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ในปี 2563 ขบวนการเคลือ่นไหวของคนรุน่ใหม่

ในเมอืงไทยไดก้ลบัมาเตบิโต มกีารเคลื่อนไหวทาง

การเมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดนับตัง้แตม่กีารรฐัประหารในปี 2557 

ในครัง้นี้นิสตินักศกึษามหาวทิยาลยัและนักเรยีนโรงเรยีน

สามารถจดัการประทว้งทีม่มีวลชนสนับสนุนจ านวนมาก

และมกีารสรา้เครอืขา่ยคนรุ่นใหม่ทีก่วา้งขวางทัว่ประเทศ 

และการจดัการชุมนุมทีส่รา้งสรรคท์ัง้ในการแสดงออกเชงิ

สญัลกัษณ์และกจิกรรมทีห่ลากหลายสามารถเพื่อเชื่อมโยงคนกลุ่มใหม ่ ๆ เขา้สูก่ารเคลือ่นไหว นอกจากนัน้

ขบวนการคนรุ่นใหม่ยงัน าเสนอขอ้เรยีกรอ้งทีท่า้ทายต่อสถาบนัอนุรกัษนิยมของไทย มใิช่เพยีงการตอ่ตา้น

รฐับาลและตวัผูน้ ารฐับาลเท่านัน้ แต่คนรุน่ใหม่ตัง้ค าถามกบักรอบคดิ สถาบนั และโครงสรา้ง ทางสงัคมและ

การเมอืงแบบอนุรกัษนิยม ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัครอบครวั การศกึษา ศาสนา ระบบราชการ และสถาบนั

พระมหากษตัรยิ2์ 

การขยายตวัของ “สื่อใหม่ (new media)” โดยเฉพาะ “สือ่ออนไลน์ (social media)” เป็นหนึ่งปัจจยัที่

ส าคญัในฐานะเครือ่งมอืการขยายแนวคดิและขอ้เรยีกรอ้งของพวกเขาสู่สาธารณะในวงกวา้ง แตอ่ย่างไรกด็เีมือ่

วเิคราะหล์กึลงไปพบว่าเงื่อนไขส าคญัทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐานและพืน้หลงั (foundation and background factors) 

ของการขยายตวัของบทบาทสือ่ออนไลน์ในขบวนการเคลือ่นไหวของคนรุ่นใหมน่ับตัง้แต่ปี 2563 นัน้คอืการ

ขยายตวัของสือ่สิง่พมิพร์ุน่ใหม่ (new generation printed media) และการผสมผสานระหว่างสื่อสิง่พมิพ ์ส านัก

ขา่ว และสื่อออนไลน์ (hybrid printed-news-social media) ตลอดช่วง 10 กว่าปีทีผ่่านมา   
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ในช่วงตน้ทศวรรรษ 2540 สือ่สิง่พมิพเ์ชงิวพิากษ์รุ่นใหม่เริม่ก่อตวัขึน้ ในระลอกนี้เจา้ของ กอง

บรรณาธกิาร และนักเขยีนของส านักพมิพใ์หม ่ ๆ เหลา่นี้ลว้นเป็นคนรุ่นใหม่ทีไ่ม่ใช่คนรุ่นทศวรรษ 2510 ไม่ว่า

จะเป็นการกอ่ตัง้ ส านกัพมิพโ์อเพ่น (OPEN) ส านักพมิพฟ้์าเดยีวกนัในปี 2546 วารสารการเมอืงรายสปัดาห ์A 

Day Weekly ในปี 2547 ในเครอืส านกัพมิพแ์ละวารสารไลฟ์สไตล์ A Day เนื้อหาของสิง่พมิพร์ุ่นใหม่เหล่านี้เนน้

การวพิากษ์รฐับาลในขณะนัน้ ซึง่คอื รฐับาลทกัษณิ วจิารณ์แนวทางเสรนียิมใหม่และทุนผกูขาดในสงัคมไทย

แบบทีส่ื่ออื่น ๆ ในกระแสหลกัไมก่ลา้ การเปิดพืน้ทีใ่หก้บัการเมอืงแนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การเมอืงภาค

ประชาชน การเมอืงเรื่องอตัลกัษณ์ การทบทวนแนวคดิแบบเสรนีิยมและแนวทางฝ่ายซา้ย และทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื

ความพยายามท าใหง้านเขยีนเชงิวพิากษ์การเมอืงและปัญหาสงัคมเป็นเรื่องเขา้ใจงา่ยและสนุกส าหรบัคนรุ่น

ใหม่ในวงกวา้ง แตค่วามพยายามดงักล่าวไม่ประสบความส าเรจ็มากนกั แมว้่าส าหรบัวงการสิง่พมิพใ์นยุค 2540 

จะมองสิง่พมิพเ์หล่านี้ในฐานะต านาน กลุ่มผูบ้รโิภคยงัคงจ ากดัอยู่ในคนรุ่นใหม่ฝ่ายกา้วหน้า นอกจากนัน้หลาย

ส านักพมิพย์งัไม่สามารถอยู่รอดในทางการเงนิและการบรหิารจดัการในระยะยาว เช่น ส านกัพมิพโ์อเพน่เชญิ

ปัญหาแนวทางในการท างานระหว่างผูบ้รหิารและตอ้งปิดตวัลงหลงัจากเปิดได ้8 ปี3 วารสารการเมอืงทีค่่อนขา้ง

ประสบความส าเรจ็ในหมู่วยัรุ่นอย่าง A Day Weekly กลบัไม่สามารถอยูไ่ดใ้นทางการเงนิ ปิดตวัลงภายในเวลา

ไม่ถงึปีหลงัจากเปิดตวัฉบบัแรก4  

หลงัการรฐัประหารในปี 2549 และ 2557 เราไดเ้หน็ปรากฏการณ์ใหม่ นัน่คอื การเตบิโตขึน้ของสื่อ

สิง่พมิพร์ุ่นใหม่ (new generation printed media) ทีไ่ปไกลกว่าเนื้อหาเพยีงวจิารณ์รฐับาลหรอืการผลติซ า้

วรรณกรรมในทศวรรษ 2510 นอกจากนัน้เรายงัเหน็การผสมผสานระหว่างสื่อสิง่พมิพ ์ ส านักขา่ว และสื่อ

ออนไลน์ (hybrid printed-news-social media) ซึง่ทัง้หมดกลายเป็นปัจจยัส าคญัในการก่อตวัขึน้ของขบวนการ

นักเรยีนและนกัศกึษาในปี 2563  

ปรากฏการณ์แรก คอื การผุดตวัขึน้ของส านกัพมิพเ์ชงิวพิากษ์ใหม ่ (new generation printed media) 

ไม่ว่าจะเป็น ส านักพมิพ ์ “อ่าน” ซึง่แตกสาขามาจากฟ้าเดยีวกนั โดยเนน้ผลติงานดา้นวรรณกรรมเชงิวพิากษ์

และการวพิากษ์วรรณกรรมทีแ่หลมคมทา้ทายสงัคมการเมอืงไทยท่ามกลางบรบิทความขดัแยง้การเมอืงเสือ้

เหลอืง-แดง5 ส านักพมิพส์มมตซิึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2551 เน้นการแปลและพมิพห์นังสอืจ านวนมากและการ
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พยายามเผยแพรส่ิง่พมิพท์ีต่อ่มากลายเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการสนับสนุนพลงัคนรุ่นใหม่6 ช่วงประมาณปี 

2561 เราไดเ้หน็การกลบัมาของอดตีทมีงานส านักพมิพโ์อเพ่น ทีแ่ยกตวัมาท าส านักพมิพใ์หมต่ามแนวทางของ

ตวัเอง ซึง่ไดแ้กส่ านกัพมิพ ์Bookscape และ Salt ส านกัพมิพ ์ในขณะที ่Bookscape เนน้ผลติงานเชงิวพิากษ์

ต่อความรูก้ระแสหลกัในดา้นการเมอืง เศรฐกจิ และสงัคม7 Salt น าเสนองานใหม่ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละปรชัญาที่

ยงัไมม่ใีนสงัคมไทย โดยน าเสนอผ่านรูปแบบหนังสอืเชงิสาระและนิยายไซไฟ8 นอกจากนัน้ยงัมสี านกัพมิพ ์

Illuminations Editions ส านักพมิพน์อ้งใหม่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2561 เน้นตพีมิพง์านวชิาการเชงิวพิากษข์อง

นักวชิาการรุ่นใหม่และแปลงานคลาสสกิและงานสมยัใหม่สายสงัคมศาสตรระดบัโลกทีไ่ม่เคยแปลเป็นไทยมา

ก่อน ภายในเวลาไม่กีปี่ส านักพมิพส์ามารถผลติสิง่พมิพใ์หม่ ๆ ไดเ้กอืบ 40 เลม่9 และตวัอย่างสุดทา้ยทีน่่าสนใจ

มากคอื ส านักพมิพส์ านกันิสติสามย่าน ซึง่เป็นส านักพมิพข์องกลุ่มนิสติในรัว้จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัภายใต้

การน าของนสิตินักเคลื่อนไหวอย่าง เนตวิทิย ์โชตภิทัรไ์พศาล ภายในเวลา 6 ปี นับตัง้แต่เริม่ตัง้ส านักพมิพใ์นปี 

2558 ส านักพมิพผ์ลติหนังสอืเกอืบ 40 เล่มออกสู่ทอ้งตลาด สิง่พมิพส์่วนใหญ่เป็นงานเขยีนของนิสติและการ

แปลหนังสอืดา้นประชาธปิไตย สงัคมนยิมประชาธปิไตย กรณีศกึษาการตอ่ตา้นเผดจ็การและระบอบอ านาจ

นิยมทัว่โลก10 
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ปรากฏการณ์ทีส่อง คอื การผสมผสานระหว่างสื่อสิง่พมิพ ์ส านกัขา่ว และสื่อออนไลน์ (hybrid printed-

news-social media) ไม่ว่าจะเป็นการผนัตวัของอดตีส านักพมิพร์ุ่นทศวรรษ 2540 ไปสู่การเป็นส านักขา่วและ

สื่อออนไลน์ การพยายามปรบัตวัใหร้อดจากการตกต ่าของยอดขายสื่อสิง่พมิพ ์ หรอืการใชช้่องทางออนไลน์

คู่ขนานกบัการผลติสิง่พมิพเ์พือ่ขยายฐานผูอ้่านให้

กวา้งขวางขึน้ ฟ้าเดยีวกนัเริม่ตน้ดว้ยการใชเ้วบ็

บอรด์ในการสื่อสารประเดน็ต่าง ๆ กบัคนรุ่นใหม่

ตัง้แต่ยุคแรกของโลกออนไลน์ จนกลายเป็น

ต านานเวบ็บอรด์ทีน่ าเสนอแนวคดิเชงิ

วพิากษ์วจิารณ์รฐับาลและสถาบนัอนุรกัษนิยมที่

แหลมคนทีสุ่ดในช่วงปลายทศวรรษ 2540 พอถงึ

ช่วงทศวรรษ 2550 ฟ้าเดยีวกนัเริม่หนัมาใช ้

Facebook ในการจดัเสวนาออนไลน์ เผยแพร่เนื้อหาของสื่อสิง่พมิพข์องส านกัพมิพไ์ปยงัสาธารณะในวงกวา้ง

มากขึน้ ส านักพมิพอ์ื่น ๆ เชน่ ส านักพมิพอ์่าน Illuminations Editions และ สมมต ิมกีารจดัการเปิดตวัหนังสอื

และเสวนาออนไลน์ รวมทัง้เขยีนบทความสัน้ทีเ่ชื่อมโยงกบัหนังสอืชุดใหม่ ๆ เผยแพร่ใน Website and 

Facebook page สมมต ินอกจากนัน้ยงัมกีารเผย เช่น 10 หนังสอืส าหรบัคน 'อยูไ่ม่เป็น' รวม10 บทความโหลด

ฟรเีกีย่วกบัขบวนการนกัศกึษา และ 20 หนังสอื อ่านเบกิเนตร11 

นอกจากใชเ้ครือ่งมอืออนไลน์ในการประชาสมัพนัธห์นงัสอืแลว้ ส านักพมิพอ์ย่าง Bookscape ยงัขยาย

ไลน์การท างานไปสู่การท าเวบ็ไซดข์อ้มูลออนไลน์อย่าง “101” ความรูคู้่ขนานไปกบัส านกัพมิพ ์เพือ่น าเสนองาน

เขยีนและซรีสีบ์ทสมัภาษณ์ออนไลน์ เพื่อน าเสนอผลงานและมมุมองเชงิวพิากษ์ของนักวชิาการ นักเขยีน และ

นักคดิรุ่นใหม่มากมาย ซึง่ไดร้บัความนยิมเป็นอย่างมาก ส านกัพมิพอ์ย่าง A Day ซึง่กอ่นหนา้นี้เคยบอบช ้าจาก

การลงทุนในสื่อสิง่พมิพ ์ กผ็นัตวัจากสื่อสิง่พมิพส์ูส่ านกัขา่วออนไลน์ทีป่ระสบความส าเรจ็และมชีื่อเสยีงมาก

อย่างมากในนาม “The Standard” นอกจากนัน้ทมีงานบางส่วนยงัแยกตวัไปท านิตยสารออนไลน์ทีไ่ดร้บัความ

นิยมอย่าง “The Cloud”12 

นอกจากส านักพมิพแ์ลว้ เวบ็บลอ็กทีเ่ริม่ตัน้มาตัง้แต่ 2548 อย่าง “exteen.com” เริม่ขยบัมาท าส านกั

ขา่วออนไลน์อย่าง “The Matter” ไวเ้ล่าขา่วรายวนั คู่ขนานไปกบัสรา้งส านกัพมิพ ์ Salmon เปิดรา้นหนังสอื

 
11 “ขบวนการนักศกึษา: โหลดฟร ี 10 บทความ,” สมมต,ิ เขา้ถงึเมื่อ 4 กนัยายน 2564, https://www.sm-
thaipublishing.com/content/8386/student-movements-contents. 
12 ประภาส อยู่เยน็, “จาก a day สู่ The Standard : เคลด็ลบัการสรา้งแบรนด์ใหเ้ป็นทีร่กัของ “โหน่ง วงศ์ทนง”,” Beartai, 
เขา้ถงึเมื่อ 4 กนัยายน 2564, https://www.beartai.com/article/tech-article/470108. 
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ออนไลน์บนเวบ็ไซต์ชื่อ “Minimore” ม ี “Salmon Podcast” เพื่อใหผู้ค้นฟังไดเ้มื่อเขาไมม่เีวลาอ่าน และล่าสดุ

ท า ”CONT.(cont-reading.com)” เวบ็ไซต์ทีช่วนอ่านสิง่ต่าง ๆ13    

นอกจากรูปแบบใหม่แลว้ เนื้อหาทีอ่ยู่ในสือ่สิง่พมิพร์ุ่นใหม่ (new generation printed media) และสื่อ

แบบการผสมผสานของสือ่สิง่พมิพ ์ส านกัขา่ว และสื่อออนไลน์ (hybrid printed-news-social media) กน็ าเสนอ

เนื้อหา บทวเิคราะห ์ และงานวพิากษ์ตอ่ปัญหาสงัคมและการเมอืงในบรบิทใหม่ ซึง่เขยีนและแปลโดย

นักวชิาการและนกัเขยีนรุ่นใหม่ ทีแ่ตกตา่งจากสื่อสิง่พมิพเ์ชงิวพิากษ์ในยุคก่อนทศวรรษ 2540 ไม่ว่าจะเป็น  

หนึง่ กษตัรยิศ์กึษา งานจ านวนหลายชิน้ของส านกัพมิพอ์ย่าง ฟ้าเดยีวกนั Bookscape และ 

Illuminations Editions พมิพง์านเขยีนและงานแปลงหลายเลม่ทีเ่ปิดพืน้ทีใ่นการศกึษาสถาบนัอนุรกัษนิยมที่

ตอ้งหา้มจากการวพิากษ์วจิารณ์มานาน เชน่ กษตัรยิ ์คอื (อะ) ไร?, On King and I (ว่าดว้ย The King and I), 

โฉมหน้าราชาชาตนิิยม, สามญัส านกึ เป็นตน้    

สอง รฐัวพิากษ ์ ส านกัพมิพแ์ละสื่อออนไลน์ รุ่นใหม่ใหค้วามส าคญักบัการศกึษาปัญหาในระดบั

โครงสรา้งไม่ว่าจะเป็นการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ของ ระบบการศกึษา ระบบราชการ ตุลา

การ ทหาร ระบบการเลอืกตัง้ รฐัธรรมนูญ และความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัและศาสนา ในแนวทางและผ่านขอ้มูล

ชุดใหม่ทีเ่ป็นทีน่ิยมในคนรุ่นใหม ่เช่น เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดนิ, ศาลรฐัประหาร : ตุลาการ ระบอบเผดจ็

การ และนิตริฐัประหาร, เปรมาธปิไตย: การเมอืงไทยระบอบไฮบรดิ, ศาสนากบัความรุนแรง, นักเรยีนเลวใน

ระบบการศกึษาทีแ่สนด ีเป็นตน้ 

สาม ประวตัศิาสตร ์ ส านักพมิพร์ุน่ใหม่ผลติงานประวตัศิาสตร์เชงิวพิากษ์ในพืน้ทางประวตัศิาสตรใ์หม ่

ๆ จ านวนมากนับ้ตัง้แต่การรือ้ฟ้ืนประวตัศิาสตรค์นธรรมเพื่อทา้ทายประวตัศิาสตรช์นชัน้น า งานทีท่า้ทาย

ประวตัศิาสตรน์ิยมและกษตัรยิน์ยิมของไทย การตัง้ค าถามต่อการรือ้สรา้งประวตัศิาสตรใ์นแบบเรยีน  เช่น ขุน

ศกึ ศกัดนิา และพญาอนิทรยี,์ ประวตัศิาสตรค์วามลบั: ความคดิทางการเมอืงจากยคุโบราณถงึสมยัใหม่, อาณา

นิคมสมบูรณาญาสทิธริาชย,์ แผนทีส่รา้งชาต:ิ รฐัประชาชาต ิ กบัการท าแผนทีห่มู่บา้นไทย ในยุคสงครามเยน็, 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักรณีสวรรคต (ฉบบัสมบูรณ์) เป็นตน้ 

 
13 วชริวชิญ์ กติชิาตพิรพฒัน์, ““สื่อขนาดเลก็มโีอกาสอยู่รอดง่ายกว่า” ทปีกร วฒุพิทิยามงคล ผูก่้อตัง้ The MATTER,” The 
Standard, เขา้ถงึเมื่อ 4 กนัยายน 2564, https://thestandard.co/news-business-thematter-champ-teepagorn/; นรศิา สุมะ
มานนท,์ “‘ส านักพมิพแ์ซลมอน’ ปลาทีแ่ขง็แรงผูว้่ายทวนกระแสการเปลีย่นแปลงของวงการสื่อสิง่พมิพ์,” Urban Creature, 
เขา้ถงึเมื่อ 4 กนัยายน 2564, https://urbancreature.co/salmon-publishing/; นภษร ศรวีลิาศ, “รูจ้กัส านักพมิพแ์ซลมอน ผ่าน
หนังสอื 13 เล่มทีแ่ทนความเป็นแซลมอนไดด้ีทีสุ่ด,” The Cloud, เขา้ถงึเมื่อ 4 กนัยายน 2564 
,https://readthecloud.co/salmon-books/. 



สี ่การเมอืงเปรยีบเทยีบ ส านักพมิพแ์ละเวบ็ไซต์ขอ้มูลออนไลน์รุ่นใหม ่ผลติงานจ านวนมากทีช่่วยขยาย

เสน้ขอบฟ้าของผูอ้่านใหเ้ขา้ใจการเมอืงและพฒันาการการเมอืงของทีอ่ื่น ๆ ในโลก ทัง้การเมอืงในสภา นอก

สภา การเมอืงของคนธรรมดาและผูย้ากไร ้เชน่ ความทกุขข์องชาวอยุกูรภ์ายใตค้อมมวินิสต์จนี, เสยีงเพรยีกหา

สทิธมินุษยชน และ สบิมายาคตอิสิราเอล ของส านักพมิพส์ามย่าน 

และ หา้ งานศกึษาเกีย่วกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมทัว่โลก ส านกัพมิพร์ุ่นใหม่พานักอา่นไปไกล

กว่างานเขยีนเกีย่วกบัขบวนการภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่ทีเ่ฟ่ือนฟูในยคุ 2510 หนังสอืและขา่วสารขอ้มูล

ขา่วสารชุดใหม่ ๆ เกีย่วขบวนการเคลือ่นไหวทัว่โลกไดร้บัการแปล เรยีบเรยีน และเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง 

เช่น กบฏชาวนา: มูลฐานจติส านกึในอนิเดยียคุอาณานคิม, นีไ่ม่ใช่เรื่องลอ้เล่น: คู่มอืกลุ่มขบถต่อตา้นการสญู

พนัธุ,์ คู่มอืปลุกปัน่เพือ่สรา้งสรรค:์ กล่องเครื่องมอืเพือ่การปฏวิตั ิเป็นตน้ 

แมว้่าสื่อออนไลน์จะเป็นจดุเริม่ตน้ของความสนใจและความตื่นตวัทางการเมอืงของคนรุ่นใหมผู่เ้ขา้ร่วม

ชุมนุมทางการเมอืง ทีเ่รยีกว่าปรากฏการณ์ “ตาสว่าง” แต่การขยายตวัของสิง่พมิพท์ีม่เีนื้อหาและขอ้มูลเชงิ

วพิากษ์ชุดใหม่ ๆ จ านวนมากมายคอืทรพัยากรทีส่ าคญัไม่แพก้นั ไม่ว่าจะเป็นฐานเริม่ตน้และแหล่งขอ้มูล

ส าหรบัสื่อออนไลน์เชงิวพิากษ ์ และ แหล่งขอ้มูลส าหรบัคนรุ่นใหม่ทัง้ในระดบัแกนน าและผูส้นับสนุนการ

เคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ ทีเ่ริม่ตน้ตื่นตวัทางการเมอืงผ่านสือ่ออนไลน์ แต่ตอ้งการความรู ้ ขอ้มูล และแรง

บนัดาลใจทางการเมอืงและสงัคมในเชงิลกึซึ้งกว่าสื่อออนไลน์  

แมว้่าสื่อออนไลน์จะเป็นช่องทาง (platform) ในการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่การมชีอ่งทางเพยีง

อย่างเดยีวคงไม่สามารถช่วยกระตุน้ใหเ้กดิความตื่นตวัทางการเมอืงทีส่ าคญัในปี 2563 ได ้ การขยายตวัของ

เนื้อหาการวพิากษ์วจิารณ์ วเิคราะห ์ และเสนอทางออกของสื่อสิง่พมิพร์ุ่นใหม ่ เป็นแรงบนัดาลใจและช่วย

จดัเตรยีมเนื้อหา (content) เชงิวพิากษ์ใหก้บันักเขยีนและนักหนังสอืพมิพใ์นการผลติสือ่ออนไลน์ ที่เป็น

จุดเริม่ตน้ในความตื่นตวัทางการเมอืงของคนรุน่ใหม่ เช่น Twitter เป็นช่องทางการสือ่สารของคนรุ่นใหม่มานาน

ก่อนการเคลือ่นไหวในปี 2563 โดยเฉพาะในหมูค่นรุ่นใหม่เพศหญงิทีเ่ป็นแฟนคลบัหนังและวงดนตรเีกาหล ี

การขยายตวัเนื้อหาเชงิวพิากษ์และขอ้มูลเกีย่วกบัการลุกขึน้ต่อสูเ้พื่อสทิธเิสรภีาพของคนรุ่นเขาในช่วงตน้ปี 

2563 ผ่าน Twitter ส่งผลใหเ้ยาวชนกลุม่ทีเ่คยใช ้ Twitter เป็นเครือ่งมอืการเขาถงึขอ้มูลและลงคะแนนโหวต

เชยีรด์าราและนักรอ้งทีช่ื่นชอบ กลายเป็นกลุม่พลงัหลกัทีส่ าคญัในขบวนการคนรุ่นใหม่ในปี 2563 หลงัเนื้อหา

เชงิวพิากษ์ใหม่เขา้สู่ช่องทาง Twitter ไม่ว่าจะเป็น สถติงิบประมาณสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ ขอ้มูลหนังสอืเบกิ

เนตร ประวตัศิาสตรก์ารปฏวิตั ิ 2475 เหตุการณ์ 14 ตุลา เหตุการณ์ 6 ตุลา และอื่น ๆ รวมทัง้การตดิตาม

ขา่วสารการเมอืงและการเคลือ่นไหวรายวนัผ่านแฮชแทก็ (#) ม๊อบต่างๆ  



นอกจากการจดัเตรยีมเนื้อหา (content) เชงิวพิากษ์ใหก้บัสือ่ออนไลน์เพื่อกระตุน้ความสนใจทาง

การเมอืงใหก้บัคนรุ่นใหม่ในวงกวา้งแลว้ สือ่สิง่พมิพร์ุ่นใหม่ยงัเป็นแหง่ขอ้มูลทีส่ าคญัในการพฒันาความรูแ้ละ

ทางออกในการแกไ้ขปัญหาเชงิโครงสรา้งใหก้บัคนทีต่ื่นตวัทางการเมอืงแลว้ ความตอ้งการบรโิภคขอ้มูล บท

วเิคราะห ์ และขอ้เสนอใหม ่ ๆ เชงิลกึขยายตวัเพิม่มากขึน้ในหมู่นักอ่านหน้าใหม ่ ถงึขนาดช่วงพลกิพืน้วงการ

หนังสอื หนังสอืเชงิวพิากษ์ขายดมีากขึน้อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมากก่อน หนังสอืเล่มส าคญัอย่าง ขุนศกึ ศกัดนิา และ

พญาอนิทรยี,์ ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์

ววิฒันาการรฐัไทย, ขอฝันใฝ่ ในฝัน อนัเหลอืเชือ่ 

ของส านักพมิพฟ้์าเดยีวกนั การเมอืงแห่ง

ความหวงั ของส านักพมิพม์ตชิน สามญัส านกึ 

หนังสอืแปลของส านักพมิพ ์ Bookscape14 และ

วรรณกรรมแปลอย่าง 1984 และ Animal Farm 

ของส านักพมิพส์มมต ิ กลายเป็นหนังสอืขายดี

อนัดบัตน้ ๆ ของ ล าดบัหนังสอืขายดกีระแส

หลกั นกัเรยีนมธัยมเขา้ควิกนัซื้อหนังสอืในชว่ง

งานสปัดาหห์นังสอืแห่งชาต ิ การอ่านชดุประสบการณ์การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของประเทศอื่น ๆ ช่วย

น าเสนอค าตอบและเป็นก าลงัใจใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมทัง้ในการสรา้งกจิกรรมใหม่ ๆ ของตนเองและการยนื

หยดัสนุบสนุนสทิธเิสรภีาพในการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของคนรุ่นใหม่  

แมจ้ะปฏเิสธไมไ่ดว้่าสือ่ออนไลน์คอืปัจจยัส าคญัต่อการกอ่ตวัและพฒันาการของขบวนการคนรุ่นใหม่

ไทยในทศวรรษ 2560 แต่ความส าเรจ็ของสื่อออนไลน์มไิดเ้กดิจากพฒันาการของเทคโนโลยใีนการขยาย

เครอืขา่ยทีร่วดเรว็และมปีฏสิทิธภิาพ (network effect) เทา่นัน้ การเตบิโตของสื่อสิง่พมิพเ์ชงิวพิากษ์รุ่นใหม ่

และการผสมผสานของสื่อสิง่พมิพ ์ ส านกัขา่ว และสื่อออนไลน์ เป็นปัจจยัเบือ้งตน้ทีส่ าคญัทีท่ าใหก้ระแส

การเมอืงแบบประชาธปิไตย การตอ่ตา้นเผดจ็การและชนชัน้น าอนุรกัษน์ิยม แนวคดิเสรนียิมและสงัคมนิยม

ประชาธปิไตย กลายเป็นแนวคดิกระแสหลกัของคนรุน่ใหม่ และน าไปสูก่ารขยายตวัของขบวนการเคลือ่นไหว

ของคนรุ่นใหม่ในปี 2563 เป็นตน้มา  

 
14 ณัฐพล ใจจรงิ, ขุนศกึ ศกัดนิา และพญาอนิทร ี (นนทบุร:ี ฟ้าเดยีวกนั, 2563); โทมสั เพน, สามญัส านึก, ผูแ้ปล ภคัวด ีวรีะ
ภาสพงษ์ (กรุงเทพ: บุ๊คสเคป, 2563); ปิยบุตร แสงกนกกุล, การเมอืงแห่งความหวงั (กรุงเทพ: มตชิน, 2562); วชัชริานนท์ 
ทองเทพ, “ประชาชนปลดแอก: กระแสความนิยมหนังสอืประวตัศิาสตรก์ารเมอืงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกี่ยวพนัอย่างไรกบัการ
ชุมนุมเรยีกรอ้งประชาธปิไตย,” BBC ไทย, เขา้ถงึเมือ่ 4 กนัยายน 2564, https://www.bbc.com/thai/thailand-53970497; ณัฐ
พล ใจจรงิ, ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลอืเชือ่ (นนทบุร:ี ฟ้าเดยีวกนั, 2556); กุลลดา เกษบุญชู มีด้, ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์
ววิฒันาการรฐัไทย, ผูแ้ปล อาทติย ์เจยีมรตัตญัญู (นนทบุร:ี ฟ้าเดยีวกนั, 2562). 
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