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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 วันที่ 14 ตุลาคม  2516 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่คนจำนวนไม่

มากก็น้อยต่างจดจำและรับรู้ว่าเป็นวันแห่งการต่อสู้ของภาคประชาชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตยจากรัฐบาล ที่ ณ เวลานั้นมีจอมพล ถนอม กิตติขจร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่   

และเรื่องราวการต่อสู้ในวันนั้นระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มิหนำซ้ำ

ยังเต็มไปด้วยขวากหนามและเกิดการสูญเสีย แต่วันนี้เองก็ถูกกล่าวขานว่าเป็นวันแห่งการลุกขึ้นมา

ต่อสู้ของประชาชน และถึงแม้ว่าวันแห่งการต่อสู้นี้จะผ่านแล้วนานเกือบห้าทศวรรษ แต่ความหมาย

และความทรงจำของเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมเป็นวันที่มีความหมายและความทรงจำดังกล่าว ภาคประชาชนหลาย

กลุ่ม อาทิ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม , กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth), กลุ่ม

นักเรียนเลว และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ได้ประกาศรวมตัวกันเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และเรียกการรวมตัวใน

ครั้งนี้ว่าเป็น “คณะราษฎร 2563” พวกเขาก็ได้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มนำการเคลื่อนไหวการชุมนุมแห่ง

ภาคประชาชนให้เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 การเคลื่อนไหวดังกล่าวของคณะราษฎร มี

ข้อเรียกร้องสามข้อ คือ ให้นายกรัฐมนตรีในขณะนี้ นั่นก็คือ 1.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันมา

จากการรัฐประหารในปี 2557 นั้น ลาออกจากตำแหน่ง 2.) เปิดประชุมสภาสมัยวิสัยวิสามัญเพ่ือ

พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3.) ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (สมชาย ปรีชา

ศิลปะกุล, 2563 , ออนไลน์) จากทั้งสามข้อเรียกร้องดังกล่าวทำให้การชุมนุมในครั้งนี้มีประชาชนที่

เห็นด้วยต่างออกมาแสดงจุดยืนของตัวเอง ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนขบวนชุมนุมจาก

จุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังจุดหมายปลายทาง คือ ทำเนียบรัฐบาล ตลอดการเคลื่อน

ขบวนชุมนุมไปยังทำเนียบรัฐบาล ประชาชนหลายคนเคลื ่อนขบวนไปด้วยการเดินเท้า แต่ก็มี

ประชาชนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนขบวนไปด้วยพาหนะเล็ก ๆ แม้ว่าตลอดการเดินทางนี้พาหนะ

ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เคลื่อนที่ไปได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากเต็มไปด้วยผู้คน สิ่งกีดขวาง การปิดกั้น

ต่าง ๆ  แต่ประชาชนกลุ่มนี้ก็ยังคงเลือกพาหนะที่ว่าออกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมด้วยอยู ่ดี 

พาหนะดังกล่าวก็คือ สเก็ตบอร์ด (skateboard) 
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 ขณะเดียวกันเมื่อกล่าวถึงสเก็ตบอร์ดในบริบทโลก พบว่าปัจจุบันนี้สเก็ตบอร์ดเป็นหนึ่งในกีฬา

ที่ถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬา Olympic ประจำปี 2020 ที่เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น นี่ถือเป็น

ครั้งแรกที่สเก็ตบอร์ดได้ถูกบรรจุในฐานะกีฬา Olympic (Sarakadee lite, 2564, ออนไลน์) ทว่าก่อน

หน้านี้ประวัติศาสตร์ในหลายพื้นที่ของการเล่นสเก็ตบอร์ดนี้กลับเป็นสิ่งต้องห้าม และพบว่าในหลาย

พ้ืนที่มีการออกกฎเกณฑ์บังคับไม่ให้ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดได้ใช้พ้ืนที่ เช่น ในเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน

ที่เคยมีผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหลายคนถูกตำรวจจับ แม้ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นที่ที่เหมาะและเป็นสถานที่ที่รู้จัก

กันในการใช้เล่นสเก็ตบอร์ด แต่ก็ไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับใช้พื้นที่ในการเล่นสเก็ต

บอร์ด (Jakub Novotny, 2020: 23) หรือในประเทศนอร์เวย์ที่การเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นถูกสั่งห้ามไม่ให้

ใช้พื้นที่ตลอดไป ตลอดจนห้ามมีการเล่นสเก็ตบอร์ดเกิดขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการ

เล่นสเก็ตบอร์ด และทำให้สเก็ตบอร์ดเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศนอร์เวย์นานถึง 11 ปี  เป็นต้น 

(Sarakadee lite, 2564, ออนไลน์) ข้อห้ามเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดในหลายพื้นที่ต้องพบ

เจอ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นประสบการณ์ร่วมของผู้เล่นสเก็ตบอร์ดที่จะต้องพบเจอกับการช่วงชิงต่อสู้

เพ่ือให้ได้มาซึ่งพ้ืนที่  

 ทั้งนี้สเก็ตบอร์ดยังมีวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างจากกีฬาประเภทอ่ืนในหลาย ๆ เรื่อง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาษาที่มีการใช้คำแสลงกันเฉพาะกลุ่มของผู้เล่นสเก็ตบอร์ด หรือจะเป็นในเรื่อง

ของกฎกติกาในการเล่นสเก็ตบอร์ดเองที่มีน้อยกว่ากีฬาประเภทอ่ืน เช่น เครื่องแต่งกายอย่างเสื้อผ้าที่

ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มขณะเล่น การเล่นสเก็ตบอร์ดไม่กำหนดอายุของผู้เล่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช่คนที่เล่นเป็นอาชีพแล้ว การเล่นสเก็ตบอร์ดแทบไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีการ

ตัดสิน ไม่มีการกำหนดจุดโทษ ไม่มีผู้ตัดสินเข้ามากำกับควบคุมผู้เล่นเลย สะท้อนให้เห็นว่าการเล่น  

สเก็ตบอร์ดนั้น ทำให้ตัวผู้เล่นมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากผู้เล่นกีฬากระแสหลัก เนื่องจากมีกฎเกณฑ์

น้อย สามารถเปิดอิสระและความสร้างสรรค์ผ่านการเล่นสเก็ตบอร์ดออกมาได้เป็นอย่างมาก สเก็ต

บอร์ดจึงถูกระบุว่าเป็นวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ที่มีความต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลัก โดยกลุ่ม

คนเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นผู ้สร้างวัฒนธรรมย่อยนี ้ผ่านวิถีชีวิต (Lifestyle) ของการเล่นสเก็ตบอร์ด 

(Becky Beal and Lisa Weidman, 2003: 338-339) 

 ในขณะที่สเก็ตบอร์ดในบริบทของสังคมไทย ภายใตก้ระแสขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง 

สเก็ตบอร์ดก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวร่วมกับคนด้วยเช่นกัน โดยในวันที่ 

14 ตุลาคม 2563 ถือเป็นครั้งแรกที่มีภาพของสเก็ตบอร์ดและประชาชนสเก็ตบอร์ดจำนวนหนึ่ง

ปรากฏออกมาให้เห็น ทั้งในพื้นที่จริงของการเคลื่อนไหวทางการเมือง ตลอดจนพื้นที่ในโซเชียลมีเดี ย
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อย่างสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อกลุ่ม“คณะราษเก็ต” และได้มีการเรียกแทนตัวเองว่าราษเก็ต ซึ่ง

เป็นคำที่มาจากคำว่าราษฎรรวมเข้ากับคำว่าสเก็ตบอร์ด กลายเป็นคำว่าราษเก็ตดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

“สเก็ตบอร์ด เป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับความกลัว 

การเล่นสเก็ตบอร์ดทำให้เราเผชิญหน้ากับความกลัว 

เป็นเรื่องเดียวกันกับการต่อสู้กับอำนาจรัฐหรือกับวัฒนธรรมอำนาจนิยม 

ที่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมคน” 

 (ตรีวิทย์ บุญกวีศิลป์, 2563, สัมภาษณ์) 

   

 ขณะเดียวกันการที่ราษเก็ตได้ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวครั้งนี้  เป็นเพราะ

พวกเขาต่างมองว่ารัฐบาลไทยภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ จันโอชา ตลอดระยะเวลา 7 

ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 นั้นเป็นการปกครองที่ละเมิดและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนดัง

ตัวอย่างจากคำสัมภาษณ์ของตรีวิทย์ข้างต้น พวกเขาเหล่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดจึงต้องการที่จะออกมา

ต่อสู้เรียกร้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งเสรีภาพและประชาธิปไตยที่แท้จริง แม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะสร้างบรรยากาศ

แห่งความกลัว โดยใช้อำนาจคุกคามประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ  แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจหยุดยั ้งให้

ประชาชนสเก็ตบอร์ดกลุ่มนี้นิ่งเฉยได้ ขณะเดียวกันก็เลือกที่จะออกมาต่อสู้ด้วยการใช้สเก็ตบอร์ดที่

พวกเขาหลงใหล ประกอบกับราษเก็ตบางส่วนเห็นถึงความเชื่อมโยงของความเป็นวัฒนธรรมย่อย 

(Subculture) ที่มีเรื่องราวของการต่อสู้หรือต่อต้านจากการถูกกดทับกดขี่ ทำให้สเก็ตบอร์ดมีบทบาท

ภาพที่ 1.1 สัญลักษณ์ในเพจคณะราษเก็ต จาก NEOW 
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ในการแสดงตัวตนอันเป็นนัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการไม่ยอมจำนนต่อความกดทับกดขี่ดังกล่าว

ด้วยเช่นกัน  

 ความไม่ยอมจำนนดังกล่าวทำให้ปรากฏภาพของพ้ืนถนนที่ปกติมักจะเต็มไปด้วยยานพาหนะ

สัญจรไปมา กลับถูกแทนที่ด้วยผืนไวนิลสีขาวขนาดใหญ่ มีลวดลายสีดำเป็นภาพใบหน้าของ พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ทว่าบนใบหน้านี้กลับถูกล้อเล็ก ๆ หลายล้อของสเก็ต

บอร์ดไถไปมาอย่างอิสระ ทั้งยังถูกแรงกระแทกจากล้อของสเก็ตบอร์ดอย่างจัง เมื่อมีการใช้ลีลาท่าทาง

ที่ต้องผ่านการฝึกฝนจากเหล่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ด พวกเขาต่างพร้อมใจกันมาบรรจงแสดงท่าต่าง ๆ ลง

บนไวนิลผืนนี้ เพื่อแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนสเก็ตบอร์ดอย่างพวกเขาเองก็ไม่ยอมอยู่

ภายใต้อำนาจรัฐที่กดขี่ประชาชนในสังคมดังที่กำลังเผชิญอยู่  ทั้งนี้ราษเก็ตไม่ได้มีกลุ่มก้อนที่มีความ

เหนียวแน่น แต่จะเป็นกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นเพราะไม่จำเป็นต้องมีแกนนำหลัก การออกมาเคลื่อนไหว

ในแต่ละครั้งจึงสามารถทำได้อย่างอิสระ ทำให้มีรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อม บริบทของแต่ละสถานที่ และตัวผู้เล่นสเก็ตบอร์ดแต่ละคนที่มีการเคลื่อนไหวเกิดข้ึน  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 ด้วยเหตุนี้ผ ู ้ศ ึกษาจึงสนใจเร ื ่องราวความเชื ่อมโยงของทั ้งต ัวว ัตถุอย่างสเก็ตบอร์ด 

(Skateboard)  และตัวผู ้เล่น (Skater) ว่ามีความเกี ่ยวเนื ่องและสัมพันธ์กันอย่างไร ในบริบท

ขบวนการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำสเก็ตบอร์ดออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหว

ทางการเมือง ตลอดจนการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อทั้งคนต้องเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่บนสเก็ตบอร์ด 

ภาพที1่.2 กิจกรรมไถหน้าตู่ของคณะราษเก็ตทีไ่ด้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 จาก

https://Thestandard.co/pp-skate-wreak-to-pm/ 
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กระทั่งนำมาสู่การแสดงออกท้าทายอำนาจรัฐผ่านปฏิบัติการที่สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ได้มีเพียงตัวมนุษย์

ที่เป็นผู้กระทำ หากแต่ปฏิบัติการนี้ดำเนินไปพร้อมกับผู้ปฏิบัติการอื่น ๆ อย่างสเก็ตบอร์ดด้วยเช่นกัน 

 ขณะเดียวกันปฏิบัติการดังกล่าวยังได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้เชื่อมโยงเข้า

ด้วยกัน ทำให้มีผู้คนที่เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันได้มามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สเก็ตบอร์ดซึ่งเป็น

วัตถุได้มีส่วนสร้างเครือข่ายของคน ขณะที่สเก็ตบอร์ดแต่ละชิ้นเองต่างก็มีการประกอบสร้างที่มีความ

เชื่อมโยงกับความหมายต่าง ๆ อยู่ภายในตัวเอง อาทิ ลวดลายบนแผ่นกระดาน (Deck)  ตลอดจน

เรื่องราวภูมิหลังและประสบการณ์ของเหล่าประชาชนสเก็ตบอร์ดที่ได้ออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการ

เคลื่อนไหว ซึ่งในแต่ละครั้งของการเคลื่อนไหวนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท รวมไปถึง

ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวของแต่ละครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาต้อง

แกะรอยหาความร้อยเรียงและความเชื่อมโยงต่าง ๆ ให้เจอ  

 จะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวทางการเมืองดังกล่าว มิได้มีเพียงมนุษย์ที่เป็นผู้กระทำสำคัญ

ฝ่ายเดียวที่ทำหน้าที่ในการแสดงตัวตน ทว่ายังมีสเก็ตบอร์ดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดปฏิบัติการ 

อย่างไรก็ตามสเก็ตบอร์ดเป็นกระแสที่เกิดไม่นานในสังคมไทย จึงแทบไม่พบงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับส

เก็ตบอร์ดเลย ผู้ศึกษาเห็นว่าปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของคณะราษเก็ตและการนำสเก็ตบอร์ดมาใช้

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการนั้นควรได้รับพื้นที่ทางวิชาการ 

เพราะนอกจากปรากฏการณ์ดังกล่าว จะมีความสำคัญเพราะเป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว 

การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาเกี่ยวกับคณะราษเก็ตยังเป็นการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายของ

มนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ตลอดวัฒนธรรมย่อยให้เกิดข้ึนอีกด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสเก็ตบอร์ด (Skateboard) กับตัวผู้เล่น (Skater) ที่ทั้งสอง

ต่างเป็นส่วนหนึ่งในการออกมาเคลื่อนไหวทางสังคม 

 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปรากฏการณ์และขบวนการของคณะราษเก็ตที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของ

สังคมและการเมืองไทย 

 1.2.3 เพื่อศึกษาถึงประสบการณ์ของราษเก็ตท่ีได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวทางสังคม 
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1.3 คำถามของการศึกษา 

 1.3.1 สเก็ตบอร์ด (Skateboard) และตัวผู้เล่น (Skater) เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทาง

การเมืองอย่างไร 

 1.3.2 การก่อตัวและขบวนการของราษเก็ตเกิดขึ้นได้อย่างไรภายใต้บริบทสังคมและการ

เมืองไทย  

 1.3.3 ราษเก็ตมีประสบการณ์อย่างไรบ้างในการเคลื่อนไหวทางการเมือง 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เข้าใจถึงการมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้เล่น 

(Skater) และสเก็ตบอร์ด (Skateboard) 

 1.4.2 เข้าใจถึงการก่อตัวและขบวนการของราษเก็ตที่ได้เกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคมและการ

เมืองไทย  

 1.4.3 รับรู้และเข้าใจถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมเคลื่อนไหวของราษเก็ต 

  

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลนี้ เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับผู้เล่นสเก็ตบอร์ดที่ได้นำสเก็ตบอร์ด

ออกมาใช้เคลื่อนไหวทางการเมือง  ศึกษาโดยวิธีการสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่คณะราษเก็ตรวมตัวกัน 

ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2563 นั้นผู้ศึกษายังไม่มีการคิดริเริ่มเป็นประเด็นศึกษา หากแต่เป็นการสังเกตการณ์ตามความสนใจ

และมีโอกาสได้พูดคุยกับราษเก็ตบางส่วน ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ.2564 จึงเป็นการเริ่มสังเกตการณ์

ภายใต้หัวข้อ“คณะราษเก็ต : ประชาชนสเก็ตบอร์ดกับขบวนการประชาธิปไตยไทย  หลังจากเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นการสังเกตการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด จึงไม่สามารถลงพื้นที่เพ่ือสังเกตการณ์ในพ้ืนที่จริงได้   
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1.6 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ระเบียบวิธีการศึกษาในรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “คณะราษเก็ต : ประชาชนสเก็ต

บอร์ดกับขบวนการประชาธิปไตยไทย”  นี ้ เป ็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได ้มาจากการ

สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และร่วมพูดคุย ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

 1.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์เมื่อมีการรวมตัวกันของ

คณะราษเก็ตภายใต้การเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม 

2564 หลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูลโดยการพูดคุยและสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 

13 คน โดยมีจำนวน 1 คนไม่ได้เป็นราษเก็ตแต่ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ด และอีก 12 คนเป็น

ราษเก็ตทั้งหมด โดยเริ่มสัมภาษณ์ข้อมูลจากตรีวิทย์ผู้ดูแลเพจคณะราษเก็ตและสุ่มแนะนำแบบปากต่อ

ปากจนได้ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดจำนวน 12 คน 

 1.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ภายใต้หัวข้อ คณะราษเก็ต : ประชาชนสเก็ตบอร์ดกับขบวนการประชาธิปไตยไทย อันได้มาจาก 

หนังสือ บทความ ตลอดจนข่าสารและเอกสารออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจากดังที่กล่าวไปข้างต้นว่างาน

เอกสารที่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดในสังคมไทยแทบไม่มีอยู่เลย ผู้ศึกษาจึงมีการศึกษาจากงานเอกสารผา่น

บริบทสังคมต่างประเทศด้วยเช่นกัน แล้วนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ

ข้อมูลปฐมภูมิข้างต้น 

 

1.7 สถานที่ในการศึกษา 

 การศึกษาภายใต้หัวข้อ คณะราษเก็ต : ประชาชนสเก็ตบอร์ดกับขบวนการประชาธิปไตยไทย

ครั้งนี้มิได้มีสถานที่ในการศึกษาเป็นหลักแหล่ง เนื่องจากสถานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตาม

บริบทของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดข้ึน ผู้ศึกษาจึงศึกษาออกมาในบริบทของภาพรวม จากทุก 

ๆ สถานที่ท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีประสบการณ์เข้าร่วมคณะราษเก็ต 

 

1.8 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

 ในการศึกษาภายใต้หัวข้อ คณะราษเก็ต: ประชาชนสเก็ตบอร์ดกับขบวนการประชาธิปไตย

ไทย นี้มีระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนถึง
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เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 โดยแผนการดำเนินงานนี้เริ่มนับเมื่อได้ประเด็นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่นับรวมการ

สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น (เป็นช่วงเวลาที่ผู ้ศึกษาไปสังเกตการณ์ตาม

สถานการณโ์ดยยังไมมี่ประเด็นการศึกษานี้เกิดข้ึน) ซ่ึงแผนการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 

   

ระยะเวลา วิธีดำเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2564 ได้ประเด็นศึกษาที ่สนใจเรื ่องคณะราษเก็ต : 
ประชาชนสเก็ตบอร์ดกับขบวนการประชาธิปไตย
ไทย 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วม  

มีนาคม-พฤษภาคม 2564 - กำหนดว ัตถ ุประสงค ์ คำถาม สมมต ิฐาน 
ประโยชน ์ท ี ่คาดว ่าจะได ้ร ับ ขอบเขตของ
การศึกษา และแนวคิดทฤษฎี 
- ศ ึกษาค้นคว ้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน-พฤศจิกายน 2564 - เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  
- รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูม ิ

ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ว ิเคราะห์ ตีความ และสร ุปข้อม ูลที ่ ได ้จาก
การศึกษาค้นคว้า 

 

1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ราษเก็ต 

 (ตรีวิทย์ บุญกวีศิลป์, 2563, สัมภาษณ์) ประชาชนที่ออกมามีส่วนร่วมในการชุมนุมเรียกร้อง

ประชาธิปไตย โดยประชาชนกลุ่มนี้มีสเก็ตบอร์ดมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุม  
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  

 การศึกษาภายใต้หัวข้อ คณะราษเก็ต : ประชาชนสเก็ตบอร์ดกับขบวนการประชาธิปไตยไทย 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามแนวทฤษฎี Actor Network Theory (ทฤษฎีเครือข่ายผู้กระทำ) เพื่อทำความ

เข้าใจถึงปรากฏการณ์และขบวนการของคณะราษเก็ต ตลอดจนความสัมพันธ์ของสเก็ตบอร์ด 

(Skateboard) กับตัวผู้เล่น (Skater) และประสบการณ์ในการเข้าร่วมคณะราษเก็ตของผู้เล่นสเก็ต

บอร์ดภายใต้บริบทของสังคมและการเมืองไทย ผู้ศึกษาต้องการศึกษาในแง่มุมที่ไม่แยกมนุษย์กับวัตถุ

ออกจากกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความโยงใยของผู้กระทำต่าง ๆ ที่ไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได ้ขณะเดียวกันก็มีการใช้แนวคิดวัฒนธรรมย่อย (Subculture) มาศึกษาอธิบาย และ

วิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ ว่าจากประสบการณ์ของพวกเขานั้น และกิจกรรมการ

เล่นสเก็ตบอร์ดมีนัยของความเป็นวัฒนธรรมย่อยหรือต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลักอย่างไร 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1 ทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำ (Actor-Network Theory) 

  แนวทางการศึกษามานุษยวิทยาช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษ 1980 นั้น ถูกนักวิชาการใน

ยุคต่อมาวิพากษ์ว่าวนเวียนอยู่กับการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับสังคมและมนุษย์เป็นศูนย์กลางของ

การศึกษา โดยไม่ให้ความสำคัญกับถึงการมีอยู่ของสิ่งอื่น ๆ การศึกษาเช่นนี้จึงถูกตั้งคำถาม วงการ

มานุษยวิทยาหันมาให้ความสำคัญต่อสิ่งอื่น ๆ ที่ล้วนมีอยู่ ดำรงอยู่ และมีบทบาทที่ไม่ต่างกับมนุษย์ 

กล่าวคือ เป็นการหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า ภววิทยา (Ontology) (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 

2563: 23) 

  ภววิทยา (Ontology) เป็นเร ื ่องการเข้าใจเข้าใจความจริงของโลกที ่อยู่   ไม่

จำเป็นต้องเป็นแบบตะวันตก ที่แยกธรรมชาติออกจากคน แยกคนออกจากสิ่งที่ไม่ใช่คน ทำให้นักคิด

สายนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักคิดสาย New Animism หรือ Ontological Turn ซ่ึงวิเวียโรส์ คาสโตร ชี้ให้เห็น

ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดแนวคิดแบบ Ontological Turn นี้ มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) เกิดการวิพากษ์

เกี่ยวกับความเชื่อแบบองค์ประธานของมนุษย์ ทำให้ความเชื่อนี้มีความสั่นคลอนเป็นอย่างมาก 2) เกิด



10 
 

การศึกษาของ บรูโน ลาตูร์ (Bruno Latour) ที ่ศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ในแง่ของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ถูกแบ่งแยกกันคนละขั้วได้เกิดการให้กลายเป็นองค์รวมเดียวกัน 3) 

แนวคิดของโคลด เลวี สโตรสส์ (Claude Levi Strauss) อย่างมานุษยวิทยาแบบโครงสร้างนิยม ที่ตั้ง

คำถามเกี่ยวกับการที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ทำให้การศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์นั้น

ลดทอนสิ่งอื ่น ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ว่าเป็นสิ่งไร้ซึ ่งวัฒนธรรม อิทธิพลของแนวคิดดังกล่าวจึงทำให้นัก

มานุษยวิทยาส่วนหนึ่งหันมาทบทวนถึงมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยากันใหม่ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2563: 

19-20) 

  Actor- Network Theory เป็นแนวคิดที ่พัฒนาขึ ้นในช่วงทศวรรษ 1980-1990 

โดยบรูโน ลาตูร์ (Bruno Latour) จอห์น ลอว์ (John Law) และมิเชล กัลลอง (Michel Callon) ใน

งานหนังสือ An Inquiry Into Modes of Existence ของ ลาตูร์ มีการเสนอให้เห็นถึงการพยายามทำ

ความเข้าใจถึงการไม่แยกศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งออกจากกัน เพื่อศึกษาถึงเครือข่าย-ผู้กระทำ ซึ่งการที่

เขาทำความเข้าใจโดยไม่แยกศาสตร์เช่นนี้ เนื่องจากเขาได้ตั้งคำถามต่อการสร้างความรู้แบบแยกขาด

ศาสตร์ออกจากกัน เช่น แยกสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์

ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ออกจากกัน โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงที่แท้จริงแล้วไม่สามารถแบ่งแยกได้

อย่างเบ็ดเสร็จ อันเป็นที่มาของทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำ ทั้งนี้แม้ว่าทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำ จะมีคำ

ว่าทฤษฎีอยู่ แต่สำหรับลาตูร์แล้วคำว่าทฤษฎีในที่นี้ ไม่ได้มีความหมายอย่างที่หลายคนเข้าใจกันว่า

เป็นหลักการ ข้อค้นพบที่มีลักษณะตายตัวอย่างคำว่าทฤษฎีในที่อ่ืน ๆ ทว่าทฤษฎีในที่นี้ของเขาเป็นสิ่ง

ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และถูกวิเคราะห์ปรับใช้อยู่เสมอ ไม่ได้ตายตัว กล่าวคือ ทฤษฎี

เครือข่าย-ผู้กระทำ มีความสัมพันธ์และยึดโยงอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ไมไ่ด้คงอยู่ด้วยตัวเอง  

  คำว่า actor ในการศึกษาสังคมนั้นจะกล่าวว่าเป็นผู้กระทำการที่เป็นมนุษย์ แต่ลาตูร์

ได้ใช้คำว่า actor และ actant เพ่ือใช้ในการอธิบายถึงผู้กระทำทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งการ

ใช้ทั้งสองคำนี้ของเขาเป็นการก้าวพ้นถึงสภาวะความเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์ หากแต่เป็นการให้

ความสำคัญในความเป็นผู้กระทำกับทั้งสองคำนี้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาไม่เห็นด้วย

กับการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในยุคหลังสมัยใหม่ ที่เป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่

ให้ความสำคัญกับมนุษยเ์พียงอย่างเดียว  

  ตัวกระทำ (actant) เป็นคำที่มาจากการใช้ในศึกษาสัญวิทยา หมายถึงตัวละครหรือ

ตัวดำเนินเรื่องราว ที่ไม่ได้เจาะจงจงตัวละครใดตัวละครหนึ่ง หากแต่เป็นองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง 

(network) ทุกอย่างที่มีส่วนทำให้เรื่องราวดังกล่าวได้ดำเนินไปได้และมีความเชื่อมโยงต่อกัน แม้ว่า
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เรื่องราวจะมีตัวละครอย่างมนุษย์ (actor) อยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่มี

อยู่ในเรื่องราวดังกล่าว ทั้งนี้ตัวกระทำ (actant) จะกลายมาเป็นผู้กระทำ (actor) ก็ต่อเมื่อได้แสดง

บทบาท กล่าวคือ ตัวกระทำบางตัวอาจไม่ได้มีบทบาทตลอดเวลา แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเครือขา่ย

อยู่ นอกจากนี้ตัวกระทำอาจถูกทำให้มีบทบาทและกลายเป็นผู้กระทำ เนื่องจากมีผู้กระทำอื่น ๆ ดึง

เข้ามาสู่เครือข่ายดังกล่าวด้วยเช่นกัน อีกประการสำคัญของ actor และ actant คือ ทั้งสองอย่างนี้

สามารถเป็น network ไปพร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น Actor- Network Theory คำว่า actor ที่ลาตูร์ได้

เสนอไว้นี้จึงสามารถมีสภาวะทับซ้อนกับคำว่า network ได ้ 

  ในขณะเดียวกันยังมีสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ประกอบสร้างขึ้นมาจากการควบคุมของกลไก 

เครื่องจักร ตลอดจนสิ่งมีชีวิต ซี่งการประกอบสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานั้น ลาตูร์มองว่ามักเป็นสิ่งที่ผู้คน

นั้นไม่ได้ตั้งคำถามหรือมองเห็นถึงกระบวนการประกอบสร้างสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นมาว่ามีที่มาที่ไป

อย่างไร โดยกระบวนการเหล่านี้ คือ สภาวะกระบวนการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในเครือข่าย-ผู้กระทำ 

โดยมีตัวกระทำต่าง ๆ เข้ามาเป็นผู้กระทำในการตีความ ให้ความหมาย ปรับเปลี่ยน หรือเชื่อมโยง

ตัวเองเข้ากับผลประโยชน์ของผู้กระทำอื่น ๆ โดยลาตูร์เรียกสภาวะหรือกระบวนการที่ต้องหาความ

เชื่อมโยงจนเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นว่า กล่องดำ (Black box) กล่าวคือ Black box นี้เป็นการหาความ

เชื่อมโยงต่าง ๆ ของกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เพื่อชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่ถูกประกอบ

สร้างข้ึนมาว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง  

  ในงานที่ชื่อว่า Science in Action ของลาตูร์ ที่ได้มีการเสนอให้เห็นถึง Black box 

ซึ่งเขามองว่า Black box หรือกล่องดำที่ว่านี้เปรียบเหมือนกล่องแพนโดร่าในตำนานเทพเจ้ากรีกซึ่ง

เป็นกล่องแห่งความลับที่แพนโดร่าต้องเปิดดูความลับนั้น เช่นในกรณีศึกษาการเกิดขึ้นของเครื่องยนต์

ดีเซล ซึ่งมีชื่อตามผู้คิดค้น คือ รูดอล์ฟ ดีเซล  เขาเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ดังกล่าว มีการสร้าง

ตามหลักพลังงานฟิสิกส์บ้าง เขาได้จดลิขสิทธิ์การคิดค้นเครื่องยนต์ในปี ค.ศ. 1894  และได้ร่วมมือกับ

ว ิศกรจากบริษ ัท Manschinenfabrik Augsbure- Nurnberg ที่ผล ิตเคร ื ่องยนต ์ในเยอรมัน มี

กระบวนการคิดค้นนานนับหลายขั้นตอน มีการพัฒนาเปลี่ยนระบบ บ้างก็พบเจอปัญหาติด ๆ ดับ ๆ 

บ้างก็เกิดความเสียหายในการทดลองจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จนกระท่ังต่อยอดได้มีการขายลิขสิทธิ์

เกิดขึ้น แต่พบว่าลิขสิทธิ์เครื่องยนต์นั้นไม่มีเสถียรภาพพอ จนดีเซลถูกฟ้อง แต่วิศกรของบริษัท 

Manschinenfabrik Augsbure- Nurnberg ก็ได ้พ ัฒนาค ิดค ้นร ่วมก ับผ ู ้ร ่วมงานคนอื ่น ๆ จน

เครื่องยนต์ออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้สำเร็จ  ซึ่งการศึกษาเครื่องยนต์ดังกล่าวลาตูร์มองมันในฐานะ
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ของ Black box ที่มีคนหลายคนร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนเครื่องยนต์กลไกที่ทำงานร่วมกัน 

เชื่อมโยงความคิดและการกระทำต่าง ๆ จนสามารถสร้างเครื่องยนต์ดังกล่าวได้สำเร็จ  

  ลาตูร์ช ี ้ให้เห็นว่า Actor- Network Theory นี ้ มีตัวกระทำต่าง ๆ ที ่มีบทบาท

สลับกันเป็นผู้กระทำในเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายผู้กระทำนี้ เองมีความเป็นพลวัต มีหลายองค์ประกอบ

เต็มไปด้วย ความร่วมมือ ความไม่ลงรอย ไม่มีเรื่องของขอบเขต เวลา และพื้นที่หรือสถานที่ที่แน่ชัด

ตายตัว  

  ในงาน Laboratory life: The social Construction of Scientific ท ี ่ลาต ูร์กับ 

สตีฟ วูลการ์ ได้ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับสิ ่งที ่เกิดขึ ้นในหน่วยงานปฏิบัติการวิจัย เพื ่อชี ้ให้เห็นถึง

กระบวนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ 

ทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างมีบทบาทเป็น “ผู้กระทำ” ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนถูกถ่ายทอด

ออกมาให้เห็นผ่านงานศึกษานี้ เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่เจ้าหน้าที่ประจำตึกมาเปิดห้องปฏิบัติการ ไป

จนถึงปฏิสัมพันธ์ของนักวิทยาศาสตร์และตัวแสดงอ่ืน ๆ อาทิ การเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี สัตว์ที่ใช้ใน

การทดลอง เอกสารและข้อมูล ซึ่งถูกเตรียมโดยผู้ช่วยนักวิจัย ความซับซ้อนต่าง ๆ จะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ

เริ ่มมีผู ้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติค่อย ๆ ทยอยกันเข้ามาในห้องปฏิบัติการ การมีบทสนทนา การตั้ง

คำถาม ข้อโต้แย้ง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการทดลอง เช่น สารเคมี สัตว์ทดลอง ถูกแปรเปลี่ยนให้

กลายเป็นข้อมูล ตาราง ตัวเลข กราฟต่าง ๆ  หรือแม้กระทั่งการมีพนักงานทำความสะอาดเข้ามาดูแล

ความเรียบร้อย รายละเอียดต่าง ๆ นี้ล้วนถูกถ่ายทอดออกมาให้เห็นผ่านงานศึกษานี้ โดยลาตูร์ได้มี

การเสนอให้เห็นว่า ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ต่างเป็นผู้กระทำที่มีส่วนช่วยให้งานใน

ห้องปฏิบัติดังกล่าวเกิดข้ึนได ้ 

  ทั้งนี้ลาตูร์ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา หลุยส์ พาสเจอร์ (Louis Pasteur) ที่ค้นพบ

วิธีการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ และคิดค้นวัคซีนป้องกันโรค โดยลาตูร์ได้ยกประเด็นการคิดค้นวัคซีน

ป้องกันโรคแอนแทรกซ์ในสัตว์ หลุยส์ทำให้เห็นว่าวัคซีนนี้สามารถป้องกันโรคแอนแทรกซ์ในสัตว์ได้ 

โดยวิธีการทดลองกับแกะ เขาใช้แกะจำนวน 50 ตัวที่ได้มาจากสมาคมการเกษตรของฝรั่งเศส โดยแบ่ง

แกะออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ฉีด จากนั้นจึงฉีดเชื้อโรคแอนแทรกซ์ในแกะทั้ง

สองกลุ่ม ไม่ก่ีวันต่อมาผลปรากฏว่าแกะกลุ่มที่ได้รับวัคซีนนั้นรอดพ้นจากเชื้อโรคแอนแทรกซ์ ในขณะ

ทีแ่กะกลุ่มท่ีไม่ฉีดวัคซีนนั้นตายหมดทุกตัว ลาตูร์ได้ชี้ให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นการประกอบสร้าง

และปรับเปลี่ยนผู้กระทำ ความสำเร็จในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นี้มาจากเครือข่ายผู้กระทำ ทั้งที่

เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ จนนำมาสู่กล่องดำในที่นี้คือตัววัคซีน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกที่เขา



13 
 

คิดค้น จนกระท่ังวัคซีนเป็นที่รู้จักโดยในการทดลองนี้มีสื่อมวลชน สำนักข่าว ให้ความสนใจจนวัคซีนนี้

ได้ถ่ายทอดสู่สาธารณชนจนเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง

แกะ สมาคมที่สนับสนุนให้แกะมาใช้ในการทดลอง ฯลฯ ทุกอย่างล้วนเป็นเครือข่ายผู้กระทำทั้งสิ้น

(จักรกริช สังขมณี, 2559: 144-162) 

  

 2.1.2 แนวคิดวัฒนธรรมย่อย (Subculture) 

  แนวคิดวัฒนธรรมย่อยถือกำเนิดขึ้นจากงานศึกษาภาคสนามในพื้นที่เมืองของสำนัก

คิดทางสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยชิคาโก แนวคิดนี้ถูกพัฒนาในช่วงทศวรรษที่ 1920 โดย โรเบิร์ต อี. 

พาร์ค (Robert E. Park), วิลเลียม ฟูเต ไวท์ (William Foote Whyte) และ โฮเวิร ์ด เบคเกอร์ 

(Howard Becker) ในการศึกษาสนามในพื้นที่เมืองนี้ พาร์ค ให้ความสำคัญกับกลุ่มชีวิตคนในเมืองที่

เป็นกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งเขาได้เสนอว่าต้องเข้าไปศึกษาและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เข้าใจ

ถึงมิติการใช้ชีวิตของกลุ่มคนที่จะเข้าไปศึกษาให้ได้มากที่สุด ในขณะที่คนชายขอบในความหมายของ 

พาร์ค คือ กลุ่มคนที่ได้อพยพเข้ามาใช้ชีวิตในเมือง และต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับความเป็น

เมือง ทำให้กลุ่มคนชายขอบเป็นกลุ่มคนที่เรียกได้ว่ามีสองวัฒนธรรม แต่สำหรับ เบคเกอร์ นั้นใช้คำ

เรียกคนชายขอบว่า “คนนอก” (outsider) โดยเบคเกอร์ได้ให้ความสนใจศึกษากลุ่มคนที่เสพกัญชา

และกลุ่มนักดนตรีเต้นรำ เขาศึกษาโดยการเข้าไปร่วมเสพกัญชาด้วย ซ่ึงการที่เขาเข้าร่วมเสพกัญชา

ด้วยเช่นนี้ ทำให้เขากลายเป็นคนใน (insider) และเขาได้อธิบายถึงกลุ่มคนที่ได้เข้าไปศึกษาว่าไม่ใช่คน

เลวอย่างที่คนในสังคมเข้าใจ หากแต่เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานที่กรอบของสังคมวางไว้ โดย

ในที่นี้เขาใช้คำว่า “ผู้เบี่ยงเบน” (deviant) และเมื่อไรที่มีคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้เบี่ยงเบนจะ

ถูกคนในสังคมกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาด้วยเช่นกัน   

  ความสัมพันธ์ทางสังคมข้างต้นมีอิทธิพลให้สำนักคิดชิคาโกศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ

ความซับซ้อนของระบบความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มเมือง ทำให้เข้าใจความซับซ้อนของปัญหาต่าง ๆ 

ที่ถูกมองในเชิงลบต่อความเป็นเมืองนี้ได้ เพราะเมือง ณ ช่วงเวลานั้นความเป็นเมืองถูกมองว่าเป็น

แหล่งรวมปัญหา  การศึกษาของสำนักคิดชิคาโกนี้จึงทำให้เห็นพื้นที่สังคมเชิงสาธารณะ (public 

realm) เพราะพ้ืนที่สังคมเชิงสาธารณะนี้ทำให้ผู้คนต้องออกจากพ้ืนที่ส่วนตัว กล่าวคือเป็นพ้ืนที่ที่ผู้คน

เลือกออกมาจากพื้นที่ส่วนตัวเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเชื่อว่าพื้นที่เชิงสาธารณะเหล่านี้นำมาสู่ 

Subculture (วัฒนธรรมย่อย)  (พิเชฐ สายพันธ์, 2562: 57-62 ) 
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  โดย กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) มีการเสนอว่าพื้นที่เชิงสาธารณะเป็นพื้นที่ที่

สะท้อนให้เห็นถึงการออกมาสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งสังคมนี้ไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวทว่ามีความ

แตกต่างหลากหลาย ผู้คนจึงต้องเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับกับตนเอง เมื่อเกิดการปะทะสังสรรค์กันเป็น

กลุ่มก้อนจึงทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ ๆ หรือวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ดังกล่าวที่มีความ

หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่สังคมที่ได้เลือกออกไปเข้าร่วม พื้นที่สังคมเชิงสาธารณะ

ดังกล่าวจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษากลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ในภายหลังที่ได้ศึกษา

วัฒนธรรมย่อยในอำนาจ โดยมองว่ากลุ่มคนต่าง ๆ ต้องอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมกระแสหลัก แต่ด้วย

ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคน จึงทำให้มลีักษณะของการตอบโต้วัฒนธรรมกระแสหลักออกมา

ด้วยการสสร้างวัฒนธรรมย่อยออกมาตามความพึงพอใจของกลุ่ม (พิเชฐ สายพันธ์, 2562: 61) 

  ในขณะที่งานของ ดิค เฮบดิจ (Dick Hebdige) ได้ตีความวัฒนธรรมย่อยไว้ว่าเป็น

ร ูปแบบของการต่อต ้านไว ้ในงาน Subculture: the Meaning of Style ซึ ่งเขาได ้ศ ึกษากลุ่ม

วัฒนธรรมย่อยจากการนำวัตถุสิ่งของธรรมดามาตีความหมายใหม่ให้แตกต่างจากในวัฒนธรรมกระแส

หลักหรือค่านิยมบรรทัดฐานหลักในสังคม เฮบดิจ เสนอว่ากระบวนการเช่นนี้คือการปฏิเสธ (Refusal) 

ค่านิยมหลัก โดยเขาได้ให้ความสนใจวงดนตรีพังค์ (Punk) ในฐานะที่พังค์เป็นวัฒนธรรมย่อย และ

กล่าวว่าการแสดงออกของพังค์นั้นเป็นปฏิบัติการที่มาจากจิตใต้สำนึก (unconscious) ที่ต้องทำความ

เข้าใจในรูปของสัญศาสตร์และเสนอว่าปฏิบัติการของพังค์เป็นปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับค่านิยม

หลักของสังคม เป็นรูปแบบการต่อต้านที่ตรงกันข้ามกับชุดความเชื่อหรืออุดมการณ์ท่ีครอบงำ โดยการ

ต่อต้านนี้ได้นำเสนอออกมาให้เห็นผ่านการแสดงออกตั้งแต่การแต่งกาย ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่

เป็นไปตามบรรทัดฐานที่สังคมวางไว้ สำหรับพังค์แล้วสิ่งที่โดดที่สุดคือการแต่งกาย การตั้งชื่อวงและ

ชื่อเพลงถูก การแสดงสด การใช้ภาษาอังกฤษแบบผิด ๆ  ทั้งหมดล้วนมาจากพังค์มาจากชนชั้นแรงงาน

ที่ต่อต้านชนชั้นกลางและเศรษฐกิจแบบทุนนิยม พังค์จึงตั้งอยู่บนนัยของการต่อต้านค่านิยมกระแส

หลักและสถาบันหลักในสังคม (อธิป จิตตฤกษ,์ 2556: 178-181) 

  แต่ขณะเดียวกัน โฮม (Stewart Home) ก็ได้เสนอไว้ว่าการศึกษาพังค์เป็นการ

ปลดปล่อยความไม่พอใจทางสังคมออกมาผ่านเนื้อหา ดนตรีเพลง ซึ่งสามารถพูดถึงเรื่องต่าง ๆ อัน

เป็นข้อห้ามทางสังคมได้ และเสนอว่าพังค์ไม่ได้เป็นการต่อต้านเกี่ยวข้องกับเรื่องทางชนชั้น หากแต่

เป็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องความแตกต่างระหว่างวัย ที่แสดงออกความต่อต้านคนรุ่นเก่าอย่างไม่จำกัด

ชนชั้น และผู้ต่อต้านคือคนรุ่นใหม่ เพราะคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรืออยู่ในวงการพังค์ส่วนใหญ่คือคน

อายุน้อย แต่ทั้งนี้ก็เป็นความต่อต้านที่อยู่บนฐานของการต่อต้านกระแสหลัก และพังค์ที่แท้จริงจะไม่
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แสดงตัวตนในกระแสหลัก ทว่า อธิป จิตตฤกษ์ ก็ได้โต้แย้งว่าการศึกษาที่พังค์ในวงวิชาการนี้ยังไม่ได้

คำตอบที่แน่ชัดว่าแท้จริงแล้วพังค์ต่อต้านอะไร เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวกับพังค์ที่ผ่านมาเป็นเพียง

การตีความด้วยความผิวเผินผ่านการผลิตซ้ำจากข้อมูลสื่อกระแสหลัก ไม่ได้มีการเข้าไปสัมผัสพูดคุย

หรือลงสนามเพ่ือศึกษาพังคใ์นมิติเชิงลึกอย่างแท้จริง แต่มักกล่าวอ้างพังคเ์ชื่อมโยงกับเรื่องราวของการ

ต่อต้านทางวัฒนธรรม (cultural resistance) (อธิป จิตตฤกษ์, 2556 : 220-224) 

  วัฒนธรรมต่อต้าน (cultural resistance) ในงานของ เจมส์ สก็อตต์ (James C. 

Scott) เรื่องศาสตราของผู้อ่อนด้อย ได้เสนอให้เห็นถึงการต่อต้านประจำวัน (everyday forms of 

resistance) ที่ศึกษาจากชาวนายากจนในหมู่บ้านเซดากา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยพิจารณา

ปฏิกิริยาท่าทางของชาวนาที่มีต่อชนชั้นคนมีฐานะในหมู่บ้าน สก็อตต์ได้ตีความว่า การต่อต้านของ

ชาวนาเป็นการต่อต้านที่ไม่ได้กระทำอย่างเปิดเผย โดยมีการทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่

ส่งผลต่อชนชั ้นนำ เช่น การวางเพลิง การคว่ำบาตร การลักขโมย แต่กระนั ้นการกระทำต่าง ๆ 

ดังกล่าวของชาวนาไม่ได้กระทำต่อหน้าชนชั้นนำ เนื่องจากป้องกันความเสี่ยงเพราะชนชั้นนำเป็น

เจ้าของการผลิต ตลอดจนมีเรื่องความเป็นเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง การต่อต้านที่ไม่ตรงไปตรงมาจึง

ช่วยรักษาความมั ่นคงในชีว ิตของคนจนได้ ซึ ่งสก็อตต์ชี ้ให้เห็นว ่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ทำให้เกิดปฏิบัติการของผู้ไร้อำนาจในรูปแบบต่าง ๆ ออกมา ทั้งที่กระทำ

อย่างเปิดเผยและกระทำอย่างลับ ๆ โดยเขาได้สรุปรูปแบบการต่อต้านต่าง ๆ ไว้ในงานการครอบงำ

และหลากลีลาของการต่อต้าน ดังตารางต่อไปนี้ (ยุกต ิมุกดาวิจิตร, 2556: 22-28) 

  

การครอบงำและการต่อต้าน 

 การครอบงำทางวัตถ ุ การครอบงำสถานภาพ
สังคม 

การครอบงำอุดมการณ ์

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ข อ ง ก า ร
ครอบงำ 

การหาประโยชน์จากการ
ผลิต ภาษี แรงงาน ฯลฯ 

การดูแคลน ตัดสิทธิ์ สบ
ประมาท คุกคามศักดิ์ศรี  

การสร้างความชอบธรรม
ให้กับการที่กลุ่มปกครอง
จะมีทาส ระบบทาสช้ัน
วรรณะ อภิสิทธ์ิ 

ร ูปแบบการต ่อต ้านที่
ประกาศตอ่สาธารณะ 

การล ่ารายชื ่อประท้วง 
การเดินขบวน การคว่ำ
บาตร การประท้วงบุกรุก
ยึดที ่ดิน และการปฏิวัติ
ยึดอำนาจ 

ก า ร ป ร ะ ก า ศ ต น ต่ อ
สาธารณะผ่านการแสดง
ท ่ าทาง  การแต ่ งกาย 
คำพูด ตลอดจนการทำให้
สัญลักษณ์ทางสถานะของ

ประกาศอุดมการณ์แห่ง
ค ว า ม เ ท ่ า เ ท ี ย ม กั น 
อุดมการณ์ปฏิว ัติ  และ
การปฏิเสธอุดมการณ์ชน
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ผู้มีอำนาจครอบงำเสื ่อม
ลง  

ช้ั น ป ก ค ร อ ง ใ น ที่
สาธารณะ 

รูปแบบการต่อต้านที่อำ
พรางไม ่แสดงตน และ
การเมืองเฉพาะกลุ่มปิด 

ม ี ห ล า ก ร ู ป แ บ บ ก า ร
ต่อต้านประจำวัน เช่น ลัก
ขโมย อู้งาน หนี ฯลฯ 
 
การต่อต้านตรงไปตรงมา
โดยผู ้ต ่อต้านที ่อำพราง 
เช่น การข่มขู่ การคุกคาม
โดยคนนิรนาม 

บันทึกลับของความโกรธ 
เกร ี ้ยวกราด และวาท
กร รมท ี ่ แสดงออกถึ ง
ศักดิ์ศรีแบบอำพราง เช่น 
พิธีกรรมแห่งความรุนแรง 
ก า ร ใช ้ ส ั ญล ั กษณ ์ ใ น
เทศกาลเฉลิมฉลอง การ
นินทา การสร้างพื้นที่ทาง
ส ั งคมเพ ื ่ อนำเสนอถึ ง
ศักดิ์ศรีของตน เป็นต้น 

พัฒนาการของการปริ
แยกเป็นวัฒนธรรมย่อย 
(Subculture)  

   

  ขณะเดียวกัน โฮลแลนเดอร์ (Jocelyn A. Hollander) และอินโวเนอร์ (Rachel.L 

Einwohner) ไดม้ีการสำรวจการศึกษาการต่อต้าน โดยเสนอว่ารูปแบบการต่อต้านนั้นมีอยู่ 7 ลักษณะ 

คือ 1) การต่อต้านในเชิงวัตถุหรือเชิงกายภาพ คือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

การต่อต้านทางการเมือง การประท้วง รวมไปถึงการต่อต้านในพื้นที่ทางสังคม 2) การต่อต้านใน

รูปแบบของภาษาหรือการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการต่อต้านที่ใช้ความนิ่งเงียบ 3) ระดับของ

การต่อต้านและระดับการรวมกลุ่มในการต่อต้าน 4) กลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการต่อต้าน ซึ่งมีตั้งแต่

เป้าหมายในระดับปัจเจก ตลอดจนในระดับองค์กรและสถาบัน 5) วัตถุประสงค์ในการต่อต้าน 6) การ

ต่อต้านมีความสัมพันธ์กับเรื่องราวของอำนาจ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มที่ต่อต้านมักเป็นฝ่ายที่ถูกครอบงำจาก

ผู้มีอำนาจ 7) บางกลุ่มมองว่าการต่อต้านเป็นเรื่องของการเมือง ขณะที่บางกลุ่มมองว่าการต่อต้านเป็น

เรื่องของอัตลักษณ์  

  การต่อต้านดังกล่าวมีองค์ประกอบหลักด้วยกันสามประการ ประการแรก คือ การ

กระทำและการต่อต้าน (action and opposition) กล่าวคือพิจารณาจากการกระทำและการต่อตา้น

ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งการกระทำทางกายกาพ ภาษา ความคิด ตลอดจนการใช้

สัญลักษณ์ ประการที่สอง คือ การเป็นที่รับรู้ (recognition) โดยพิจารณาว่าการต่อต้านดังกล่าวเป็นที่

รับรู้โดยใคร ผู้ถูกต่อต้านรับรู้หรือไม่ คนอื่น ๆ สามารถรับรู้ถึงการต่อต้านนี้ด้วยหรือไม่ รวมไปถึงการ

ต่อต้านที่ตั้งใจให้ไม่เป็นที่รับรู้ อาทิ การมีองค์กรลับ และประการสุดท้าย คือ เจตนาของผู้กระทำการ

ต่อต้าน (intent) ว่าตั้งใจต่อต้านหรือไม่ ได้ผลการต่อต้านเช่นไร (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2556: 37-38) 
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  แต่กระนั้น ยุกติ มกุดาวิจิตร ก็ได้เสนอว่า ในปัจจุบันวัฒนธรรมต่อต้านไม่จำเป็นต้อง

เป็นวัฒนธรรมกระแสรองหรือวัฒนธรรมย่อยเสมอไป ทั้งนี้การเป็นวัฒนธรรมต่อต้านก็อาจไม่ใช่การ

เปลี่ยนแปลงใหม่จากหน้ามือเป็นหลังมือ กล่าวคือ วัฒนธรรมต่อต้านอาจเป็นแค่การเคลื่อน หรือ

พัฒนามาจากวัฒนธรรมหลักที่อาจต้องใช้เวลาหรือวิธีการพัฒนาที่ยากลำบาก การศึกษาวัฒนธรรม

ต่อต้านในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังความสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดจาก

โครงสร้างการครอบงำเสียมากกว่า (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2556: 54) 

  

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ราษเก็ต : ประชาชนสเก็ตบอร์ดกับขบวนการ

ประชาธิปไตยไทย ผู้เขียนได้มีการศึกษาจากหนังสือ บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย

แบ่งวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องออกเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 2.2.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement)  

  ในความเห็นของ Crossley ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ให้คำนิยาม

ได้ยากว่าแท้จริงแล้วคืออะไร บ้างก็แคบไป บ้างก็กว้างไป เนื่องจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น

มีความหลากหลาย แม้แต่ในขบวนการเคลื่อนไหวเดียวกันยังมีความแตกต่างกัน  แต่อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะนิยามได้ยาก แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการนิยามนั้นยังคงเป็น

สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คำนึงเห็นถึงคุณลักษณะ ความเหมือนหรือต่างที่จะทำให้เกิดการตั้งคำถาม  ปม

ปัญหา ตลอดจนประโยชน์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ ซึ่งคุณลักษณะ

สำคัญหลัก ๆ ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมี 6 ประการ ดังต่อไปนี้ ประการแรก ขบวนการใน

ฐานะที่เป็นผู้ท้าทาย (Challenger) หรือผู้ปกป้องโครงสร้างตลอดจนระบบแห่งอำนาจ ซึ่งโครงสร้าง

หรือระบบแห่งอำนาจดังกล่าวเป็นมีลักษณะร่วมกันคือ เป็นที่มาของการตัดสินใจ การบังคับตรวจสอบ 

กระบวนการ ตลอดจนแนวทางที่ส่งผลต่อชีวิตประชากรในสังคม ซึ่งโครงสร้างหรือระบบแห่งอำนาจ

ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวเกิดข้ึน เพ่ือต้องการการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายใน

สังคม กล่าวคือ เป็นการท้าทายโครงสร้างหรือระบบแห่งอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประการที ่สอง 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปฏิบัติการรวมหมู่ (Collective action) ของผู้คน ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งท้าทายหรือปกป้องระบบโครงสร้างและระบบแห่งอำนาจนั้นเป็นปฏิบัติการ

ร่วมหรือประสานงานกันของปัจเจกบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร อาจเป็นปฏิบัติการที่เรียกร้องต่อต้าน
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อย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำทางอ้อม ซึ่งปฏิบัติการโดยอ้อมนี้เพื่อปกป้องตนเองจากอำนาจของ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประการที่สาม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้การปฏิบัติการนอกสถาบัน

การเมือง กล่าวคือเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านสถาบันการเมือง แต่ไม่เข้าไปอยู่ใน

ระบบแห่งอำนาจหรือระบบการเมืองโดยตรง ที่เห็นได้ชัดคือการประท้วง ที่ผู ้คนลุกขึ้นมาเป็นผู้

ปฏิบัติการโดยใช้การประท้วงเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบแห่งอำนาจทางการเมือง

โดยตรง 

  ประการที่สี่ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปฏิบัติการที่มีการจัดตั้ง (Organized 

activity) ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าการต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปฏิบัติการรวมหมู่ ซึ่ง

มีการประสานงาน และแต่ละการเคลื่อนไหวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการรวมกลุ่ม

ซึ่งมีความเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แม้จะเป็นขบวนการเดียวกันก็อาจมีปัจเจกชนที่เห็นด้วย

และไม่เห็นด้วยอยู่ในขบวนการเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นในระดับองค์กร ตลอดจนระดับเครือข่ายที่จัดตั้ง

ขึ้นมาแบบหลวม ๆ กระจัดกระจาย ประการที่ห้า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นการปฏิบัติการ

ตอบโต้กับฝ่ายตรงข้าม (opponents) ที่มีความต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแต่ละ

ขบวนการก็มีความต่างไปในเรื่องของการคงอยู่ นั่นหมายความว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่

ไม่ได้มีความต่อเนื่อง เป็นขบวนการที่คงอยู่ในช่วงเวลาระยะสั้น และประการสุดท้าย สมาชิกของ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไม่เพียงแค่เคลื่อนไหวร่วมกัน ทว่ายังมีอัตลักษณ์ร่วมกัน มีความรู้สึก

เป็นพวกเดียวกัน มีการสื่อสาร ร่วมมือ และมีความเข้าใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กล่าวคือ มี

ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นพวกเดียวกัน (collective identity) เพื่อต่อต้านฝ่ายตรงข้าม

ในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 18-22) 

  ในหนังสือ ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการประท้วงทางการเมือง ของ 

สมชัย ภัทรธนานันท์ ได้มีการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านทฤษฎีต่าง ๆ เริ่ม

ตั้งแต่ยุคคลาสสิคของสังคมวิทยาถึงทศวรรษ 1960 อันได้รับอิทธิพลความคิดมาจาก เอมีล ดูร์กายม์ 

(Emile Durkheim) และอิทธิพลของ Le Bon ในกลุ่มที่ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมว่าด้วย

แนวคิดของ เอมีล จะอยู่ภายใต้ฐานคิดว่าสังคมดั้งเดิมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมใหม่ จนเกิดเป็น

ความตึงเครียดและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสังคม ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลของ Le Bon 

นั ้นศึกษาการคลื ่อนไหวทางสังคมภายใต้ฐานคิดเกี ่ยวกับฝูงชน แต่แม้ว่าฐานคิดนี ้จะศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การวิเคราะห์กลับเป็นการวิเคราะห์ทำความเข้าใจจากตัวปัจเจกที่เชื่อว่าการ

ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นเกิดจากความคับข้องใจภายในตัวปัจเจก นำมาสู่ปฏิบัติการแบบรวม
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หมู่ แต่ในภายหลังก็มีการเสนอว่าต้องพิจารณาจากสถานการณ์ที่ปัจเจกเผชิญอยู่ก่อน จึงจะนำมาสู่

ปฏิบัติการรวมหมู่หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กล่าวคือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็น

ปฏิบัติการในเชิงจิตวิทยาจนนำมาสู่ปฏิบัติการรวมหมู่ (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 76-78) 

  ต่อมาในช ่วงทศวรรษปลาย 1950-1970 มีการเสนอข้อโต ้แย ้งว ่าขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมนั้นเป็นเรื่องของอำนาจ ความขัดแย้ง การครอบงำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องในทาง

จิตวิทยาดังที่กลุ่มนักคิดก่อนหน้าได้เสนอไว้ (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 83) โดยใช้แนวคิดการ

ระดมทรัพยากรมาอธิบายปรากฏการณ์การเคลื ่อนไหวทางสังคม โดยให้ความสำคัญกับความ

สมเหตุสมผลของผู้เข้าร่วมขบวนการ เครือข่าย ทรัพยากรจากภายนอก และองค์กร ทั้งนี้การที่

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะดำเนินไปได้อย่างดี จะต้องมอีงค์กร และการนำ ตลอดจนการที่ผู้นำ

มีการนำเอาทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสู่ขบวนการเคลื่อนไหว ซึ่งทรัพยากรจากภายนอกนี้มีความ

จำเป็นอย่างมาก (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 134-135) โดย Edwards and McCarthy ได้นิยาม

ทรัพยากรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ประการคือ 1) ทรัพยากรด้านจิตใจ อันได้แก่ ความชอบธรรม 

ความเห็นอกเห็นใจ ความสมานฉันท์ ความมีชื่อเสียง 2) ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์

และผลิตผลทางวัฒนธรรม อาทิ แนวคิดหรือความรู้ความสามารถในด้านใด ๆ มาใช้ในการเคลื่อนไหว 

3) ทรัพยากรด้านสังคม-องค์กร คือ องค์กรทั้งที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการและองค์กรที่จัดตั้งอย่างไม่เป็น

ทางการ เพ่ือสนับสนุนให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมให้บรรลุเป้าหมาย 4) ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 

ผู้นำ แรงงาน ประสบการ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 5) ทรัพยากรทางวัตถุ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สมบัติ 

สำนักงาน เครื่องมือ  (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 112) 

  จากการให้คำอธิบายขบวนการเคลื ่อนไหวทางสังคมทั้งสองข้างต้นนั ้นเป็นการ

อธิบายผ่านบริบทสังคมของสหรัฐอเมริกาด้วยแนวคิดของ Durkheim ในขณะที่งานศึกษาเกี่ยวกับ

ขบวนการเคลื ่อนไหวทางสังคมของยุโรปส่วนใหญ่ถูกศึกษาผ่านแนวคิดของ Karl Marx ที ่ให้

ความสำคัญกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับแรงงาน ความแตกต่างทางชนชั้น และการ

เคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพ ทว่าภายหลังก็มีการเสนอการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

แบบใหม่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ซึ่งตรงกับบริบทของทางฝั่งยุโรปที่ได้มีขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ สิ่งแวดล้อม สิทธิพลเมือง สิทธิของเกย์และเลสเบี้ยน 

เป็นต้น ซึ ่งการเคลื ่อนไหวเกี ่ยวกับเรื ่องเหล่านี ้นับเป็นสิ ่งใหม่ ในหน้าประวัติศาสตร์ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมของยุโรป เนื่องจากก่อนหน้านี้ขบวนการเคลื่อนไหวจะเกี่ยวข้องกับชนชั้นเสีย

มากกว่า (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 181-182) การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ทาง
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สังคมจึงเปิดกว้างและชี ้ให้เห็นถึงความสำคัญกับเรื ่องราวของวัฒนธรรมในฐานะของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม ตลอดจนการต่อสู้ของวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และวิถีทางเลือก

ให้แก่ผู้คนในสังคม (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2559: 222) 

  สำหรับในประเทศไทยเริ่มมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นอย่างมากมาย 

ในช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของประชาธิปไตย ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเริ่มจาก

การรวมตัวกันของหลากหลายกลุ่ม ที่มุ่งเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรว

ตัวของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ที่มุ่งเน้นเคลื่อนไหวในประเด็นราคาผลผลิตทางการเกษตรและปัญหา

หนี้สิน การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงแรงงานเพื่อมุ่งเน้นเรียกร้องในประเด็นค่าแรง ตลอนจน

ขบวนการจากเหล่านิสิตนักศึกษาที่มุ่งเน้นเคลื่อนไหวในประเด็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2520 เริ่มมีการเคลื่อนไหวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในยุคแรก ๆ ขบวนการที่

ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนคือ กรณีคัดค้านเขื่อนน้ำโจน หรือกรณีที่

จังหวัดภูเก็ตในการคัดค้านโรงงานแทนทาลัม ต่อมาในช่วง 2540 มีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของรัฐ ขบวนการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มชาวบ้านที ่ไม่เคยมี

ประสบการณ์ในขบวนการเคลื่อนไหว ส่งผลให้การเคลื่อนไหวขาดเครือข่ายในการช่วยเหลือ ทำให้

ขบวนการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างลำบากต้องต่อสู้กับนายทุนและรัฐอย่างลำพัง ภายหลังในช่วงปี พ.ศ. 

2550 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ ค่อย ๆ มีการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะการสร้างเครือข่าย

ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (สานิต ฤทธิ์มนตรี, 2559: 250) 

  ในขณะเดียวกันงานของโชติกา พรมเพิก และอจิรภาส์ เพียรขุดทด ได้ชี้ให้เห็นถึง

รูปแบบของการสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหว เรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ

กลุ่มดาวดิน เพื่อชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการรวมกลุ่ม และกลยุทธ์ที่กลุ่มดาวดินใช้ในการเคลื่อนไหว 

ภายใต้การถูกจำกัดเสรีภาพจากรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2562 ซึ่งกลุ่มดาวดินนี้เป็นการรวมกลุ่มของ

นักศึกษาที่ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องกฎหมาย มีการแนะนำความรู้เรื่องกฎหมายและร่วมต่อสู้

กับชาวบ้านโดยวิธีการสันติวิธี ประเด็นในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นประเด็นที่เกิดในพื้นที่ภาคอีสาน 

จนกระทั่งมีการรัฐประหารในปี พ.ศ.2557 กลุ่มดาวดินถูกคุกคาม จับกุม  เนื่องจากมีกฎหมายห้าม

ชุมนุมออกมาประกอบกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มดาวดินมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนโยบาย

ของรัฐ แต่การรวมกลุ่มเคลื่อนไหวของพวกเขายังคงมีอยู่ ผลการศึกษาพบว่าในการการรวมกลุ่มของ

กลุ่มดาวดินนั้นไม่มีกฎเกณฑ์หรือรูปแบบที่ตายตัว เป็นการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีหัวหน้า 

ไม่มีแกนนำ  ไม่มีกิจกรรมที่แน่ชัด การทำกิจกรรมจะข้ึนอยู่กับความเห็นที่ตรงกันในแต่ละประเด็น ทำ
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ให้การรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมสามารถทำได้รวดเร็วและมีความคล่องตัว ในส่วนของกลยุทธ์ที่ใช้ใน

การเคลื่อนไหวพบว่าสามารถแบ่งได้เป็น กลยุทธ์ใหญ่ ๆ คือ  

    1) การเคลื่อนไหวต่อสู้ตามช่องทางระบบการเมืองปกติ คือ ทำงาน

ประสานร่วมกับชาวบ้าน โดยการใช้สิทธิตามกฎหมายของชาวบ้าน เช่น ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง 

ตลอดจนการใช้สิทธิตามสิทธิมนุษชนและความเท่าเทียมกันของมนุษย์   

    2) การขัดขวางท้าทายการเมืองปกติ มีรูปแบบการขัดขวาง คือ 

การดื้อแพ่งหรืออารยะขัดขืน การบอยคอต การนั่งประท้วง รวมไปถึงการไม่ยอมทำตามกฎหมาย เช่น 

ไม่ไปรายตัวตามหมายเรียก แต่ยอมรับโทษตามกฎหมาย เพราะกลุ่มดาวดินเชื่อว่ากฎหมายที่ใช้กับ

พวกเขานั้นเป็นกฎหมายที่ไม่มีความยุติธรรม และเชื่อว่าหากประชาชนได้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมนี้จะ

เป็นการกระตุ ้นให้ประชาชาเล็งเห็นถึงความไม่ยุติธรรมดังกล่าวได้ และเชื ่อว่าจะนำไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดความยุติธรรมได้   

    3) ใช้วิธีการสื่อสารกับสาธารณะและใช้วิธีการสร้างเครือข่าย โดย

ใช้สื ่อโซเชียลมีเดียในการกระจายข่าว รณรงค์ ตลอดจนใช้โซเชียลมีเดียในการเป้นเครื่องมือเพ่ือ

นำเสนอวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ เพื่อต้องการความสนับสนุนจากประชาชน เช่น การล่า

รายชื่อเพื่อคัดค้านการรัฐประหาร ล่ารายชื่อเพื่อถอดถอน กกต. เป็นต้น โดยจะใช้ช่องทางเฟซบุ๊ก ใน

การแพร่กระจายข่าวสารต่าง ๆ ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายแนวความคิดร่วมได้ นั่นคือ ทำให้คนที่มี

ความคิดเดียวกันเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1) การสร้างเครือข่ายกับผู้มีโอกาสได้รับ

ผลประโยชน์โดยตรง 2) การสร้างเครือข่ายกับบรรดาผู้มีจิตสำนึกในประเด็นปัญหาและสร้างเครือข่าย

ภาคประชาชนสังคมนอกพื้นที่ จากยุทธวิธีการหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กลุ่มดาวดินใช้นั้น ผลการศึกษา

ชี้ให้เห็นว่าขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มดาวดินมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอ แต่ขบวนการต่อสู้

โดยการนำช่องทางโซเชียลมีเดียมาใช้นั ้น สามารถสร้างเครือข่ายในสถาณการณ์ที่ถูกจำกัดสิทธิ

แสดงออกทางการเมือง และมีส่วนช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มดาวดินได้เป็นอย่างดี (โชติกา พรม

เพิก และอจิรภาส์ เพียรขุดทด, 2562: 510-521) 

  ในขณะที่การศึกษาเรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่  ในการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี  ของฮัสสัน ดูมาลี 

และจันทนา สุทธิจารี มีการชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและวิธีการเคลื่อนไหวเพื่อการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานีของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนี้ได้เกิดขึ้น
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เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการประมงพาณิชย์ มีเรืออวนลาก อวนรุน ทำให้มีปัญหาต่อ

ทรัพยากรทางทะเล เช่น สัตว์น้ำมีจำนวนลดลง หรือมีขนาดเล็กลงเพราะมีการจับไปเป็นไปจำนวน

มาก ส่งผลให้ชาวบ้านที่ทำการประมงบริเวณนั้นมีรายได้ลดลง ตลอดจนผลกระทบด้านอื่น ๆ ใน

ชุมชนที่ตามมาด้วยเช่นกัน  

  อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าว ทางหน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นหรือเป็นที่พึ่งพาให้กับชาวบ้านได้ อาทิ เมื่อมีการจับกุมเรืออวนลาก อวนรุนที่เข้ามายังชายฝั่ง

ให้เจ้าหน้าที่มาจัดการ วันต่อมาปรากฏว่าเรือเหล่านี้ก็ยังสามารถมาทำการประมงในพ้ืนที่ชายฝั่งได้อีก 

ซึ่งการปล่อยตัวออกมาใช้เงินประกันจำนวนไม่มากก็สามารถปล่อยตัวออกมาได้แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงทำ

ให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตนเอง เพราะมองว่าหน่วยงานรัฐไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับ

ชาวบ้านได้ ซึ่งแนวทางการเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ใช้ในการต่อสู้เริ่มแรกเดิมทีนั้นเป็นการต่อสู้แบบ

ประจันหน้ากันระหว่างชาวบ้านกับเรืออวนลากพาณิชย์ ด้วยการใช้ความรุนแรงโดยการออกไปไล่ยิง

เรืออวนลากพาณิชย์ ที่เข้ามาใกล้ฝั่งในระยะ 3000 เมตร ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาในการทำทุ่นจาก

ลูกมะพร้าวตอกตะปู เพื่อให้ไปทำลายเรืออวนลาก แต่วิธีการดังกล่าวกลับไม่ได้ผล มิหนำซ้ำยังเกิด

การข่มขู่ชาวบ้านจากนายทุน ทั้งนี้วิธีการต่อสู้เคลื่อนไหวของชาวบ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมี

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและองค์กรพัฒนาเอกชนลงพื้นที่ ทำ

การวิจัยที่เก่ียวข้องกับชายฝั่งทะเลปัตตานี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวรูปแบบ

ใหม่ของชาวบ้าน คือ  

   1) ใช้วิธีการขัดขวางท้าทายระบบการเมือง ซึ่งชาวบ้านมีการรวมตัวกันไป

ประท้วงเพ่ือกดดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือจัดการปัญหาอย่างจริงจัง  

   2) ใช้วิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ เช่น ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี 

(ชวลิต ยงใจยุทธ์) เพื่อทบทวนการพัฒนาท่าเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการใช้มาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรชายฝั่งอ่าวปัตตานีโดยตรง เช่น สร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์หอยขาวหอยแครงเพื่อป้องกันไม่ให้

ถูกบุกรุกจากเรืออวนลาก เป็นต้น ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นการเคลื่อนไหวแบบใหม่เพื่อตอบโต้

ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยจากการได้รับผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากความเติบโตของอุตสาหกรรมประมงประเทศ

ที่ส่งผลกระทบต่อภาคประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้สถาบันหลักทางการเมืองและสังคมที่ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ขบวนการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นตอบโต้ท้าทายสถาบันทางการเมืองและสังคม

ด้วยเช่นกัน (ฮัสสัน ดูมาลี และจันทนา สุทธิจารี,2556: 60-78) 
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  ในขณะที่ สานิต ฤทธิ์มนตรี ได้ศึกษาภายใต้ประเด็น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย

ทางสังคมและการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมต่อต้านโรงไฟฟ้า ที่

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษานี้เสนอให้เห็นถึงการสร้างกรอบโครงความคิดว่ามี

บทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถทำให้มีคนมาเข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดย

เริ่มแรกมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเป็นแกนนำ และสร้างกรอบโครงความคิดไปสู่ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้คน

ในพื้นที่ตระหนักรับรู ้และร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหว เพิ่มมากขึ้น โดยกรอบโครง

ความคิดท่ีว่านี้ คือ การทำให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหา การเสนอทางออกของปัญหา ตลอดจนเหตุผลที่

ต้องเข้าร่วมการคัดค้าน ทั้งนี้กรอบโครงความคิดจะต้องเป็นการนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งใน

ขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้านี้มีแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกันหลายแนวทาง คือ นำข้อมูล

ข่าวสารที ่น่าเชื ่อถือเพื ่อเสนอทางออกในการแก้ปัญหา ความน่าเชื ่อถือทำให้เกิดการติดต่อกับ

เครือข่ายนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน และสามารถสร้างความชัดเจนในการเสนอกรอบในการ

แก้ปัญหา จนนำไปสู่ความตระหนักรู้ที่ทำให้ชาวบ้านเล็งเห็นปัญหาได้ นอกจากนี้ยังเสนอให้เห็นถึง

โครงสร้างเครือข่าย ซึ่งแกนนำใช้วิธีการสร้างเครือข่ายแบบหลวม กล่าวคือ เป็นเครือข่ายที่ไม่มี

ความสัมพันธ์เป็นทางการ แต่จะเชื่อมโยงเพื่อหาเครือข่ายสนับสนุนการต่อต้านโรงไฟฟ้า เพื่อปรึกษา

การดำเนินงานของขบวนการดังกล่าว ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวที่ร่วมกับการต่อต้านนี้ ได้แก่ เครือข่าย

ต่อต้านโรงไฟฟ้าในพื้นที่อื่น ๆ เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่าย

สื่อมวลชน ส่งผลให้ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านโรงไฟฟ้านี้เข้มแข็งสามารถคัดค้านได้สำเร็จ (สา

นิต ฤทธิ์มนตรี, 2559: 240-269) 

   

 2.2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ด 

  จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ดพบว่าในในสังคมไทยงาน

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แทบไม่มีอยู่เลย ผู้ศึกษาจึงต้องศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยในสังคมอื่น จาก

การค้นคว้าส่วนหนึ่งพบว่าประวัติศาสตร์ของสเก็ตบอร์ดในหลายสังคมนั้น มีความเป็นกีฬาชายขอบ 

และยังถูกมองในเชิงลบจากผู้คน แต่ขณะเดียวกันก็พบว่ากีฬาสเก็ตบอร์ดเองก็มีวัฒนธรรมที่เป็น 

อัตลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่างไปจากกีฬาชนิดอื่น   
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  2.2.1.1 สเก็ตบอร์ดกับความเป็นชายขอบ 

   กิจกรรมของสเก็ตบอร์ด เป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื ่อนที ่ไปด้วยความเร็ว

ประกอบกับผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดานติดล้อ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการ

ลื่นล้มได้ และเนื่องจากไม่มีรูปแบบการเล่นกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ชัดเจน ทำให้บางสถานที่จึง

ต้องมีการออกกฎหมายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดออกมาเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากช่วง

ปี ค.ศ.1977 ในสหรัฐอเมริกาสเก็ตบอร์ดกำลังได้รับความสนใจและแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ ่น ซึ่ง

ขณะเดียวกันนี้ก็กลับมีสถิติรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นสเก็ตบอร์ดสูงประมาณ 100000 คน 

ทั้งนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตถึง 28 คน ทำให้ในประวัติศาสตร์สเก็ตบอร์ดเป็นสิ่งที่คลุมเครือว่าเป็นกีฬา

หรือไม ่ ตลอดจนกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายพื้นท่ี  (Sarakadee lite, 2564, ออนไลน์) 

   นอกจากนี้กิจกรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดยังถูกมองในแง่ลบจากหลายสังคม 

ในงานศึกษาของ Jakub Novotny เรื ่อง From Subculture to a Means of Social Inclusion: 

Transnationalism and Skateboarding Culture in Amman, Jordan ม ีการช ี ้ ให ้เห ็นถ ึงบาง

ประเด็นจากการลงภาคสนามของเขา เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับประสบการณ์ร่วมของผู้เล่นสเก็ตบอร์ด

ในเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ที่ Share'eth Thaqafeh  Jakub Novotny ได้สังเกตว่าผู้คนที่

เดินผ่านไปมาและได้พบกับการเล่นสเก็ตบอร์ด มีการแสดงท่าทีที่เป็นไปในเชิงบวก บางครอบครัวซึ่งมี

ลูกเป็นเด็กเล็ก และมีหลายครั้งที่ครอบครัวเหล่านั้นจะหยุดดูและชื่นชมกิจกรรมลีลาการเล่นสเก็ต

บอร์ดของเหล่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ด และมีหลายครั้งที่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ จะขอยืมสเก็ตบอร์ดจากผู้เล่น 

เพ่ือให้ลูกของพวกเขาได้ลองเล่นดู แม้การลงภาคสนามในมุมมองของ Jakub Novotny จะสะท้อนให้

เห็นถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของผู้คนบางส่วนที่เดินผ่านไปมา ณ Share'eth Thaqafeh  แต่นี่กลับเป็นสิ่ง

ที่ผู ้เล่นสเก็ตบอร์ดที่ Share'eth Thaqafeh   โต้แย้งว่า แม้ว่าพวกเขาจะได้รับปฏิกิริยาเชิงบวก

ดังกล่าวจากผู้คนจริง ทว่าในความเป็นจริงจากประสบการณ์การเล่นสเก็ตบอร์ดของพวกเขากลับถูก

มองในเชิงลบเสียมากกว่า เนื่องจากการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ Share'eth Thaqafeh นั้นไม่เคยได้รับ

อนุญาตอย่างเป็นทางการ หลายครั้งที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับตำรวจ และมีการใช้กฎหมายบังคับ

ไม่ให้พวกเขาใช้พ้ืนที่ นอกจากนี้ผู้เล่นสเก็บอร์ดที่นี่ยังตั้งข้อสังเกตว่า กิจกรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดของ

พวกเขามักถูกกล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมที ่มาจากตะวันตกและมีความเกี ่ยวข้องกับลัทธิซาตาน 

(Satanism) ทั้งนี้เหล่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ดกล่าวว่าประสบการณ์ร่วมส่วนใหญ่ที่พวกเขาพบเจอมากที่สุด 

คือ การที่คนในสังคมและคนในครอบครัวดูถูกและมองว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ 
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ซึ่งทั้งหมดนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นชายขอบและสร้างความเป็นอื่นให้กับตัวพวกเขาได้อย่าง

ชัดเจน (Jakub Novotny, 2020: 85-90) 

   เ ช ่ น เด ี ยวก ับ ในงาน เร ื ่ อ งYouth-Driven Tactics of Public Space 

Appropriation in Hanoi: The Case of Skateboarding and Parkour ข อ ง  Stephanie 

Geertman, Danielle Labbe, Julie-Anne Boudreau, และ Olivier Jacques ที่ เสนอให้เห ็นถึง

ประเด็นความเป็นชายขอบของกีฬาสเก็ตบอร์ด และสะท้อนให้เห็นผ่านการจัดสรรพื้นที่สาธารณะสอง

แห่ง ซึ่งเกิดจากการปฏิรูปพื้นที่เมืองในช่วงปลายปี ค.ศ.1990 ของกรุงฮานอย ในประเทศเวียดนาม  

คือ Lenin Square และ พื้นที่ 34T Plaza ในข้อมูลพบว่าเยาวชนผู้เล่นสเก็ตบอร์ดจากทั้งสองที่ใน

การศึกษาครั้งนี้ถูกมองในเชิงลบ เนื่องจากการเล่นสเก็ตบอร์ดผู้คนมองว่ามีความผาดโผน ส่งผลให้เกิด

ข้อจำกัดในการใช้พ้ืนที่ที่มีต่อผู้เล่นสเก็ตบอร์ด ประกอบกับมีการควบคุมและมีกฎเกณฑ์ในการใช้พ้ืนที่

สาธารณะจากทางการ จากหน่วยงานรัฐ  

   ในพื ้นที่ Lenin Square การเล่นสเก็ตบอร์ดถูกจำกัดและควบคุมโดย

หน่วยงานรัฐอย่างตำรวจ ซ่ึงผู้เล่นสเก็ตบอร์ดในที่นี้กล่าวว่าการถูกควบคุมของพวกเขาตั้งอยู่บนความ

ไม่แน่นอน ที่อาจกล่าวได้ว่าแล้วแต่อารมณ์ของหน่วยงานหรือของตำรวจที่หากอารมณ์ดีผู้เล่นสเก็ต

บอร์ดก็จะไม่มีการถูกไล่หรือถูกจับ แต่ถ้าหากอารมณ์ไม่ดีเหล่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ดจะถูกไล่หรือถูกจับได้ 

ในขณะที่ 34T Plaza มีการติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด และการควบคุมสอดส่องจาก รปภ. ของที่นั่น 

   นอกจากนี้การเล่นสเก็ตบอร์ดยังเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวและคนในสังคม

ของที่นั่นมองว่าเป็นกิจกรรมที่มั่วสุม อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดในหลายพื้นที่ดังกล่าวจะ

เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นเป็นกีฬาชายขอบ แต่ในขณะเดียวกันความเป็นชาย

ขอบนี้ก็ทำให้ผู ้เล่นสเก็ตบอร์ดต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้กิจกรรมของพวกเขาดำเนินไปได้เหมือน

กิจกรรมอื ่น ๆ (Stephanie Geertman, Danielle Labbe, Julie-Anne Boudreau, and Olivier 

Jacques, 2016: 593-596) 

  2.2.1.2 จากความเป็นชายขอบสู่การช่วงชิง 

   บนความเป็นชายขอบของการดำเนินกิจกรรมสเก็ตบอร์ดทำให้มีการช่วงชิง

ต่อสู้ เช่น ในประเทศนอร์เวย์ มีการล่าวถึงการเล่นสเก็ตบอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ในประเด็นกีฬาใต้

ดินหลังจากสเก็ตบอร์ดกลายเป็นกีฬาต้องห้ามนานถึง 11 ปีนั้น เนื่องจากมีกฎหมายห้ามเล่นสเก็ต

บอร์ดออกมา เพราะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นสเก็ตบอร์ด แต่ในช่วงปี ค.ศ. 1980 
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กลุ่มผู้เล่นสเก็ตบอร์ดต่างช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนให้การเล่นสเก็ตบอร์ดกลับมาถูกกฎหมายอีก

ครั้ง ทำให้ได้รับอนุญาตให้มี Skate Club เกิดขึ้นอย่างถูกกฎหมายครั้งแรกในเมืองออสโล ซึ่งหากจะ

เข้ามาเล่นที่คลับนี้ได้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน จากการขับเคลื่อนนี้ทำให้ในเวลาต่อมาประเทศ

นอร์เวย์มีการสร้างลานสเก็ตบอร์ดเพิ่มขึ้นมาอีก สเก็ตบอร์ดของที่นี ่หลังจากเป็นกีฬาต้องห้ามก็

กลับมาถูกกฎหมายอีกครั้ง (Sarakadee lite, 2564, ออนไลน์) 

   ใ น ข ณ ะ ที่ Stephanie Geertman, Danielle Labbe, Julie-Anne 

Boudreau, และ Olivier Jacques  ที่ได้ศึกษาถึงการจัดสรรพื้นที่สาธารณะที่นำโดยเยาวชน ในกรุง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านกรณีของการเล่นสเก็ตบอร์ดที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะ 2 แห่ง คือ จัตุรัส 

Lenin Square และ 34T Plaza โดยศึกษาจากการใช้กลยุทธ์ของเยาวชนที่นำไปเรียกร้อง เนื่องจาก

กิจกรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดของพวกเขาถูกมองในเชิงลบ ประกอบกับมีการควบคุมและมีกฎเกณฑ์ใน

การใช้พื้นท่ีสาธารณะทั้งจากทางการพ้ืนที่ ทั้งจากหน่วยงานรัฐที่ห้ามไม่ให้ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดมาใช้พ้ืนที่ 

ผู้เล่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ต้องการใช้พื้นที่สาธารณะในการดำเนินกิจกรรมของพวกเขา จึงต้องมี

วิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้พวกเขาได้ใช้พื้นที่เช่นเดียวกับกิจกรรมอ่ืน ๆ  

   ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ของพวกเขาเป็นกลยุทธ์เล็ก ๆ ที่ทำแบบค่อย

เป็นค่อยไป ซึ ่งมีตั ้งแต่การร้องขอความเห็นอกเห็นใจในการใช้สถานที ่จาก รปภ. และสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ รปภ. จน รปภ. ยอมรื้อป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดออกให้บ้าง และอนุญาตให้พวก

เขาเล่นได้ในพื้นที่ที่กำหนด เมื่อมีกลุ่มจำนวนผู้เล่นสเก็ตบอร์ดเพิ่มมากขึ้น ก็กลับทำให้เกิดการจับกุม

ตัวผู้เล่นสเก็ตบอร์ดไปหลายคน และถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ในการเล่นสเก็ตบอร์ด เมื่อถูกจับก็จะ

ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง และเหล่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ดก็จะกลับมาเล่นอีก ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ จน

พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนดูแลพื้นที่ได้ ทำให้เกิดการยืดหยุ่นกฎเกณฑ์การใช้พื้นที่

ให้พวกเขาสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้บ้างไม่ได้บ้างขึ้นอยู่กับทางการ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้  

   นอกจากนี้เหล่าเยาวชนผู้เล่นสเก็ตบอร์ดยังใช้วิธีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อม การเรียน หางานทำ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทำให้

การเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นที่สนใจได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น ทำให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากร้านสเก็ต

บอร์ดให้มีการจัดการแข่งขันการเล่นสเก็ตบอร์ด โชว์ทักษะการเล่นสเก็ตบอร์ด เพื่อให้ครอบครัวและ

คนในสังคมลดอคติต่อการเล่นสเก็ตบอร์ด และยอมรับว่ากิจกรรมของพวกนั ้นก็มีประโยชน์

เช่นเดียวกับกีฬาอ่ืน จนกระท่ังสามารถใช้พื้นที่ร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งเหล่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ดจะมี

การแบ่งสัดส่วนและตกลงในการใช้พื้นที่ร่วมกับผู้คนที่ทำกิจกรรมอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตามพวกเขาพร้อมที่
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จะเคลื่อนย้ายการเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่เสมอเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้ใช้พื ้นที่คนอื่น ๆ เสมอ 

เพ่ือให้การเล่นสเก็ตบอร์ดสามารถดำเนินไปได้เหมือนกับกิจกรรมอื่น ๆ (Stephanie Geertman, 

Danielle Labbe, Julie-Anne Boudreau, and Olivier Jacques, 2016: 591-611) 

 

   ในขณะที่งานของ Jakub Novotny มีการศึกษาการเล่นสเก็ตบอร์ดบอร์ด

ในฐานะวัฒนธรรมย่อย (Sub Culture) จนไปกลายไปสู่การรวมตัวกันทางสังคม ที่เกิดขึ้นในเมืองอัม

มาน ประเทศจอร ์แดน จากการศ ึกษาพบว่าส ิ ่ งสำค ัญที ่ทำให้ เก ิดความสัมพ ันธ ์ข ้ามชาติ  

(Transnationalism) แบบนี้ขึ้น มาจากการติดต่อเชื่อมโยงกันผ่านโซเชียลมีเดีย การเชื่อมต่อเชื่อมโยง

กันอย่างไร้ขอบเขตบนโลกอินเตอร์เน็ตเช่นนี้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของวัฒนธรรมเยาวชน

ในวัฒนธรรมทั่วไปและสเก็ต เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีบทบาท

สำคัญในการการเกิดขึ้นของชุมชนสเก็ตบอร์ดแห่งแรกในอัมมาน เนื่องจากทำให้ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นส

เก็ตบอร์ดสามารถเชื่อมต่อกันด้วยบทสนทนา และหาแรงบันดาลใจจากสื่อสเก็ตออนไลน์  การมี

ปฏิสัมพันธ์ข้ามชาติดังกล่าว  ทำให้เกิดการรวมตัวกันของผู้เล่นสเก็ตบอร์ดนานาชาติเกิดข้ึน  

   ทั้งนี ้ยังพบว่าปรากฏการณ์ข้ามชาติ (Transnationalism) ดังกล่าว คือ 

ปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้การเล่นสเก็ตบอร์ดในอัมมาน ได้รับการยอมรับในสังคม และได้รับ

สนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ มากข้ึน (Jakub Novotny, 2020: 19-35 ) 

  2.2.1.2 สเก็ตบอร์ดกับอัตลักษณ์ร่วม 

   แม้ว่าสเก็ตบอร์ดจะมีลักษณะของความเป็นชายขอบมาก่อนในหลายพื้นที่ 

แต่ก็พบว่าสเก็ตบอร์ดเองก็กลับมีวัฒนธรรมเฉพาะตัว และมีส่วนทำผู้เล่นสเก็ตบอร์ดมีวัฒนธรรมเป็น

ของตัวเองด้วยเช่นกัน นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่สามารถพบเจอได้จากผู้เล่นสเก็ตบอร์ดและ

สังคมสเก็ตบอร์ด Becky Beal และ Lisa Weidman  ได้ศึกษาถึงค่านิยมและบรรทัดฐานของการ

เล่นสเก็ตบอร์ดเกี่ยวกับการเล่นสเก็ตบอร์ด ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 - ต้นปี1990 โดยศึกษาจาก

ประสบการณ์และการตีความจากสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสเก็ตบอร์ดในสหรัฐอเมริกา เริ่มจาก

ศึกษาภาพรวมโดยทั่วไปที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมการเล่นสเก็ตบอร์ด  ซึ่งมีความแตกต่างจากกีฬา

กระแสหลักชนิดอื่น ๆ  

   พบว่าวัฒนธรรมของสเก็ตบอร์ดแตกต่างจากสังคมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการ

แต่งกายที่ไม่เหมือนใคร ภาษาที่ใช้ก็มีคำแสลงที่ใช้กันในกลุ่ม และความอิสระ ซึ่งผู้เล่นสเก็ตบอร์ดมัก
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กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีข้อจำกัด ระเบียบ

กฎเกณฑ์ที่น้อยกว่ากีฬาชนิดอื่น ๆ เช่น ไม่ต้องมียูนิฟอร์อม ไม่มีผู้ตัดสิน ไม่มีจุดโทษ กล่าวคือไม่มี

อำนาจมาควบคุม ทำให้พวกเขารู้สึกอิสระเวลาเล่นสเก็ตบอร์ด อีกประการหนึ่งคือพวกเขามองว่าส

เก็ตบอร์ดไม่เน้นการแข่งขัน เพราะถ้าไม่ใช่มือโปรหรือมืออาชีพก็ไม่จำเป็นต้องแข่งกับใคร ไม่มีการ

กดดันเพื่อต้องเอาชนะกับใคร อีกประการพบว่าสเก็ตบอร์ดมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นชาย ที่เพศ

ชายจะมองว่าผู้หญิงที่เล่นสเก็ตบอร์ดนั้นไม่ได้ต้องการจะเล่นจริง ๆ แต่เล่นเพ่ือต้องการคบหากับคนที่

มีไลฟ์สไตล์แบบพวกเขา (แบบผู้เล่นสเก็ตบอร์ดเพศชาย) และมองว่าเป็นกีฬาที่รุนแรงเกินไปสำหรับ

ผู้หญิง ในขณะที่ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดที่เป็นผู้หญิงมองว่า ผู้ชายประคบประหงมผู้หญิงมากเกินไปในการ

เล่นสเก็ตบอร์ด ซึ่งสิ่งที่ผู้หญิงที่เล่นสเก็ตบอร์ดต้องการคือ ต้องการเล่นให้ได้ดีเหมือนผู้ชายแต่เพียง

เท่านั้น เพ่ือต้องการการยอมรับในแบบเดียวกันกับผู้ชาย 

   ทั้งนี้ยังพบว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ดที่จะประสบผลสำเร็จ

นั้น จะมีแนวทางใหญ่ ๆ เพื่อดึงดูดเหล่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ดให้ซื้อสินค้า คือ 1.ต้องเข้าใจวัฒนธรรมสเก็ต

บอร์ดแล้วนักสเก็ตบอร์ดหรือผู้เล่นสเก็ตบอร์ดจะสนับสนุน 2.เป็นสปอร์นเซอร์สนับสนุนสินค้าที่

เกี่ยวข้อง เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ สติ๊กเกอร์ ให้นักสเก็ตบอร์ดฟรีและให้นักสเก็ตบอร์ดร่วม

ออกแบบ 3.การโฆษณาสร้างภาพลักษณ์บริษัทให้เป็นที ่ดึงดูดจากนักสเก็ตบอร์ด เช่น ความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบโฆษณา ภาพโฆษณาเป็นภาพที่ไม่ได้มาจากการแข่งขัน แต่เป็นภาพที่ได้มา

จากการเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเพลิดเพลิน เป็นต้น (Becky Beal and Lisa Weidman, 2020: 336-

352) 

   ในการศึกษาชาติพันธุ์วัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดที่ชื ่อว่า An Ethnographic 

Study of the Skateboarding Culture ของ Linda Moore  ซึ่งได้ศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรม 

สเก็ตบอร์ดผ่านวิดีโอการแข่งขันสเก็ตบอร์ดใน California ที่ได้จากการรวบรวม ด้วยวิธีการสังเกต

พฤติกรรมผ่าน ไลฟ์ไตล์ เช่น การแต่งกาย ทรงผม รอยสักบนเรือนร่าง เป็นต้น โดยมีผู้เล่นสเก็ตบอร์ด

อธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวิดีโอเหล่านั้น การศึกษานี้เริ่มจากการที่มองว่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ดมักถูก

มองว่าเป็นวัฒนธรรมของคนนอก จึงต้องทำความเข้าใจผ่านผู้เล่นสเก็ตบอร์ดซึ่งถือว่าเป็นมุมมองจาก

คนวงใน เพื่อให้เข้าใจได้วัฒนธรรมนี้มากขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการยอมรับที่ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดที่

เข้าร่วมกิจกรรหรือเข้าร่วมการแข่งขันจะสนับสนุน ให้กำลังใจ ชื่นชมซึ่งกันและกัน ไม่แสดงออกในเชิง

ลบต่อผู้เล่นสเก็ตบอร์ดคนอื่น ๆ แม้ว่าพวกเขาจะมีความต่างกันในเรื่องเพศ เชื้อชาติ  หรืออายุที่

ต่างกันก็ตาม  
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   ปฏิกิริยาระหว่างเล่นนั้นผู้เล่นแต่ละคนมีความพยายาม ไม่ดูเหนื่อยหรือท้อ 

มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน ตื่นเต้น แม้ว่าแต่ละครั้งจะมีการวิ่งที่เหนื่อย แต่ผู้เล่นทุกคนต่างแสดง

ท่าทีที่ดี เช่น การปรบมือ การยิ้ม การแสดงความยินดีกับผู้เล่นคนอื่น ๆ เป็นต้น ในขณะที่เรื่องความ

ปลอดภัยพบว่ามีการสวมอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ ซึ่งการเล่นสเก็ตบอร์ดมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

มากกว่ากีฬาชนิดอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นว่ามีความกังวลถึงความปลอดภัย นอกจากนี้การแต่งกายเป็น

อิสระบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของแต่ละคน อย่างไรก็ตามกลับพบว่าการแต่งการของพวกเขากลับมี

ความคล้ายคลึงกัน สะท้อนถึงวัฒนธรรมร่วมบางอย่างของพวกเขาในการเล่นสเก็ตบอร์ด กล่าวได้ว่า

วัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดนั้นทำให้พวกเขามีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง เนื่องจากมีกฎเกณฑ์น้อย สามารถเปิด

อิสระและความสร้างสรรค์ผ่านการเล่นสเก็ตบอร์ดออกมาได้เป็นอย่างมาก (Linda Moore, 2009: 1-

9) 

   ในขณะที่งานศึกษาของ J.J. Prinsloo และ Theuns Pelser  ที่ศึกษาการ

เล่นสเก็ตบอร์ดในเมืองแอฟริกาใต้ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการรับรู้ว่าสเก็ตบอร์ดคืออะไรสำหรับผู้เล่น ในเมือง

ของแอฟริกาใต้ ซึ ่งก็พบว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดในเมืองแอฟริกาใต้นั ้นเป็นสิ่งที ่ผู ้เล่นต้องการหา

ประสบการณ์จากความท้าทายที่พวกเขาต้องการที่จะสัมผัส การเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นสิ่งที่ท้าทายทำให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างเมือง เพราะการเล่นมีการย้ายสถานที่ไปมา

รอบเมือง นอกจากนี้การเล่นสเก็ตบอร์ดมักจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมรูปแบบอื่น เช่น แฟชั่น ดนตรี 

สเก็ตบอร์ดยังถูกมองว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที ่เกี ่ยวข้องกับโอกาสทางสังคม การพัฒนาทักษะ ความ

สนุกสนาน คลายเครียด แล้วแต่ตัวบุคคลจะมองว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเขามีเป้าหมายเพ่ืออะไร ซึ่งเป็น

ส ิ ่งท ี ่ตรงกันข้ามกับการที่ ว ัฒนธรรมสเก็ตบอร ์ดน ั ้นม ักถูกมองในแง ่ลบ (J.J. Prinsloo, P.S. 

Radikonyana And Theuns Pelser, 2017: 1-20 ) 

  

 2.2.3 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอมนุษย ์ 

  เมื่อไม่อาจปฏิเสธการมีอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากมนุษย์ได้ การที่สิ่งต่าง ๆ 

คงอยู่ได้นั้นก็เป็นเพียงความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ หากแต่การดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ กลับ มี

สภาวะ มีกระบวนการ  มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง กล่าวคือ ในโลกนี้ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่ดำรงและมี

วัฒนธรรมอยู่ การมองสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นว่าไม่มีกระบวนการ ไม่มีการดำรงอยู่ จึงไม่ต่างกับการ

ลดทอนให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นอยู่ต่ำกว่ามนุษย์ ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ล้วนมีบทบาทหน้าที่ในการ

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Paul-S-Radikonyana-2080895340
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Paul-S-Radikonyana-2080895340
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ดำรงอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2563: 71) เห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ที่สามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ 

  ในบทความ มานุษยวิทยาไซบอร์ก (Cyborg Anthropology) ของ นฤพนธ์ ด้วง

วิเศษ ที่ศึกษาก้าวข้ามความเป็นมนุษย์หรือไม่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์และ

ผลกระทบที่มนุษย์นำเอาวัตถุและเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่

ศูนย์กลางควบคุมทุกอย่าง หากแต่ต้องพ่ึงพาวัตถุในการใช้ชีวิต วัตถุจึงมีส่วนในการสร้างประสบการณ์

ให้แก่มนุษย ์นอกเหนือไปจากนั้นยังมีส่วนเติมเต็มความรู้สึกต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ด้วย เห็นได้จากคนตา

บอดท่ีมีไม้เท้าในการช่วยนำทาง สะท้อนให้เห็นว่าไม่เท้าได้เป็นส่วนหนึ่งเติมเต็มให้มนุษย์สามารถรับรู้

ในสิ่งที่มองไม่เห็นได้ส่วนหนึ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องพ่ึงพาวัตถุและเทคโนโลยีใน

การดำรงชีวิตแล้ว จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามนุษย์เป็นร่างกายชีวภาพ แต่เป็นร่างเทคโนชีวภาพ เห็น

ได้จาการเดินทาง การสื่อสาร หรือการแพทย์ที่มนุษย์ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี ทั้งนีเ้นื่องจากมีแนวโน้มว่า

การใช้งานเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทหรือสัมพันธ์กับมนุษย์เพิ่มขึ้น  อาจทำให้ส่งผลกระทบให้กับ

มนุษย์ได้เช่นกันเนื่องจากมีการใช้อำนาจทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมคน ซึ่ง

แน่นอนว่าจะมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ละเสียประโยชน์จากการใช้อำนาจทางเทคโนโลยีเช่นนี้มาควบคุม 

(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564, ออนไลน์) 

   เช่นเดียวกับในบทความเรื่อง มานุษยวิทยากับเกม (Anthropology and Games) 

ของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ที่มีการสะท้อนให้เห็นว่าเกมมีความเป็นวัตถุ เป็นสัญลักษณ์หรือแม้กระทั่งเป็น

วัฒนธรรม ซึ่งถูกอธิบายไปในทิศทางที่ต่างกัน ในช่วงทศวรรษ 1990 เกมถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มี

ประโยชน์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีเวลาว่างและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง

เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันเกมก็ถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งที่มีความหมาย เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมของ

มนุษย์ เป็นพื้นที่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของผู้เล่น แต่ทั้งนี้การเล่นเกมก็มี

ความคลุมเครืออยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนว่าอาจจะใช่ และไม่ใช่กิจกรรมในยามว่าง หรืออาจจะใช่และ

ไม่ใช่การสร้างความหมายของสังคมมนุษย์ก็เป็นได้ เนื่องจากบางสังคมเชื่อว่าทุกกิจกรรมที่มนุษย์

กระทำนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความจริงจัง ซึ่งในความจริงจังนี้สามารถปะปนอารมณ์สนุกสนาน

ไปด้วย การเล่นเกมที่มีทั้งความจริงจังและความสนุกจึงกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการกระทำ

ของมนุษย์ที่ไม่แบ่งแยกเวลาว่างหรือเวลาทำงาน  

  ในอีกประเด็นหนึ ่งที่การเล่นเกมถูกมองว่าเป็นความรู ้ท ี ่เก ิดจากการปฏิบัติ 

(practical knowledge) เนื่องจากการเล่นเกมนั้นไม่มีผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำผู้เล่น ผู้
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เล่นเกมแต่ละคนก็ต่างมีประสบการณ์ท่ีได้สัมผัสแตกต่างกันไปตามวิธีการเล่นของตัวเอง จึงไม่สามารถ

สรุปได้ว่าการเล่นเกมนั้นเป็นการสร้างความหมายและความสนุกอย่างแท้จริง ทว่าการเล่นเกมนี้จะ

เกิดขึ้นไม่ได้หากไร้ซึ่งความสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติระหว่างตัวมนุษย์กับวัตถุ

อย่างเกม เนื่องจากการเล่นเกมนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม เห็นได้จากเกมบอร์ดเกมที่ต้อง

มีวัสดุอุปกรณ์ในการเล่น กล่าวได้ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นวัตถุภาวะที่เป็นตัวกลางให้คนมา

เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันผ่านการเล่นเกม ความเป็นวัตถุภาวะนี้ล้วนมีส่วนในการสร้างประสบการณใ์ห้

มนุษย์ได้โดยตรง จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเล่นเกมนั้นมีวัตถุภาวะดำเนินกิจกรรมไปพร้อม ๆ กับ

มนุษย ์(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564, ออนไลน์) 

  ในขณะที่งานศึกษาชื่อ ของแพรวพรรณ ปานนุช และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2563) 

ไดส้ะท้อนให้เห็นว่าวัตถุในการศึกษาของเขา คือหน้ากากหน้ากาก เป็นวัตถุท่ีมบีทบาทและสัญลักษณ์ 

ที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ หน้ากากกายฟอว์กส์ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ของไทย สะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทของหน้ากากกายฟอว์กส์ ซึ ่งมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองไทย โดยหน้ากากกายฟอว์กส์นี้เดิมทีมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ ต่อมาถูก

นำมาแต่งใหม่เป็นบทภาพยนตร์โดยมีเรื่องราวที่ตัวละครใส่กากกายฟอว์กส์นำขบวนล้มรัฐบาลเผด็จ

การในประเทศอังกฤษ จากนั้นการประท้วงหลายในหลายประเทศ ในหลายเหตุการณ์มีการนำหน้า

กากนี้มาเป็นสัญลักษณ์ ในประเทศไทยเองหน้ากากนี้ก็ได้มีบทบาทในการประท้วงด้วยเช่นกัน  

  ในการศึกษาครั ้งนี ้ศึกษาเสนอให้เห็นว่าหน้ากากกายฟอว์กส์มีบทหน้าที่และ

สัญลักษณ์ ที่ทำหน้าที่โดยตัวมันเอง และมีการแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของเหตุการณ์การประท้วง 

เช่น หน้ากากสามารถสิ่งที่ปกป้องผู้สวมใส่ เนื่องจากมีการใส่เพื่อปกปิดและไม่แสดงตัวตนการสวม 

หน้ากากจึงเป็นแนวทางที่สามารถแสดงออกทางการเมืองได้และไม่วิตกกังวลกับผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึน หน้ากากมีบทบาทหน้าที่เป็นสินค้า ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สินค้าท่ัวไปกับสินค้าเพ่ือการ

ระดมทุน ตลอดจนเป็นของที่ระลึกที่สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านการมอบให้กับบุคคลอื่นหรือนำไปแจก 

เป็นต้น  บทบาทหน้าที่และสัญลักษณ์ดังกล่าวของหน้ากากกายฟอว์กส์ จึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า 

หน้ากากมีความลื่นไหลและแปรเปลี่ยนความหมายไปตามบริบท ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัว เป็นการสะท้อน

ให้เห็นถึงกระบวนการของหน้ากากที่สามารถไหลเวียนไปตามบริบท และเป็นสิ่งที่มีบทบาทในการ

ดำเนินการทางกิจกรรมร่วมกับมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ร่วมในบริบทสากล ทำให้เชื่อมโยงรับรู้

ร่วมกันในการต่อต้านทีส่ะท้อนออกมาผ่านบทบาท หน้าที่ สัญลักษณ์ของหน้ากากกายฟอว์กส์ (แพรว

พรรณ ปานนุช และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2563: 16-33) 
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  ในขณะที่ในบทความเรื่อง วัตถุภาวะ ของ นฤพธ์ ด้วงวิเศษ ได้เสนอให้เห็นการศึกษา

ที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ คือ สิ่งของซึ่งมีลักษณะของความเป็นวัตถภุาวะทีใ่ห้ความสำคัญกับการ

กระทำร่วมกันของทั้งมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ส่งผลให้สภาวะของวัตถุมีความไม่แน่นอน กล่าวคือ 

วัตถุภาวะ คือ การที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะที่วัตถุมีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงไปนั้น

เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การศึกษาวัตถุจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ

กับเรื่องกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางวัตถุ กล่าวได้ว่าวัตถุไม่มีความหยุดนิ่ง เป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขต รูปทรง 

ไร้พรมแดน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564, ออนไลน์)  

  นอกจากนี้ในหนังสือ Perspective ของ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ได้ศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่

มนุษย์ที่นอกเหนือจากวัตถุสิ่งของด้วยวิธีการใช้มุมมองนิยม โดยมองสัตว์กับผีวางอยู่บนพื้นฐานของ

ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์นี้มีอยู่ในทุก ๆ สิ่งที่มีร่างกาย และมองว่าสัตว์ใช้การจัดจำแนก

ประเภทสิ่งต่าง ๆ และใช้ระบบคุณค่าเหมือนกับที่มนุษย์ใช้ เพราะการที่สัตว์หรือผีออกไปหากินหรือมี

การกลับบ้านไปหาครอบครัวต่างก็เป็นการมองอยู่บนระบบเดียวกันกับมนุษย์ คือ ระบบบเครือญาติ 

เป็นต้น การให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ในฐานะที่มีความเป็นมนุษย์จึงเป็นการสวมมุมมองในแง่

ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ ให้มีศักยภาพหรือมีคุณสมบัติที่ไม่ต่างจากการที่มนุษย์มอง

ตัวเอง และมุมมองนิยมเป็นการกลายเป็นซับเจคในสายตาของคนอื่น ดังนั้นเมื่อมองในมุมมองนิยม

แล้ว จึงมีนัยของการเพิ่มอำนาจหรือเพิ่มความสามารถให้กับตนเอง (สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์) ผ่านการสวม

มุมมองเพราะร่างกายของทุกร่างกายคือเครื่องมือและปัจจัยในการแสดงออกหรือปฏิบัติการบางอย่าง 

กล่าวได้ว่า การดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ จึงไม่มีเรื ่องขอบเขต พื้นที่หรือพรมแดน หากแต่เป็นการ

ประกอบเข้าด้วยกันของสิ่งอื่น ๆ และมุมมองอื่น ๆ ผ่านความเป็นร่างกายของสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นคำว่า 

“ร่างกาย” ตามมุมมองนิยมจากหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่ร่างกายแบบมนุษย์แบบเดียวแต่เพียงเท่านั้น 

แต่หมายรวมไปถึงสิ่งอ่ืนทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่นอกเหนือจากมนุษย์ก็นับว่าเป็นร่างกายด้วยเช่นกัน 

(เก่งกิจ กิติลาภ, 2563: 72-82) 

  จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น แม้จะใช้วิธีคิดวิธีมองที่มีต่อสิ่งที่ศึกษาต่างกัน แต่

ก็จะเห็นได้ว่ามีการก้าวข้ามไปจากการเป็นผู้กระทำการที่เป็นมนุษย์ เพียงอย่างเดียว และมีการให้

ความสำคัญกับผู้กระทำการที่นอกจากมนุษย์ปรากฏอยู่ด้วย ในขณะที่ส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับขบวนการเคลื ่อนไหวทางสังคมนั ้น สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที ่มาที ่ไปของการก่อตัวและ

กระบวนการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้ขบวนการเคลื่อนไหวนั้น ๆ ว่ามีกระบวนการก่อร่างขึ้นมา

ได้อย่างไร และการสร้างเครือข่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวให้เข้มแข็ง 
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ในขณะที่วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ดนั้นในบริบทสังคมต่างประเทศนั้นมักมีความเชื่อมโยง 

หรือเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมย่อย  

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนำแนวคิดทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำความ

เข้าใจและอธิบายความเป็นผู้กระทำการผ่านสเก็ตบอร์ด และมีการนำแนวคิดวัฒนธรรมย่อย เพื่อทำ

ความเข้าใจและอธิบายถึงวัฒนธรรมของสเก็ตบอร์ดในบริบทสังคมไทย ที่ได้จากการเก็บข้อมูลผ่านภูมิ

หลังและประสบการณ์ของคณะราษเก็ต ว่ามีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมย่อยเช่นเดียวกับวัฒนธรรมส

เก็ตบอร์ดในบริบทโลกในมิติใดบ้าง หรือวัฒนธรรมย่อยมีส่วนเกี่ยวข้องก่อร่างให้ออกมาเป็นส่วนหนึ่ง

ในเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้บริบทสังคมไทยหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 4 ในส่วนของ

การวิเคราะห์ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

บทที่ 3 

จากเด็กสเก็ต สู่ราษเก็ต 

 

3.1 เรื่องเล่าเด็กสเก็ต 

 เมื่อผู้ศึกษาได้พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลภายในรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ ทั้ง 12 คน 

เป็นคนเล่นสเก็ตบอร์ดกันในชีวิตประจำวัน และพวกเขามักจะเล่าถึงมุมมองที่คนภายนอกมองมายัง

พวกเขาว่า ด้วยภาพลักษณ์ทีม่ีการใส่เสื้อผ้าที่เปรอะฝุ่น บ้างกใ็ส่รองเท้าท่ีขาด บ้างก็มีรอยสัก เมื่อเล่น

ล้อสเก็ตบอร์ดจะเกิดเสียงดังจากการกระแทกกับพื้นบ้าง ตลอดจนท่าทางการเล่นที่มีความผาดโผน 

ประกอบกับความเร็วของสเก็ตบอร์ดที ่ให้ความรู ้สึกน่าหวาดเสียวอันตราย  ภาพลักษณ์เหล่านี้

กลายเป็นสิ่งที่คนส่วนหนึ่งจดจำพวกเขาในฐานะ “เด็กสเก็ต” ประกอบกับการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษางาน

ชาติพันธุ์วรรณาเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดในบริบทต่างประเทศพบว่า มักจะมีเรื ่องราวของคนนอกที่มี

ทัศนคตใินแง่ลบเกี่ยวกับการเล่นสเก็ตบอร์ด เมื่อไดพู้ดคุยถึงประเด็นดังกล่าวก็พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ใน

ที่นี้เองต่างก็มีประสบการณ์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน คือ มักถูกมองในเชิงอคติจากคนจำนวนไม่มากก็น้อย 

แต่หลายคนก็บอกว่าในปัจจุบันผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าสเก็ตบอร์ดนั้นเป็นกีฬามากขึ้น ขณะเดียวกันก็มี

ส่วนน้อยที่มองว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย เพราะก็ยังคงมีเหตุการณ์บางอย่างที่ยังคงทำให้รู้สึกว่าคน

ยังคงมองสเก็ตบอร์ดในเชิงลบอยู่เหมือนเคย  

  

           “ สเก็ตบอร์ด    = Underground ? 

    สเก็ตบอร์ด    =  กลุ่มเด็กเกเร ? 

    สเก็ตบอร์ด     =  Bad ? ” 

 

 กลุ ่มคำดังกล่าวเป็นกลุ ่มคำที ่ผ ู ้ศ ึกษามักได้ยินอยู ่บ่อยครั ้ง เมื ่อพูดคุยถึงเร ื ่องราว

ประสบการณ์การเล่นเก็ตบอร์ดของผู้ให้ข้อมูล คนเล่นสเก็ตบอร์ดหมายคนมองว่ามีคนจำนวนไม่มากก็

น้อย มักจะมองว่ากิจกรรมของพวกเขาเป็นกลุ่มเด็กเกเร กลุ่มคนที่ไปมั่วสุมกัน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคำพูด

อย่างตรงไปตรงมาให้ได้ยิน แต่พวกเขาก็สัมผัสได้จากปฏิกิริยาและท่าทีที่คนจำนวนไม่มากก็น้อย
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เหล่านั้นมีต่อพวกเขา ซึ่งท่าทีของการใช้สายตามองเหยียด เป็นหนึ่งในประสบการณ์ท่ีผู้เล่นสเก็ตบอร์ด

หลายคนเคยโดนกับตัว และพวกเขาเองก็ทำได้แค่คาดเดาว่าอาจจะมาจากภาพลักษณ์ของเขาที่เล่นส

เก็ตบอร์ดมาแล้วเสื้อผ้ามอมแมม เพราะระหว่างการเล่นสเก็ตบอร์ดจะมีการหกล้มเกิดขึ้นเป็นเรื่อง

ปกติ และเป็นสาเหตุที่ทำให้เสื้อผ้าสกปรกเปื้อนฝุ่นเปื้อนดิน ซ่ึงหนึ่งในคนที่เคยเหยียดด้วยสายตาและ

คำพูดได้เล่าประสบการณ์ที่เคยโดน ดังนี้ 

  “โดนบ่อยครับเขาจะมองมาที่เราก่อนและพูดแบบเหยียด ๆ ว่าเฮ้ยเด็ก

 บอร์ด ๆ ประมาณนี้ครับ” 

       (Txxw_sb,2565, สัมภาษณ์)  

   

  “เคยโดนพูดเหยียดใส่เราอยู่ข้างหน้าเขา เราก็ได้ยินเขาพูดแบบเขาตั้งใจ

 พูดให้ได้ยินครับ เขาก็พูดไม่ค่อยดีใส่อะครับ” 

       (มิ้น, 2565, สัมภาษณ์) 

   

 ในขณะเดียวกันก็มีหลายเหตุการณ์ที่พวกเขาได้ประสบพบเจอ แต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบที่

แน่ชัดได้ว่าทำไมพวกเขาถึงได้รับการปฏิบัติด้วยท่าทีอคติ ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเองก็สงสัยและได้แต่

คาดเดาไปต่าง ๆ นา ๆ บ้างก็ว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงของการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ล้อจะเกิดเสียงดังเวลา

กระแทกพื้น บ้างก็ว่าอาจจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ของพวกเขาที่บางคนอาจจะมีรอยสักบ้าง มีการสูบ

บุหรี่ หรือบางครั้งก็มีการเกาะกลุ่มพูดคุยกันเสียงดัง สิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาพจำ

และตัดสินพวกเขาด้วยอคติ ตลอดจนแสดงท่าทีในแง่ลบเกิดขึ้น และนั่นก็ทำให้ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหลาย

คนกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเล่นสเก็ตบอร์ดส่วนใหญ่ต้องพบเจอกับประสบการณ์ในแง่ลบดังกล่าว 

ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจหรือตอบโต้กลับ เพียงแต่รับรู้และสัมผัสได้ว่าภาพจำที่ผู้คนมีต่อพวก

เขานั้นไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไร อาทิ ในกรณีของ เสธ ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดที่มีประสบการณ์ในการ

เล่นมาเป็นเวลาประมาณ 12 ปี เขาเล่าให้ฟังว่า 

   

  “ส่วนมากถ้าเกิดมีอะไรผิดแล้วอยู่ในคนหมู่มาก มักจะเป็นเราที่จะโดน

 ก่อนใครเพื่อน อย่างครั้งหนึ่งเล่นอยู่ในลานสเก็ตที่เป็นลานกว้างที่มีทั้งเซิร์ฟ 
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  สเก็ต และสเก็ตบอร์ด มีการกินเหล้ากินเบียร์กัน แต่พวกสตรีทไม่ได้กิน 

 พวกเซิร์ฟกิน แต่พวกเจ้าหน้าที่เดินตรงมาหาเราเลย ทั้ง ๆ ที่เรายังไม่ได้ทำอะไร

 เลย หรือมีการไล่คนเยอะแยะในตอนนั้นเล่นไม่ได้ ผมก็บอกว่าทำไมไม่ไปไล่

 เซิร์ฟบ้างก็สเก็ตเหมือนกัน เขาก็เงียบ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไม

 ต้องเป็นเรา ทำไมต้องเดินดิ่งมาหาเราก่อน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย น่าจะ

 เป็นเพราะภาพลักษณ์ที่สักลายล้นกัน เล่นกันเสียงดัง เปิดเพลงกัน แต่เราก็เล่น

 แค่ของเรากัน ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลย ลุคมันดู Bad” 

(เสธ, 2565, สัมภาษณ์) 

 นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นปัญหาในการเล่นสเก็ตบอร์ดของพวกเขา คือ เรื่องของ

สถานที่ที่ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหลายคนมักจะมีประสบการณ์ในการถูกขับไล่ไม่ให้ใช้สถานที่ แต่ทั้งนี้ พวก

เขาก็เข้าใจสาเหตุที่ทำให้ถูกขับไล่ และสาเหตุที่ว่านี้ คือ กลัวว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดจะเกิดความ

เสียหายกับสถานที่ เพราะการเล่นจะต้องมีการไถด้วยท่าทางต่าง ๆ หรือมีการกระโดดไต่หรือกระโดด

ข้ามสิ่งกีดขวางเพ่ือเพ่ิมทักษะ เช่น ไถไต่บนราวบันได ไถกระโดดข้ามบันได เป็นต้น  เมื่อไปเล่นที่ไหนก็

จะถูกยามมาตักเตือนไม่ให้เล่น บ้างก็โดนไล่ ซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำได้ ณ ตอนนั้นคือหยุดเล่นหรือบางครั้งก็

วิ่งหนี แต่บางครั้งก็มีการเจรจากับยามว่าขอเล่นอีกประมาณ 2- 3 รอบเม่ือการเล่นสเก็ตบอร์ดตอนนั้น

เป็นการเล่นเพื่อถ่ายทำวิดีโอหรือที่เรียกว่า Spot Skate หรือ Film Skate เพื่อให้ได้ท่าเล่นตามที่

ต้องการอยู่ในวิดีโอ ถ้าหากเจรจากับยามได้พวกเขาก็จะเล่นต่อ แต่ถ้ายามไม่อนุญาตก็จะมาเล่นใหม่ใน

วันอื่น  ซึ่งพวกเขาอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องไปเล่นในสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่เล่นสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะ 

เป็นเพราะการเล่นแบบนี้เป็นการเล่นแบบสตรีท ซึ่งจะเป็นการเล่นแบบเปลี่ยนจุดเล่นไปเรื่อย ๆ หรือ

เล่นไปตามทางต่าง ๆ  ขณะเดียวกันก็เป็นเพราะว่าสถานที่ที่มีไว้สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นมีน้อย จึง

ต้องใช้สถานที่อื ่น ๆ ในการเล่นแทน ดังนั้นการโดนไล่ไม่ให้ใช้สถานที่เพื่อเล่นสเก็ตบอร์ดจึงเป็น

ประสบการณ์ท่ีผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหลายคนเคยพบเจอ เช่นประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

   

  “ตอนที่เล่นที ่ชลบุรี พื ้นที ่ส่วนนั ้นเหมือนเป็นพื ้นที ่สาธารณะแล้วก็

 ด้านหลังของส่วนนั ้นจะเป็นที ่ทำการของราชการ แล้วตอนนั้นไปเล่นตอน

 กลางวัน แล้วก็โดนไล่ออกมาทั้ง ๆ ที่เป็นลานไม่มีอะไรเลย พอไปเล่นเสร็จ

 เหมือนกับข้าราชการในนั้นฝากคนดูแลสวนมาบอกว่าเสียงมันดัง ทั้ง ๆ ที่มัน
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 เป็นเวลากลางวันแล้วมันก็ไม่ได้เสียงดังอะไรขนาดนั้นที่จะไปรบกวนถึงตึกข้าง

 ใน เหมือนเขาอคติด้วย เพราะตอนช่วงเย็นจะมีกลุ่มสเก็ตของที่นั่นซึ่งเป็นทั้งตัว

 จังหวัด หาเหรียญมาให้จังหวัด นักกีฬาจังหวัดเขาจะมาซ้อมที่นั่นกันทุกวัน แล้ว

 มีเรื่องเบียร์อะไรแบบนี้ แล้วคนเขาก็คงคิดว่ามามั่วสุมอะไรกันก็เลยทำให้เป็น

 ภาพจำของเด็กสเก็ต” 

(Rebelllious, 2565, สัมภาษณ์) 

  

  “เมื่อก่อนนี้โดนไล่ตลอด ไปเล่นที่ไหนก็จะโดนไล่ อย่างเมื่อก่อนอยู่บ้าน

 กับคุณย่าในมหาลัยแห่งหนึ่ง ที่เป็นเหมือนบ้านอาจารย์เขาก็จะหาว่าเราไปทำ

 กระเบื้องเขาแตกบ้าง ทั้งๆ ที่เราก็ไปเล่นคนเดียว เล่นใต้ตึกก็จะโดนไล่ตลอด มี

 ช่วงที่ไปเล่นที่สวนสุขภาพ เขาก็จะชอบมาไล่ตอนนั้นเราประมาณ ม.4- ม.5 ก็

 ไปกับพี่โตๆ เขาก็จะมีกินเบียร์สูบบุหรี่กัน เขาก็จะหาว่าเรามามั่วสุมกันก็จะมา

 ไล่ ในเชียงใหม่ไล่เรื่อย ๆ ครับ ไล่ที่ไหน ไปเล่นหน้าลานไหนโดนไล่ ก ็ ย ้ า ย ไป

 เรื่อย ๆ ในช่วงนั้น ” 

 (NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

  

   โดนไล่บ่อยเลยครับแค่เสียงล้อมันไถเนี่ยไถกับพ้ืนมาแบบมันก็จะดังแบบ

 แครก แครก แครก คนเขาก็จะแบบ เฮ้ยไอเด็กนี่ไปเล่นที่อื่นไปรำคาญ เพราะว่า

 มันเสียงดังครับเวลาเรากระดงกระโดดอะไร แล้วก็มันจะเป็นแบบเวลาขึ้นไปขอบ

 ปูนขอบอะไรไปทำลายข้าวของเขาเสียหาย แต่ก็อย่างที่ว่าเพราะว่ามันทางรัฐเขา

 ไม่ได้มีพื้นที่เล่นสำหรับพวกสเก็ตบอร์ดจริง ให้อ่ะครับ ที่เล่นมันมีน้อย ไม่มีที่ให้

 เล่น 

(พี, 2564, สัมภาษณ์) 

  

 เนื่องจากแทบไม่มีสถานที่ที่รองรับกิจกรรมของพวกเขาจึงถูกขับไล่อยู่บ่อยครั้ง นั่นก็ทำให้ผู้

เล่นสเก็ตบอร์ดหลายคนเกิดการระดมทุนด้วยกันเอง เพื่อให้มีสถานที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ด เช่น ที่
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สนามวงเวียนใหญ่ที่ผู ้เล่นสเก็ตบอร์ดร้องเรียนไปทางหน่วยงานภาครัฐ เป็นเวลาหลายปี เพื่อให้

สนับสนุนให้มีพื้นที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ด แม้ว่าทางหน่วยงานจะส่งคนมาดูหรือถ่ายรูปสถานที่ แต่

สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือได้รับการสนับสนุน ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดจึงต้องลงมือช่วยกันผลักดัน

โดยการระดมทุนช่วยเหลือกันเอง เมื่อระดมทุนได้ก็นำไปซื้อสิ่งที่จะใช้ในการปรับปรุงพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่

เล่นขรุขระพวกเขาก็ไปซื้อปูนมาลงมือฉาบกันเอง ซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น หรือในพื้นที่อื่น ๆ อีก

หลายที่ที่พวกเขาต้องหาอุปกรณ์อย่างเหล็กต่าง ๆ มาเชื่อม ให้เป็นราวเหล็กที่สเก็ตบอร์ดสามารถไถ

ขึ้นได้ ตลอดจนการดูแลสถานที่ท่ีบางครั้งก็มีการขโมยเหล็กต่าง ๆ ไปขาย เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ถูกขโมย

ไปหรือพัง พวกเขาก็จะเป็นผู้จัดการซ่อมกันเอง แม้จะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะซึ่งในความเป็นจริงแล้ว

ทางหน่วยงานรัฐจะต้องเป็นคนเข้ามาดูแลก็ตาม หรือถ้าใครที่มีทุนทรัพย์มากพอก็สร้างลานสเก็ตหรือ

ปาร์คสเก็ตด้วยเงินของตัวเอง เพ่ือให้ผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ได้ใช้สถานที่ด้วย แต่ทั้งนี้เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็ทำ

ให้มีปาร์คสเก็ตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหลายคนที่ให้ข้อมูลต่างพบว่ามีปาร์คสเก็ต

เพ่ิมข้ึนมากในช่วงปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ.2021) 

 ในช่วงปี ค.ศ. 2020-2021 เป็นช่วงที่เรียกได้ว่ากระแสของการเล่นสเก็ตมาแรง ผู้เล่นสเก็ต

บอร์ดหลายคนกล่าวว่าอาจเป็นเพราะสถานการณ์ของโรคโควิด19 ที่แพร่ระบาดและทำให้เกิดการ

ล็อคดาวน์  ผู้คนจึงหากิจกรรมทำและการเล่นสเก็ตจึงกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลายคนเลือก แต่

ทั้งนี้สเก็ตแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร ทั้งในด้านของวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

เล่น ซึ่งสเก็ตที่ได้รับความนิยมในช่วง 1-2 ปีนี้ คือ สเก็ตบอร์ด (สตรีท) และเซิร์ฟสเก็ต แต่ที่ได้รับ

ความนิยมและเป็นกระแสอย่างมากในสังคมไทย คือ เซิร์ฟสเก็ต โดยเซิร์ฟสเก็ตนี้มีรูปทรงและวิธีการ

เล่นที่ต่างกันกับสเก็ตบอร์ด ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของสเก็ตทั้งสองประเภทคือ ล้อของเซิร์ฟสเก็ต

ที่มีความเบากว่าสเก็ตบอร์ดทำให้เวลาเล่นเสียงของล้อที่ไถไปกับพื้นจะไม่ดังเท่ากับสเก็ตบอร์ด และ

การเล่นเซิร์ฟสเก็ตมักจะไม่มีการกระโดดหรือไถไต่ราวเหล็ก ต่างจากสเก็ตบอร์ดที่มักจะเน้นฝึกฝน

และเพ่ิมทักษะการเล่นด้วยการกระโดดหรือการไถไต่ราว ทำให้การเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นได้ง่ายกว่า และ

อาจกล่าวได้ว่าความง่ายนี้ทำให้ผู้คนเลือกที่จะเล่นเซิร์ฟสเก็ตมากกว่า ทั้งนี้กระแสของโลกโซเชียลที่

คนดังหรือดาราหลายคนมักจะโพสต์ภาพหรือวิดีโอที่พวกเขากำลังเล่นเซิร์ฟสเก็ต ก็อาจเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่ทำให้ผู ้คนเกิดความสนใจอยากลองเล่นตามและเกิดเป็นกระแสเซิร์ฟสเก็ตฟีเวอร์ การเล่น

เซิร์ฟสเก็ตในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา (2020-2021) จึงเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถพบเห็นได้มากกว่าสเก็ต

บอร์ด แต่ก็กล่าวได้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสเก็ตทั้งสองประเภทต่างก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความ

สนใจเพ่ิมข้ึนกว่าในอดีตท่ีผ่านมา 
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 ทั้งนี้การที่เซิร์ฟสเก็ตเป็นกระแสและได้รับความนิยมก็ยังส่งผลให้มีปาร์คสเก็ตหรือพื้นที่เล่น

สเก็ตมีเพ่ิมขึ้นตามมาด้วย หลายปาร์คให้สเก็ตบอร์ดเข้าใช้พ้ืนที่ร่วมกับเซิร์ฟสเก็ตได้ ทำให้ผู้เล่นสเก็ต

บอร์ดหลายคนมีที่เล่นเพิ่มขึ้นด้วย ต่างจากก่อนหน้านี้ที่หาที่เล่นได้ค่อนข้างยาก เช่น ในกรุงเทพที่

ก่อนหน้านี้มีเพียงไม่กี่ท่ี แต่ปัจจุบันก็มีมากขึ้น ในเชียงใหม่ที่บริเวณลานสามกษัตริย์ที่ก่อนหน้านี้ไม่ให้

เล่น แต่ปัจจุบันก็สามารถเล่นได้ แม้ว่าพื้นท่ีของภาครัฐในหลาย ๆ ที่จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ แต่ก็ไม่ได้

มีการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์หรือสร้างปาร์คให้ ส่วนใหญ่ปาร์คที่สร้างข้ึนเพ่ือสเก็ตโดยเฉพาะจะเป็น

ทางเอกชนหรือผู้เล่นสเก็ตบอร์ดช่วยกันเอง ในขณะที่พื้นที่เล่นของรัฐจะมีการสนับสนุนในเรื่องของ

การเอื้อเฟื้อสถานที่ที่อนุญาตให้เข้าไปเล่นได้ และเปิดไฟให้เพียงเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อมีสถานที่สำหรับ

เล่นสเก็ตเพิ่มขึ้น ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดก็มีกล่าวยกความดีความชอบต่อกระแสของเซิร์ฟสเก็ตที่มีอิทธิพล

ทำให้พวกเขามีท่ีเล่นเพ่ิมข้ึนมาด้วยเช่นกัน เช่น 

   

  “พอเริ่มมีเซิร์ฟสเก็ตเข้ามาตั้งแต่ที่โควิดมา จุดตรงนั้นทำให้สเก็ตบูมขึ้น

 ใหม่อีกครั้ง ทำให้คนสนใจมากขึ้น ที่เล่นมีเพิ่มขึ้น ห้างเองก็เปิดให้เล่นเยอะ 

 เซิร์ฟสเก็ตก็ทำให้มีตรงนี้ ”  

          

 (Mevn, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “เดี๋ยวนี้ปาร์คมีเยอะขึ้น เปิดขึ้น ที่ปาร์คมันบูมขึ้นมาเพราะเซิร์ฟ อันนี้ก็

 ต้องให้ความดีของเขาไปด้วยนะ เพราะเขาทำให้เรามีพื้นที่เล่นได้เยอะขึ้น” 

       (เสธ, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระแสของเซิร์ฟสเก็ตจะมีผลทำให้สเก็ตบอร์ดมีพื้นที่เล่นเพิ่มขึ้น แต่

กระนั้นก็มีความตึงเครียดระหว่างสเก็ตทั้งสองประเภทเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งความตึงเครียดที่ว่านี้เกิด

จากการที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเปิดพื้นที่ให้ไปเล่นสเก็ตได้ ทว่าสเก็ตดังกล่าวไม่ใช่สเก็ตบอร์ดแต่

เป็นเซิร์ฟสเก็ต และสเก็ตบอร์ดนั้นถูกห้ามไม่ให้เล่นในพ้ืนที่นี้ ซึ่งก็มีการถกเถียงถึงประเด็นดังกล่าวใน

วงการสเก็ต บ้างก็มองว่าการที่สเก็ตบอร์ดถูกห้ามไม่ให้เล่นนี้เป็นเพราะราคาของเซิร์ฟสเก็ตในช่วงที่
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กำลังเป็นกระแสได้พุ่งสูงขึ้นถึง 30000-40000 บาท ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็น

คนที่มีฐานะ เป็นผู้ใหญ่มีงานทำ ในขณะที่ราคาของสเก็ตบอร์ดเองยังคงคงตัวอยู่ในหลักพันมาโดย

ตลอด และคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดเองส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก บ้างก็ว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเสี่ยงอันตราย

มากกว่า สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ทางห้างไม่อนุญาตให้สเก็ตบอร์ดใช้พ้ืนที่ แต่บางคนก็มองว่าเป็นสิทธิของ

เจ้าของพ้ืนที่ ประเด็นความตึงเครียดระหว่างสเก็ตทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนใน

แวดวงสเก็ต แต่สุดท้ายแล้วกระแสดังกล่าวก็ทำให้ทางห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ก็ได้มีการอนุญาตให้ 

สเก็ตบอร์ดสามารถเข้าไปใช้พื้นที่เล่นได้  

 ถึงแม้ว่าสเก็ตบอร์ดจะที่เล่นเพ่ิมข้ึนแต่ขณะเดียวกันก็หาที่เล่นได้ยากข้ึนอีกเช่นกัน เพราะคน

เริ่มแน่นทำให้ต้องหาที่เล่นใหม่ที่คนมีไม่เยอะ ซึ่งนั่นก็ดูเหมือนจะนำมาสู่ปัญหาเดิมอีกครั้ง คือ 

สถานที่สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะหรือที่สาธารณะที่รองรับการเล่นสเก็ตบอร์ดยังคงมีอยู่น้อย 

ซึ่งผู้เล่นสเก็ตบอร์ดทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ได้สะท้อนให้ฟังว่าแม้ว่ากิจกรรมการเล่นสเก็ต

บอร์ดจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู้คนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น และคนมีความเข้าใจในการเล่นสเก็ต

บอร์ดว่าเป็นกีฬามากขึ้น แต่กิจกรรมของพวกเขายังคงเป็นกิจกรรมที่แทบจะไม่ได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐเหมือนในอดีต ขณะเดียวกันหลายคนที่เป็นคนต่างจังหวัดและได้มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็

กล่าวว่าแม้จะดูเหมือนว่าปาร์คสเก็ตจะมีเพิ่มขึ้น แต่นั่นก็เป็นเพียงในบริบทของกรุงเทพเท่านั้น 

หากแต่ในต่างจังหวัดหรือหลาย ๆ พื้นที่ก็ยังคงไม่มีที่เล่นเหมือนเคย 

 นอกจากเรื่องราวของสถานที่หรือพื้นที่ในการเล่นสเก็ตบอร์ด ที่ทำให้ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหลาย

คนมีประสบการณ์ร่วมกันข้างต้นแล้ว ภายใต้ประสบการณ์เหล่านี้กลับซ่อนความเป็นตัวตนและ

เรื่องราวชีวิตที่ลึกซึ้งอยู่ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากข้อมูลในหัวข้อถัดไปดังต่อไปนี้ 

  

3.2 เรื่องราวชีวิตและความเป็นตัวตน 

 ประชาชนสเก็ตบอร์ดทั้ง 12 คน ที่ให้ข้อมูลในรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ ก่อน

หน้าที่จะเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับคณะราษเก็ต พวกเขาส่วนใหญ่เล่นสเก็ตบอร์ดกันเป็น

ประจำ บางคนเล่นจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยส่วนมากจะใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือ

หลังเลิกงานไปกับการเล่นสเก็ตบอร์ด ในแต่ละวันหลายคนใช้เวลาอยู่กับสเก็ตบอร์ดมากกว่าหนึ่ง

ชั่วโมง และทุกคนที่ให้ข้อมูลในที่นี้มีประสบการณ์ในการเล่นสเก็ตบอร์ดนานนับปี  ซึ่งที่มาของสเก็ต

บอร์ดตัวแรกในชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่นั้นได้มาจากการทำงานเก็บเงินซื้อด้วยตัวเอง ในขณะที่ราคา
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ของสเก็ตบอร์ดคงที่มาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีซึ่งราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่หลักพัน แต่ส่วนใหญ่จะ

เลือกซื้อเป็นชิ้นส่วนแล้วนำมาประกอบกัน ทำให้ไม่สามารถตีมูลค่าของสเก็ตบอร์ดแต่ละตัวได้อย่าง

แน่นอน บางคนมีหลายแผ่นเพราะเล่นมานาน เมื่อแผ่นเริ่มไม่แข็งแรงก็ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ ทำให้ยิ่ง

เล่นนานหรือเล่นบ่อยแผ่นก็จะถูกเปลี่ยนบ่อยเช่นกัน และหลายคนเลือกที่จะเก็บแผ่นเก่าสะสมไว้

แม้ว่ามันจะใช้งานไม่ได้แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อสเก็ตบอร์ดหรือเล่นสเก็ต

บอร์ดจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วนั้น พวกเขาล้วนมีแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ทำให้อยากลอง

เล่นสเก็ตบอร์ดดูสักครั้ง แม้ว่าเหตุผลที่ทำให้พวกเขาอยากเล่นจะต่างกันบ้างหรือเหมือนกันบ้าง แต่

ทุกคนในที่นี้ยังคงเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนกันทุกคน  

 จากการพูดคุยกับพวกเขาทั้ง 12 คน พบว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ด บ้างก็

เพราะเห็นคนใกล้ตัวเล่นแล้วเห็นว่าน่าสนุกจึงอยากลองเล่นบ้าง หรือบางคนมีแรงบันดาลใจจากการ

ได้ดูคลิปหรือวิดีโอแล้วเห็นว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นสิ่งที่เท่ ซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขามองว่าการเล่นสเก็ต

บอร์ดมีความเท่ เป็นเพราะมองว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน ยากที่จะมีคนเล่น

ได้ ทั้งนี้มองว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดมีน้อยคน ต่างจากกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มักจะพบเห็นได้ง่าย การ

เล่นสเก็ตบอร์ดจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำจำเจกับคนอื่น ๆ  ในขณะที่บางคนเลือกที่จะเล่นสเก็ตบอร์ด

เพราะต้องการก้าวข้ามความกลัว อยากหาอะไรใหม่ ๆ ทำหรือสร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิต 

   

  “เราเห็นคนเขาเล่นก็รู้สึกว่าเท่มาก แล้วยิ่งผู้หญิงเล่นก็คิดว่า เฮ้ยมันเท่จัง 

 เราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจก็เลยอยากจะทำตาม” 

(ลูกจันทร์, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “ผมเล่นสเก็ตมาได้ 4 ปีแล้ว ช่วงนั้นผมอยากออกจาก Comfort zone 

 ของตัวเองก็เลยพยายามหาอะไรทำ ไปลองฝั่งพวกโลดโผนอย่างปาร์กัวร์อะไร

 พวกนี้ แต่มันไม่ค่อยเวิร์คก็เลยมาเล่นสเก็ตบอร์ดดูมันก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเวริ์ค

 โดยตัวเอง ก็เลยได้เล่นมาเรื่อย ๆ ” 

(ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 
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  “ผมก็เห็นคลิปในเฟซบุ๊ก ในติ๊กต็อกก็เห็นเขาเล่นกัน รู้สึกว่ามันเท่ดีก็เลย

 อยากลองเล่น แล้วที่บ้านก็มีสเก็ตบอร์ดอยู่อันหนึ่งของพ่ีชาย ก็เลยลองเอามาไถๆ 

 ดู” 

(ธันวา, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 ขณะเดียวกันก็มีบางคนที่ก่อนหน้าที่ก่อนหน้านี้ พวกเขาเคยมีโอกาสสัมผัสและคุ้นชินกับ

บรรยากาศในการเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนแล้ว ทว่าไม่ได้สานต่อหรือต้องหยุดเล่นไปนานหลายปี 

เนื่องจากเหตุผลบางประการ อาทิ Mevn ที่เล่าให้ว่าฟังว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองได้เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ด

ในปี 2017 ซึ่งตอนนั้นอายุ 18 ปี ที่เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดในตอนนั้นเพราะเห็นพวกรุ่นพี่เล่นกัน และคิด

ว่าเท่ดี ดูมีอะไรมากกว่ากีฬาอื่น ดูท้าทายกว่า และดูเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นจึงทำให้อยากเล่น 

เขาจึงเก็บเงินไปซื้อสเก็ตบอร์ดตัวแรกในชีวิต ราคา 4000 กว่าบาท และหัดเล่นที่สวนรมณีนาถ ซึ่ง

ตอนนั้นเขาได้หัดเล่นด้วยตัวเอง เมื่อคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเห็นว่าเขากำลังหัดเล่นอยู่จึงเข้ามาช่วยสอน 

และในช่วงที่เขาพอจะเล่นได้แล้วนั้นมีวันหนึ่งเขาไปเล่นที่บริเวณคลองโอ่งอ่างสะพานเหล็กเก่า และ

ขณะเล่นไปนั้นก็กำลังถ่ายคลิปการเล่นควบคู่กันไป แต่ก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คือ สเก็ตบอร์ด

ของเขาได้ไถลตกน้ำไปและไม่สามารถเอาขึ้นมาได้ ทำให้ Mevn ต้องหยุดเล่นไปเป็นเวลานานถึงสอง

ปี เพราะในตอนนั้นไม่มีเงินเก็บที่จะซื้อแผ่นใหม่ แต่เมื่อปี 2019 ก็ได้เก็บเงินและซื้อสเก็ตบอร์ดแผ่น

ใหม่มาเล่นอีกครั้ง จนทุกวันนี้การเล่นสเก็ตบอร์ดของเขาได้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว ในทุกๆ 

วัน เขาใช้เวลาไปกับการเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างมาก 3-4 ชั่วโมง 

 ขณะเดียวกัน NEOW หนึ่งในราษเก็ตที่เป็นคนเชียงใหม่ และเคยมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศ

ของการเล่นสเก็ตบอร์ด แต่ก็ต้องหยุดเล่นไปเช่นเดียวกับ Mevn นั้นเล่าว่า ก่อนหน้านี้เขาได้เริ่มรู้จัก

และเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนอายุ 15 ปี ในตอนนั้นเขาอยากเล่นสเก็ตบอร์ด เพราะมีรุ ่นพี่ของเขา

กลับมาจากเมืองนอกและเอาสเก็ตบอร์ดกลับมาเล่น NEOW เห็นว่าเท่และน่าสนใจจึงได้ไปพูดคุยกับ

รุ ่นพี ่คนนั ้น จึงซื ้อต่อแผ่นเก่าของรุ่นพี ่มา และได้รุ ่นพี ่คนดังกล่าวคอยสอนให้และเล่นเรื ่อยมา 

จนกระท่ังอายุ 17 NEOW ต้องหยุดเล่นสเก็ตบอร์ดไปเพราะต้องตั้งใจติวเพ่ือเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

พอเข้ามหาลัยมีเพ่ือนสองสามคนเล่นกัน เขาจึงกลับมาเล่นอีกครั้งกับเพ่ือน ๆ แต่พอเรียนจบและต้อง

ทำงานประจำก็ไม่ได้เล่นอีกเหมือนเดิม เมื่อทำงานประจำได้ 6 ปี ก็ลาออกมาทำงานอิสระและเริ่มมี
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เวลาให้ตัวเอง ทำให้เขาได้กลับมาเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างจริงจังอีกครั้งในวัย 32 ปี ซึ่งทุกวันนี้ NEOW 

กล่าวว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดกลายเป็นการออกกำลังกายสำหรับเขาไปแล้ว 

 นอกจากนี้ยังมีบางคนที่เคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของการเล่นสเก็ตบอร์ดใน

ต่างประเทศด้วยเช่นกัน อย่าง Japan ที่ได้เล่าให้ฟังว่าจากที่เขาเคยไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น การเล่น

ที่นั่นหากเล่นบนถนนก็ยังเล่นไม่ค่อยได้เพราะถ้ายามหรือตำรวจเห็นก็จะโดนไล่โดนจับ และในญี่ปุ่น

นั้นมีคนที่เล่นได้เก่ง ๆ เยอะมาก และรู้สึกว่ามิติของการเล่นสเก็ตในญี่ปุ่นนั้นพัฒนาไปไกลกว่าใน

ประเทศไทยเยอะมาก ขณะเดียวกันณัฐพลหนึ่งในคนให้ข้อมูลอีกคนก็เคยสัมผัสและได้ไปลองเล่นที่

ต่างประเทศเช่นเดียวกัน แต่ประเทศที่เขาไปนั้นเป็นประเทศไต้หวัน ณัฐพลเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศ

การเล่นสเก็ตบอร์ดในเมืองไทเป ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่นั้นมีความเป็นชุมชนสเก็ตบอร์ดที่แข็งแรงมาก 

คนเล่นสเก็ตบอร์ดที่นั่นจะมีความรักและสนับสนุนร้านสเก็ตบอร์ดใกล้ชุมชนของตัวเองกันสูงมาก 

อย่างตัวเขาเองตอนเรียนอยู่ที่นั่นหลังเลิกเรียนเขาก็จะเข้าไปนั่งพูดคุยที่ร้านสเก็ตบอร์ดเป็นประจำแม้

จะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรก็ตาม และหลายคนก็มักแวะเวียนไปพูดคุยกันเช่นเดียวกับเขา ทั้งนี้ยังมีการ

สนับสนุนเรื่องเสื้อผ้าของแบรนด์สเก็ตบอร์ดในร้านใกล้ชุมชน เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็น

ชุมชนสเก็ตบอร์ดในท้องถิ่นของตัวเอง และเขาเองก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเวลามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับส

เก็ตบอร์ดเกิดขึ้น เพราะที่นั่นจะเน้นสนับสนุนของในพื้นที่ตัวเองและช่วยให้ร้านสเก็ตบอร์ดในชุมชน

สามารถอยู่ได ้และณัฐพลยังกล่าวอีกว่าสเก็ตบอร์ดเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้คนให้กับเขาเมื่อครั้งที่เขา

ย้ายไปอยู่ที่ไต้หวัน เพราะในตอนนั้นเขาไม่มีคนรู้จัก ไม่มีเพ่ือน แต่การเล่นสเก็ตบอร์ดทำให้เขาได้รู้จัก

ผู้คนเพิ่มขึ้น และมองว่าสเก็ตบอร์ดเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นได้เชื่อมโยงกับคนอ่ืน ๆ แม้ว่าจะพูดกันคนละ

ภาษาก็ตาม 

 นอกจากเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนและแรงบันดาลใจในการเล่นสเก็ตบอร์ด

ของพวกเขาแล้ว เมื่อกล่าวถึงประสบการณ์การบาดเจ็บจากการเล่นสเก็ตบอร์ด ผู้ให้ข้อมูลทุกคนล้วน

มีประสบการณ์ดังกล่าว บางคนเคยบาดเจ็บหนักจนเข้าโรงพยาบาล บางคนยังไม่เคยเจ็บหนักถึงขั้น

เข้าโรงพยายาล บางคนมีปัญหาเรื้อรั้งอยู่ตลอด เช่น เอ็นอักเสบ ข้อเท้าอักเสบ เป็นต้น และในขณะที่

ให้ข้อมูลอยู่ก็มีหนึ่งในผู้ให้ข้อมูลที่กำลังแขนหักใส่เฝือกอยู่เช่นกัน แต่แทบทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียง

เดียวกันว่าความบาดเจ็บที่ได้จากการเล่นสเก็ตบอร์ด ไม่เคยทำให้รู้สึกอยากหยุดเล่นเลย สิ่งเดียวที่จะ

ทำให้หยุดได้มากท่ีสุดคือความแก่ 

 เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของ อย่างสเก็ตบอร์ดกับผู้เล่น ก็พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างสองสิ่งนี้กลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนความเจ็บปวดอยู่ด้วยดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ก็ดู
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เหมือนว่าความเจ็บปวดนี้จะเป็นความเจ็บปวดที่ผู้เจ็บต่างเตรียมใจและพร้อมเผชิญหน้ากับความเจ็ย

ปวดที่ว่า แม้ว่าในความจริงจะไม่อยากให้ความเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งบางคนก็ได้กล่าวไว้ว่ามัน

เป็นเรื่องจริงที่การเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นอาจจะไม่ใช่เซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัย แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็

อย่าลืมไปว่าอาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุมันก็เป็นที่เกิดขึ้นได้ปกติเหมือนกับการเล่นกีฬาประเภทอ่ืนๆ 

เช่นกัน 

 ทุกคนที่ให้ข้อมูลในที่นี้เคยได้รับบาดเจ็บจากการเล่น ขึ้นอยู่กับว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อย

เพียงใด แม้ว่าความเจ็บปวดทางร่างกายดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกกลัว แต่คนรอบข้างต่างก็

เป็นห่วงพวกเขา บางคนตอนเริ่มเล่นแรก ๆ คนในครอบครัวไม่อยากให้เล่น เพราะกลัวเกิดการ

บาดเจ็บ บางคนเมื่อเล่นแล้วมีอาการบาดเจ็บพ่อแม่ก็ห้ามไม่ให้เล่น แม้หลายคนจะโดนห้ามไม่ให้เล่น 

แต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครห้ามพวกเขาได้ อย่างในกรณีของเสธที่เขาเล่าว่าในตอนแรกที่เขาต้องการเลน่ส

เก็ตบอร์ดเขาอายุ 10 ขวบ จึงไปบอกแม่ว่าอยากเล่น ขอให้แม่ไปซื้อสเก็ตบอร์ด ในตอนแรกแม่เขาไม่

อนุญาตให้เล่น เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ เขาจึงขอร้องว่าอยากเล่ นจริง ๆ จนใน

ที่สุดพ่อแม่ของเขาก็พาไปซื้อด้วยตัวเอง จนกระท่ังเล่นมาเรื่อย ๆ และได้รับบาดเจ็บจึงโดนห้ามไม่เล่น

อีกครั้ง 

  “ตอนแรกพ่อแม่ไม่สนับสนุนให้เล่น แม่บอกว่าจะไปเล่นทำไมเดี๋ยวแข้ง

 ขาหัก ขึ้นมาจะทำไง เราก็ขอเขาว่าอยากเล่นจริง ๆ พูดไปตรง ๆ ว่าอยากเล่น 

 ก็บอกเขาว่ายังไงมันก็ต้องเจ็บตัวอยู่แล้ว เหมือนกับกีฬาอ่ืน ๆ ที่ไม่มีใครไม่เจ็บตัว 

 อย่างปั่นจักรยานตอนฝึกปั่นมันยังล้มเลย แล้วมีตอนแขนหักเขาก็ให้เลิกเล่นอีก 

 เราก็ไม่เลิก ตอนแขนยังใส่เฝือกผมยังหยิบแผ่นออกไปเล่น ออกไปไถอยู่เลย มัน

 อยากเล่นเหมือนกับเราว่ายน้ำเป็นแล้ว จะไปบอกให้คนเราเลิกว่ายน้ำ แล้วโดด

 น้ำไปมันก็รอดอยู่แล้ว ถ้าจะเลิกเล่นจริง ๆ ก็น่าจะมาจากอายุกับร่างกายที่ไม่ไหว

 แล้ว”  

(เสธ, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 แม้ในตอนแรกที่บ้านของเสธจะไม่สนับสนุนเพราะกลัวเขาบาดเจ็บก็ตาม แต่ปัจจุบันเขาอายุ 

22 ปีแล้วก็ยังคงเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ และกล่าวว่าสเก็ตบอร์ดนั้นกลายเป็นอวัยวะที่ 33 และเป็นส่วน

หนึ่งสำหรับชีวิตเขาไปแล้ว เช่นเดียวกันกับ NEOW ที่เล่าให้ฟังถึงอาการบาดเจ็บที่อาจจะส่งผล
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กระทบต่ออาชีพหลักของเขาได้ แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเล่นอยู่ เพียงแต่เขาต้องป้องกันตัวเองให้มากขึ้นโดย

การใช้อุปกรณ์เซฟตี้ ซึ่งอุปกรณ์เซฟตี้นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของเขา

ตามมา 

  “ตอนมหาลัยแขนหักแม่เคยห้ามไม่ให้เล่น แล้วช่วงนี้จริง ๆ แฟนก็ไม่

 ค่อยอยากให้เล่น เพราะวันนั้นไปเล่นที่เอกมัยแล้วไปล้ม แล้วทุกวันนี้พี่ทำงานวาด

 รูปอยู่ ทีนี้ล้มลงข้อมือ มันไม่หัก แต่ว่ามันเหมือนซ้น มันบวม ก็วาดรูปไปไม่ได้

 อาทิตย์สองอาทิตย์ ก็โดนที่บ้านว่าว่าเอออายุเยอะแล้ว ก็คืออายุสามสิบกว่าแล้วมั

 นไม่เหมือนเด็ก ๆ พอมันเจ็บมันเสียการเสียงาน แต่ทุกวันนี้ก็ไปเล่นอยู่ แต่ว่าก็ไป

 ซื้อเซฟตี้มารัดมือไว้แล้ว เป้นสนับข้อมือ ใส่ทุกครั้ง เพราะว่ากลัวที่สุดเลยคือมือ

 มันลงแล้ววาดงานไม่ได้ พอวาดงานไม่ได้เราก็ไม่มีรายได้ แต่ก็ไม่คิดจะหยุดเลย 

 ทุกวันนี้พอมีเวลาจะแบ่งเวลาเลย จะเล่นสเก็ตสัปดาห์ละ 4 วัน ในการเล่นหนึ่ง

 ครั้งประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง”  

 (NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 ขณะเดียวกันสเก็ตบอร์ดก็ทำให้เขามีรายได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเขามีอาชีพวาดรูปเปน็หลัก 

ทำให้มีงานเขียนลายสเก็ตบอร์ดเข้ามาจ้าง สามารถทำเงินให้กับเขาได้ นอกจากนี้ NEOW ยังเล่าด้วย

น้ำเสียงตื้นตันใจอีกว่าการได้วาดลายบนแผ่นสเก็ตบอร์ดนั้นเป็นฝันในวัยเด็กที่เขาสามารถทำได้ 

เพราะตอนเด็กที่หัดเล่นและเก็บเงินซื้อแผ่นครั้งแรก เขาไม่กล้าเล่นเพราะชอบลายข้างหลังมากและ

ฝันว่าอยากเขียนลายแบบนี้บนแผ่นสเก็ตบ้าง และวันหนึ่งมีแบรนด์สเก็ตบอร์ดมาจ้างให้เขาวาดลาย

บนแผ่นมากกว่า 10 ลาย จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ NEOW ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างลายบนแผ่นสเก็ตบอร์ดที่ NEOW เป็นคนวาด จาก NEOW 
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3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสเก็ตบอร์ด 

 แม้เรื่องราวก่อนหน้านี้จะไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสเก็ตบอร์ดด้วย

เช่นกัน แต่ในหัวข้อนี้เรื่องราวของการเลือกซื้อสเก็ตบอร์ดจะทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวคน

เล่นกับตัวสเก็ตบอร์ดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพวกเขาทั้งสองมีความเชื่อมโยงกัน จากข้อมูลหลายคนใน

ที่นี้เล่าว่า ในตอนแรก ๆ ที่หัดเล่น ก่อนที่จะซื้อสเก็ตบอร์ดนั้นพวกเขาจะมีการศึกษาดูในยูทูปหรือให้

ทางร้านแนะนำให้ ตอนเริ่มเล่นในการซื้อครั้งแรกอาจจะซื้อเป็นแบบคอมพลีท (สเก็ตบอร์ดแบบ

สำเร็จรูปที่มีการประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน) แล้วฝึกเล่นไปเรื่อย ๆ เมื่อรู ้สึกว่าส่วนใดหรือ

องค์ประกอบชิ้นใดของสเก็ตบอร์ดเริ่มทำให้พวกเขารู้สึกเล่นได้ไม่คล่องตัวก็จะค่อย ๆ นำไปเปลี่ยนที

ละชิ้น ซึ่งสเก็ตบอร์ดแต่ละอันจะให้ความรู้สึกในการเล่นที่ต่างกัน แล้วแต่ว่าใครจะประกอบอย่างไรให้

ตัวเองถนัด ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสเก็ตดังกล่าวทำให้สเก็ตบอร์ดของแต่ละคนมีความต่างกัน

ออกไป แม้ว่ารูปทรงหรือรูปร่างภายนอกจะดูมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน แต่เมื่อได้ขึ้นไปยืนและ เล่น

บนแผ่นสเก็ตบอร์ดที่ไม่ใช่ของตัวเองจะให้สัมผัสและความรู้สึกในการเล่นที่ต่างกัน หากเป็นของตัวเอง

ก็ต้องปรับอุปกรณ์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะรู้สึกเล่นได้ถนัด ขณะเดียวกันเริ่มแรกบางคนก็จะเลือกซื้อทีละ

ชิ้นส่วน หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ ประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อลองเล่นและรู้สึกว่าไม่ถนัดก็จะปรับอุปกรณ์ไป

เรื่อย ๆ จนรู้สึกว่าเท้าเข้ากันได้ดีและให้ความรู้สึกถนัดและคล่องตัว 

 นอกจากนี้ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสเก็ตบอร์ดยังเป็นมากกว่าเรื ่องราวของ

ความรู้สึกระหว่างการทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดแล้วไถไป หากแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ เกี่ยวข้องกับ

จิตใจด้วยเช่นกัน บางคนเจอจุดเชื่อมโยงในเรื่องของการภาวนาหรือการสำรวมจิตใจให้มีสมาธิ เห็นได้

จาก JAPAN ที่ได้เล่าให้ฟังว่า เขาได้เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนอายุ 30 ปี และพบว่า การเล่นสเก็ตบอร์ด

คือศาสนาสำหรับเขา ดังนี้ 

   

  “มันจะมีวลีที่ว่า Skate is my religion สเก็ตเป็นศาสนาของพ่ี คือพ่ีเริ่ม

 เล่นสเก็ตจริง ๆ เมื่อตอนอายุ 30 ซึ่งก่อนหน้าที่พ่ีจะเริ่มเล่นสเก็ตพ่ีไปบวชมา แล้ว

 พี่เจอจุดเชื่อมโยงบางอย่างเรื ่องของการภาวนา บางคนนั่งสมาธิ บางคนเดิน

 จงกรม แต่สำหรับพี่มันคือการเล่นสเก็ต มันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่กลับไปอยู่ที่บ้านที่

 ต่างจังหวัด แล้วมันไม่มีไรทำเลย แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่พ่ีอยู่กับสเก็ตเยอะมาก 

 แล้วมันกลายเป็นว่าระหว่างพี่เล่นสเก็ตพี่ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง  เพราะ
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 สเก็ตมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สติเยอะมาก ๆ ยิ่งกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ ยิ่งกว่าขับรถอีก 

 ก่อนหน้าที่จะเล่นสเก็ตพ่ีขับรถยนต์ไม่ได้ แล้วพอเล่นสเก็ตพ่ีสามารถขับรถยนต์ได้

 สบายมาก ขับรถยนต์มันต้องใช้สติมาก ตอนที่พ่ีลองหัดขับแล้วรู้สึกว่าเครียด รู้สึก

 ว่าทำไมต้องโฟกัสหลายอย่างจัง แต่กลายเป็นว่าพอพี่เล่นสเก็ตไปได้สักพักแล้วพ่ี

 กลับมาขับ พี ่ไม่รู ้เครียดอะไรเลย การเล่นสเก็ตมันทำให้มีสติมากขึ ้น ยิ ่งใน

 ประเทศไทยเราต้องโฟกัสเยอะมาก ไหนจะทางเท้าที่มันไม่เรียบ ไหนจะอะไรที่

 มันอยู่บนพื้น คนเอยอะไรเอย มันทำให้มีสติมากขึ้น Skate มันคือศาสนาของพ่ี 

 มันคือที่พ่ึงของพ่ี” 

(Japan, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 เช่นเดียวกันกับ NEOW ที่กล่าวถึงวลีที่ว่า Skate is my religion เพราะเขาเชื่อว่าคนที่เล่นส

เก็ตบอร์ดมีวัฒนธรรมเหมือนที่ศาสนามี นอกจากนี้เขายังเคยจัดนิทรรศการภาพวาดที่เชียงใหม่ที่ชื่อ

ว่า Skate is my religion ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ด ตลอดจนรวมเรื่องราวของ

เด็กสเก็ตบอร์ดเชียงใหม่อยู่ในนิทรรศการ 

   

  “สำหรับพี่สเก็ตบอร์ดคือศาสนา Skatebord is my religion เพราะพ่ี

 เชื่อว่าเด็กสเก็ตมันมีภาษาที่มันคุยกันพอสมควร มีการแต่งตัว มีวัฒนธรรม ทุก

 อย่างของมันก็เหมือนศาสนาหนึ่ง”  

(NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 ในขณะที่บางคนกล่าวว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นสามารถบำบัดจิตใจให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะจาก

ความเครียด ความกลัว หรือจากโรคซึมเศร้า อาทิ มิ้น ที่เล่าว่าก่อนที่เขาจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นเขา

เป็นโรคซึมเศร้า แต่พอได้มาลองเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นทำให้เขารู้สึกดีขึ้น และกล่าวว่าสเก็ตบอร์ดสามารถ

เยียวยาเขาได้ดีกว่าการกินยา หรืออีกหลายคนที่สื่อให้เห็นว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นมีผลต่อความรู้สึก

และจิตใจของพวกเขาด้วยเช่นกัน เห็นได้จากคำสัมภาษณ์เหล่านี้ 
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 “ผมเป็นซึมเศร้าแล้วไปหาหมอได้ยามากิน แล้วทีนี้ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งห้ามไว้ว่าอย่า

 ไปกินเลยมันไม่ดีต่อประสาทอะไรประมาณนี้ แล้วก็เลยเลิกไปหาหมอเลยตั้งแต่

 นั้น แต่พอได้เล่นสเก็ตแล้วมันดีขึ้นนะ เมื่อก่อนผมจะเป็นฟีลที่แบบว่าไม่ออกไป

 ไหน อยู่แต่ในบ้าน ไม่พบเจอคนภายนอกประมาณนี้ กินยาพอเรากินมันก็จะทำ

 ให้เราง่วง ฟีลเหมือนเราก็โดนขังแหละ เราก็ต้องอยู่แต่ในกรงประมาณนี้ แต่เล่นส

 เก็ตคือเราได้ไปเจอเพื่อน ได้ไปเจอพี่ แล้วก็ได้มาชวนเล่นด้วยกันประมาณนี้มันก็

 ได้อีกฟีลหนึ่งที่สามารถเยียวยาเราได้ดีกว่ายาประมาณนี้ ผมเคยเป็นถึงขั้นกรีด

 แขนตัวเอง พอเหม่อลอยอยู่ดี ๆ ก็กรีด แล้วพอกรีดมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไร มันจะ

 มารู้สึกอีกทีตอนที่เรามีสติ แต่พอได้เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วความรู้สึกเราดีข้ึนมากกว่า

 เมื่อก่อนครับ” 

(มิ้น, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “มันเป็นที่ระบายความครียดชนิดหนัก ๆ สำหรับผม มันคือที่ปลดปล่อย 

 ไม่ว่าจะเครียดเรื่องอะไรมา บางครั้งอาจจะไม่รู้สึกดีขึ้น แต่ส่วนใหญ่ก็รู้สึกดีขึ้น

 แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับตัวเองได้มาก ๆ  แล้วมีสมาธิกับสิ่งที่เราทำอยู่

 ได้มาก ๆ เพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างเครียดเยอะ แล้วก็มีปัญหากวนใจ

 เยอะมาก แล้วเวลาไปเล่นสเก็ตแทบจะเป็นเวลาเดียวที่ผมสามารถโฟกัสกับตัวเอง

 ในสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ ถ้าไม่มีสเก็ตบอร์ดผมเลยรู้สึกว่าชีวิตผมอาจจะหลงทางไป

 มากกว่านี้” 

(ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “สเก็ตบอร์ดเป็นแทบทุกอย่างสำหรับผม มันเป็นเหมือนเพื่อนเพราะว่า

 ทุกวันนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นสเก็ตมันจะฟุ้งซ่าน มันจะเหงามันจะบอกไม่ถูกอะครับ 

 ผมต้องเล่นทุกวัน” 

(พี, 2564, สัมภาษณ์) 
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  “สเก็ตบอร์ดมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่ว่ามันเหมือนได้ปลดล็อค

 ตัวเองจากคนที่ไม่ค่อยกล้าทำอะไรด้วยครับ เพราะว่าการเล่นสเก็ตมันคือกีฬา

 เอ็กซ์ตรีมมันจะต้องท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วทุกครั้งที่แบบว่าได้ท้าทาย

 ตัวเองแล้วชนะ มันมีความรู้สึกที่ แบบว่าโคตรรู้สึกดีเลย ทุกครั้งที่ได้กดท่าใหม่ๆ 

 ที่ไม่เคยกด หรือว่าเคยเจ็บกับมัน มาเยอะ แล้วสุดท้ายแล้วเอามันจนได้จะเป็น

 ความรู้สึกท่ีบอกไม่ถูกครับ ผมรู้สึกดมีาก”  

(Rebelllious, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 นอกจากนี้หลายคนยังกล่าวว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นยังมีการแต่งตัวที่หลากหลาย ไม่มียูนิ

ฟอร์มตายตัว แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน บ้างก็ใส่เสื้อผ้าแบรนด์สเก็ตโดยเฉพาะ บ้างก็ใส่เสื้อยืด

ธรรมดา กางเกงยีนส์ขายาวหรือกางเกงขายาวทั่วไป บางคนชอบใส่กางเกงขาสั้นเล่น บางคนอาจจะมี

ใส่หมวกบ้าง แต่ส่วนมากจะให้ความสำคัญกับรองเท้าเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเลือกใส่รองเท้าหนังกลับ 

ซึ่งเป็นรองเท้าที่ทนกว่ารองเท้าผ้าใบทั่ว ๆ ไปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้เล่นสเก็ตบอร์ดหลายคนที่ให้ข้อมูล

ในที่นี้ยังมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมแนว สตรีทอื่น ๆ อีก ซึ่งในที่นี้มีคนที่มีความสามารถในการเต้น

บีบอย ทำบีทเพลงแร็พ ร้องแร็พ ทำกราฟฟิตี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งพวกเขาอธิบายว่ารู้สึกชอบกิจกรรมแนวนี้

เป็นพิเศษ แต่ส่วนใหญ่จะเล่นสเก็ตบอร์ดมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ที่กล่าวมา 

 

3.4 ปรากฏตัว “คณะราษเก็ต” 

  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2 ราษเก็ตเข้าร่วมขบวนเคลื่อนที่จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนยีบรัฐบาล 

จาก https://web.facebook.com/sk8tizen/photos/102089675028635 
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 ราษเก็ต เป็นคำที่มาจากคำว่า ราษฎร กับ สเก็ตบอร์ด เมื่อนำมารวมกันจึงเกิดเป็นคำว่า ราษ

เก็ต ใช้เรียกประชาชนที่ใช้สเก็ตบอร์ดเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง และเมื่อราษเก็ต

หลายคนมารวมตัวกันจึงเกิดเป็น “คณะราษเก็ต” และเป็นคำท่ีล้อกับคำว่า “คณะราษฎร” ซึ่งเป็นคำ

ที่ใช้เรียกการชุมนุมใหญ่หรือม็อบ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะราษเก็ตเองก็เข้าร่วมการชุมนุมใน

ครั้งนั้น โดยนำสเก็ตบอร์ดที่พวกเขามีอยู่มาจัดกิจกรรม และกล่าวว่าต้องการแสดงให้เห็นว่าการ

แสดงออกทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน อย่างพวกเขาที่เล่นสเก็ตบอร์ดในชีวิตประจำวัน

ก็เลือกแสดงออกโดยการใช้สเก็ตบอร์ดมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกทางการเมือง  

 ภาพปรากฏของคณะราษเก็ตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ภายใต้บริบทของ

การเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ณ ขณะนั้นเป็นปีที่สถานการณ์การ

เมืองไทยเริ่มกลับมาตื่นตัวอีกครั้ง ปีนั้นจึงเป็นปีที่ปรากฏภาพของนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว และ

ประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองให้เห็นอยู่เป็นประจำและมีเป็นครั้งคราวอย่าง

ต่อเนื่องเรื่อยมา และเมื่อกล่าวถึงการเมืองไทย ณ ปัจจุบันก็ไม่สามารถตัดเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมา

ได้ เพราะเรื่องราวทางการเมืองไทยในอดีตโดยเฉพาะการเมืองในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ยังคง

มีผลสืบเนื่องและดำเนินร้อยเรียงต่อไปกับเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับ ตรีวิทย์ 

ผู้มีไอเดียริเริ่มที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนสเก็ตบอร์ด เล่าว่าเขาเป็นคนท่ีมีความสนใจด้าน

การเมืองมานานแล้ว แต่เรื่องราวการเมืองในอดีตที่เขาต้องเผชิญนั้นมีบรรยากาศของการล่าแม่มดที่

รุนแรง มีการไล่ล่าคนที่คิดเห็นต่าง และลิดรอนสิทธิที่หนักกว่าในปัจจุบัน ทำให้ ตรีวิทย์ มีความ

หวาดกลัวไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเปิดเผย รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ในชีวิต ทำให้เขามี

ปัญหาด้านสภาพจิตใจ  

 ขณะเดียวกันเขาได้เลือกสเก็ตบอร์ดให้เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาอาการดังกล่าว ทำให้เขาได้เริ่ม

เล่นสเก็ตบอร์ดในวัย 36 ปี และการที่เขาตัดสินใจใช้สเก็ตบอร์ดในการเยียวยาจิตใจเช่นนี้เป็นเพราะ

ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์เรื่อง SOS SKATE ซึม ซ่าส์ ที่เนื้อเรื่องว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง

ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เขาได้สัมผัสและรู้จักกับการเล่นสเก็ตบอร์ดโดยบังเอิญ ขณะเดียวกันก็พบว่า

การเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นช่วยเยียวยาจิตใจของเขาได้ ซีรีส์เรื่องนี้จึงทำให้ ตรีวิทย์ เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดใน

วัย 36 ปีดังกล่าว การเล่นสเก็ตบอร์ดจึงทำให้เขาพบว่าสเก็ตบอร์ดสามารถแก้ปัญหาเรื่องความวิตก

กังวล อีกท้ังยังเป็นการฝึกเผชิญหน้ากับความกลัวต่าง ๆ เพราะเขามองว่าการที่จะหัดเล่นสเก็ตบอร์ด

ได้นั้นจะต้องก้าวผ่านความกลัวให้ได้ เนื่องจากการเล่นสเก็ตบอร์ดเริ่มแรกนั้นจะต้องรวบรวมความ
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กล้าในการทรงตัวอยู่บนแผ่นที่มีล้อพร้อมที่จะเคลื่อนที่ หากไม่สามารถทรงตัวได้ไปตามการเคลื่อนที่

ของล้อสเก็ตก็อาจทำให้หกล้มหรือเจ็บตัวได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 ดังนั้นเมื่อตรีวิทย์เล่นสเก็ตบอร์ดเพื่อเยียวยาจิตใจและมีร้านสเก็ตบอร์ดเป็นของตัวเอง 

ประกอบกับการที่เขามองว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับความกลัว จึงทำให้ตรี

วิทย์นำสเก็ตบอร์ดออกมาใช้ในการแสดงออกจุดยืนทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เขาหวาดกลัวม าโดย

ตลอด แม้ว่าการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2563 ณ ขณะนั้นจะยังคงมีบรรยากาศของการลิดรอนสิทธิอยู่ก็

ตาม และเมื่อย้อนเวลากลับไปในช่วงปี 2563 ที่เมืองไทยมีความตื่นตัวขึ้นมานั้น เป็นเพราะการ

เมืองไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถูกปกครองภายใต้อำนาจที่มาจากการรัฐประหารนำโดยพล เอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ประชาชนบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-

2544 เกิดกระแสการต่อต้านต่อต้านเผด็จการทหารและเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับคืนมา โดย

เหตุการณ์ที่นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสการต่อต้านพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เริ่ม

มาจากการที่พรรคการเมืองหน้าใหม่อย่างพรรคอนาคตใหม่ที่นำโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกศาล

รัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรค เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมามี

ม็อบของกลุ ่มนักศึกษาเกิดขึ ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะม็อบที่จัด ในสถาบันการศึกษา อาทิ ใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น จากกระแส

การต่อต้านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังกล่าวเกิดข้ึน 

 หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้นเรื่อยมาหลายเหตุการณ์ 

อาทิ ว ันที่  5 มิถ ุนายน 2563 มีการจัดชุมนุมของเหล่านิส ิตนักศึกษาที ่สกายวอล์ค หน้าหอ

ภาพที่ 3.3 ภาพตัวอย่างซีรีสเ์รื่อง SKATE ซึม ซ่าส์ จาก

https://i.ytimg.com/vi/WWjBsGWEQAo/Maxresdefault.jpg 
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ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำโดยนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ การจัดชุมนุมในครั้งนี้เป็นการจัด

ชุมนุมในกระแส “Saveวันเฉลิม” เพ่ือทวงถามความยุติธรรมให้กับนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น

ผู้ลี้ภัยทางการเมืองและถูกอุ้มหายไปในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

 เดือนกรกฎาคม วันที่ 18 หลังจากกลุ่ม “เยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย” ได้มีการถือ

ป้ายประท้วงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ จังหวัดระยอง และถูกจับกุมตัวไป ทำให้ในวันที่ 18 นี้ มี

กลุ่มท่ีใช้ชื่อว่า “เยาวชนปลดแอก” ได้มีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้อง

สามข้อ คือ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 3.ยุบสภา ในขณะที่วันที่ 19-26 

กรกฎาคม มีการชุมนุมอย่างน้อย 20 จังหวัด ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์การมีการติดแฮชแท็กวันที่ 

23 ก.ค. เพ่ือรณรงค์ไปพร้อมกัน ในวันที่ 26 นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน มีการจัดกิจกรรม 

“วิ่งกันนะแฮมทาโร่” เพ่ือวิ่งรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและร้องเพลงที่มีการดัดแปลงมาจากการ์ตูน

แฮมทาโร่ ในบทเพลงดัดแปลงนี้มีเนื้อหาเสียดสีและล้อเลียนรัฐบาล  

 เดือนสิงหาคม มีการจัดชุมนุมที ่ช ื ่อว ่า "แฮร์ร ี พอตเตอร์ ไม้เท้าเสกคาถา ปกป้อง

ประชาธิปไตย”นำโดยกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและมอกะเสด การชุมนุมในครั้งนี้ได้มีการ

ปราศรัยถึงการขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิรูปสถาบันฯ เป็นครั้งแรก 

และมีนายอานนท์ นำภา หรือทนายอานนท์ เป็นคนขึ้นปราศรัยถึงประเด็นนี้ วันที่ 10 สิงหาคม มีการ

จัดการชุมนุมชื่อ “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต นำโดยกลุ่มแนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม มีการปราศรัยที่พูดถึงประเด็นข้อเรียกร้อง 10 ประการเกี่ยวกับการปฏิรูป

สถาบันกษัตริย์ ซึ่งมี น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เป็นผู ้อ่านคำปราศรัย (BBC NEWS, 2020, 

ออนไลน์)  

 จากตัวอย่างเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเรื่อยมาในช่วงปี พ.ศ. 2563 ทำให้ตรีวิทย์ผู้ที่มี

ความสนใจทางด้านการเมืองอยู่แล้วก่อนหน้านี้กล่าวว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่ง ส่วนใหญ่

นำโดยคนรุ่นใหม่นี้ทำให้เขาได้รับแรงบันดาลใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน เขาจึงเลือกสิ่ง

ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาที่เป็นทั้งเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจ ธุรกิจ งานอดิเรก อย่างสเก็ต

บอร์ดมาใช้ในการแสดงออกที่เขาเรียกว่าการต่อสู้กับอำนาจรัฐ จนกระทั่งนำมาสู่การรวมตัวกันของ

เหล่าประชาชนสเก็ตบอร์ดในครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันที่มีการจัดชุมนุมใหญ่ 

ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
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  “เราก็หยิบสเก็ตบอร์ดซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของการต่อสู ้ หมายถึงการ

 แสดงออกของเรา และเราก็เชื่อว่าสเก็ตบอร์ดมันเป็น subculture ที่มันมีความ

 เป็นอกบฏยู่ประมาณหนึ่ง อยากจะบอกว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับ

 ความกลัว ซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยกับการต่อสู้กับอำนาจรัฐ หรือกับวัฒนธรรม

 อำนาจนิยมที่เขาใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมพวกเรา” 

(ตรีวิทย์ บุญกวีศิลป์, 2563, สัมภาษณ์) 

  

 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ

เคลื่อนขบวนไปปักหลักค้างคืนที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ให้นายกรัฐมนตรี

ลาออก ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งก่อนหน้าวันที่ 14 ที่การชุมนุมใหญ่จะ

เกิดขึ้น ตรีวิทย์ได้เสนอกิจกรรมที่ใช้สเก็ตบอร์ดในการแสดงออก ซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่า “ไถหน้าตู่” 

ประกอบกับเขามองว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดเป็น Art Performance (ศิลปะการแสดง) เขาจึงตัดสินใจ

ไปเสนอกิจกรรมดังกล่าวกับกลุ่มศิลปะปลดแอกซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวอยู่ใน

ก่อนหน้านี้  กลุ่มศิลปะปลดแอกจึงได้ประสานงานเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้กับกิจกรรมของประชาชน  

สเก็ตบอร์ด ซึ่งก่อนวันที่ 14 ตุลาตม 2563 ตรีวิทย์เองก็ได้ใช้ทั ้งเพจร้านสเก็ตบอร์ดของเขาและ 

เฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเชิญชวนคนที่เห็นด้วยกับทั้ง 3 ข้อเรียกร้องของการชุมนุมใหญ่ และสนใจ

กิจกรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ชื่อว่า “ไถหน้าตู่” ให้ไปร่วมกิจกรรมด้วยกัน  

 ขณะเดียวกันณัฐพลหนึ่งในราษเก็ตเล่าว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ออกไปชุมนุมและตาม

สถานการณ์ทางการเมืองอยู่เรื่อย ๆ แล้ววันนั้นเขาก็เห็นโพสต์นัดหมายกิจกรรมไถหน้าตู่ ด้วยความที่

เขาเป็นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แล้ว จึงเอาสเก็ตบอร์ดที่มีอยู่ออกไปร่วมด้วย ในวันที่ 14 นั้น เขาได้

ออกไปคนเดียวซึ่งในตอนนั้นเขาอยู่ใกล้แนวหน้าขบวนของการชุมนุม และเดินไปเรื่อย ๆ ตอนนั้นเขา

ยังไม่เจอกับกลุ่มของประชาชนสเก็ตบอร์ด จึงถอยออกมาจากแนวหน้าเพื่อตามหากลุ่มดังกล่าว เมื่อ

ถอยออกมาแล้วจึงได้ยินเสียงของล้อสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ด และได้เดินตามเสียงมาจึงเห็นกลุ่มสเก็ตอ

ยู่บริเวณกลาง ๆ เกือบท้ายขบวนชุมนุม ซึ่งจุดนั้นเป็นจุดแรกที่พวกเขาเจอกันและนั่งพักทำกิจกรรมไถ

หน้าตู่กัน เช่นเดียวกันกับคนอื่น ๆ ที่ไปร่วมกิจกรรมไถหน้าตู่ในครั้งนั้นที่ส่วนใหญ่บอกว่าเห็นโพสต์

ชวนคนเล่นสเก็ตบอร์ดในม็อบ บ้างก็ถือสเก็ตบอร์ดออกไปคนเดียว บ้างก็ไปกันกับเพ่ือน และได้มาทำ

ความรู้จักพูดคุยด้วยกันถึงทัศนคติทางการเมืองรวมถึงเรื่องราวการเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกัน ซึ่งแน่นอน
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ว่าพวกเขาทุกคนต่างเป็นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว เมื่อเห็นการชักชวนจึงได้

ออกมา ดังคำบอกเล่าดังต่อไปนี ้

   

  “ตอนนั้นเคยเห็นในเฟซบุ๊กครับ ก็คือผมเคยไปซื้อแผ่นของทางร้านที่เป็น

 แผ่นชูสามนิ้วของเผด็จการ แล้วคราวนี้มันก็มีแจ้งเตือนเด้งออกมาว่าจะมีการ

 รวมกลุ่มกัน จะไปวันที่ 14 ตุลาครับก็เลยลองไปดู พอไปถึงก็ไปเจอพวกพี่เขาก็เ

 ลยมีโอกาสได้คุยกันว่าทำไมถึงมาจัดกิจกรรมนี้ อะไรประมาณนี้ แล้วก็เลยลอง

 ชวน ๆ กันเข้ามาดูครับ เพราะว่าเรามีความเห็นค่อนข้างเหมือนกันหลายอย่าง” 

(พี, 2564, สัมภาษณ์) 

   

  “วันหนึ่งเห็นโพสต์ในเฟซบุ๊กครับว่าจะมีกิจกรรมเล่นสเก็ตบนหน้าตู่ วัน

 นั้นก็เลยเอาสเก็ตไปด้วย ออกไปคนเดียว แล้วก็ได้ไปเจอกับคนที่เขาเอาสเก็ตไป

 ร่วมม็อบด้วย ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นครับ ก็มีการนัดหมายกันผ่านเฟซบุ๊กก็ตามไป

 ตามนัดหมายครับ” 

(ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “มันเป็นช่วงม็อบแรก ๆ เลยครับ ผมไปคนเดียวเลย ตอนนั้นยังไม่ได้มี

 คณะราษเก็ตเกิดข้ึน ผมก็ไปไถสเก็ตบอร์ดช่วยเขาเก็บขยะ แล้วผมก็ไปเข้าร่วมกับ

 คณะราษเก็ตเพราะอยู่ในกลุ่มสเก็ตในเฟซบุ๊ก แล้ววันนั้นเห็นเขาประกาศชวน

 พอดี ก็เลยลองไปดูดีกว่า ก็ได้เจอพวกพ่ี ๆ เขาครับ” 

(ธันวา, 2564, สัมภาษณ์) 

  

 ในช่วงค่ำของคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กิจกรรมไถหน้าตู่ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากถูกสกัด

กั้นโดยตำรวจทำให้ขบวนม็อบไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เป็นเวลาจากช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น ในช่วง

ค่ำนี้ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสื่อมวลชนทั้งผู้คนในม็อบต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมไถ
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หน้าตู่ ทำให้มีคนยืนมุงดูเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความสนใจนี้สื่อมวลชนก็ต้องการทราบชื่อกลุ่มผู้

ชุมนุมที่มาแสดงออกด้วยการไถสเก็ตบอร์ดนี้ ทว่าผู้ชุมนุมกลุ่มนี้กลับไม่มีชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการ

อย่างกลุ่มอ่ืน ๆ ในที่ชุมนุม เพราะพวกเขาต่างมาตามนัดหมายและเพ่ิงจะได้รวมตัวกันครั้งแรกในวันนี้ 

แต่หนึ่งในผู้ชุมนุมของกลุ่มนี้ก็ได้บอกชื่อที่เขาเคยคิดและวาดไว้เล่น ๆ  และคุยกันในกลุ่มว่าใช้ชื่อว่า

“คณะราษเก็ต” และบอกกับสื่อมวลชนไป ทำให้ชื่อนี้มีการรายงานผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นหนึ่งในกลุ่ม

ของผู้ชุมนุมท่ีแสดงออกทางการเมือง 

 กิจกรรมของพวกเขานั้นประกอบไปด้วยไวนิลสีขาวขนาดใหญ่ที่มีรูปของนายกรัฐมนตรี  พล

เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สกรีนอยู่ กิจกรรมนี้ดำเนินไปด้วยการไถสเก็ตไปมาบนรูปหน้านายก บ้างก็

มีลีลาท่าทางอื่น ๆ แล้วแต่ใครถนัด แม้ว่าความจริงแล้วกิจกรรมนี้ถูกวางแผนไว้ว่าจะต้องเป็น Art 

Performance มากกว่านี้ด้วยการตั้งใจจะให้ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดได้เอาสีมาละเลงไถไปมา เพื่อให้ได้เป็น

ชิ้นงานศิลปะรูปแบบหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา การเดินขบวน ตลอดจนสถานที่

ต่าง ๆ ได้คลาดเคลื่อนไป เนื่องจากความเอาแน่เอานอนไม่ได้ในสถานการณ์ ที่ถูกสกัดกั้นจากวิธีการ

ต่าง ๆ ความตั้งใจเริ่มแรกจึงไม่สามารถทำได้ แผน Art Performance ดังกล่าวจึงถูกเปลี่ยนแปลงให้

ไปอยู่ในวันที่สามของม็อบ ทว่าแผนการนี้ก็ไม่ได้ใช้อีกตามเคย เนื่องจากม็อบคณะราษฎรบางส่วนที่

ปักหลักอยู่บริเวณทำเนียบถูกสลายเสียก่อนในช่วงเช้ามืด จึงทำให้กิจกรรมทุกอย่างถูกยกเลิกทั้งหมด 

รวมไปถึงคณะราษเก็ตด้วยเช่นกัน 

 ผู้เข้าร่วมกับคณะราษเก็ตที่ให้ข้อมูลในที่นี้ส่วนใหญ่กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องออกมา

หลัก ๆ คือการมองว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ปิดกั้นเสรีภาพประชาชน  บริหารงานได้ล้มเหลว และใช้

อำนาจที่เต็มไปด้วยความไม่ชอบธรรม  จึงต้องออกมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตจำนงว่า

พวกเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้บริหารงานอีกต่อไป และต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง ตลอดจน

อยากให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าหากสังคมเปลี่ยนไปทางที่ดีแล้ว

กิจกรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดของพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าที่เป็นอยู่ 

   

  “มันเป็นสิ ่งที ่เราต้องพูดอยู ่แล้วครับ ไม่ว่าเราจะเล่นสเก็ตหรือไม่ก็

 แล้วแต่ เพราะว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แบบเราต้องออกไปเรียกร้องในสิ่งที่

 ดีกว่าอยู่แล้ว รัฐเขาไม่เห็นประชาชนมีค่า ไม่ฟัง เราก็ต้องออกมาเรียกร้อง” 

(พี, 2564, สัมภาษณ์) 
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  “คือหลัก ๆ เลยเราออกมาเพราะเรื่องการเมือง เศรษฐกิจของที่บ้านคือ

 ขายของไม่ได้ เงินจากที่ได้เยอะ ๆ ก็ได้น้อย เศรษฐกิจมันแย่มาก แล้วถ้าการเมือง

 ดีอะไรมันก็คงจะดี อย่างสเก็ตบอร์ดเองก็อยากให้เขาสนับสนุนเรื่องพ้ืนที่ อยากมี

 สนามดี ๆ เหมือนต่างประเทศ ” 

(ธันวา, 2564, สัมภาษณ์) 

  

  “คือเราไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาล ของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็เลยออกมา 

 อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้สเก็ตบอร์ดมีพ้ืนที่เล่น อยากให้คนรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คน

 เขาชอบมองว่าพวกเราไปม่ัวสุมอะไรกัน 

(มิ้น, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “คือจริง ๆ เราเป็นคนไปม็อบไปประท้วงอยู่แล้ว แล้วเราดันเป็นคนเล่นส

 เก็ตบอร์ดด้วยทีนี้พอมีคณะราษเก็ตเราก็เลยชวนกันออกมากับเพื่อนที่เล่นสเก็ต

 ด้วยกัน” 

 (NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 จึงเป็นวันที่ทำให้ประชาชนสเก็ตบอร์ดที่ต้องการแสดงออกจุดยืนทาง

การเมือง นำสเก็ตบอร์ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขาออกมารวมตัวกันเป็นครั้งแรก  

และทำให้หลายคนที่ต่างคนต่างมาได้มาพูดคุยทำความรู้จักกัน ทั้งในเรื่องของทัศนคติทางการเมือง

และเรื่องราวของการเล่นสเก็ตบอร์ด และได้มีการสร้างเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า “คณะราษเก็ต Sk8tizen” 

ขึ้นมาในภายหลัง เพ่ือนัดหมายกิจกรรมในครั้งถัดไปตลอดจนให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามเพจ ซึ่งในตอนนี้มี

ผู้กดถูกใจเพจของคณะราษเก็ตมากกว่า 5000 คน ทั้งนี้เพจของคณะราษเก็ตยังได้เขียนอธิบายโปร

ไฟล์ของพวกเขาไว้ว่า 
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  “เราคือ ราษฎรผู้เล่นสเก็ตบอร์ด สเก็ตบอร์ด เป็นกีฬาที่มีความเป็น

 ศิลปะทั้งในแง่การPerformance และลวดลายบนแผ่น เป็นพื้นที่ของเสรีภาพใน

 การแสดงออก ถ้ากีฬายิมนาสติกเป็นการแสดงที่สื่อถึงความสวยงาม กีฬาสเก็ต

 บอร์ดก็เป็นการแสดงที่สื่อถึงความกล้าหาญ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในการแสดงออก

 ทางการเมือง และใช้ต่อสู้กับบรรยากาศแห่งความกลัวที่ชนชั้นนําพยายามสร้าง

 ขึ้นเพื่อกดขี่ประชาชน เราในฐานะราษฎรผู้เล่นสเก็ตบอร์ด จึงเชื่อในการใช้สเก็ต

 บอร์ดแสดงออกทางการเมืองและสังคม และใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความกล้า

 หาญในการยืนข้างประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเป็นมนุษย์ 

 เราต่อต้านความรุนแรงต่อมนุษย์ และใช้กำลังเฉพาะการออกกำลังกายเท่านั้น 

 แนวทางในการแสดงออกของคณะราษเก็ต (1) ยึดมั่นในสันติวิธี ไม่ใช่ความรุนแรง

 กับคน ทรัพย์สิน สถานที่ที่ไม่ใช่ของเรา (2) หากเจอการปะทะ เน้นป้องกันตัว 

 และช่วยเหลือกัน ใช้สเก็ตบอร์ดเป็นโล่ ไม่ใช่อาวุธ (3) กิจกรรมไม่จําเป็นต้องมี

 แกนนำ เน้นการประสานงาน ออกไอเดีย และช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นจุดเด่น และ

 ข้อได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้ 4)  เน้นคิดกิจกรรมเพื่อเพิ่มแนวร่วมเป็นสำคัญ 5)  

 สเก็ตบอร์ด และวัฒนธรรมStreet เป็นSubculture ร่วมของโลก เน้นการสื่อสาร

 กับเพื ่อนสาย Streetต่างชาติ ให้ร ับรู ้ความรุนแรงที ่ร ัฐเผด็จการกระทำกับ

 ประชาชน 6)  สื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ลังเลหรือยังมีมนุษยธรรม ให้เลิกรับคําสั่ง

 รัฐเผด็จการ” 

(Facebook เพจคณะราษเก็ต Sk8tizen) 

  

 นอกจากเฟซบุ๊กของเพจคณะราษเก็ตจะใช้เป็นพื้นที่ในการนัดหมายสำหรับทำกิจกรรมใน

ครั้งถัดไปแล้ว เพจนี้ยังมีไว้เพื่อแชร์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสังคมและการเมือง ทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ  และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ด ขณะเดียวกันผู้ดูแลเพจก็มีการสุ่มแจก

รางวัล อาทิ อุปกรณ์สเก็ตบอร์ด เสื้อสกรีนคณะราษเก็ต ให้กับภาพของราษเก็ตที่ได้ออกมาใช้สเก็ต

บอร์ดเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งอาจจะเป็นภาพจากข่าวหรือภาพจากการโพสต์ หากผู้ดูแลถูกใจ

ภาพดังกล่าวก็จะไปแสดงความคิดเห็นเพ่ือแจกของรางวัลให้กับบุคคลในภาพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพ

นั้น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ภายในเพจคณะราษเก็ตยังมีการโพสต์ล้อเลียนหรือเสียดสีประเด็นต่าง ๆ ที่กำ
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เกิดขึ้นหรือกำลังเป็นกระแสในสังคม ตลอดจนมีการโพสต์โดยผู้ดูแลเพจในเชิงให้ความรู้หรือแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสเก็ตบอร์ดและเรื่อง ๆ อื่น ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยเช่นกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 นอกจากนี้เมื่อพวกเขาได้ทำความรู้จักกันแล้วภายใต้บริบทของการเป็นราษเก็ต ก็ทำให้ทราบ

ถึงความสามารถของในด้านอื่น ๆ ของแต่ละคน โดยคนที่มีความสามารถหรือถนัดในด้านอื่น ๆ จะมี

ส่วนช่วยในการสนับสนุนกลุ่มของคณะราษเก็ตในกิจกรรมครั้งต่อไป ตลอดจนมีส่วนช่วยในการ

สนับสนุนเพจตามความสามารถของแต่ละคนด้วยเช่นกัน อาทิ คนที่ทำงานด้าน Production อยู่แล้ว

ก็จะคอยมาช่วยเหลือในการถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีโอตัดต่อให้กับเพจ หรือคนที่มีความสามารถด้านวาด

ภาพที่ 3.5 ภาพกิจกรรมแสดงความ

คิดเห็นและนัดหมายราษเกต็  จาก 

https://web.facebook.com/sk8tize

n/photos/207815387789396  

 

ภาพที่ 3.6 ภาพนัดหมายราษเก็ต จาก 

https://web.facebook.com/sk8tizen

/photos/108215531082716 

ภาพที่ 3.4 เพจเฟซบุ๊กคณะราษเกต็ Sk8tizen จาก

https://web.facebook.com/sk8tizen/photos/?ref=page_internal 
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รูปอย่าง NEOW ก็มีการวาดรูปและนำมาใช้เป็นโลโก้ของกลุ่มคณะราษเก็ตและวาดเขียนอื่น ๆ ที่

ต้องการสื่อสารบ้าง เช่น ข้อความ สัญลักษณ์ เป็นต้น 

   

  “วันแรก ๆ ก็ชวนกันไปกับเพ่ือน พอได้ทำความรู้จักกัน ครั้งหลัง ๆ พ่ีจะ

 ไม่ค่อย ได้เล่นสเก็ตแล้วเพราะพี่จะช่วยจัดด้วย ในเพจคณะราษเก็ตส่วนมากที่

 เป็นภาพหรือเป็นวิดีโอ พวกคลิปนั่นคลิปนี่อะไรที่มันแบบซีเรียส ๆ เพราะปกติพ่ี

 ทำ Production อยู่แล้ว พี่ก็เลยไปเก็บให้อะไรให้ พ่ีจะไม่ค่อยได้เล่นแต่จะจัดให้

 คนเข้ามาเล่นมากกว่าครับ” 

(Japan, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “พี่วาดรูปมารูปหนึ่ง วาดรูปหมุดคณะราษแต่ว่าเป็นคนเล่นสเก็ตอยู่ใน

 หมุดคณะราษ เริ่มจากเขียนเล่น แล้วก็เขียนว่าคณะราษเก็ตเล่น ๆ ก็เลยเอาตวันี้

 เป็นโลโก้ไปเลย เราเอาคำที่อยู่ในหมุดคณะราษมาล้อ ตอนนั้นหมุดคณะราษที่

 เป็นโลโก้สามนิ้วกำลังทำออกมา แล้วเขาก็บอกว่าให้ฟรีฟอร์มเลยใครอยากทำ

 อะไรก็เอาไปทำ เราเล่นสเก็ตบอร์ดไงเราก็วาดเป็นคนไหลสเก็ตบอร์ดชูสามนิ้วอยู่

 ข้างในนั้น และก็มีเขียนลายสเก็ตบอร์ดเป็นรูปหมุดชูสามนิ้วให้ด้วย ” 

(NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 อย่างไรก็ตามคณะราษเก็ตเป็นเพียงการรวมตัวแบบหลวม ๆ และสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

ก้อนได้เนื่องจากจากการประกาศโพสต์เชิญชวนของตรีวิทย์ แต่ทั้งนี้ตรีวิทย์ผู้ที่ริเริ่มเชิญชวนผู้คนให้

ออกมาเล่นสเก็ตบอร์ดในที่ชุมนุมเองก็เชื่อว่า การรวมตัวของประชาชนสเก็ตบอร์ดของพวกเขาไม่

จำเป็นต้องมีแกนนำ ใครอยากใช้สเก็ตบอร์ดมาแสดงออกจุดยืนทางการเมืองก็สามารถทำได้ ไม่

จำเป็นต้องรวมกันเป็นกลุ่มเสมอไป การก่อตัวของคณะราษเก็ตจึงสามารถทำได้อย่างอิสระ ทำให้การ

เคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะหลัง ช่วงปี พ.ศ. 2564 ก็มีกลุ่มของประชาชนสเก็ตบอร์ดที่เรียก

ตัวเองว่า “SkateGang สามกีบ” ได้นำสเก็ตบอร์ดออกมาใช้จัดกิจกรรมและแสดงออกจุดยืนทาง

การเมืองด้วยเช่นกัน ตลอดจนการเคลื่อนไหวและชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2564 ที่กระจาย
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ไปยังหลายจังหวัดก็ได้มีภาพปรากฏของราษเก็ตในจังหวัดอื่น ๆ ต่างก็ออกมาใช้สเก็ตบอร์ดในการ

แสดงจุดยืนทางการเมือง รวมไปถึงในต่างประเทศอย่างเมียนมาร์ก็มีภาพปรากฏดังกล่าวออกมา 

ภายใต้บริบทการเคลื่อนไหวภายใต้บริบททางสังคมและการเมืองของประเทศเมียนมาร์ด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 กิจกรรมของราษเก็ต SkateGang สามกีบ จาก 

https://web.facebook.com/102587838813281/photos/a.103670408705024/104269911978407/ 

ภาพที่ 3.8 กลุ่มคนท่ีนำสเกต็บอรด์ออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการประท้วงในประเทศเมียนมาร์ จาก 

https://web.facebook.com/skatethugskateboarding/photos/a.1999551896824920/3

684865978293495/ 
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 ทั้งนี้แม้ว่าในช่วงแรกที่เหล่าประชาชนสเก็ตบอร์ดภายใต้บริบทสังคมและการเมืองไทยที่ได้มี

ออกมารวมตัวหรือแสดงจุดยินทางการเมือง เนื่องมาจากไม่พอใจกับการปกครองและบริหารงานของ

รัฐบาลชุดนี้เป็นหลัก แต่เมื่อพวกเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของสเก็ตบอร์ดกัน

มากขึ้นก็ทำให้เกิดความคิดที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการสเก็ตบอร์ดให้ไปในทิศทางที่ดี

ขึ้นด้วยเช่นกัน การออกมาเคลื่อนไหวของพวกเขาจึงเป็นการใช้พื้นที่ในม็อบสื่อสารถึงความเป็นสเก็ต

บอร์ดและความต้องการของเหล่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดให้คนภายนอกได้รับรู้ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากคำ

บอกเล่าต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

   

  “จริง ๆ ก็อยากให้คนเห็นถึงมุมดี ๆ ของสเก็ตบอร์ดบ้าง กลุ่มสเก็ตที่ไม่ดี

 มันก็มี ที่ทำตัวแย่ๆ ก็มี แต่มันก็ยังมีมุมดีของมันอยู่ มันแค่แบบว่าภาพลักษณ์มัน

 ดูโหดร้ายเฉย ๆ เล่นสเก็ตมันเสียงดังอยู่แล้ว แผ่นลงกระแทกนู่นนี่ ภาพลักษณ์มัน

 ดูแบบว่าดูดุอะ ดูคนไม่กล้าเข้าไปยุ่งด้วย แล้วถ้าโลกมันเปิดให้เราได้เยอะกว่านี้ก็

 จะดี แบบว่ามีทางโน้นทางนี้มาซัพพอร์ตมากขึ้น มีสนามดี ๆ ให้เล่น ถ้าแบบว่า

 ทุกอย่างมันดีคนใหญ่คนโตมันก็น่าจะปรับข้างล่างให้ได้ ” 

(เสธ, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “สำหรับเราตอนแรกยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ด ตอน

 แรกเราไปประท้วงอยู่แล้ว เราเป็นแค่คนไปประท้วง แต่ว่าเราเล่นสเก็ตบอร์ดเท่า

 นั้นเอง เพราะว่าไปครั้งตั้งใจแค่ถือสเก็ตบอร์ดร่วมกิจกรรมกับเขาเลย พอได้คุย

 อะไรกันก็เริ่มมี agenda เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดมากขึ้น พอเรารวมกันเป็นกลุ่มได้

 เราก็เอ๊ะบางจังหวัดนะเขาอยากจะมีที่ที่สามรถขอเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับ

 เล่นสเก็ตบอร์ดได้ อาจจะรวมกันไปขอไหมให้พ้ืนที่เป็นที่เป็นทางไหม มันเป็นโปร

 เจ็คประมาณนี้ครับ ณ ตอนนั้น” 

(NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 
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  “คือหนูคิดว่าการเมืองมันก็เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดนะพ่ี ก็เลยอย่างเรียกร้อง

 เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดด้วยก็อย่างว่าแหละพี่ถนนในประเทศไทยมันไม่เอื้ออำนวย

 ต่อสเก็ตบอร์ดหรือสเก็ตชนิดไหนทั้งสิ้น หนูเคยทำคลิปเล่นสเก็ตบอร์ดทั่วกรุงเทพ

 ไปแล้วรอบหนึ่ง โอ๊ยเกือบขิตพ่ีไม่ไหวคือพื้นมันแย่มาก มันจะมีแค่แบบเฉพาะบาง

 จุดซึ่งแบบเป็น area เล็ก ๆ เช่นแบบว่าถนนข้าวสารพ้ืนดี แต่พอพ้นแค่หน้าถนน

 ปากซอยข้าวสารพื้นมันก็แย่อีกแล้ว พ้ืนแบบกุก ๆ กัก ๆ แล้วมันไม่ได้เลย มันไม่มี

 ที่ให้เล่น มันเล่นไม่ได้ แล้วสนามก้มีให้แบบน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสเก็ตทำ

 เอง เช่นแบบว่ามันจะมีที่หนึ่งชื่อว่า RK69 อยู่แถวจรัญตรงนั้นเมื่อก่อนมันเป็น

 แบบลานกว้างเปล่า ๆ สนามเปล่า ๆ เลย ไม่มีอะไรเลย คนที่มาทำคือเด็กสเก็ต

 ฉาบปูนกันเอง เรี่ยไรเงินกันเอง ทำทุกอย่างเอง สร้างแลมป์เอง สร้างนู่นสร้าง

 นี่เอง ทำเหล็กเอง ทำทุกอย่างด้วยมือของเด็กสเก็ตเองโดยที่รัฐไม่มีส่วนช่วยเลย

 แม้แต่น้อย พอคนเริ่มไปเยอะ พอมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ เขา

 ถึงมาบอกว่าเออตรงนี้นะสร้างไว้ทำไรก็ทำได้เห็นไหมเท่อะไรแบบนี้ ที่ตรงนั้นคน

 มาถ่ายโฆษณาเยอะมาก เวลาคนมาขอถ่ายโฆษณา คือพอเขาบอกผ่านกับคนที่

 ดูแลตรงนั้นเสร็จแล้ว ไม่มีการติดประกาศบอกเด็กสเก็ตอะไรทั้งสิ้น แล้วพอไปถึง

 ก็ต้องขับรถกันไปที่อ่ืนอีก ไม่มีบอกอะไรเลยทั้งที่ตรงนั้นพวกเราเป็นคนสร้าง พวก

 เราเป็นคนจัดการทุกอย่าง คุณก็มาถ่ายแต่ก้เข้าใจแหละว่ามันเป็นพื้นที ่ของ

 ภาครัฐ แต่คุณไม่คิดจะติดป้ายก่อน 2-3 วันหรอ นั่นแหละก็เลยอยากเรียกร้องให้

 เห็นใจพวกเราบ้าง” 

(ลูกจันทร์, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “ตอนแรกเราออกไปเพราะการเมืองเราไม่เคยรู้สึกว่าการเมืองมันส่งผล

กับเราเยอะขนาดนี้ เลยอยากลองไปดูว่าในนั้นเขาทำอะไรกัน แล้วตอนหลัง ๆ พอไปสเก็ต

เริ่มฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเห็นด้วย สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการไรมาก สำหรับพี่เองไม่ได้อยาก

เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย เราแค่อยากได้ทางเท้าดี ๆ ที่มันพอจะไถสเก็ตได้เท่านั้นเอง” 

(Japan, 2565, สัมภาษณ์) 
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  “เราอยากไปเรียกร้องเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดเยอะเลย เราอยากเรียกร้องว่า

ทำไมเขาไม่สนับสนุนเรื่องกีฬา Extreme เลย เราต้องสนับสนุนกันเอง ผลักดันพวกกันเอง

ตลอด เราไม่เคยได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ได้ความช่วยเหลือจากกรุงเทพเลย เวลา

ร้องเรียนไปให้มาช่วยเรื่องสนามเขาเมินเฉย เขาไม่สนใจเลยครับ” 

(Mevn, 2565, สัมภาษณ์) 

3.5 ขบวนการและประสบการณ์ของราษเก็ต 

 หลังจากวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีประชาชนสเก็ตบอร์ดออกมารวมตัวกัน 

และเป็นที่รู้จักกันในนามคณะราษเก็ตในเวลาต่อมา เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งอื่น ๆ พวก

เขาก็ยังคงออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน แม้บางครั้งอาจจะไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนก็ตาม การ

เคลื่อนไหวของพวกเขาโดยหลักคือการถือสเก็ตบอร์ดออกไปร่วมชุมนุม แม้จะไม่สามารถทราบ

ล่วงหน้าได้ว่าสถานการณ์ในที่ชุมนุมครั้งนั้นๆ จะมีพ้ืนที่ให้สามารถไถสเก็ตบอร์ดได้หรือไม่ แต่พวกเขา

ก็ยังคงเอาสเก็ตบอร์ดติดตัวไป และเมื่อมีการประกาศรวมตัวกิจกรรมไถหน้าตู่จะเป็นกิจกรรมหลักที่

พวกเขาใช้แสดงออกในความเป็นคณะราษเก็ต ทั้งนี้คณะราษเก็ตยังมีสปอนเซอร์ซึ่งเป็นแบรนด์สเก็ต

หรือร้านสเก็ตเองเข้ามาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการทำกิจกรรมในม็อบด้วยเช่นกัน  

 สำหรับกิจกรรมไถหน้าตู่ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของคณะราษเก็ต ที่ได้จัดขึ้นในครั้งแรกนั้นมแีค่

แผ่นไวนิลสีขาวพิมพ์ลายหน้าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ในครั้งถัดมามีการนำอุปกรณ์หรือ

ปรับเอาสิ่งของใกล้ตัวเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมให้มีมากกว่าการไถสเก็ตบอร์ด

ลงบนแผ่นไวนิล เช่น เพิ่มแรมป์เข้ามาเพื่อเพิ่มความต่างระดับในการไถ นำสเก็ตบอร์ดมาต่อกันเพ่ือ

กระโดดข้าม เป็นต้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดจุดประสงค์หลักของกิจกรรมดังกล่าวที่มีไวนิลพิมพ์ลายหน้า

นายกนั้น กลับซ่อนนัยที่สื่อความหมายอยู่ คือการแสดงความเกลียดชังต่อรัฐบาลและตัวนายกเอง 

  

  “ก็ได้พูดคุยกับพี่เขาว่าทำไมถึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา พี่เขาก็บอกว่าเพ่ือ

 เป็นการแสดงออกความเกลียดชังที่มีต่อรัฐบาลประยุทธ์” 

(พี, 2565, สัมภาษณ์) 

  



64 
 

 นอกจากความเกลียดชังที่มีต่อรัฐบาลแล้วกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนั้นยังมีสปอนเซอร์มาสนับสนุน

กิจกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งการสนับสนุนของสปอนเซอร์นั้นมาจากร้านขายอุปกรณ์และเสื้อผ้าแฟชั่นส

เก็ตบอร์ดที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ชนะในแต่

ละกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่ต้องเตะท่าให้สูงที่สุด ไกลที่สุด ยากท่ีสุด การวาดลายสเก็ตบอร์ดแล้วเล่า

เรื่องราวที่วาด หรือแม้กระทั่งการโพสต์รูปกิจกรรมลงในโซเชียลแล้วติดแฮชแท็ก เป็นต้น กิจกรรม

เหล่านี้ผู้ชนะจะได้รับของรางวัลจากสปอนเซอร์ เช่น กริปเทป สเก็ตทูล แผ่น เป็นต้น แม้ว่ากิจกรรม

เหล่านี้จะแจกให้กับผู้ที่ชนะกิจกรรมหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ทั้งนี้ก็ทำให้มีบางคนได้มีสเก็ตบอร์ด

ตัวแรกเป็นของตัวเองและเข้าสู่การเป็นราษเก็ตด้วยเช่นกัน 

   

  “วันนั้นคือผมไปม็อบ แล้วมีจัดคณะราษเก็ตแล้วเพื่อนก็ไปราษเก็ตด้วย 

 แล้วเหมือนวันนั้นคณะราษเก็ตเขามีจัดกิจกรรมแจกแผ่นเปล่า ๆ ให้ แล้วเพ่ือนไป

 เล่นมาแล้วได้ แล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบว่าไม่มีใครแผ่นหักหรืออะไร เพราะว่า

 เพ่ือนได้มาสองแผ่น เพ่ือนก็เลยให้แผ่นนั้นมาก็เลยกลายเป็นแผ่นแรกท่ีได้มา ก็คือ

 ได้มาจากคณะราษเก็ตครับ แล้วก็ไปซื้ออะไหล่มาทีละชิ้น ๆ แล้วมารวม ๆ แล้วก็

 หัดเล่นไปเรื่อย ๆ ครับ”  

(Rebelllious, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 นอกจากกิจกรรมไถหน้าตู่ที่จัดขึ้นในม็อบแล้ว คณะราษเก็ตยังมีกิจกรรมการเก็บขยะในพ้ืนที่

ชุมนุมโดยใช้สเก็ตบอร์ดไถเก็บขยะไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้พวกเขายังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกเหนือจากพ้ืนที่ใน

ที่ชุมนุม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการแจกรางวัลเช่นเดียวกันกับในม็อบ แต่กิจกรรมนอกพ้ืนที่ม็อบ

นั้นพวกเขาไม่ได้จัดขึ้นเพื่อทำกิจกรรมไถหน้าตู่หรือเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองเหมือน

อย่างในม็อบ เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือต้องการแจกของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ด โดยจะมี

นัดหมายไปยังจุดที่มีการเล่นสเก็ตบอร์ดกันอยู่เป็นประจำ อย่างที่สวนรมณีนาถและใต้สะพานพระราม 

8 ทว่ากิจกรรมของพวกเขาที่จัดขึ้น ณ สวนรมณีนาถนั้น แม้ในตอนแรกกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นเพ่ือ

เปิดตัวลายสเก็ตบอร์ดลายใหม่ของร้าน Rize Skate ซึ่งเป็นลายสัญลักษณ์ทางการเมืองและแจกของ

รางวัลให้กับคนเล่นสเก็ตบอร์ดที่สวนรมณีนาถเป็นหลัก ไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองมาเคลื่อนไหวเป็น

หลัก แต่พวกเขาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคือมีตำรวจ 2-3 คนมาจับตามองกิจกรรมที่พวก
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เขาได้จัดขึ้น และก่อนหน้านั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาคอยถ่ายรูปด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นก็ได้มี

การห้ามกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น โดยมีการปิดไฟที่สวนรมณีนาถและยามเข้ามาห้ามไม่ให้จัดกิจกรรม 

พวกเขาจึงต้องเก็บของกลับและไม่ได้จัดกิจกรรมต่อ ทั้งนี้แม้ว่าในตอนแรกจะไม่ได้ตั ้งใจมาเพ่ือ

แสดงออกประเด็นเรื ่องจุดยืนทางการเมืองเป็นหลัก แต่ในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้อง

แสดงออกทางสัญลักษณ์การเมืองออกมา ดังคำบอกเล่านี้ 

 

 “จังหวะโคตรนรกเลย ตอนที่ยามหรือตำรวจเขาไล่มาบอกไม่ให้เล่น ๆ แล้วเพลงชาติดันดังมา 

เราก็แบบยืนชูสามนิ้วกันเลย แล้วตอนนั้นมีนักข่าวมาถ่ายอีก ตอนนั้นมัน 6 โมงพอดีเพลงชาติก็เลยดัง 

แต่ก่อน 6 โมงนั้นเขามาปิดไฟ แล้วบอกไม่ให้เล่นแล้ว บอกให้กลับไปเลย วันนั้นค่อนข้างโกรธเลยนะ 

แต่ก็เก็บของกลับกัน” 

(NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9  ตำรวจเข้ามายตุิการทำกิจกรรมของคณะราษเก็ตทีส่วนรมณีนาถ จาก 

https://web.facebook.com/VoiceOnlineTH/photos/pcb.10161213905109848/10161213861374848 
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 แม้ว่าสวนรมณีนาถดังกล่าวจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่คนเล่นสเก็ตบอร์ด เพราะเป็น

พ้ืนที่ที่มีการเล่นสเก็ตบอร์ดมานาน แต่ในวันนั้นเมื่อคณะราษเก็ตได้ไปจัดกิจกรรมที่นั่นก็ไม่สามารถทำ

ได้ และสวนรมณีนาถก็ถูกปิดและกิจกรรมทุกอย่างต้องยุติลง คณะราษเก็ตที่ไปทำกิจกรรม ณ วันนั้น

เกรงว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะทำให้ผู ้เล่นสเก็ตบอร์ดคนอื่น ๆ ที่ใช้สถานที่ที ่สวนรมณีนาถต้อง

เดือดร้อนไปด้วย และอาจทำให้ต้องหยุดใช้สถานที่อย่างถาวร จึงได้มีการติดตามดูว่าหลังจากวันนั้น

แล้วที่นั่นยังสามารถใช้เป็นที่เล่นสเก็ตบอร์ดได้อีกหรือไม่ ผลปรากฏว่าหลังจากวันนั้นสวนรมณีนาถ

ยังคงเปิดและสามารถใช้เล่นสเก็ตบอร์ดได้ตามปกติ 

 อย่างไรก็ตามแม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวที่คณะราษเก็ตตั้งใจจัดขึ้นนั้นไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี แต่พวกเขายังคงเคลื่อนไหวภายใต้บริบททางสังคมและการเมืองอยู่เรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม

ภายใต้การเคลื่อนไหวในหลายครั้งเองก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นกลุ่มก้อนเหนียวแน่น  และไม่มี

กิจกรรมหรือพื ้นที ่รองรับการเล่นสเก็ตบอร์ด แต่พวกเขาก็ยังคงนำสเก็ตอบอร์ดไปร่วมในการ

เคลื่อนไหว แม้ว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับรองรับกิจกรรมของพวกเขาโดยเฉพาะก็ตาม แต่ในหลายครั้งส

เก็ตบอร์ดก็ยังคงเป็นตัวช่วยให้กับการเคลื่อนที่ของพวกเขาได้ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไว  

   

ภาพที่ 3.10 ภาพราษเก็ตแสดงสญัลักษณ์การประท้วงเนื่องจากมีการห้ามจดักิจกรรม จาก 

https://web.facebook.com/VoiceOnlineTH/photos/pcb.10161213905109848/10161213861549848 
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  “เวลามีสเก็ตบอร์ดไปในม็อบสิ่งที่จะรู้สึกได้คือจะเคลื่อนที่ได้ไวกว่าเยอะ

 ครับ ถ้าเกิดมีช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่ต้องกั้นปิดถนนหรือลากรั้ว เพื่อไม่ให้ผู้

 ชุมนุมออกบริเวณอื่นมากนักก็มีการติดต่อมีฝั ่งการ์ดฝั่งอะไรที่สเก็ตทำหน้าที่

 คล้ายๆ จักรยานยนต์ที่เคลื่อนที่ได้คล่องตัวกว่าก็ไปช่วยกั้นถนนได้บ้าง อะไรได้

 บ้าง จะเป็นเหมือนหน่วยเคลื่อนที่ไวครับ ประเด็นหลักคือมันทำให้เคลื่อนที่ได้เร็ว

 ขึ้น แต่ว่ายังไม่มีการที่เหตุการณ์ขนาดที่ใช้สเก็ตบอร์ดเป็นอาวุธหรือเป็นที่กำบัง

 ครับ สามารถไปใช้ในการเคลื่อนที่มากกว่า อาจจะยังไม่ถึงจุดที่เป็นด่านหน้าก็

 ได้มั้ง ” 

(ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “วันหนึ่งที่ไปหน้าสถานทูตเยอรมันวันนั้นสนุกมากเราไหลขึ้นสะพาน

 ไทย-ญี่ปุ่น แล้วก็ไหลกันลงมา อีกวันคือที่สนามหลวงมันสลายเร็วมากวันนั้นมันมี

 น้ำเป็นแพ็ค ๆ เรายังเซ็ตอัพกันยังไม่เสร็จเลยวันนั้น เราก็เอาสเก็ตมาขนของ แต่ 

 คฝ. ก็ตีเข้ามาใกล้มาก ๆ แล้วไม่งั ้นเราก็จะโดนจับเราก็ใช้สเก็ตบอร์ดไหลขึ้น

 สะพานพระปิ่นเกล้าหนีข้ามไป” 

(NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

   

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าสเก็ตบอร์ดจะช่วยให้พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ได้ไว แต่บางครั้งก็พบว่ามี

ปัญหาที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสเก็ตบอร์ดด้วยเช่นกัน เช่น ปัญหาเรื่องพื้นที่ ปัญหา

เรื่องของพ้ืนผิวถนน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของการเล่นสเก็ตบอร์ดมีความ

ต่างกันกับการเล่นในชีวิตประจำวัน และผู้เล่นสเก็ตบอร์ดเองได้มีการเรียนรู้และเตรียมพร้อมกับ

อุปสรรคต่าง ๆ เช่น มีการปรับเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนไปพื้นที่นั้น มีการ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ม็อบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเร็วของสเก็ตบอร์ดโดยการเพ่ิมแนวกั้น

ไม่ให้สเก็ตบอร์ดไถลไปชนผู้ชุมนุม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เล่นสเก็ตบอร์ดเองก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างในเรื่อง

ของความรู้สึกของพวกเขาที่สัมผัสได้ว่าการเล่นในพื้นที่ม็อบกับพื้นที่อื่น ๆ นั้นมีความแตกต่างกัน 

ดังต่อไปนี้ 
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   “สเก็ตที่เล่นมีอยู่สองแผ่น เวลาไปม็อบเอาอันที่ถนัดที่สุดไปเลย แต่ต้อง

 ไปเปลี่ยนล้อให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเวลาลงถนนจริง ๆ มันจะไม่เหมือนกับเวลาเรา

 เล่นในปาร์ค เพราะถนนมันแย่แน่นอน ส่วนในเรื ่องของความรู ้สึกมันคนละ

 อย่างเลย ถ้าเราเล่นเองเราจะจริงจังเหมือนออกกำลังกายเลย เราเล่นสเก็ตทีเราจะ

 เป็นคนเล่นสเก็ตช่วงเช้า ตื่นเช้ากินข้าวให้อ่ิมแล้วก็มีวอร์มมีทุกอย่าง ไปเล่นเพื่อเล่น

 จริงจังเหมือนเข้าฟิตเนสแล้วก็กลับ วันนี้ต้องเอาท่านี้ เล่นเป็นยกเป็นเซ็ตไป แต่ถ้า

 ไปเล่นในม็อบมันเหมือนไปเจอเพื่อนไปเพอร์ฟอร์ม ไปแสดงอุดมการณ์ของเรา

 มากกว่า มันจะแยกกันคนละอย่าง ไม่ได้ไปเล่นเพื่อจะเอาเหงื่อเอาอะไรขนาดนั้น 

 ไม่ใช่เลย หลัง ๆ มีที่หน้า SCB คณะราษเก็ตตอนนั้นก็มีไปไหลช่วยเก็บขยะช่วยขน

 ของเข้า ม็อบเหมือนกัน ในม็อบมันจะเป็นฟีลนั้นมากกว่าครับ” 

(NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

    

  “จริง ๆ ในม็อบไม่ได้ถือว่าไปเล่นมากนะครับ เพราะว่าในม็อบจะทำ อย ่ า ง อ่ื น

 เป็นส่วนใหญ่ มันจะบอกว่าเล่นในม็อบมันสนุกกว่าเล่นข้างนอกมั้ยอะไรอย่างนี้

 มันก็คงต่างกันพอสมควร เพราะว่าเล่นในม็อบมันมีหลายอย่างให้นึกถึงมาก เช่น เรา

 ต้องสลายตัวเมื่อไร หรือเราต้องไปช่วยเหลือฝั่งไหน หรือว่าเราไปขวางทางคนอื่นหรือ

 เปล่าเพราะฉะนั้นการเล่นสเก็ตมันก็เหมือนเป็นแค่เรามาประท้วงรัฐบาลในภาพลักษณ์

 ของเด็กสเก็ต เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันคือเราก็แค่เล่นกันต๊อก ๆ แต๊ก ๆ แบบไม่ได้

 จริงจังหรือไม่ได้ซีเรียสไรมาก แล้วถึงเวลาที่เราไปฟังปราศรัย ไม่ว่าจะมีแกนนำคนไหน

 ปราศรัย มีคนฟังอยู่เราก็หยุดเล่น เพราะว่าทุกคนพยายามฟังปราศรัยอยู่เราเล่นเสียง

 ดังอยู่ สรุปแล้วเราเป็นการร่วมชุมนุมมากกว่าครับไม่ได้เป็นการเล่นจริงจัง” 

 (ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 นอกจากนี้สเก็ตบอร์ดยังมีหน้าที่เป็นเสมือนเครื ่องมือในการสื ่อสารข้อความ หรือใช้เป็น

สัญลักษณ์ให้กับผู ้เล่นสเก็ตบอร์ด เนื ่องจากมีลวดลายบนแผ่นบอร์ดจากร้านขายสเก็ตบอร์ดที่

สนับสนุนประชาธิปไตยไทย ได้มีการออกแบบลายบนแผ่นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองในสังคมไทย 

อาทิ ลวดลายที่มีชื่อว่า The Hole Brain หรือ ผนตรจรกม ที่ย่อมาจากประโยคที่ว่าผู้นำตายเราจะ
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รอดกันหมด เป็นงานล้อเลียนลายเส้นนักวาดการ์ตูนสยองที่ชื่อ จุนจิ อิโต้ ซึ่งลวดลายบนแผ่นนี้เป็น

การล้อเลียนแสดงระดับสติปัญญาของนายกไทย ออกแบบโดยศิลปินที่ชื่อว่า Benda5000 หรือลายที่

ชื่อว่า Skateboard is not a crime ที่ต้องการสื่อว่าการคิดต่างไม่ใช่อาชญากร และสเก็ตบอร์ดไม่ใช่

อาชญากรรม ปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้าง ตำรวจไม่ได้มีไว้ตีประชาชน รถน้ำควรใช้ดับไฟ แรงบันดาลใจ

จาก Motto อมตะของสเก็ตบอร์ด Skateboarding is not a crime ออกแบบโดย BENXBLUES ซึ่ง

จะเห็นได้ว่าลวดลายของสเก็ตบอร์ดนั้นมีการเสียดสีการทำงานของตำรวจที่กำลังตีประชาชนอยู่ เป็น

ต้น ซึ่งลายต่าง ๆ นี้เป็นลายที่ร้านขายอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดแบรนด์ไทยอย่างร้าน Eazy ร้าน Rize ร้าน 

Switch และร้าน Tricket ทำด้วยกันเพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนประชาธิปไตยไทย ในขณะที่การ

เลือกซื้อสเก็ตบอร์ดที่มีลวดลายเกี่ยวข้องกับการเมืองของบางคนนั้น เลือกซื้อเพื่อเป็นการสนับสนุน

ร้านค้า ซึ่งถือว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน  

   

  “สเก็ตบอร์ดที่ผมมีตอนนี้มันจะเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมด 

 ก็คือตั้งใจสนับสนุนแบรนด์ที่เขามีอุดมณ์การด้านเดียวกัน ก็เหมือนสนับสนุน

 กันเองมากกว่าครับ ก็พยายามสนับสนุนกันเอง แล้วก็ทางแบรนด์ที ่เขาทำ

 ผลิตภัณฑ์สเก็ตบอร์ดที่ออกมาเป็นรูปแบบของการสนับสนุนประชาธิปไตยไม่ว่า

 จะเป็นเสียดสีหรืออย่างไรก็ตาม อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาเองก็ได้มาช่วยเหลือใน

 ม็อบด้วยอะไรด้วย เราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเหมือนการช่วยเหลือกันไปมา แล้วก็

 เป็นเหมือนการแสดงออกด้วยว่าเรามีอุดมคติหรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ

 ไหนผ่านสเก็ตของเราครับ” 

(ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 

  

  

 

  

 
ภาพที่ 3.12 ลายสเก็ตบอร์ดที่เกี่ยวกับการเมืองไทย จาก

https://web.facebook.com/Rizeskatestore/phot

os/428329758788002 

ภาพที่ 3.11 ลายสเก็ตบอร์ด ผนตรจรกม จาก 

https://web.facebook.com/Rizeskatesto

re/photos/430290658591912 
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 นอกจากเรื่องราวของลวดลายบนแผ่นที่สร้างสรรค์โดยนักวาดและร้านสเก็ตบอร์ดแล้ว แผ่น  

สเก็ตบอร์ดมักถูกนำมาใช้เขียนข้อความ สัญลักษณ์ หรือแปะสติ ๊กเกอร์ลงบน Grip Tape หรือ

กระดาษทรายสเก็ตบอร์ด เพื่อใช้สื ่อสารและแสดงถึงสิ่งที่ต้องการสื่อของเจ้าของสเก็ตบอร์ด ซึ่ง

เรื่องราวที่พวกเขาต้องการสื่อสารนั้นล้วนอยู่ภายใต้บริบททางการเมือง เช่น มีการเขียนข้อความ “NO 

MORE DICK TATOR SHIRT” ซึ่งต้องการเสียดสีและล้อเลียนคำว่า Dictator ที่มีความหมายว่าเผด็จ

การ หรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์สามนิ้วหรือที่พวกเขาเรียกล้อเลียนกันว่าสามกีบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใน

การต่อสู้และเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นต้น  

   

  “ว ันแรกเราเข ียนบน Grip Tape เลยว ่า NO MORE DICK TATOR 

 SHIRT บน Grip Tape ด้านที่เป็นกระดาษทราย เรามีปากกาสำหรับพวกเขียน

 กราฟฟิตี้เขียนกำแพง กระดาษทรายสีดำเราเขียนปากกาสีขาวเลย  NO MORE 

 DICK TATOR SHIRT แล้วก็ถือไป แล้วเราก็เอาสเก็ตบอร์ดอันนั้นแหละชูแทน

 ป้ายในวันนั้น” 

(NEOW, 2565, สัมภาษณ์) 

   

  “มีสติ๊กเกอร์สามกีบ คือพวกผมทำขึ้นมาเองครับ คือมันเป็นสติ๊กเกอร์

 สามขีดประมาณนี้ มีรุ ่นน้องคนหนึ่งทำ แล้วก้เอามาติดกัน เอามาติดใต้สเก็ต

 บอร์ดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้ครับ” 

(มิ้น, 2565, สัมภาษณ์) 

 

 

  

 

 

 
ภาพที่ 3.13 เขียนข้อความบนแผน่สเก็ตว่า“NO 

MORE DICK TATOR SHIRT” จาก NEOW 
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 นอกจากเรื่องราวของการนำสเก็ตบอร์ดมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในสถานที่ชุมนุมแล้ว ยัง

พบว่าราษเก็ตบางคนให้ความหมายกับสเก็ตบอร์ดในเชิงสัญลักษณ์ของความอิสระ ความขบถ ซึ่งการ

ให้ความหมายเช่นนี้ทำให้พวกเขาบางคนเห็นถึงความเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางการเมือง ดังนี้ 

   

  “การเล่นสเก็ตบอร์ดผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาของกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะไม่

 ยอมต่อสังคมอยู่แล้วครับ ด้วยวัฒนธรรมจากเมืองนอกที่แบบว่าจุดเริ่มต้นของคน

 เล่นสเก็ตคือกลุ่มที่เป็นพวกที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่ main stream เป็นกลุ่มคน

 นอกแถวหรืออะไรก็แล้วแต่ ในจุดเริ่มต้นของมันผมเลยรู้สึกว่าโดยส่วมตัวผมอิน

 กับวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ด วัฒนธรรมฮิปฮอปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ มันเลยทำให้ผม

 รู้สึกว่าการเล่นสเก็ตบอร์ด หรือว่าต่อต้านความไม่เป็นธรรม ความไม่ชอบธรรม 

 หรือว่ามีหัวขบถเล็กน้อยที่จะกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปล่ง มันเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นอัต

 ลักษณ์ของสเก็ตบอร์ดอยู่แล้ว ใช้เป็นคำว่ากลุ่มคนที่ไม่ยอมดีกว่าครับ กลุ่มคนที่

 ไม่ยอมต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ยอมต่อความยากลำบากในบางส่วนครับผม”  

(ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 

    

ภาพที่ 3.14 แผ่นสเก็ตที่มีการเขียนข้อความและ

ลวดลาย จาก วรรณวลี มหารงค ์
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  “สำหรับพี่แล้วสเก็ตบอร์ดมันเชื่อมโยงกับการเมืองตรงที่มันเป็นมันเกิด

 จากsubcultureของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกที่ถูกกดทับที่ถูกกีดกันออก

 จากออกจากสังคมอะไรแบบนี้ครับ ที่นี้สเก็ตบอร์ดมันเชื่อมโยงกับดนตรีพังค์กับ

 แฟชั่นสตรีท ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกลุ่มคนวัยรุ่นที่ถูกปฏิเสธจากวัฒนธรรม 

 Mainstream ในความคิดพ่ีนะ” 

 (ตรีวิทย์ บุญกวีศิลป์, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 และการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลที่พบว่าผู้เล่นสเก็ต

บอร์ดมีความสัมพันธ์กับเรื ่องราวของแฟชั ่นการแต่งกายและวัฒนธรรมอื ่น ๆ ดังหัวข้อที ่ 3.1 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเก็ตบอร์ดกับสเก็ตเตอร์ในชีวิตประจำวัน การแต่งกายของพวกเขานั้นไม่มียูนิ

ฟอร์มที่ตายตัวและให้ความสำคัญกับรองเท้าเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันในพื้นที่ชุมนุมภายใต้กิจกรรม

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะราษเก็ตพบว่าการแต่งกายของพวกเขานั้นไม่ได้แตกต่างกับการ

แต่งกายในวันอื่น ๆ มากนัก แต่หลายคนจะเลือกเน้นใส่เสื้อที่มีสีดำเพื่อให้กลมกลืนกับม็อบ และบาง

คนเลือกใส่เสื้อที่สกรีนคำว่าคณะราษเก็ต ซึ่งเป็นเสื้อที่ทางคณะราษเก็ตทำออกมาขายและแจกให้กับผู้

ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่อยากได้ สำหรับบางคนอาจจะมีเครื่องแต่งอย่างผ้าปิดหน้าหรือพยายามใส่

หน้ากากผ้าตลอดเวลาแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดกำลังระบาดหนักก็ตาม เพื่อเป็นการ

ปกปิดตัวตน นอกจากนี้เครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาเมื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นพบว่าผู้เล่นส

เก็ตบอร์ดหลายคนมักจะสะพายกระเป๋าเป้ไปเพ่ือเก็บสัมภาระและเพ่ือให้สะดวกต่อการถือสเก็ตบอร์ด  

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป้าหมายสำคัญในการมาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะราษเก็ตนั้นอยู่

ภายใต้บริบทของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นหลัก ทำให้ราษเก็ตหลายคนต่างมีประสบการณ์ใน

การเข้าร่วมชุมนุมที่ปราศจากจากสเก็ตบอร์ดด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวว่าส่วนใหญ่ที่ไปเข้าร่วม

การชุมนุมแม้จะนำสเก็ตบอร์ดออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง แต่ก็มีบางครั้งที่ไม่สามารถนำสเก็ต

บอร์ดออกมาได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกลงมา ซึ่งจะทำให้สเก็ตบอร์ดเปียกน้ำและเกิด

ความเสียหายได้ ทั้งนี้ภายใต้การชุมนุมเมื่อครั้งที่ไม่ได้นำสเก็ตบอร์ดออกมานั้น เป็นเพราะบางครั้ง

รับหน้าที่เป็นการ์ดหรืออาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือในม็อบ ทำให้หลายคนต่างมีประสบการณ์ที่ได้จาก

การเข้าร่วมเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป แต่ประสบการณ์ที่หลายคนมีร่วมกัน คือ ความรุนแรงที่

เกิดขึ้นภายใต้การชุมนุม ซึ่งเป็นความรุนแรงที่มาจากรัฐ เช่น การฉีดน้ำแรงดันสูง การใช้แก๊สน้ำตา 
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การยิงกระสุนยาง เป็นต้น เห็นได้จากตัวอย่างคำบอกเล่าต่าง ๆ จากราษเก็ตที่อยู่ในเหตุการณ์การใช้

ความรุนแรงดังต่อไปนี้ 

   

  “เหตุการณ์ที่ผมพอจะจำมันหลายที่มากเลยครับ อย่างตอนนั้นที่ราบ 1 

 มีการสลายการชุมนุมที่ค่อนข้างรุนแรงครับ วันนั้นผมไปจำได้ว่ามีรถน้ำ มีคนโดน

 กระทืบ มีภาพในข่าวที่มีตำรวจเตะมวลชน หรือว่าอะไรอย่างนี้ครับอยู่ในนั้นด้วย 

 แล้วก็สถานการก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็มีการใช้กระสุนยาง การใช้แก๊ส

 น้ำตาแล้วก็ฉีดน้ำ รวมถึงตรงสนามหลวงที่มีกิจกรรมที่มีกิจกรรมราษเก็ตวันนั้นก็

 โดนสลายการชุมนุมด้วยครับ มีคนโดนจับ ใช้กระสุนยางต่าง ๆ  มันทำให้เห็นว่า

 อำนาจรัฐเขาสามาถทำไรกับเราได้บ้าง น่าจะเป็นพ้อยหลัก เพราะว่าในยุคของพ่อ

 แม่ผมก็ได้ไปร่วมชุมนุมในยุคสมัยคนเสื้อแดงมาก็คือเขาก็เจ็บมาเยอะ แต่ว่าเรา

 อาจจะไม่ได้อยู่ในซีนที่เขาเจ็บกันหนัก แต่ว่าตอนนี้เราก็ได้ประสบเอง เพราะฉนั้น

 มันก็เลยทำให้เห็นถึงความอยุติธรรม แล้วก็อำนาจรัฐที่เขาสามารถกล้าทำกับเด็ก

 กับประชาชน กับคน กับเด็กสเก็ต กับเด็กเต้น เด็กบีบอย lgbtq หรือว่าคนที่เขา

 มาเรียกร้องด้วยสันติวิธีทั้งหลาย ได้ประสบว่ารัฐเขาทำได้ที่จะสลายการชุมนุม ที่

 จะจับกุมแล้วก็ข่มขู่ อันนี้คือประสบการณ์หลักทครับมันทำให้เห็นว่ารัฐบาลเขาทำ

 ได้อะครับ”  

(ณัฐพล, 2565, สัมภาษณ์) 

  

  “ไปม็อบบ่อยครับแต่มีครั้งหนึ่งที่โดนหนัก ๆ คือโดนแก๊สน้ำตา ที่แยก

 เกียกกาย แล้วแบบพวกตำรวจเขายิงแก๊สน้ำตามาแบบทั่วถนนเลยครับ ตอนแรก

 ก็กำลังจะขนเสื้อขนน้ำไปที่แนวหน้าของการชุมนุมครับ เพราะว่าข้างหน้าเขา

 ต้องการน้ำ วิ่งได้ไปประมาณไม่ถึงครึ่งทาง ไม่ไหวครับ ทิ้งน้ำแล้ววิ่งเข้ามา มัน

 แบบมันแสบไปหมดเลยครับ หายใจไม่ออก ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกำลังจะตาย

 จริง ๆ มันทรมาน” 

 (พี, 2564, สัมภาษณ์) 
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  “ผมเคยไปม็อบน่าจะเกิน 15-20 ครั้ง คือจริง ๆ ตอนแรกผมไม่ได้สนใจ

 การเมืองเลย แล้ววันหนึ่งมันเริ่มจากการที่ได้สัมผัสกับตำรวจ ตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ 

 เหมือนโดนตำรวจจราจรจับอะไรแบบนี้ แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าหลาย ๆ อย่างมันไม่แฟร์ 

 ทีนี ้ก็เลยเริ ่มตั ้งคำถามหลาย ๆ อย่าง เริ ่มจากจุดเล็ก ๆ ในโรงเรียน แล้วก็

 เริ่มขยับมาในสังคม ทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะมาก แต่ตอนนั้นอาจจะคิดว่า

 มีปัญหาอยู่คนเดียว แต่พอเริ่มได้รู้จักคนที่มีแนวคิดเดียวกันก็เริ่มรู้ว่าอ๋อจริง ๆ มัน

 มีปัญหาเหล่านี้อยู่จริง ๆ ในประเทศนะ แล้วทีนี้ก็เริ่มได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นตอน

 ที่มีกลุ่มรอยัลลิสต์ครับก็เริ่มตาสว่างขึ้นเรื่อย ๆ ครั้งแรกที่ไปม็อบเหมือนวันนั้นมี

 สาดรถยิงน้ำที่ผสมแก๊ส ผสมสี รู้สึกว่าวันนั้นสำหรับผมจะเป็นวันแรก ๆ ที่เริ่ม

 รุนแรง” 

(Rebelllious, 2565, สัมภาษณ์) 

  

  “สำหรับตัวผมเองที่ไปม็อบเคยเป็นแนวหน้ามาก่อน ส่วนใหญ่จะไปดู

 สภาพแวดล้อมในม็อบว่าเป็นอะไรยังไง มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงหรือเปล่า 

 ส่วนมากก็จะเกิดเหตุการณ์ตอนเวลาเราไปแล้วมันเกิดความรุนแรงขึ้นแล้ว แบบ

 มาตู้มอะไรเสร็จแล้ว มันเกิดจังหวะนั้นพอดีแล้ว เราก็ช่วยคนที่โดนแก๊สน้ำตา 

 โดนลูกหลงมาอะไรแบบนี้ครับ” 

 (Mevn, 2565, สัมภาษณ์) 

  

  “คือหนูไปม็อบแล้วอยู่ในหลายเหตุการณ์มาก แล้วหนูก็มีผลกระทบ

 กลับมาจากการไปม็อบ คือหนูไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลย ไม่เป้นซึมเศร้า ไม่เป็น

 อะไรเลย ทีนี้วันนั้นที่หนูไปม็อบรู้สึกวันที่ 16 ตุลา หนูไปอยู่ตรงหน้ารถ ฉีดน้ำ ไป

 คนเดียวตอนนั้น แล้วเสียงของรถมันยังดังอยู่ในหัวตลอดเลย บางทีเราไปเล่น

 สเก็ตอยู่ใต้ทางด่วนอันนี้วันอื่น ๆ ที่ไม่ได้ไปม็อบนะ อยู่ใต้ทางด่วนได้ยินเสียงรถ

 หนูก็รู้สึกขนลุก มันนึกถึงวันนั้นเลยนะ แต่มันนึกถึงจริง ๆ ที่บ้านเลยพาไปพบ
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 แพทย์ว่าลูกเป็นไรไหม หมอเลยบอกว่าน้องเหมือนจะเป็นแพนิคนะ มันต้องระวัง

 นู่นระวังนี่ตลอด หนูกลายเป็นแบบพวกที่ต้องวางแผนชีวิตไปเลยช่วงหนึ่ง  

  วันที่รู้สึกว่าหนักก็คือวันที่ฉีดน้ำผสมสีผสมแก๊ส วันนั้นหนูตัวสีฟ้าตอนที่

 หนูโดนหนูแสบตามาก น้ำตาไหล โคตรแสบเลย แล้วจะเอามือไปจับตัวก็ไม่ ได้ 

 เราไม่เคยต้องมารับมือกับอะไรแบบนี้มาก่อน หนูไม่ได้เตรียมใจมาที่จะโดนรถฉีด

 น้ำ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ตั้งม็อบกันอย่างสงบมาตลอด ไม่เคยเกิดเหตุการณ์

 รุนแรงอะไรแบบนี้มาก่อน แต่พอเป็นครั้งนั้นมันแสบไปหมด มันทรมานมาก หนูก็

 ต้องเข้าไปหลบในจุฬา เขาก็เข้ามาปฐมพยาบาลให้ ไม่ไหว วันนั้นเอาสเก็ตไป

 ด้วยสเก็ตก็เปียกบวมน้ำจนมันใช้ไม่ได้แต่ยังเอามาเก็บไว้ที่บ้านอยู่เลยทุกวันนี้ 

 กลับมาแพนิคอยู่เป็นเดือน ๆ เลย” 

(ลูกจันทร์, 2565, สัมภาษณ์) 

  

 ทั้งนี้ประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้นและการเข้าร่วมราษเก็ตยังทำให้พวกเขามีความเชื่อมโยง

หรือความสัมพันธ์กันในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ชุมนุมภายใต้บริบทของการเคลื่อนไหวทาง

การเมือง เช่น มีการสานสัมพันธ์ต่อกันโดยการชวนไปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยน

ช่องทางติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน และจะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องราวประสบการณ์การเล่นสเก็ตบอร์ดใน

ชีวิตประจำวันและประสบการณ์การเล่นสเก็ตบอร์ดภายในพื้นที่ชุมนุมนั้น แม้จะเป็นบริบทการเล่นส

เก็ตบอร์ดในวาระที่ต่างกัน แต่ทั้งสองประสบการณ์นั้นมีความเชื่อมโยงกันไม่ได้แยกขาดออกจากกัน 

โดยผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายใต้ปรากฏการณ์คณะราษเก็ตในบท

ถัดไป 
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห์และสรุป 

  

 เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของคณะราษเก็ตและประชาชนสเก็ตบอร์ด

ที่เป็นส่วนหนึ่งในการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเครือข่าย

ผู้กระทำ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มาการศึกษาจากภาคสนามภายใต้แนวคิดเครือข่ายผู้กระทำ 

(Actor Network Theory) เพื่อตอบคำถามการศึกษาว่าการก่อตัวและขบวนการของคณะราษเก็ต

เกิดขึ ้นได้อย่างไรภายใต้บริบทสังคมและการเมืองไทย ตลอดจนตอบคำถามว่าสเก็ตบอร์ด 

(Skateboard) กับตัวผู้เล่น (Skater) มีประสบการณ์และเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมือง

อย่างไร 

  

4.1 ความสัมพันธ์ของผู้เล่นกับสเก็ตบอร์ด 

 4.1.1 วัตถุภาวะของสเก็ตบอร์ดกับการประกอบสร้างตัวตนของผู้เล่น 

  จากเรื่องราวประสบการณ์อุบัติเหตุจากการเล่นสเก็ตบอร์ดของราษเก็ตที่ได้บอกเล่า

อยู่ในบทที่ 3 นั้น สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุภาวะของสเก็ตบอร์ดที่มีความเร็วเป็นคุณสมบัติ ทำให้สเก็ต

บอร์ดสามารถใช้เป็นพาหนะในการเคลื ่อนที ่ ตลอดจนเป็นกิจกรรมของกลุ ่มคนจำนวนหนึ่ง 

ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไปไม่ได้ว่าความเร็วดังกล่าวของสเก็ตบอร์ดเองก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและ

อันตรายได้ด้วยเช่นกัน แต่ในทางกลับกันความเร็วหรือวัตถุภาวะของสเก็ตบอร์ดดังกล่าวก็กลับเป็นสิ่ง

ที่สร้างความตื่นเต้น ท้าทาย ความแปลกใหม่ ความกล้าหาญ ตลอดจนมีส่วนในการสร้างวิธีคิดให้กับผู้

เล่นสเก็ตบอร์ดได้ด้วยเช่นกัน  

  4.1.1.1 วัตถุภาวะกับวิธีคิด 

   จากความเร็วของสเก็ตบอร์ดที่ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไวนั้น ทำให้ราษ

เก็ตหลายคนในที่นี้กล่าวว่าการจะเล่นสเก็ตบอร์ดได้นั้นต้องก้าวข้ามขีดจำกัดในเรื่องของความกลัวไป

ให้ได้ เพราะทุกครั้งที่ขึ้นไปยืนบนสเก็ตบอร์ดนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และการขึ้นไป

ยืนทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดนั้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง หวาดเสียว หวาดกลัว ได้  ความรู้สึกเหล่านี้
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เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อวิธีคิดของผู้เล่นในเรื่องของการก้าวข้ามความกลัว  การท้าทาย   ซึ่งสะท้อน

ออกมาให้เห็นผ่านการให้ความหมายที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดดังกล่าว เช่น ใช้สเก็ตบอร์ดเป็นสัญลักษณ์ใน

การต่อสู้กับอำนาจรัฐ เพราะมองว่าสเก็ตบอร์ดช่วยให้ก้าวข้ามความหวาดกลัวได้ และสะท้อนออกมา

ให้เห็นการท้าทายอำนาจรัฐผ่านปฏิบัติการที่เกิดขึ้น กล่าวได้ว่าวัตถุภาวะของสเก็ตบอร์ดนั้นสามารถ

ทำให้พวกเขานั้นมีความกล้าที่จะท้าทาย และเผชิญหน้ากับสิ่งที่กดทับพวกเขาอยู่ได ้

  4.1.1.2 วัตถุภาวะกับทักษะ 

   นอกจากความเร็วของสเก็ตบอร์ดที่ให้ความรู้สึกไม่มั่นคงและผูกติดอยู่กับ

ความรู้สึกหวาดกลัวแล้วนั้น ความเร็วดังกล่าวยังส่งผลให้การเล่นสเก็ตบอร์ดต้องใช้ระยะเวลาในการ

ฝึกฝนพอสมควร เพราะนอกจากการยืนทรงตัวเพื่อให้เคลื่อนที่ไปบนสเก็ตบอร์ดได้นั้น จะเห็นได้ว่า

การเล่นสเก็ตบอร์ดยังมีท่าทางการกระโดด การไถไต่บนอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย ทำให้ผู้เล่นต้องใช้เวลา

ในการฝึกฝนและเรียนรู้ในการใช้ความเร็ว ตลอดจนควบคุมความเร็วของสเก็ตบอร์ดให้เกิดความเคย

ชิน เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นของพวกเขาให้มีหลากหลายยิ่งขึ้น การที่จะต้องใช้เวลาในการเพิ่มทักษะ

ของพวกเขาดังกล่าว ทำให้บางคนมองว่าเป็นเรื่องของความท้าทาย ในขณะเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าการ

ใช้เวลาในการฝึกฝนดังกล่าว เพื่อให้ได้ท่าทางต่าง ๆ ส่งผลให้บางคนมองว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก มีน้อย

คนที่จะสามารถทำได้  สิ่งนี้จึงทำให้การเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นสามารถสร้างความโดดเด่นหรือตัวตนให้กับ

พวกเขาได้ วิธีคิดเช่นนี้สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านเรื่องราวของแรงบันดาลใจในการเล่นสเก็ตบอร์ดของ

พวกเขาที่มองว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดจะทำให้ดูเท่ ดูดี ดังนั้นทักษะการเล่นสเก็ตบอร์ดจึงเป็นสิ ่งที่

ประกอบสร้างอัตลักษณ์ให้กับผู้เล่นได้  

  4.1.1.3 วัตถุภาวะกับจิตใจ 

   วัตถุภาวะของสเก็ตบอร์ดนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการใชเป็นกิจกรรม

ออกกำลังกายได้แล้วนั้น ยังมีส่วนในการเยียวยา รักษาบำบัดจิตใจของผู้เล่นอีกด้วย ซึ่งสะท้อนออกมา

ให้เห็นจากเรื่องเล่าประสบการณ์ของราษเก็ตที่เมื ่อพวกเขาได้เล่นสเก็ตบอร์ดแล้วนั้น ความเร็ว

ดังกล่าวทำให้พวกเขาต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตัวเองและกับสเก็ตบอร์ดของพวกเขาด้วย วัตถุภาวะ

ของสเก็ตบอร์ดจึงมีส่วนช่วยในการบำบัดและเยียวยาจิตใจของหลายคนให้ดีขึ้นได้ 

 แต่ขณะเดียวกันวัตถุภาวะดังกล่าวก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์อื่นร่วมด้วย ๆ ด้วย 

อาทิ หงุดหงิด คึกคะนอง ดีใจ ปลดปล่อย เป็นต้น เนื่องจากเมื่อฝึกฝนแล้ว ผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้ผล

จากการฝึกฝนที่ต่างกันหรือมีอารมณ์ร่วมกับการเล่นในแต่ละวันต่างกัน บางคนอาจรู้สึกหงุดหงิดที่ฝึก
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ท่าใดท่าหนึ่งไม่ได้สักที บางคนรู้สึกดีเวลาที่ได้ผาดโผนอยู่บนสเก็ตบอร์ด หรือรู้สึกสนุกปลดปล่อยแม้

จะหกล้ม หรือบางคนทำท่าใหม่ ๆ ได้ก็จะโห่ร้องดีใจ เป็นต้น นอกจากวัตถุภาวะของสเก็ตบอร์ดจะมี

ผลต่อจิตใจของผู้เล่นด้วยแล้วนั้น ยังพบว่าสังคมสเก็ตบอร์ดเองก็ส่งผลต่อจิตใจของผู้เล่นบางคนดว้ย

เช่นกัน เห็นได้จากคำบอกเล่าของราษเก็ตหลายคนที่บอกว่าสเก็ตบอร์ดบอร์ดมีส่วนทำให้เขามีสังคม 

มีเพื่อนฝูง การได้ออกไปเล่นสเก็ตบอร์ดจึงทำให้ได้พบปะ พูดคุยกับผู้คน และสามารถช่วยเยียวยา

จิตใจได้ด้วยเช่นกัน   

  

 4.1.2 สเก็ตบอร์ดกับผู้เล่น และความเป็นชายขอบ 

  จากประสบการณ์การเล่นสเก็ตบอร์ดของราษเก็ตในชีวิตประจำวัน ที่พวกเขาหลาย

คน ต่างเคยมีประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องของโดนเหยียดหรือถูกมองในแง่ลบ โดนไล่ และปัญหา

เรื่องพ้ืนที่เล่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ตลอดจนมุมมองจากราษเก็ตบางส่วนเองก็มองว่าการ

เล่นสเก็ตบอร์ด ทั้งในบริบทของต่างประเทศ และในบริบทสังคมไทยเองต่างก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มคน

ที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานของสังคม เช่น มีการแต่งกายที่แตกต่างกับกิจกรรมอ่ืน ๆ  ชอบความผาดโผน 

ความท้าทาย เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยในสังคม ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาย

ขอบของการเล่นสเก็ตบอร์ด ที่ทำให้ผู้เล่นหรือราษเก็ตเองต้องมีการต่อสู้และช่วงชิง ซึ่งการต่อสู้และ

ช่วงชิงของพวกเขาล้วนสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านปฏิบัติการต่าง ๆ ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการไม่

ยอมจำนนต่อคำสั่งห้ามไม่ให้เล่นสเก็ตบอร์ดจากคนรอบข้าง การช่วงชิง ต่อรองพื้นที่หรือการสร้าง

พื้นที่สำหรับกิจกรรมของพวกเขาเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ทำกิจกรรมที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐ เป็นต้น การต่อสู้ดังกล่าวทำให้เห็นว่ากิจกรรมของพวกเขามีลักษณะของความเป็นชายขอบ  

  ในอีกมิติหนึ่งเรื่องราวของความเป็นชายขอบ และการต่อสู้ช่วงชิงดังกล่าวของพวก

เขานั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Sub Culture) ที่การเล่นสเก็ตบอร์ดนั้นไม่ได้

เป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากภาครัฐส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง

พื้นที่ เป็นต้น ในขณะเดียวกันการต่อสู้และการช่วงชิงเองก็แสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้า การตอบโต้

กับอำนาจกระแสหลักด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในอีกแง่หนึ่ง กลุ่มวัฒนธรรมย่อยอย่างกิจกรรมการ

เล่นสเก็ตบอร์ดนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของกลุ่มคนและสเก็ตบอร์ดของพวกเขา โดย

การดำเนินกิจกรรมตามความพึงพอใจของพวกเขาเอง จนกลายเป็นกลุ่มทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม

ย่อยกลุ่มหนึ่งนั่นเอง 
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  จากความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับสเก็ตบอร์ด ทั้งในด้านของวัตถุสภาวะและการ

ประกอบสร้างตัวตน และด้านของความเป็นชายขอบนั้น ทำให้เห็นถึงเรื่องราวของการให้คุณค่าและ

ให้ความสำคัญกับการท้าทายการเผชิญหน้า การต่อสู้ต่อรองของผู้เล่นสเก็ตบอร์ด การให้คุณค่ากับสิ่ง

เหล่านี้ของพวกเขาจึงเป็นส่วนหนึ่งในการไม่ยอมจำนนต่ออำนาจของเผด็จการด้วยเช่นกัน เมื่อไม่ยอม

จำนนต่ออำนาจเผด็จการดังกล่าวจึงทำให้เห็นพวกเขาออกมาปรากฏตัวพร้อมกับสเก็ตบอร์ดของพวก

เขา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ตลอดจนดำเนินกิจกรรมที่สะท้อนให้

เห็นถึงความเป็นตัวตน ความท้าทาย และเผชิญหน้าต่อสู้กับอำนาจรัฐของพวกเขาผ่านปรากฏการณ์

คณะราษเก็ต ในขณะเดียวกันความเป็นชายขอบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นก็ทำให้หลาย

คนต้องการใช้พื ้นที ่ในการชุมนุมดังกล่าวเรียกร้องถึงสิ ่งที ่พวกเขาควรจะได้ร ับ และเผยแพร่

วัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 

  

4.2 เครือข่าย-ผู้กระทำของคณะราษเก็ต 

 จากปรากฏการณ์ของคณะราษเก็ตที่มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้นำสเก็ตบอร์ดออกมาเป็นส่วน

หนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมือง จะเห็นได้ว่าภายใต้ปรากฏการณ์นี้มีผู้ กระทำ (actors) ทั้งที่เป็น

มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์อย่างตัวผู้เล่น (Skater) และตัวสเก็ตบอร์ด (Skateboard) ที่ทั ้งสองต่างมี

บทบาทในการร่วมชุมนุม โดยจะเห็นได้ว่าผู้กระทำสำคัญที่มีบทบาทเป็นคนริเริ่มปรากฏการณ์คณะ

ราษเก็ต คือ ตรีวิทย์ ซึ ่งเขานั้นเป็นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดในชีวิตประจำวัน และมีความสนใจด้าน

การเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วได้มีไอเดียริเริ่มปรากฏการณ์ดังกล่าว  

 และจากการสัมภาษณ์แม้ว่าตรีวิทย์จะพยายามปฏิเสธว่าการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์คณะ

ราษเก็ตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขา หากแต่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของการชุมนุม แต่กระนั้นก็ไม่อาจ

ปฏิเสธถึงความเป็นผู้กระทำของเขาที่มีบทบาทในการริเริ่มและเชิญชวนผู้เล่นสเก็ตบอร์ดคนอ่ืน ๆ ให้

มารวมตัวกัน ทำให้เกิดผู้กระทำที่มีบทบาทอื่น ๆ เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน อาทิ NEOW ที่นอกจาก

จะเป็นผู ้กระทำในฐานะราษเก็ตแล้ว เขายังกลายเป็นผู ้กระทำที ่ม ีบทบาทสำคัญในการนำ

ความสามารถของเขาที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ในปรากฏการณ์นี้ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการมีส่วนในการ

ออกแบบ การให้ความหมายกับโลโก้ของคณะราษเก็ต ตลอดจนมีส่วนในการสร้างสรรค์ลวดลายสเก็ต

บอร์ด ซึ่งเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้บริบทของการชุมนุม หรือในส่วนของราษเก็ตอย่าง 

Japan ที่เมื ่อได้เข้าร่วมกับคณะราษเก็ตแล้ว ในภายหลังก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัด
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กิจกรรม และนำความสามารถของเขาในด้านโปรดักชัน เช่น ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ เข้ามามี

ส่วนช่วยในการโปรโมทกิจกรรมของคณะราษเก็ตในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ตลอดจนราษเก็ตคนอื่น ๆ 

ก็ต่างมีบทบาทเป็นผู้กระทำภายใต้การเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิ จกรรม หรือ

แสดงออกโดยการนำสเก็ตบอร์ดออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหว  

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากเหล่าผู้กระทำที่เป็นมนุษย์อย่างราษเก็ตดังกล่าวแล้ว ปรากฏการณ์

ของคณะราษเก็ตนี้ยังประกอบไปด้วยผู้กระทำที่ไม่ใช่มนุษย์ร่วมอยู่ด้วย ซึ่งวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มี

ความเป็นผู้กระทำท่ีสำคัญในปรากฏการณ์นี้ เห็นได้จากตัววัตถุอย่างสเก็ตบอร์ดที่มีบทบาทในการเป็น

สัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ เป็นพาหนะในการเคลื่อนที่ ตลอดจนมีส่วนในการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

ของราษเก็ต สะท้อนออกมาให้เห็นจากการที่ราษเก็ตได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่กิจกรรม

ที่เกิดจากความเร็วของสเก็ตบอร์ด ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อคนในพ้ืนที่ชุมนุม ทำให้ราษเก็ตมี

การทำแนวกั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน เป็นต้น ในขณะที่อีกแง่มุมหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่ราษเก็ตได้นำมาใช้ทำเป็นแนวกั้นเองก็มีส่วนเป็นผู้กระทำภายใต้ปรากฏการณ์นี้เช่นกัน โดย

อุปกรณ์ดังกล่าวมีหลากหลายอย่าง เช่น แพ็คน้ำดื่ม กระเป๋า รั้วกั้น เชือก เป็นต้น  

 ในขณะที่วัตถุอื ่นที่ปรากฏให้เห็นภายใต้ปรากฏการณ์นี้อย่างไวนิลพิมพ์ลายนายกเองก็มี

บทบาทเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมไถหน้าตู่ หรืออีกนัยหนึ่งก็มีบทบาทเป็นพื้นที่ของการ

ระบายความโกรธ ความเกลียดชังที ่ชาวราษเก็ตมีต่อนายกและรัฐบาลชุดนี ้ ทั ้งนี ้ในส่วนของ

สภาพแวดล้อมอย่างพื้นที่ของการชุมนุมเองก็มีบทบาทเป็นผู้กระทำภายใต้ปรากฏการณ์นี้เช่นกัน 

เนื่องจากพื้นที่มีส่วนทำให้ราษเก็ตเลือกใช้สเก็ตบอร์ดหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดให้เข้า

กับสภาพพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการที่ราษเก็ตนั้นมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สเก็ตบอร์ด อย่างเช่น

มีการปรับเปลี่ยนล้อสเก็ตบอร์ดให้ใหญ่ขึ้น ก่อนจะไปพื้นท่ีชุมนุมจริงซึ่งบางพ้ืนที่นั้นอาจเป็นพ้ืนถนนที่

มีความขรุขระ การเปลี่ยนล้อจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การเคลื่อนที่ในสภาพพ้ืนผิวที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อสเก็ต

บอร์ดนั้นมีศักยภาพมากข้ึน สภาพแวดล้อมอย่างเช่นพ้ืนผิวถนนเองก็ถือเป็นหนึ่งในผู้กระทำที่สะท้อน

ออกมาให้เห็นภายใต้ปรากฏการณ์นี้เช่นกัน 

 จากความเป็นผู้กระทำของสิ่งต่าง ๆ ข้างต้น ในอีกแง่มุมหนึ่งปรากฏการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็น

ถึงความเป็นเครือข่ายผู้กระทำอยู่ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการมารวมตัวกันของเหล่าราษเก็ต ซึ่งถือได้

ว่าเป็นเครือข่ายของคนเล่นสเก็ตบอร์ดที่ถูกดึงเข้ามาให้อยู่ภายใต้ปรากฏการณ์นี้ ตลอดจนผู้สนับสนุน

กิจกรรมหรือร้านที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ดเองต่างก็เป็นเครือข่ายนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการ

รวมตัวของคณะราษเก็ตที่เป็นการรวมตัวแบบหลวม ๆ มีความอิสระ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว นั่นจึงทำ
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ให้ราษเก็ตคนอื่น ๆ สามารถกระจายตัวไปเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ไม่ยึดติดหรือขึ้นอยู่กับกลุ่มเพียง

อย่างเดียว สิ่งนี้จึงทำให้มีภาพราษเก็ตที่ออกมาเคลื่อนไหวเพียงลำพังปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง  

 นอกจากนี้ในอีกมิติหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าสเก็ตบอร์ดแต่ละตัว ต่างก็มีเครือข่ายจากการประกอบ

ชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนสามารถกลายเป็นหนึ่งในผู้กระทำปรากฏให้เห็นร่วมอยู่ในปรากฏการณ์นี้

ด้วย อย่างไรก็ตามความเป็นเครือข่ายผู้กระทำดังกล่าวไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่ภายใต้ปรากฏการณ์นี้ 

หากแต่ยังสร้างเครือข่ายให้แผ่ขยายออกไปอีกด้วย เช่น ในภายหลังมีกลุ่มราษเก็ตที่ชื่อว่า Skate แก๊ง

สามกีบ ออกมาเคลื่อนไหวภายใต้บริบทการเมือง และมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเรียกร้องให้ภาครัฐ

สนับสนุนเกี่ยวกับสนามสเก็ตบอร์ด ตลอดจนผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสเก็ตบอร์ด

เพิ่มขึ้นอีกด้วย เห็นได้จากการพูดคุยกับราษเก็ตที่บอกเล่าว่ากิจกรรมของพวกเขาได้รับความสนใจ

จากสื่อมวลชน ทำให้มีสื ่อมวลชนเข้ามาสอบถามพูดคุยกับพวกเขา ซึ่งการได้รับความสนใจจาก

สื่อมวลชนดังกล่าวยังนำมาสู่การเพิ่มพื้นที่ข่าวสาร หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ดในโลก

ออนไลน์ให้มีมากขึ้นอีกด้วย และจากการศึกษาค้นคว้าและสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาเองก็พบว่า ก่อน

หน้านี้ข่าวสาร บทความ หรือเว็บบล็อกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสเก็ตบอร์ดในบริบทของสังคมไทยนั้น

แทบไม่มีอยู่เลย แต่ในปัจจุบันพบว่าเรื่องราวข่าวสารหรือบทความในโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสเก็ต

บอร์ดในบริบทสังคมไทยนี้มีเพ่ิมมากขึ้น  

 กล่าวได้ว่าปรากฏการณ์คณะราษเก็ตสามารถสร้างเครือข่ายราษเก็ตให้มีเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเป็น

เครือข่ายที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ของการชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพ ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่

อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการพ้ืนทีก่รุงเทพด้วย เห็นได้จากการเกิดขึ้นของราษเก็ตยังจังหวัดอ่ืน ๆ รวมไป

ถึงต่างประเทศอย่างเมียนมาร์ที่มีภาพปรากฏให้เห็นถึงเครือข่ายราษเก็ต ทีส่ร้างเครือข่ายการประท้วง

ด้วยการนำสเก็ตบอร์ดออกมาเป็นส่วนหนึ่ง ตลอดจนรายงานการศึกษาส่วนบุคคล ( individual 

study) เล่มนี้เองก็ปฏิเสธไปไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งในเครือข่าย-ผู้กระทำ ที่ร้อยเรียงและดำเนินเรื่องราวมา

จากปรากฏการณ์คณะราษเก็ตด้วยเช่นกัน ปรากฏการณ์คณะราษเก็ตนี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นเครือข่าย-ผู้กระทำของทั้งมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่มีความเป็นพลวัต ไม่หยุดนิ่ง อันเป็น

ผลมาจากการเป็นผู้กระทำและสร้างสรรค์ร่วมกันของพวกเขา (มนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์)  

 

4.3 ผู้เล่นกับสเก็ตบอร์ดและการทำงานร่วมกันภายใต้ปรากฏการณ์คณะราษเก็ต 
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 ภายใต้บริบทการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะราษเก็ตที่มีทั้งมนุษย์อย่างราษเก็ต และสิ่ง

ที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างสเก็ตบอร์ดต่างเป็นผู้มีบทบาทแล้วนั้น ปรากฏการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองยัง

มีความสัมพันธ์ที่ทำงานร่วมกัน เห็นได้จากการที่ราษเก็ตนำสเก็ตบอร์ดมาใช้เป็นสัญลักษณ์ร่วมกับการ

เคลื่อนไหว ซึ่งสัญลักษณ์ในที่นี้เกิดจากการที่พวกเขาบางคนให้ความหมายในการต่อสู้ที่เชื่อมโยงกับส

เก็ตบอร์ด เช่น ให้ความหมายว่าสเก็ตบอร์ดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการต่อสู้กับความกลัว ซึ่งเป็นเรื ่อง

เดียวกันกับการต่อสู้ของอำนาจรัฐ หรือบางคนมองว่าสเก็ตบอร์ดอัตลักษณ์ของสเก็ตบอร์ด คือความ

ขบถที่กล้าจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่แตกต่าง หรือลุกขึ้นมาต่อต้านความไม่เป็นทำที่มีอยู่ในสังคม เป็นต้น  

 นอกจากการทำงานร่วมกันของคนกับสเก็ตบอร์ดในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้

แล้ว ทั้งสองยังทำงานร่วมกันในลักษณะของการที่คนใช้สเก็ตบอร์ดมาสร้างพื้นที่ในการประท้วง เห็น

ได้จากการใช้พื้นที่บนแผ่นบอร์ดออกแบบลวดลายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือมีการใช้ปากกาวาด

ลวดลาย ตลอดจนเขียนข้อความ และแปะสติ๊กเกอร์ต่าง ๆ ลงบนแผ่นสเก็ตบอร์ด นอกจาการสร้าง

พ้ืนที่ประท้วงบนแผ่นสเก็ตบอร์ดดังกล่าวแล้วปรากฏการณ์คณะราษเก็ตยังเป็นการสร้างพ้ืนที่ของการ

ประท้วงด้วยการไปรวมกันโดยมีสเก็ตบอร์ดเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพ้ืนที่กับคน หรือในบางครั้งก็

มีส่วนช่วยเป็นอาสาใช้สเก็ตบอร์ดเคลื่อนที่ไปช่วยสกัดหรือเป็นแนวป้องกันในการชุมนุม และใน

บางครั้งก็สามารถช่วยในการไถหนีการจับกุมจากตำรวจได้เช่นกัน 

 

สรุป 

 การศึกษานี้ เพ่ือทำความเข้าใจถึงปรากฏการณ์คณะราษเก็ตที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของสังคม

และการเมืองไทย ภายใต้กรอบคิด Actor Network Theory เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายของ

มนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ว่ามีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันได้อย่างไร จากการศึกษาพบว่าจาก

ปรากฏการณ์นี้มีทั ้งสิ ่งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ต่างแสดงบทบาทในการทำให้ปรากฏการณ์นี้

เกิดข้ึน ซึ่งภายใต้การศึกษานี้จะเห็นได้ว่ามีสเก็ตบอร์ดและผู้เล่นได้แสดงบทบาทหลักในฐานะผู้กระทำ

การต่อต้านรัฐบาลด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา และการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นี้จึงไม่ได้มาจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเพียงเท่านั้น ทว่าสเก็ตบอร์ดเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้ามา

ปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทั้งนี้บริบทเรื่องราวทางการเมืองเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งส

เก็ตบอร์ดและราษเก็ตเองได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมือง   
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 นอกจากนี้ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของทั้งสเก็ตบอร์ดและผู้เล่นเองมีความ

ทับซ้อนกัน สามารถเป็นได้ทั้งผู้กระทำการที่มีหน้าที่ต่อต้านรัฐบาล และเป็นได้ทั้งเครือข่ายในการ

เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ามาไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ยังพบว่าความทับ

ซ้อนดังกล่าวทั้งในฐานะผู้กระทำ และในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายนั้นยังดำรงอยู่ในการเล่นสเก็ต

บอร์ดในชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วยเช่นกัน นั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งสองมีความเกี่ยวโยงหรือ

สัมพันธ์กันตั้งแต่ในชีวิตประจำวันตลอดจนในพ้ืนที่ชุมนุม  นำมาสู่เครือข่ายวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดที่

เชื่อมโยงและมีประสบการณ์ร่วมกัน ขณะเดียวกันผู้เล่นสเก็ตบอร์ดเองก็ได้กลายมาเป็นผู้เผยแพร่

วัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดให้ดำรงอยู่ด้วยเช่นกัน ความทับซ้อนที่สลับกันไปมาเช่นนี้ทั้งในฐานะผู้กระทำ

และในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของคนกับสเก็ตบอร์ดดังกล่าว จึงสะท้อนออกมาให้เห็นอยู่ใน

ปรากฏการณ์ของคณะของราษเก็ต ปรากฏการณ์ที่ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์เป็นศูนย์กลางของเรื่องราว

เสียทั้งหมด 
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