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บทความนี้ปรับปรุงจากผลงานในรายวิชา สว. 456 สังคมวิทยาการพัฒนา (ภาคการศึกษา 1/2561)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะผู้เขียนขอขอบคุณวิชา สว. 456 สังคมวิทยาการพัฒนา ที่ท�ำให้สามารถพัฒนาผลงานในรายวิชาต่อยอดเป็นบทความนี้
และขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง ซึ่งกรุณาสละเวลาอันมีค่า
เพื่อช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องและให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส�ำเร็จสมบูรณ์
สุดท้ายนี้บุคคลที่ขาดไม่ได้เลยคือ พริษฐ์ ชิวารักษ์ และ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ผู้เป็นกรณีศึกษาให้แก่คณะผู้วิจัย
และขอขอบคุณบุคคลรอบข้างที่เป็นก�ำลังใจให้ผลงานชิ้นนี้ส�ำเร็จลงด้วยดี
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นักเรียนขบถสู่นักเคลื่อนไหว: กรณีศึกษา
เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทางสังคม
ของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์
และนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
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ปวิตรา ผลสุวรรณชัย
ฟาเดีย นาวีเดล
วรางคณา ศิริวัชรานนท์
สุริยพร จิตถาวรภิสิทธิ์
นักศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ที่มาและความสำ�คัญ

ตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของ “คณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข” (กปปส.) ภายใต้การน�ำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพือ่
ต่อต้านร่างพระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมหรือ “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย/เหมาเข่ง” ของ
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท�ำให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก
ในนามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อรัฐประหารและปกครองประเทศด้วย
ระบอบเผด็จการทหารทีจ่ ำ� กัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสือ่ และประชาชนทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่างจากอุดมการณ์
ของรัฐบาลทหาร1
แม้วา่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557-2562 คสช. ได้ใช้อำ� นาจทางการเมืองเพือ่ ให้ประชาชนอยู่
ภายใต้อาณัตขิ องรัฐบาลทหาร แต่กม็ กี ารเคลือ่ นไหวเพือ่ แสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐประหาร
และการปกครองในระบอบเผด็จการทหารด้วยการชุมนุมในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม
“ชูสามนิว้ ” เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ในหลาย
สถานที่ เช่น ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ
กิจกรรม “อ่านหนังสือ 1984” ซึง่ จัดขึน้ 4 ครัง้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2557
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี วัด
ปทุมวนาราม และบนรถไฟฟ้าบีทเี อส ตามล�ำดับ และกิจกรรม “รับประทานแซนด์วชิ ” เมือ่
วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ทีศ่ นู ย์การค้าสยามพารากอน2

ดูเพิ่มเติม รายงานของ ประชาไท เรื่อง “สรุปสถานการณ์ 2557: การขัดขวางการใช้สิทธิโดยภาคประชาชนที่ปูทาง
สู่การยึดอำ�นาจ.” ที่ลิงก์ https://prachatai.com/journal/2015/02/57742.
1

ดูเพิ่มเติม รายงานของศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (ไอลอว์) “สี่ปีคสช.: สัญลักษณ์และประดิษฐกรรมแห่ง
การท้าทายอำ�นาจรัฐทหาร.” เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้ที่ลิงก์ https://freedom.ilaw.or.th/en/
node/574.
2
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นอกจากกิจกรรมข้างต้น ยังมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหลากหลาย
รูปแบบทีจ่ ดั โดยประชาชนและปัญญาชน ซึง่ กลุม่ นักศึกษาทีเ่ คลือ่ นไหวและได้รบั ความสนใจ
จากสาธารณชน คือ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งประธานสหภาพนักเรียน นิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)
และนายเนติวทิ ย์ โชติภทั ร์ไพศาล (แฟรงค์) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูข้ บั เคลือ่ นเครือข่ายสมาพันธ์นกั เรียนไทยเพือ่ การปฏิวตั ริ ะบบการศึกษาไทย3 งานศึกษานี้
เลือกพริษฐ์และเนติวิทย์เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากบุคคลทั้งสองก�ำลังศึกษาอยู่ในระบบการ
ศึกษาไทยและเป็นนิสติ /นักศึกษาทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหวทางสังคมทีม่ ชี อื่ เสียง รวมถึงค�ำถามวิจยั
ที่มุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของนักเคลื่อนไหว โดยพริษฐ์และเนติวิทย์
มีจดุ เริม่ ต้นจากการเรียกร้องประเด็นด้านการศึกษา ก่อนจะขยายมาสูก่ ารเคลือ่ นไหวทางการ
เมืองในรูปแบบทีห่ ลากหลาย แม้จะดูราวกับว่าทัง้ คูม่ กี ารเคลือ่ นไหวทางการเมืองในลักษณะ
ทีเ่ หมือนกัน แต่คณะผูศ้ กึ ษาเห็นว่าสาเหตุ เป้าหมาย และอุดมการณ์ทอ่ี ยูเ่ บือ้ งหลังของทัง้ คู่
นัน้ มีสว่ นทีแ่ ตกต่างอยูด่ ว้ ย จึงน่าสนใจทีจ่ ะท�ำความเข้าใจสาเหตุ รูปแบบ อุดมการณ์ทางความ
คิด และเป้าหมายการเคลือ่ นไหวทางสังคมของพริษฐ์และเนติวทิ ย์ ในยุคคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
งานศึกษานีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นผ่านสือ่ ออนไลน์
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)4 ผนวกกับทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ (new social movement: NSM) มาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบและเนื้อหาของการเคลื่อนไหวระหว่างพริษฐ์และเนติวิทย์ ว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างอย่างไร และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเกีย่ วเนือ่ งกันระหว่างประเด็น
ด้านการศึกษา และสิทธิเสรีภาพในการเมืองระบอบประชาธิปไตยอย่างไร

ดู บทสัมภาษณ์เนติวิทย์ในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย ที่เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ประชาไท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้ที่ลิงก์ https://prachatai.com/journal/2013/06/47448.
3

คณะผู้ศึกษาได้ทำ�การสัมภาษณ์พริษฐ์เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2562 และ สัมภาษณ์เนติวิทย์เมื่อวันทืี่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562.
4
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

ในงานศึกษานี้ คณะผูเ้ ขียนได้ใช้ทฤษฎีขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมใหม่เป็นหลักในการ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของพริษฐ์และเนติวิทย์ ทั้งนี้ทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
สามารถอธิบายได้ดงั นี้ อัลแบร์โต เมลุชชี่ (Alberto Melucci) (1995, 107-119) พูดถึง
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่วา่ เป็นการสร้างอัตลักษณ์รว่ มใหม่ ในทัศนะของเขา
อัตลักษณ์ร่วมหมายถึงกระบวนการสร้างระบบของการปฏิบัติการ โดยนิยามที่ส�ำคัญต่อ
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมคือความรูส้ กึ ร่วมกันว่าใครเป็นมิตร ใครเป็นฝ่ายตรงข้าม และ
เดิมพันการต่อสู้คืออะไร เพราะฉะนั้นการสร้างอัตลักษณ์ร่วมเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อ
ขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่ สอดคล้องกับ อแลง ตูแรน (Alain Touraine) ที่อธิบาย
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่วา่ เป็นการสร้างคนของสังคม ผ่านการจัดการกลไก
การผลิตและการประมวลผลข้อมูล คือสังคมหลังอุตสาหกรรมกลายเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร
ท�ำให้ความมั่งคั่งขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของการใช้ประโยชน์และการควบคุมข่าวสาร โดย
การต่อสูท้ สี่ �ำคัญคือการต่อสูร้ ะหว่างผูบ้ ริโภคกับมหาชน และสนับสนุนสิทธิใ์ นการเลือกวิถี
ชีวติ รวมถึงการจัดการตนเองของพลเมือง ด้วยเหตุนกี้ ารปฏิบตั ทิ างการเมืองของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่จึงครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่การให้บริการด้านสุขภาพ
การศึกษา เพศวิถี ไปจนถึงการผลิตพลังงาน ซึง่ ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมทีแ่ ท้จริง ต้อง
มีการระบุวา่ เป็นตัวแทนของใคร ฝ่ายตรงข้ามทีจ่ ะคัดค้านคือใคร และการพัฒนาสังคมทีเ่ ป็น
ทางเลือกนัน้ มีลกั ษณะอย่างไร (Touraine 1981, 6-7)
ขณะทีเ่ ยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) (1987, 392) กล่าวถึง “การ
ยึดครองชีวติ ทางสังคม” (colonization of the life world) ว่า จากเดิมทีผ่ คู้ นสูญเสีย
ความหมายในชีวติ ประจ�ำวัน สูญเสียเสรีภาพ และการควบคุม ไม่มสี งิ่ ใดทีไ่ ม่ถกู ยุง่ เกีย่ วโดย
อ�ำนาจรัฐหรือตลาด ฮาเบอร์มาสจึงเสนอว่าขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ตอ้ งต่อสู้
เพือ่ ปกป้องชีวติ ทางสังคมจากการโจมตีและปกป้องวิถชี วี ติ ทีด่ ำ� รงอยู่ รวมทัง้ สร้างความหมาย
หรือคุณค่าใหม่ทตี่ ดั สินอย่างเป็นประชาธิปไตยแทนการยัดเยียดจากเบือ้ งบน ขณะเดียวกัน
เคลาส์ เอเดอร์ (Klaus Eder) ให้ความส�ำคัญกับชนชั้นที่ไม่เหมือนกับแนวคิดชนชั้นแบบ
มาร์กซิสต์ ในทัศนะของเขาขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่เป็นเครือ่ งมือทางสังคม

เลียบเลาะห้องเรียน

139

และวัฒนธรรมที่ชนชั้นกลางใหม่นำ� มาปรับสร้างความสัมพันธ์ทางชนชั้นของตนด้วยการให้
อัตลักษณ์ทางชนชัน้ จากเดิมทีม่ คี วามคลุมเครือของชนชัน้ กลาง (Eder 1985, 869-890)
ทัง้ นีจ้ ากแนวคิดข้างต้น ได้กล่าวถึงนิยามการเคลือ่ นไหวของขบวนการรูปแบบใหม่ การ
ต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวม ไม่วา่ จะเป็นชีวติ
ทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน อาทิ สวัสดิการ คุณภาพชีวติ และปกป้องชีวติ ทางสังคม
จากภาครัฐ เพือ่ ไม่ให้ถกู เอารัดเอาเปรียบและถูกควบคุมหรือยึดครองชีวติ ทางสังคมมากจน
เกินไป นอกจากนีย้ งั กล่าวถึงการสร้างอัตลักษณ์ของกลุม่ คนในการต่อสูโ้ จมตี ซึง่ ถือว่าเป็น
วิธีการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ท�ำให้คณะผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือ รูปแบบการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมและเนื้อหาการเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะพิจารณาใน 2 ประเด็น
ดังกล่าวเป็นหลัก
ประเด็นแรก รูปแบบของการเคลื่อนไหวทางสังคม ตูแรนอธิบายรูปแบบของการ
ต่อต้านผ่านผลผลิตเชิงสัญลักษณ์ อาทิ การสื่อสารผ่านสื่อและการสร้างความหมายใน
รูปแบบต่างๆ (Touraine 1985, 781) ในขณะทีฮ่ าเบอร์มาสมองว่าลักษณะเฉพาะของความ
ขัดแย้งไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ทางวัตถุ ไม่แสดงออกผ่านพรรคการเมืองหรือสมาคม ความ
ขัดแย้งใหม่เกิดจากการผลิตซ�ำ้ ทางวัฒนธรรม การบูรณาการ และการกล่อมเกลาทางสังคม
(Habermas 1987, 392) ในขณะทีอ่ ลัน สก็อตต์ (Alan Scott) เสนอขบวนการ “เลีย่ งรัฐ”
(bypass the state) ไม่เผชิญหน้าท้าทายรัฐโดยตรง แต่มงุ่ เปลีย่ นแปลงค่านิยม รวมทัง้ วิถี
ชีวติ ของประชาชน (Scott 1990, 16-17)
นอกจากนี้ สตีเวน บึคชเลอร์ (Steven Buechler) อธิบายไว้วา่ ทฤษฎีขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ มีลกั ษณะร่วม 5 ประการ คือ 1) การกระท�ำเชิงสัญลักษณ์ใน
ภาคประชาสังคม (civil society) หรือพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมทีใ่ ช้เป็นพืน้ ทีก่ ารกระท�ำทางสังคม
ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพือ่ แย่งชิงอ�ำนาจรัฐ 2) กลุม่ คนทีย่ นื ยันถึงอิสรภาพในการจัดการ
ตนเอง (autonomy) และการก�ำหนดอนาคตตนเอง (self-determination) มากกว่าการ
สร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น 3) ให้ความส�ำคัญกับบทบาทของค่านิยมที่มีการกระท�ำร่วมกัน
มากกว่าความขัดแย้งด้านทรัพยากรทางวัตถุ 4) ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
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ร่วมและการสร้างผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม 5) ให้ความส�ำคัญกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายชัว่ คราวหรือเครือข่ายทีเ่ พิง่ ก่อตัว (Buechler 1995, 441-464) ในขณะทีช่ าร์ลส์
ทิลลี (Charles Tilly) มองเห็นรูปแบบการเรียกร้องทีส่ ามารถเคลือ่ นไหวทางสังคมได้โดยใช้
วิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ หรือสามารถใช้หลายๆ วิธกี ารร่วมกันได้ในการเรียกร้องทางสังคม ทัง้ นี้
ก็เพื่อเรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มคนหรือปัจเจกบุคคลที่ควรจะได้รับ
(Tilly 1995, 6-24)
ประเด็นที่สอง เนื้อหาของการเคลื่อนไหวทางสังคม ตูแรนน�ำเสนอประเด็นความ
เดือดร้อนในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีค่ วรจะได้รบั การปกป้องหรือรับผิดชอบด้วยความ
เท่าเทียมกัน และยังให้ความสนใจกับประเด็นใหม่ อาทิ สิทธิมนุษยชน เพศภาวะ หรือเสรีภาพ
เป็นการต่อต้านรัฐที่เข้ามาก้าวก่ายในชีวิตประจ�ำวัน (Touraine 1981, 752) ในขณะที่
ฮาเบอร์มาสสนใจเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ความเสมอภาคในสิทธิ การมีสว่ นร่วม สิทธิมนุษยชน
และฐานการสนับสนุนการต่อสูด้ งั กล่าวมาจากชนชัน้ กลางใหม่ ซึง่ มาจากคนหนุม่ สาวรุน่ ใหม่
ทีม่ กี ารศึกษาสูง (Habermas 1987, 33-34) ส่วนสก็อตต์ให้ความสนใจเกีย่ วกับค่านิยม
วิถีชีวิต มากกว่าสิทธิพลเมือง โดยมีเป้าหมายปกป้องประชาสังคมจากการเบียดขับของรัฐ
(Scott 1990, 16-17) และทิลลีให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งสิทธิของชนกลุม่ น้อย คนชายขอบ
วัฒนธรรม ภาษา พืน้ ทีใ่ นการเคลือ่ นไหวของการเมือง และการเมืองในบริบททีห่ ลากหลาย
ไม่ใช่เพียงเรือ่ งเฉพาะพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ (Tilly 1995)
จากการทบทวนกรอบแนวคิดข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ รูปแบบและเนือ้ หาของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมมีความสอดคล้องและแตกต่างกัน โดยการน�ำเสนองานของนักคิด
ทัง้ หมดดังกล่าวในข้างต้นมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ในแง่รปู แบบ ตูแรน (Touraine
1985) ฮาเบอร์มาส (Habermas 1987) สก็อตต์ (Scott 1990) และบึคชเลอร์ (Buechler
1995) น�ำเสนอการประท้วงนอกช่องทางเชิงสถาบัน โดยการต่อต้านเชิงวัฒนธรรม สัญลักษณ์
แทนยุทธศาสตร์การต่อสูท้ างการเมือง ผ่านการสือ่ สารและการสร้างความหมายในรูปแบบ
ต่างๆ ทัง้ ยังไม่เผชิญหน้าท้าทายรัฐโดยตรง และมุง่ เปลีย่ นแปลงค่านิยม อย่างไรก็ตาม งาน
ของทิลลี (Tilly 1995) มีความแตกต่างออกไป กล่าวคือ น�ำเสนอยุทธศาสตร์หรือวิธีการ
เคลือ่ นไหวทีม่ คี วามหลากหลายในการเรียกร้องทางสังคม ส่วนในแง่เนือ้ หา ตูแรน (Touraine
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1981) และฮาเบอร์มาส (Habermas 1987) ให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ความ
เสมอภาคในสิทธิ การมีสว่ นร่วม และสิทธิมนุษยชน ซึง่ มีเป้าหมายในการปกป้องประชาสังคม
จากการเบียดขับของรัฐ ซึ่งแตกต่างจากงานของทิลลี (Tilly 1995) ที่ให้ความส�ำคัญกับ
เรือ่ งสิทธิของชนกลุม่ น้อย คนชายขอบ วัฒนธรรม ภาษา พืน้ ทีใ่ นการเคลือ่ นไหวของการเมือง
และการเมืองในบริบททีห่ ลากหลาย ไม่ใช่เพียงเรือ่ งเฉพาะพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่
ทั้งนี้การน�ำทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์ มีสาเหตุ
มาจากบริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีต ท�ำให้การต่อสูเ้ รียกร้องไม่ได้เกิดจากความ
ขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างชนชัน้ นายทุนกับชนชัน้ กรรมาชีพ แต่เป็นการต่อสูเ้ รียกร้องของ
ชนชัน้ กลางใหม่ ทีเ่ กิดจากความคับข้องใจในชีวติ ประจ�ำวัน ส่งผลให้ประเด็นการเรียกร้องกลาย
เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับ ดังนั้นงาน
ศึกษานีจ้ งึ มุง่ เปรียบเทียบรูปแบบและเนือ้ หาการเคลือ่ นไหวของพริษฐ์และเนติวทิ ย์ ในยุคคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเกีย่ วเนือ่ งกันระหว่าง
ประเด็นด้านการศึกษา และสิทธิเสรีภาพในการเมืองระบอบประชาธิปไตย
บทวิเคราะห์

ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นย่อย คือ 1) หัวเกรียนสูเ่ ส้นทางการเมือง ว่า
ด้วยก้าวแรกสูก่ ารเคลือ่ นไหวทางสังคมของเพนกวิน (พริษฐ์) และเนติวทิ ย์ 5 2) “สิทธิ” และ
“เสรีภาพ” ณ ทางแยกประชาธิปไตย ว่าด้วยความแตกต่างทางอุดมการณ์ของทัง้ คู่ 3) เพนกวิน:
ชวนไปใช้สทิ ธิ มันผิดตรงไหน(?) ว่าด้วยการเคลือ่ นไหวทางสังคมของเพนกวิน 4) เนติวทิ ย์:
เส้นทางการต่อสู้ บนถนนสายเสรีภาพ ว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมของเนติวิทย์ 5)
เพนกวินและเนติวทิ ย์: กลยุทธ์ของสองนักเคลือ่ นไหว ว่าด้วยความแตกต่างแต่คล้ายคลึงกัน
ของทัง้ คู่ โดยประเด็นย่อยเหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่
ในเนื้อหาส่วนนี้ ผู้เขียนจะเรียกพริษฐ์ว่า “เพนกวิน” และเรียกเนติวิทย์ว่า “เนติวิทย์” เนื่องจากเป็นชื่อที่สาธารณชน
รู้จักพวกเขาในฐานะนักเคลื่อนไหว.
5
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ที่สอดแทรกตั้งแต่จุดเริ่มต้น รูปแบบและเนื้อหาของการเคลื่อนไหว รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นด้านการศึกษา และสิทธิเสรีภาพในการเมืองระบอบประชาธิปไตย
หัวเกรียนสู่เส้นทางการเมือง

การศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมของเพนกวินและเนติวิทย์ท�ำให้ผู้วิจัยเห็นถึง
ขบวนการการเคลือ่ นไหวรูปแบบใหม่ของนักเรียน นิสติ และนักศึกษาในช่วงการปกครองของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2562) ซึ่งทั้งคู่มีการเริ่มต้นเคลื่อนไหวตั้งแต่
พวกเขาก�ำลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาจนถึงปัจจุบนั พวกเขามีจดุ เริม่ ต้นและเนือ้ หาในการต่อสู้
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีการต่อสู้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่
หลากหลายและแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าบางเรื่องที่พวกเขาเรียกร้องจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเมืองโดยตรง แต่พวกเขามักเรียกร้องในเรื่องที่เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นผลพวงมาจากการบริหารงานล้มเหลวของ
รัฐบาลทหาร กล่าวได้วา่ พวกเขามักต่อสูก้ บั ชนชัน้ น�ำ เพือ่ น�ำผลประโยชน์ทคี่ วรได้รบั กลับคืน
สูค่ นส่วนใหญ่ของประเทศ
เพนกวิน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มก้าวสู่เส้นทาง
การเมืองในช่วงการชุมนุมของ กปปส. เหตุการณ์ดังกล่าวจุดประกายให้เขาลุกขึ้นมา
เคลือ่ นไหวทางการเมือง เข้าร่วมกลุม่ การศึกษาเพือ่ ความเป็นไท เรียกร้องและต่อสูผ้ ลักดัน
โครงการเรียนฟรีจาก 12 ปี เป็น 15 ปี จนกระทัง่ ส�ำเร็จ ส�ำหรับจุดยืนทางการเมืองของเพนกวิน
เขานิยามว่าตนเองเป็น “ฝ่ายซ้าย” เพราะเชื่อว่ามีการขูดรีดภายในสังคม ดังนั้นเราจึงต้อง
ท�ำให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในสังคม
เนติวิทย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าวเข้าสู่เส้นทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่ออายุ 18 ปี เริ่มต้นจากการเขียนหนังสือ ให้เธอไว้อ่านเล่น:
ค�ำประกาศความเป็นไทในโรงเรียน6 โดยการเคลือ่ นไหวในช่วงแรกเขามุง่ เปลีย่ นแปลงเรือ่ ง
6

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาของระบบการศึกษาไทยจากประสบการณ์จริงและมุมมองของเนติวิทย์ (เนติวิทย์
โชติภัทร์ไพศาล 2557).
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ทรงผมนักเรียน ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา วิจารณ์พิธีกรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน และเป็น
ผูร้ ว่ มขับเคลือ่ นสมาพันธ์นกั เรียนไทยเพือ่ การปฏิวตั ริ ะบบการศึกษาไทย รวมทัง้ เป็นผูก้ อ่ ตัง้
กลุม่ การศึกษาเพือ่ ความเป็นไท โดยเนติวทิ ย์นยิ ามตัวเองว่า “เป็นฝ่ายซ้ายทีค่ อ่ นข้างลิเบอรัล
(liberal) ไม่ใช่นโี อลิเบอรัล (neo-liberal)”
เขาทั้ ง สองนิ ย ามตนเองว่ า เป็ น ฝ่ า ยซ้ า ยที่ ต ้ อ งการเปลี่ ย นแปลงสั ง คมจากกลุ ่ ม
อนุรกั ษนิยมขัว้ อ�ำนาจเก่า เนือ่ งจากกลุม่ นีม้ กั เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ชนชัน้ ของตน และก่อให้เกิด
ความอยุติธรรมและปิดกั้นเสรีภาพในสังคม ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ทั้งสองเข้าสู่เส้นทางการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมและการเมือง จากนัน้ พวกเขาลุกขึน้ มาต่อสูก้ บั กลุม่ อนุรกั ษนิยม เพือ่
เรียกร้องความเสมอภาคและเสรีภาพแก่ประชาชนส่วนใหญ่ ซึง่ เพนกวินเริม่ เคลือ่ นไหวจาก
การเรียกร้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของพลเมืองและเน้นไปทีเ่ รือ่ งการศึกษาเพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียม
ในสังคมไทย ในขณะเดียวกันเนติวิทย์เริ่มต้นเคลื่อนไหวจากความต้องการที่จะยกเลิก
วาทกรรมความเป็นไทยที่ผลิตซ�้ำจากรุ่นสู่รุ่นและคอยกดทับเสรีภาพของประชาชนไทย
อยู่ในปัจจุบัน มากไปกว่านั้น เพนกวินและเนติวิทย์มีการกระท�ำเชิงสัญลักษณ์โดยไม่ใช้
ความรุนแรงในการแย่งชิงอ�ำนาจ ยืนยันอิสรภาพในการจัดการตนเอง ก�ำหนดอนาคตตนเอง
ให้ความส�ำคัญกับเครือข่าย
อาจกล่าวได้วา่ จุดเริม่ ต้นของทัง้ สองล้วนเป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์รว่ มในการ
เป็นนักเคลือ่ นไหวซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของบึคชเลอร์ (Buechler 1995, 442) ทัง้ สอง
เริ่มต้นการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองตั้งแต่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีจุด
เริม่ ต้นการต่อสูเ้ รียกร้องจากการคับข้องใจในระบบการศึกษาไทย เพนกวินเริม่ ต้นจากเรียก
ร้องสิทธิการเรียนฟรี ส่วนเนติวทิ ย์เริม่ ต้นจากการวิจารณ์วาทกรรมความเป็นไทยทีฝ่ งั รากลึก
ในระบบการศึกษา โดยทัง้ คูน่ ยิ ามตนเองว่าเป็น “ฝ่ายซ้าย” แต่ในค�ำนิยามฝ่ายซ้ายทีท่ งั้ สอง
เชือ่ แตกต่างกัน
“สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ณ ทางแยกประชาธิปไตย

เพนกวิ น และเนติ วิ ท ย์ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ม าจากการมองเห็ น ความไม่
เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้ำภายในโรงเรียนในลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ท้ังสองกลับมี

144

ประถมาภรณ์ ศิริยอด และคณะ

มุมมองต่อสถานศึกษาค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะความแตกต่างของสถาบันการศึกษา
โดยเพนกวินให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ชนชั้น และการจัดช่วงล�ำดับชั้น ขณะที่
เนติวทิ ย์มองปัญหาจากปัจเจกบุคคล
เพนกวินมองว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้ำที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคม เพราะ
โครงสร้างท�ำให้ประชาชนมีความเหลือ่ มล�ำ้ และถูกลิดรอนสิทธิ เขาจึงให้ความส�ำคัญกับสิทธิ
ของประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นสิทธิด้านการศึกษา ส่งผลให้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้
เคลือ่ นไหวด้านสิทธิ ดังทีเ่ พนกวินให้สมั ภาษณ์ไว้วา่ “การเคลือ่ นไหวของนักศึกษามันควรจะ
เคลือ่ นไหวบนฐานสิทธิ ฐานของความเท่าเทียม ความเสมอภาค” และเขามีความคิดเห็นว่า
ประเทศไทยควรปกครองในระบอบสังคมประชาธิปไตย7 กับ สังคมนิยมประชาธิปไตย8
สอดคล้องกับข้อเสนอของทิลลีที่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถต่อสู้เรียกร้องได้
หลายวิธี ทัง้ นีเ้ พือ่ รักษาผลประโยชน์แก่สว่ นรวม ซึง่ การต่อสูข้ องเพนกวินเป็นการปกป้องและ
เรียกร้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนไทยพึงมีดว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลายดังทีจ่ ะกล่าวถึงในล�ำดับ
ต่อไป ถือเป็นการสร้างประโยชน์แก่พลเมืองส่วนใหญ่ของชาติ โดยทีผ่ เู้ คลือ่ นไหวเองก็ได้รบั
ผลประโยชน์จากข้อเรียกร้องเช่นเดียวกัน (Tilly 1995, 13-15)
ในทางกลับกัน จุดเริ่มต้นของเนติวิทย์ เกิดจากความคับข้องใจจากกฎระเบียบของ
โรงเรียน ท�ำให้เขาเขียนเกีย่ วกับปัญหาของนักเรียนภายในโรงเรียน คือเรือ่ งทรงผม ซึง่ เป็น
จุดเริ่มต้นการต่อสู้และเคลื่อนไหวด้านเสรีภาพ เพื่อปกป้องตัวเองและผลประโยชน์ของ
สังคม โดยเขาอธิบายว่า “เพราะมันเป็นประเด็นใกล้ตัวเลยส�ำคัญที่สุด” และท้ายที่สุด
การเคลือ่ นไหวของเขาได้กลายเป็นกระแสสังคม สอดคล้องกับฮาเบอร์มาสทีก่ ล่าวว่า จาก
7

สังคมประชาธิปไตย (social democracy) เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองรูปแบบหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ให้
ความสำ�คัญกับการเติมเต็มสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการจัดการสวัสดิการรัฐแก่ประชาชน
ทุกคนให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความสำ�คัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองการปกครอง (ดู โทมัส ไมเออร์ และนิโคล ไบรเออร์ 2548, 14-19; โทเบียส กอมแบร์ท และ
คณะ 2560, 108-111).
8

สังคมนิยมประชาธิปไตย (democratic socialism) คืออุดมการณ์ทางการเมืองที่มีจุดประสงค์ให้สังคมปราศจาก
ชนชั้น รวมถึงมีแนวคิดให้รัฐมีหน้าที่จัดสรรและจัดการทรัพยากร สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ประชาชนอย่าง
เสมอภาคกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความยืดหยุ่น ไม่บังคับ และไม่เข้มงวดต่อประชาชน
ในทุกด้านของชีวิต (Sankhdher 1965, 16-20).
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เดิมรัฐจ�ำกัดและควบคุมเสรีภาพของประชาชนทุกแง่มมุ ของชีวติ ส่งผลให้ประชาชนลุกขึน้ มา
ปลดแอกและต่อสู้กับรัฐในวิถีประชาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อรักษาชีวิตทางสังคม และสร้างนิยาม
แบบใหม่แก่ปจั เจกบุคคล รวมถึงสร้างประโยชน์แก่สว่ นร่วม (Habermas 1987, 392) ซึง่ การ
เคลื่อนไหวทางสังคมของเนติวิทย์เกิดจากการถูกจ�ำกัดเสรีภาพจากการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ภายในโรงเรียนท�ำให้เกิดความคับข้องใจ เพราะเนติวทิ ย์รสู้ กึ ถูกควบคุมและถูกคุกคามจาก
กฎระเบียบของโรงเรียนทีล่ ดทอนเสรีภาพของเขา เขาจึงลุกขึน้ มาปกป้องและเรียกร้องเสรีภาพ
ของตนเองตามวิถแี บบประชาธิปไตย รวมถึงเขาพยายามเปลีย่ นแปลงวาทกรรมความเป็นไทย
ทีล่ ดิ รอนเสรีภาพของประชาชน ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ โดยเฉพาะกลุม่ นักเรียน นิสติ
และนักศึกษาทีป่ ระสบปัญหาเดียวกันกับเขาด้วย ดังทีเ่ นติวทิ ย์กล่าวไว้วา่ “ผมว่าเปลีย่ นการ
ศึกษา ก็คอื ต้องให้ทกุ คนได้มเี สรีภาพ ทีจ่ ะเป็นประชาธิปไตย”
การลุกขึน้ มาเคลือ่ นไหวของทัง้ สองคนสอดคล้องกับข้อเสนอของฮาเบอร์มาส (Habermas 1987, 33-34) ทีก่ ล่าวถึงการเคลือ่ นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ว่ามักเป็นการเรียกร้อง
ผลประโยชน์จากกลุ่มชนชั้นกลางใหม่ที่มีการศึกษาและให้ความส�ำคัญกับชีวิตประจ�ำวัน
ส่งผลให้กลุ่มนี้ออกมาเรียกร้องในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและเรื่องรอบตัวในชีวิต
ประจ�ำวัน ความแตกต่างของการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนคือฐานการเคลื่อนไหว โดย
เพนกวินจะเคลือ่ นไหวอยูบ่ นหลักของสิทธิ ขณะทีเ่ นติวทิ ย์เคลือ่ นไหวอยูบ่ นฐานของเสรีภาพ
เป็นหลัก
เพนกวินและเนติวทิ ย์ให้ความส�ำคัญกับประเด็นการเคลือ่ นไหวแตกต่างกัน เพนกวิน
ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมากกว่า เนื่องจากเขามองว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล�้ำ จึงเกิด
ความไม่เท่าเทียมกัน ท�ำให้เขาเน้นเคลือ่ นไหวในประเด็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน เพือ่
ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม ในทางกลับกันเนติวทิ ย์ให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพมากกว่า
เนือ่ งจากเขาเกิดความรูส้ กึ คับข้องใจเกีย่ วกับกฎภายในโรงเรียนและระบบการศึกษาไทย รวม
ถึงวาทกรรมความเป็นไทยทีล่ ดิ รอนเสรีภาพของประชาชน เขาจึงเน้นการเคลือ่ นไหวในประเด็น
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพในทุกด้านของชีวิตมากยิ่งขึ้น ถึงแม้
ทัง้ สองให้ความส�ำคัญประเด็นการเคลือ่ นไหวต่างกัน แต่ทงั้ คูท่ ำ� เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองและ
ส่วนรวมเป็นหลักเช่นเดียวกัน
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เพนกวิน: ชวนไปใช้สิทธิ มันผิดตรงไหน

เพนกวินให้ความส�ำคัญในประเด็นของสิทธิ และเคลือ่ นไหวในประเด็นนีเ้ ป็นหลัก ไม่
ว่าจะเป็นการไปปราศรัยในวันแรงงานและปลอมตัวเป็นแรงงาน เขาเรียกร้องโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคให้กบั แรงงาน เพนกวินอธิบายการเคลือ่ นไหว
ในครั้งนี้ว่าเป็นรูปแบบ “จรยุทธ์”9 มีความเรียบง่ายและมุ่งเข้าประชิดตัว ในฐานะแนวร่วม
กลุม่ คนอยากเลือกตัง้ เพนกวินมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เช่นการขึน้ ปราศรัยในงาน
“ปากปราศรัย น�้ำใจเชือดเผด็จการ: 3-2-1 ถึงเวลาเปลี่ยน” จัดขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การขึ้นปราศรัยในครั้งนี้เป็น
การประกาศสงครามต่อกลุม่ อ�ำนาจเก่าทีม่ วี ธิ คี ดิ แบบเก่า แต่มาก�ำหนดชีวติ และเส้นทางของ
คนรุน่ ใหม่ อีกทัง้ ยังเป็นการเชิญชวนให้คนรุน่ ใหม่ลกุ ขึน้ มาต่อสูเ้ พือ่ อนาคตของตัวเอง รวมถึง
เรียกร้องให้มกี ารเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย10
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพนกวินแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ผ่านการ
รับประทานบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป บริเวณสกายวอล์ก ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง เพื่อสื่อว่า
ประชาชนยากไร้ เพราะรัฐบาลไม่มคี วามสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และหาก
รัฐบาลยังจะเลือ่ นการเลือกตัง้ ออกไป ประชาชนจะอดอยากและแร้นแค้นมากขึน้ รวมถึงการ
เคลือ่ นไหวเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ด้วยการอ่านแถลงการณ์หน้าท�ำเนียบรัฐบาล
และการแขวนกระเทียมบริเวณริมรัว้ ท�ำเนียบรัฐบาล ซึง่ เป็นการเคลือ่ นไหวในเชิงสัญลักษณ์
เพื่อเป็นการเปรียบเปรยรัฐบาลในฐานะผีดิบที่คอยดูดกินภาษีของประชาชนเป็นอาหาร
การแขวนกระเทียมจึงเป็นไปเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดใช้ภาษีของประชาชนโดยปราศจาก
ความชอบธรรมและใช้อย่างสุรยุ่ สุรา่ ย
การเคลือ่ นไหวของเพนกวินตัง้ อยูบ่ นหลักของสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะประเด็นด้านการ
ศึกษาและการเลือกตั้ง ถือเป็นเรื่องส�ำคัญในการต่อสู้เรียกร้องที่ปัจเจกบุคคลเห็นว่า
9

เพนกวินนิยามว่าการเคลื่อนไหวแบบ “จรยุทธ์” คือ การทำ�สงครามกองโจรผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านและ
ทำ�การเคลื่อนไหวด้วยกัน.
ดู สรุปเนื้อหาจากการปราศรัยครั้งดังกล่าวได้จากรายงาน “พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษา มธ. ชี้คนรุ่นใหม่มีหัวใจเป็น
อาวุธ พร้อมประกาศสงครามกับความล้าหลัง” เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ ประชาไท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ได้ที่ลิงก์ https://prachatai.com/journal/2018/02/75633.
10
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เราทุกคนต้องเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีป่ ระชาชนควรได้รบั อย่างเป็นธรรม สอดคล้อง
กับข้อเสนอของฮาเบอร์มาสทีก่ ล่าวถึงประเด็นการเคลือ่ นไหวทางการเมืองทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
เกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ความเสมอภาคในสิทธิของประชาชน (Habermas 1987, 392)
การเคลือ่ นไหวของเพนกวินให้ความส�ำคัญกับประเด็นด้านสิทธิเป็นหลัก และมักใช้วธิ ี
การที่หลากหลายในการเคลื่อนไหวระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์
จรยุทธ์ การปราศรัย และการเสียดสีประชดประชัน ส่วนใหญ่มกั เป็นการเผชิญหน้ากับรัฐ ซึง่
การจัดกิจกรรมหรือการปราศรัยของเพนกวินมักเป็นการชิงพื้นที่สื่อ กล่าวได้ว่าเพนกวิน
สามารถชิงพื้นที่สื่อได้ค่อนข้างมาก ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของเขาประสบความส�ำเร็จ
โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวของเพนกวินนั้นสอดคล้องกับข้อเสนอของบึคช์เลอร์ที่กล่าวถึง
การเคลือ่ นไหวทางการเมืองผ่านการใช้สญ
ั ลักษณ์ เพือ่ ต้องการเสียดสีศตั รูและเป็นทีส่ นใจใน
สังคม (Buechler 1995, 442-446) ท�ำให้เพนกวินกลายเป็นแรงบันดาลใจและแนวทาง
แก่บคุ คลอืน่ ในสังคมไทยให้ออกมาต่อสูเ้ รียกร้องกับรัฐ เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
และท�ำให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
เนติวิทย์: เส้นทางการต่อสู้ บนถนนสายเสรีภาพ

เนติวิทย์เคลื่อนไหวบนฐานของเสรีภาพ โดยการเคลื่อนไหวของเนติวิทย์เริ่มต้นจาก
การเขียนและแปลอย่างต่อเนือ่ ง กระทัง่ ปัจจุบนั เขายังคงเขียนหนังสือ จุลสาร และแปลหนังสือ
อาทิ นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี11 งานแปลและเรียบเรียงหนังสือ เวลาอยูข่ า้ งเรา:
หนังสือวันเกิดโจชัว หว่อง12 และ ประเทศไทยเปลีย่ น เกณฑ์ทหารต้องเปลีย่ น13 วิธกี ารต่อสู้
รูปแบบนีเ้ ป็นการต่อสูใ้ นระยะยาว และงานเขียนอาจสร้างประโยชน์ให้กบั กลุม่ คนรุน่ หลัง เขา

11

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางการต่อสู้กับระบบการศึกษาไทยในช่วงมัธยมศึกษาของเนติวิทย์ (เนติวิทย์
โชติภัทร์ไพศาล 2559).
12

หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Time is on Our Side: A book for Joshua Wong’s 21st birthday เป็นหนังสือรวม
ข้อเขียนและบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมผ่านสันติวิธี (เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
และ ภวัตร อัครพิพัฒนา 2560).
13

เป็นหนังสือที่แสดงถึงวิธีคิดในการต่อต้านการเกณฑ์ทหารที่นำ�มาซึ่งการต่อสู้ในเวลาต่อมาของเนติวิทย์ (เนติวิทย์
โชติภัทร์ไพศาล 2556).
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ประถมาภรณ์ ศิริยอด และคณะ

เล่าให้คณะผูศ้ กึ ษาฟังว่า “สิง่ ทีผ่ มเขียนมันจะเป็นเรือ่ งค�ำถามทีค่ นเขาจะคิดต่อไปในอนาคต”
สอดคล้องกับงานของสก็อตต์ที่กล่าวถึงการต่อสู้โดยไม่เผชิญหน้า และมุ่งเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมมากกว่าทีจ่ ะสนใจในเรือ่ งสิทธิ (Scott 1990, 16-17)
การชูสามนิว้ ของเนติวทิ ย์ในงาน “Oslo Freedom Forum” ทีก่ รุงออสโล ประเทศ
นอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กลายเป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทย
ขณะทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร และเป็นสัญลักษณ์ทสี่ อื่ ถึงการต่อต้านรัฐบาล
ทหารและต้องการให้ประเทศไทยกลับมาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ของเนติวทิ ย์ในครัง้ นีท้ �ำให้สอื่ มวลชนเกิดความสนใจ และท�ำให้ประชาชนตระหนัก
ถึงสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ไม่เพียงเท่านัน้ เนติวทิ ย์ยงั ให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพของ
พลเมืองไทยเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง อาทิ กิจกรรม “นัด
รวมพลประชาชนอยากเลือกตัง้ แสดงพลังต้านสืบทอดอ�ำนาจ คสช.” เมือ่ วันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2561 บริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวัน
ในเวลาต่อมาวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 เนติวทิ ย์และกลุม่ เพือ่ นร่วมกันจัดแสดงงาน
ศิลปะทีม่ ชี อื่ ว่า “สหบาทา กกต.” บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นการน�ำ
รองเท้าทีม่ รี ปู แบบและขนาดต่างๆ จ�ำนวน 100 คู่ มาเรียงกันเป็นอักษรย่อ “กกต” โดยใช้สอื่
สัญญะ และย�้ำว่าหอศิลปฯ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้จัดแสดงศิลปะของประชาชน ดังนั้น
ประชาชนสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรีภาพในบริเวณนี้ อย่างไรก็ตาม เนติวทิ ย์
ต้องการให้ประชาชนตีความความหมายของการใช้รองเท้าในการเรียงเป็นค�ำว่า กกต. เอง14
เนติวทิ ย์มกั จะไม่มกี ารจ�ำกัดนิยามหรือความหมายของการเคลือ่ นไหว เพราะเขาเชือ่ ว่าทุกคน
มีเสรีภาพทางความคิด สามารถคิดและตีความอย่างไรก็ได้ กล่าวได้ว่าเนติวิทย์มีการ
เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแย่งชิงอ�ำนาจ ยืนยันอิสรภาพในการ
จัดการตนเอง ก�ำหนดอนาคตตนเอง ให้ความส�ำคัญกับเครือข่าย และสร้างอัตลักษณ์ของ
กลุม่ กับนักเคลือ่ นไหวทีอ่ ยูภ่ ายในกลุม่ ของเขา (Buechler 1995, 442-444)

เก็บความจากรายงานของ ไทยรัฐ เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ดู https://
www.thairath.co.th/news/politic/1539448.
14
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นอกจากนี้ เนติวทิ ย์ยงั ให้ความส�ำคัญเรือ่ งเกณฑ์ทหาร เพราะการเกณฑ์ทหารเป็นเสรีภาพ
ส่วนบุคคล และการเป็น “พลเมืองดี” รับใช้ชาติเพือ่ สาธารณประโยชน์สามารถท�ำได้หลาย
รูปแบบ ไม่จำ� เป็นต้องเกณฑ์ทหารเพียงเท่านัน้ โดยการเคลือ่ นไหวในประเด็นนี้ เขาเลือกใช้
รูปแบบการเคลือ่ นไหวเชิงสัญญะ โดยเมือ่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เนติวทิ ย์ได้ดำ� เนิน
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเป็นปีที่ 3 และแขวนป้ายทีเ่ ป็นรูปคล้ายบัตรเลือกตัง้ สือ่ สัญญะว่า
เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ส่วนรูปทีค่ ล้ายบัตรเลือกตัง้ หมายถึงความไม่
โปร่งใสของการเลือกตัง้ ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในป้ายมีขอ้ ความว่า “นายสัง่ มา”
สือ่ ถึงการเลือกตัง้ ทีม่ บี ตั รเกิน อีกใบหนึง่ เขียนว่า “เกณฑ์กองทัพออกจากการเมืองหยุดสร้าง
วาทกรรมแบ่งแยกคนไทย” สื่อถึงการผลิตซ�้ำวาทกรรมว่าการเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของ
ชายไทยทีต่ อ้ งรับใช้ชาติ จึงเกิดแบ่งแยกกันระหว่างผูท้ เี่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์
ทหาร และ “เกณฑ์ทหารนายพลกลับกรมกอง” สือ่ ว่าต้องการให้ทหารเป็นทหารอาชีพเท่านัน้
ไม่ต้องการให้ทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะปัจจุบันทหารยศสูงมักได้รับผลประโยชน์
ส่วนได้สว่ นเสียทางการเมือง15
คณะผู้ศึกษาพบว่าการเคลื่อนไหวของเนติวิทย์มีรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อเสนอของ
สก็อตต์ กล่าวคือ การเคลื่อนไหวของเนติวิทย์เป็นแบบไม่เผชิญหน้าหรือเลี่ยงรัฐ ซึ่งเป็น
การพยายามเปลีย่ นแปลงค่านิยมหรือการเปลีย่ นแปลงระยะยาว เห็นได้จากการแปลหนังสือ
และการเคลื่อนไหวที่มีความเลื่อนไหล สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลากหลายวิธี
ร่วมกัน โดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวรวมของกลุ่มคนเป็นส่วนส�ำคัญในการเรียกร้อง (Scott
1990, 16-17)
การเคลือ่ นไหวของเนติวทิ ย์สว่ นใหญ่มกั เป็นการเคลือ่ นไหวในระยะยาว และรูปแบบ
การเคลือ่ นไหวมักเป็นการเคลือ่ นไหวโดยการใช้การแปลหนังสือต่างประเทศ และเขียนหนังสือ
ของตนเอง รวมถึงการเคลือ่ นไหวโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ ถือเป็นการหลีกเลีย่ งการปะทะหรือการ
เผชิญหน้าโดยตรง และเขาให้ความส�ำคัญกับประเด็นเสรีภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะการเกณฑ์

เก็บความจากรายงานข่าวหัวข้อ “ ‘เนติวิทย์’ ผ่อนผันปีที่ 3 ยืนกรานค้าน ‘เกณฑ์ทหาร’ ” โดย สุทธินันท์ คงสินธุ์ ที่
เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ดู https://bit.ly/2ZpdbRM.
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ทหาร ซึ่งการเคลื่อนไหวของเขามีเป้าหมายเพื่อปลดแอกประชาชนให้เป็นอิสระจากการถูก
ควบคุมและถูกบังคับผ่านวาทกรรมความเป็นไทยที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นน�ำ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมให้มเี สรีภาพในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันทุกด้านของชีวติ มากยิง่ ขึน้
เพนกวินและเนติวิทย์: กลยุทธ์ของสองนักเคลื่อนไหว

การเคลือ่ นไหวรูปแบบกลุม่ ของเพนกวินเป็นการสร้างเครือข่ายจากต่างมหาวิทยาลัย
ภายใต้โครงสร้างของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) 16 เพื่อ
เคลือ่ นไหวทางการเมืองและการศึกษา ด�ำเนินงานผ่านการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกจาก
แต่ละมหาวิทยาลัย ระบุว่า “เราพยายามจะท�ำให้มีการท�ำงานข้าม ม.” โดยภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็มพี รรคโดมปฏิวตั ิ ซึง่ ก่อตัง้ ใน พ.ศ. 2561 เป็นเครือข่ายของ
สนท. ขณะทีเ่ นติวทิ ย์เข้ารับต�ำแหน่งประธานสภานิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2559
เพือ่ แสดงให้ประชาชนเห็นว่าสภานิสติ จุฬาฯ สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นขณะทีร่ ฐั บาล (คสช.)
ท�ำไม่ได้ สอดคล้องกับข้อเสนอของทิลลีทอี่ ธิบายเกีย่ วกับลักษณะของขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่มีลักษณะเป็นสากล เป็นการรวมตัวกันของปัจเจกในการก่อสร้าง
หน่วยงานหนึง่ ขึน้ มา เพือ่ เป็นพืน้ ทีใ่ นการต่อรองอ�ำนาจทีป่ ระกอบด้วยกลุม่ ต่างๆ ไม่ผกู ขาดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Tilly 1995) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อเสนอของบึคชเลอร์ว่าด้วย
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ซึง่ ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับเครือข่ายชัว่ คราวหรือ
เครือข่ายทีเ่ พิง่ สร้างขึน้ เช่นกัน (Buechler 1995, 442-443)
นอกจากนี้ พื้นที่ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวก็มีผลกระทบที่สำ� คัญต่อรูปแบบและเนื้อหา
การเคลือ่ นไหว กล่าวคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตงั้ อยูใ่ นย่านรังสิต ท�ำให้การเคลือ่ นไหว
มักไม่ได้รบั ความสนใจมากเท่าทีค่ วร เพราะห่างไกลจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร สังเกต
ได้วา่ หากอยูใ่ นพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลเท่าไหร่ ยิง่ ลดทอนพลังในการเคลือ่ นไหว อย่างไรก็ดี ชือ่ เสียง
ของมหาวิทยาลัยก็มสี ว่ นท�ำให้ทงั้ สองคนเป็นทีส่ นใจและถูกจับตามอง เนือ่ งจากมหาวิทยาลัย

16

เป้าหมายหลักของ สนท. ในช่วงที่พริษฐ์ดำ�รงตำ�แหน่งประธานฯ นับตั้งแต่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน
คือ เป็นพื้นที่กลางสำ�หรับนิสิตนักศึกษาที่มียุทธศาสตร์และจัดกิจกรรมร่วมกันโดยเน้นเรื่องของสังคมและการเมือง ดู
“คำ�ประกาศของ สนท.” ได้จากรายงานของ ประชาไท ที่ลิงก์่ https://prachatai.com/journal/2018/06/77496.
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ธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์การเมืองที่ยาวนาน
รวมทัง้ ชือ่ เสียงของพวกเขาก็มผี ลต่อการเคลือ่ นไหวเช่นเดียวกัน อาทิ การใช้พนื้ ทีส่ อื่ ซึง่ พวก
เขามักจะคาดคะเนการตอบรับจากสือ่ และสาธารณชนภายหลังจากการเคลือ่ นไหวอยูเ่ สมอ
เนติวทิ ย์บอกคณะผูศ้ กึ ษาว่า “สือ่ ไม่เคยอยูใ่ นมือเรานะ สือ่ พร้อมทีจ่ ะท�ำร้ายเราตลอดเวลา
สือ่ เนีย่ อันตราย”
แม้วา่ เพนกวินและเนติวทิ ย์จะเรียกร้องประเด็นทีค่ ล้ายคลึงกันและไปในทิศทางเดียวกัน
ในประเด็นการศึกษา ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ แต่ประสบการณ์ วิธคี ดิ และอุดมการณ์
ของพวกเขากลับปรากฏความแตกต่างที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเพนกวิน ให้ความ
ส�ำคัญกับสิทธิเป็นหลักจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ชนชั้น และการจัดช่วงล�ำดับชั้น
ในทางกลับกัน เนติวิทย์ให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพเป็นหลักจึงให้ความสนใจกับเรื่องของ
เสรีภาพของประชาชนในด้านสังคมและการเมืองเป็นหลัก เช่น เรือ่ งการเกณฑ์ทหาร เรียกร้อง
ประชาธิปไตย เป็นต้น นอกจากนี้ วิธกี ารเคลือ่ นไหวทางการเมืองของพวกเขามีความแตกต่าง
กันอย่างยิง่ กรณีเพนกวินเป็นการเผชิญหน้ากับรัฐโดยตรงผ่านการขึน้ ปราศรัย การประท้วง
และจรยุทธ์ ขณะที่เนติวิทย์มักไม่เผชิญหน้ากับรัฐโดยตรง แต่ก็มีการเผชิญหน้ากับรัฐบ้าง
ในบางครัง้ ผ่านการแปลหนังสือ เขียนหนังสือ และมีสว่ นร่วมในการชุมนุม
สรุป

งานศึกษาเรื่อง “นักเรียนขบถสู่นักเคลื่อนไหว: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และนายเนติวทิ ย์ โชติภทั ร์ไพศาล” พบว่าทัง้ สองคนมีรปู แบบ
การเคลือ่ นไหวและเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างกัน คือ เพนกวินมีรปู แบบการเคลือ่ นไหวเชิงสัญลักษณ์
และการเผชิญหน้ากับรัฐโดยตรง และต่อสูบ้ นหลักสิทธิ ขณะทีเ่ นติวทิ ย์เคลือ่ นไหวผ่านการ
เขียนหนังสือ การเเปลหนังสือ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและต่อสูอ้ ยูบ่ นหลักของเสรีภาพ
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ ปัญหารอบตัว
จากการศึกษายังพบว่าประเด็นด้านการศึกษาทีเ่ พนกวินและเนติวทิ ย์เคลือ่ นไหว ล้วน
มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับสิทธิและเสรีภาพภายใต้การเมืองระบอบประชาธิปไตย เนือ่ งจาก
การสัมภาษณ์เพนกวินและเนติวิทย์ ท�ำให้ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า เราไม่สามารถแยก
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การศึกษาออกจากประเด็นเรือ่ งสิทธิ เสรีภาพ และการเมืองได้ เพราะการศึกษาเป็นสิง่ ทีถ่ กู
ระบุในกฎหมายของสังคมไทยว่าทุกคนต้องจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายได้ระบุไว้
อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษายังคงมีความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านเศรษฐกิจให้เห็นอย่างสม�ำ่ เสมอ
แม้จะเป็นสิทธิทปี่ ระชาชนทุกคนควรได้รบั อย่างเท่าเทียมก็ตาม
กล่าวได้วา่ แม้รปู แบบและเนือ้ หาการเคลือ่ นไหวทางสังคมของเพนกวินและเนติวทิ ย์จะ
มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองคนคือพวกเขาเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ
เรียกร้องสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับหรือเสรีภาพที่
ประชาชนสามารถเลือกได้ และทีส่ ำ� คัญประเด็นด้านการศึกษาทีม่ กี ารเรียกร้องในประเด็นที่
ใกล้เคียงกันที่สุด พวกเขาแสดงให้เห็นว่าการศึกษา สิทธิ และเสรีภาพภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และชี้ให้เห็นว่า “สิทธิและเสรีภาพทางด้าน
การศึกษา” เป็นสิง่ ส�ำคัญและเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนควรได้รบั ท้ายทีส่ ดุ สิง่ ทีพ่ วกเขาต่อสูแ้ ล้วประสบ
ความส�ำเร็จได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าบางครั้งจะล้มเหลวกับการ
ต่อสู้ และได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูค้ นในสังคมทีไ่ ม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ แต่กลับกลาย
เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาไม่ทอ้ ถอยและมีแรงทีจ่ ะเคลือ่ นไหวต่อไปในอนาคต
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