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มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยผลักและปจจัยดูดท่ีมีผลตอการตัดสินใจยายประเทศ บทความนี้ศึกษาโดยการทบทวนเอกสาร
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ไมสามารถรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาไดเทาท่ีควรทำใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
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Abstract 

This article studies the facebook group to move countries. Currently renamed to Move over, 

“Yokyaii masaii sapok yokyaii”. The objective of this research was to analyze the driving factors and 

the attracting factors affecting the decision to out-migrate. This article was investigated through a 

survey of the literature and an examination of the comments made by group members. 

From the review of related documents, it was found that the emergence of the group was 

due to the despair of Thailand. Due to the government's inability to deal with the corona virus 

epidemic situation. Bring people together to exchange information for moving abroad. The usage of 

the Internet that transcends time and geography is referred to as integration. From the observations 

posted in the group, it was found that the main factors affecting the decision or interest in out-

migrating are economic, social and political factors. 
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บทนำ  

 ในปจจุบันพบวากลุมคนรุนใหมมีอิทธิพลอยางมากตอการออกมาเรียกรองสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับโดยเฉพาะ

การเรียกรองตอเหตุการณทางการเมืองที่เปนรากฐานในทุกเรื่องของชีวิตหรือกลาวไดวาการบริหารงานของรัฐบาลมีผล

ตอปากทองของประชาชน ซึ่งการบริหารประเทศดวยรัฐบาลชุดปจจุบันที่นำโดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชาไมสามารถ

แกไขปญหาไดดีเทาที่ควร เห็นไดจากการจัดหาวัคซีนที่ไมมีประสิทธิภาพเปนสาเหตุใหเศรษฐกิจลมเหลวในสถานการณ

การแพรระบาดของโคโรนาไวรัส ทำใหประชาชนไดรับผลกระทบมากมาย เชน คาขายไมได การศึกษาที่ประสิทธิภาพ

ลดลงเนื่องจากเรียนออนไลน ซึ่งตั้งแตโควิด 19 ระบาดจนถึงตอนนี้ก็ยังไรวี่แววการจัดการที่ดีจากรัฐบาลชุดดังกลาว 

เหตุน้ีเองสงผลใหประชาชนเหนื่อยหนายและส้ินหวังตอประเทศของพวกเขาจึงเกิดการรวมตัวทางโลกอินเทอรเน็ตขึ้น 

คือ “กลุมยายประเทศกันเถอะ” 

                 การเกิดขึ้นของกลุมบนเฟซบุกที่มีชื่อวา “ยายประเทศกันเถอะ” (ปจจุบันใชชื่อกลุมวา โยกยาย มา

สายสะโพก โยกยาย) ไดสรางขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ใชระยะเวลา 2 วันมีสมาชิกกวา 4.7 แสนคน และใน

ปจจุบันมีสมาชิกสูงถึง 1.1 ลานคน โดยจุดเริ่มตนของการสรางกลุมนี้ คือ การเรียกรองทางการเมือง กลาวคือ เกิดจาก

การที่ แอดมินกลุมไมพอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาลทำใหอยากไปลงทุนที่ประเทศอื่น (BBCTHAI, 2021) 

เปรียบเสมือนกับเปนฟางเสนสุดทายที่จะทำไดในตอนนี้  โดยพื้นที่ในกลุมเปดใหแลกเปล่ียนขอมูลในการยายประเทศ 

เชน การเตรียมตัว, การเตรียมวีซา, รีวิวประเทศตาง ๆ, แนะนำงานในตางประเทศ และ ฝกภาษา (ประชาชาติธุรกิจ, 

2564) สมาชิกในกลุมเปนนักเรียนจบใหมและอายุไมเกิน 35 ถึง 60-70% และอายุ 13-20 ป อยูที่ประมาณ 15% (THE 

STANDARD TEAM, 2021) 

ความนาสนใจของการรวมกลุมดังกลาว คือ สมาชิกสวนมากอายุไมเกิน 35 ซึ่งถือเปนกลุมคนรุนใหมที่จะ

กลายเปนกำลังสำคัญของในการพัฒนาประเทศแตกลับมีความสนใจอยากยายประเทศ บทความวิชาการชิ้นนี้จึงมุง

วิเคราะหปจจัยผลักและดูดที่มีผลตอการตัดสินใจยายประเทศของคนรุนใหมที่เปนสมาชิกในกลุมดังกลาว ดวยวิธี

ทบทวนวรรณกรรมและสังเกตการณโพสตในกลุม พบวา การรวมกลุมดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากความไมพอใจตอการ

บริหารงานของรัฐบาลชุดปจจุบันกอปรกับคนรุนใหมที่ใหความสำคัญกับส่ิงที่พวกเขาพึงไดรับจากรัฐบาลการรวมกลุมจึง

เกิดผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ยากตอการควบคุมของรัฐ   

 

สถานการณการเมืองในประเทศไทย  

   ปรากฏการณการสรางกลุมสังคมออนไลนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยายประเทศทามกลางสถานการณทาง

การเมืองที่มีความเขมขนเกี่ยวกับการเรียกรองชุมชนทางการเมืองนั้น แตกลับถูกรัฐบาลและเจาหนาที่ตอบโตและสลาย

การชุมนุมดวยความรุนแรง และรัฐบาลยังดำเนินคดีกับแกนนำการชุมชนที่ออกมาเรียกรองและวิจารณการทำงานของ

รัฐบาล ซ่ึงยังมีอีกหลายกรณีที่ประชาชนถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากการวิพากษวิจารณการทำงานของรัฐ กลาวคือ 

การจัดการของรัฐบาลไทยเขาคายจำกัดเสรีภาพการแสดงออกในพื้นที่ออนไลนอยางกวางขวาง และยังคงดำเนินคดีกับ

บุคคลเพียงเพราะใชเสรีภาพการแสดงออกทางออนไลน พรอมทั้งขมขูคุกคามผูใชอินเทอรเน็ตอยางไมเปนธรรม 

นับตั้งแตการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ยังคงมีการดำเนินคดีอาญากับผูที่วิจารณการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

ตำรวจ ทหาร หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งแหงประเทศไทย บุคคลที่ตรวจสอบกิจกรรมของหนวยงานรัฐและ

เรียกรองความยุติธรรมเหลานี้ ตองเผชิญกับโทษจำคุกและคาปรับมูลคาสูง (Amnesty International, 2021) 

         เน่ืองดวยสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดกลับมาแพรระบาดอยางกวางขวางอีกครั้ง

เปนระลอกที่สาม ซึ่งเริ่มมีสถิติการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จากเหตุการณการแพรระบาดใน
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สถานบันเทิงเขตทองหลอ กลาวคือ เปนสาเหตุมาจากกลุมอภิสิทธิชน นักการเมืองที่มีอิทธิพล และเจาหนาที่รัฐที่ไม

ปฏิบัติตามมาตรการคำส่ังในการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( TDRI, 2018) ทำใหภาค

ประชาชนในวงกวางตองกลับมาใชชีวิตอยางลำบากกันอีกครั้ง พรอมตั้งคำถามถึงความหละหลวมของเจาหนาที่รัฐมาก

ขึ้น ทั้งในแงของการบริหารจัดการ และบังคับใชกฎหมายที่  รวมทั้งการระบาดในระลอกที่  3 ทำใหประชาชน

วิพากษวิจารณอยางหนัก เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสมาเปนเวลาปกวาแลว แตรัฐบาลก็ไมสามารถสรางความ

มั่นใจใหกับประชาชนได  

         ในชวงเดือนเมษายน 2564 สถานการณโควิด-19 กลับมาระบาดเปนระลอกที่สามในประเทศไทย สงผลใหการ

ชุมนุมใหญไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามดวยสถานการณการดำเนินคดีทางการเมืองที่ยังมีอยางตอเนื่อง ทำใหการชุมนุมยังคง

ดำเนินตอไปในรูปแบบ #ยืนหยุดขัง เพื่อเรียกรองปลอยตัวผูตองขังทางการเมือง ทั้งนี้มีขอสังเกตวา คดีความของผูถูก

ดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมเขาสูชั้นศาลอยางรวดเร็วในชวงเวลาที่ผานมา เชน การส่ังฟองคดีของผู

ชุมนุมจากหมูบานทะลุฟา เเละกลุม We Volunteer เปนตน สถานการณโควิดกลับมาระบาดระลอกที่  3 และ 

กฎหมายที่เกี่ยวของถูกใชเปนเครื่องมือในการสกัดกั้นการแสดงออกและการชุมนุม นอกจากพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่มีวัตถุประสงคอื่นเเตถูก

ใชเพื่อจำกัดการชุมนุม เชน พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 

2535 ยังถูกบังคับใชอยางตอเนื่อง เมื่อมีการแสดงออกและการชุมนุมในเดือนเมษายน หลังจากโควิดกลับมาระบาดอีก

ครั้ง จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเจาหนาที่ตำรวจจะเขามาสังเกตการณและอางประกาศเพิ่มเติมเพื่อแจงประกาศหามชุมนุม 

โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตสีแดงซึ่งเปนพื้นที่ควบคุม อาทิ กรุงเทพฯ ทำใหหลายกลุมพยายามปรับแผนการแสดงออก เชน 

กลุมพลเมืองโตกลับ ที่ทำกิจกรรม หยุด ยืน ขัง เมื่อมีขอกำหนดจากกทม.ออกตามความในมาตรา 9 แหง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ฉบับที่ 20 ชวง 16 เมษายน 2564 ที่จำกัดการรวมกลุมไมเกิน 50 คน เปนตน (FAOZEE, 2021) 

 เมื่อพื้นที่ทางกายภาพถูกปดกั้นการแสดงออกผานการใชพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ทำใหพื้นที่ออนไลนไดเขามามีบทบาทในการเปนพื้นที่ใหมใน

การรวมตัวเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนและอุดมการณทางการเมืองมากขึ้น อีกทั้งยังเปน พื้นที่ที่สามารถสลายตัวและรวมตัว

ไดอยางรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเล็ดรอดไดจากการถูกปดกั้นโดยรัฐ จึงทำใหพื้นที่ไซเบอรนั้นไดกลายเปนทางออกหนึ่งที่

เหมาะสำหรับการรวมตัวและแสดงออกทางความคิดที่มีเสถียรภาพและยากตอการควบคุม 

 

คนรุนใหมกับการเรียกรองทางการเมือง  

ประเทศไทยในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงมากมายในหลายดานทำใหคนรุนใหมมีความแตกตางจากคนในอดีต

ผานสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ คนรุนใหมในปจจุบันสามารถเขาถึงและเขาใกลส่ิงที่เปนเทคโนโลยี

ไดมากขึ้น การไดรับขอมูลขาวสารและเขาถึงประเด็น หรือ เรื่องราวตาง ๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้นกวาคนในอดีต (Wattana 

Sengphao, 2012 as cited in Kanjira Wijitwatchararak, 2020) การเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีดานตาง ๆ มีความ

เจริญกาวหนาและถูกพัฒนาใหสามารถเขาถึงงายขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารที่ทำใหสามารถเขาถึง

ขอมูลไดใกลเคียงกับเวลาจริง ๆ สงผลใหคนรุนใหมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น แมกระทั่งการเขาถึงขอมูลที่

เกี่ยวของกับเหตุการณการเคล่ือนไหวและตอสูทางการเมืองในอดีต ก็ยิ่งทำใหพวกเขามองเห็นภาพสังคมไทยตั้งแตสมัย

เปล่ียนแปลงการปกครองในป 2475 จนมาถึงเหตุการณการเมืองไทยในปจจุบัน สงผลใหคนรุนใหมมีความสนใจใน

ประเด็นทางการเมือง หรือสังคมของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเมืองของประเทศไทยในรัฐบาลของพลเอก 
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ประยุทธ จันทรโอชา เพราะการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้สงผลกระทบตอการใชชีวิตของพวกเขาโดยตรงทั้งในปจจุบัน

และในอนาคต   

       การที่คนรุนใหมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารทางการเมืองทั้งในปจจุบันและในอดีตทำใหพวกเขาไดเรียนรู

เรื่องราว หรือ เหตุการณทางการเมืองตาง ๆ ในอดีตมากมาย อีกทั้งชีวิตของคนรุนใหมไดเติบโตมาพรอมกับการ

เมืองไทยที่เปล่ียนแปลงไป คนรุนใหมในสมัยนี้จึงสัมผัสและไดเรียนรูการเมืองไทยผานประสบการณชีวิตของตัวเองทั้ง

จากกลุมคนเส้ือเหลืองและกลุมคนเส้ือแดง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใหเปน

ประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) และกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จ

การ (Kanjira Wijitwatchararak, 2020)การมองเห็นภาพการเมืองและสังคมไทยในอดีตสงผลใหคนรุนใหมเปนกลุมคน

ที่สนใจและมีความตื่นตัวกับการเมืองในประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสภาวะของคนรุนใหมในปจจุบันมีความแตกตางจากคน

ในอดีตเปนอยางมาก กลาวคือคนรุนใหมเปนกลุมคนที่มีอุดมการณมองสังคมกวางขึ้น คนรุนใหมไมไดสนใจเพียงแคชีวิต

ของตนเองเทานั้น แตพวกเขามีความสนใจในชีวิตของผูอื่นอีกดวย พวกเขาอยากใหผูอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกวาที่

เปนอยู ทำใหคนรุนใหมเปนกลุมคนที่มีความคาดหวังตอการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น พวกเขาหวังวารัฐบาลที่ถูก

เลือกตั้งจะตองสามารถตอบสนองความตองการและสามารถสรางความเปล่ียนแปลงใหกับสังคมได อาทิ การคาดหวังให

ประเทศมีนโยบายทางสังคมที่ทำใหสังคมพัฒนาขึ้น หรือการทำใหประเทศมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีขึ้นและผูคนสามารถ

เขาถึงไดอยางเทาเทียม เปนตน ความคาดหวังตอการบริหารงานของรัฐบาลแสดงใหเห็นถึงการตื่นตัวทางการเมืองของ

คนรุมใหม โดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เพราะการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้สงผลตอชีวิตของ

คนรุนใหมเปนอยางมาก และดูเหมือนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จะไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร อีกทั้งยังไมสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของคนรุนใหมได ทำใหเกิดการแสดงความคิดเห็นและขอเรียกรองทางการเมืองตาง ๆ อยาง

เขมขน ทั้งการแสดงออกบนทองถนนและในโลกออนไลน 

       การแสดงออกทางการเมืองในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต กลาวคือการแสดงออกทางการเมือง

ในอดีตจะแสดงออกผานการเขียนเปนหนังสือ หรือการชุมนุมบนทองถนน แตในปจจุบันไดมีการปรับเปล่ียนการ

แสดงออกทางการเมืองผานการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ อาทิ การติดโบวขาว การชูสามนิ้ว การชูปายสัญลักษณ    

ตาง ๆ และที่สำคัญมีการปรับเปล่ียนการแสดงออกทางการเมืองผานการเคล่ือนไหวในส่ือออนไลนชองทางตาง ๆ อาทิ 

ทวิตเตอร เฟสบุค อินสตาแกรม และส่ือในชองทางตาง ๆ ซึ่งเปนเครื่องมือที่คนรุมใหมใชในการเรียกรองและแสดงออก

ทางการเมือง ซึ่งการที่คนรุนใหมสามรถแสดงออกทางการเมืองผานส่ือออนไลนของตัวเองไดนั้นแสดงใหเห็นวาการเมือง

สำหรับคนรุนใหมไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป อีกทั้งยังสามารถเขาถึงไดงายกวาคนในอดีต (Supattra Santirungrot, 

2019 as cited in Kanjira Wijitwatchararak, 2020)แมวาการแสดงออกทางการเมืองของคนรุนใหมในปจจุบันเปน

เรื่องที่สามารถแสดงออกและเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น แตรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาไมยอมรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอทางการเมืองของคนรุนใหม ในทางกลับกันพวกเขาใชความรุนแรงกับคนรุนใหมโดยการสลายการชุมนุม

ดวยอาวุธตาง ๆ อาทิ แกสน้ำตา กระสุนยาง กระสุนจริง และการฉีดอัดน้ำแรงดันสูง อีกทั้งยังมีการบุกจับคนรุนใหม 

หรือ กลุมผูชุมนุมอยางรุนแรง และมากไปกวานั้นกฎหมายของประเทศไทยเปนกฎหมายที่ไมยุติธรรม เพราะการตัดสิน

ของศาลมักตัดสินเขาขางเจาหนาที่ของรัฐบาล  การที่คนรุนใหมถูกปฏิเสธขอเสนอและขอเรียกรองทางการเมืองดวย

ความรุนแรงจากเจาหนาที่ของรัฐ อีกทั้งกฎหมายของประเทศที่ไมยุติธรรมตอคนที่มีความคิดเห็นที่แตกตางจากรัฐบาล 

สงผลใหคนรุนใหมเริ่มมีความรูสึกส้ินหวังกับอนาคตของสังคมไทย 

  ตลอดระยะเวลานับตั้งแตพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี กลุมคนรุนใหมได

ออกมาแสดงออกทางการเมืองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาพลักษณการทำงานของรัฐบาลที่เขารับตำแหนงอยางมีขอกังขา 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 82 
 

อีกทั้งทั้งยังไมสามารถจัดการกับปญหาทั้งเชิงนโยบาย หรือสวัสดิการทางสังคมที่มีคุณภาพใหกระจายอยางเทาเทียม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ตั้งแตป 2019 จนถึงปจจุบันในป 2564 

รัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวของยังไมสามารถแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไดดีเทาที่ควร อาทิ ในชวง

แรกของการระบาดยังไมสามารถจัดหาวัคซีนใหทั่วถึงกับคนไทยทุกคน การที่ไมสามารถจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพตอ

คนไทย และการที่ไมสามารถเยียวยาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของประเทศไทย อีกทั้งระบบโครงสรางของสังคมไทยที่

ยังมีความเหล่ือมล้ำสูงทำใหเมื่อเกิดการติดเชื้อจากโรคระบาดขึ้นคนในประเทศบางสวนไมไดรับการรักษาและไม

สามารถเขาถึงการรักษาของหนวยงานรัฐไดอยางทั่วถึงทำใหมีคนไทยเสียชีวิตจำนวนมาก คนรุนใหมจึงออกมาแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง พรอมทั้งยื่นขอเสนอตาง ๆ รวมถึงการวิจารณงานของรัฐบาลอยางเขมขน เรียกรองใหรัฐบาล

รับฟงขอเสนอและนำความคิดเห็นของคนรุนใหมไปปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งขึ้น  

ส่ิงที่เกิดขึ้นในการแกไขปญหาตอความขัดแยงในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรัฐบาลกลับเลือกวิธีการ

จัดการโดยใชอำนาจในทางมิชอบโดยการใชกำลังในการแกไขปญหา มีการสลายการชุมนุมดวยอาวุธที่รุนแรง และจับกุม

ประชาชนที่ออกมาเรียกรองและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งผูคนที่ชุมนุมบนทองถนนและผูที่แสดงความคิดเห็น

ทางการเมืองบนโลกออนไลน แตทั้งนี้การที่รัฐบาลแสดงเจตคติที่ปดกั้นการแสดงออก และใชความรุนแรง กอปรกับตอง

เผชิญวิกฤตการณทั้งโรคระบาด เศรษฐกิจ สังคมมากมายในสังคมไทย สงผลใหกลุมคนรุนใหมบางสวนเริ่มรูสึกถึงความ

วิตกกังวลและส้ินหวังตออนาคตประเทศชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ สภาวะที่ย่ำแยและความส้ินหวังจากสถานการณทาง

การเมืองและสังคมไทยในปจจุบันสงผลใหคนรุนใหมบางสวนเริ่มแสวงหาหนทางอนาคตในพื้นที่อื่นมากกวาประเทศไทย 

เพื่อไดรับโอกาสทางสังคมที่ดีกวา  

 

การรวมกลุมในโลกอินเทอรเน็ต    

 สถานการณทางการเมืองในประเทศไทยกอปรกับคนรุนใหมที่มีความตื่นตัวกับสถานการณบานเมืองเปนอยาง

มากดวยความคับของใจและส้ินหวังตอการบริหารประเทศของรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนสาเหตุให

เกิดกลุมเฟซบุก “ยายประเทศกันเถอะ” ที่ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปนกลุม “โยกยายมาสายสะโพกโยกยาย ในชวงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผานมา จากขอมูลจากกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบวา จากวันที่ 1 

พฤษภาคม - 4 พฤษภาคม 2564 เปนระยะเวลาเพียง 3 วันเทานั้น มีสมาชิกมากกวา 7 แสนคนสมาชิกกลุม 60-70% 

คือกลุมนักศึกษาเรียนจบใหม มีอายุเฉล่ียอยูที่ 21-25 ปจนถึงอายุ 35 ป และอายุ 13-20 ป กลุมนี้อยูที่ประมาณ 15% 

(The Standard, 2021) โดยกิจกรรมภายในกลุมเปนการแบงปนขั้นตอนวิธีการวางแผนในการยายประเทศ ทั้งมีการให

คำปรึกษาระหวางสมาชิกภายในกลุมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในตางแดน เนื่องมาจากเหตุปจจัยทางการเมือง กลาวคือ 

ผลงานของรัฐบาลที่ผานมานั้นถูกตั้งขอสงสัยถึงประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการประเทศอยางตอเนื่อง มักถูก

หยิบยกเปนประเด็นทางสังคมที่ถกเถียงกันผานบนพื้นที่ส่ือออนไลนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิต

ของประชาชนคนไทยที่พึงควรจะไดรับ 

 การเกิดขึ้นของกลุมดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมของผูคนที่มีประสบการณและอุดมการณรวมกัน 

กลาวคือ กลุมคนที่มีความสนใจอยากยายประเทศอันเนื่องมาจากทอแทกับชีวิตในประเทศบานเกิดอยางประเทศไทยที่

ไมสามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาไดไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพชีวิต สวัสดิการ  ส่ิงที่นาสนใจ คือ การ

รวมกลุมดังกลาวเกิดขึ้นบนโลกอินเทอรเน็ตที่ขามผานมิติของเวลาและสถานที่ ผูคนสามารถติดตอส่ือสารกันไดทุกที่ ทุก

เวลาผานการโพสตหรือคอมเมนต ความสัมพันธในกลุมไมไดสนิทชิดเช้ือแตเช่ือมตอกันดวยขอมูลขาวสารที่ใช

แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ดังที่ มานูเอล คาสเทลส  เรียกวา “การส่ือสารสวนตัวอยางเปนมวลรวม” (mass self-
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communication) เปนการสงสารจากคนจำนวนมากสูคนจำนวนมากและเขาถึงผูรับสารไดหลากหลายแตมีความเปน

เอกเทศ กลาวคือ ทุกคนมีอิสระในการเลือกรับและสงสาร  (Castells (2012) 2015, P.6-7 as cited in Yukti 

Mukdawijitra, 2018) 

การเกิดขึ้นของกลุมดังกลาวไมไดดำเนินไปอยางเรียบงายเนื่องจากถูกมองวาสรางความแตกแยกใหแกคนใน

ประเทศ ดังขอมูลตอไปนี้  กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและติดตามการ

กระทำความผิดในสังคมออนไลน เนื่องจากไดรับการรองเรียนถึงความเคล่ือนไหวในกลุมดังกลาว เกี่ยวกับเนื้อหาที่สราง

ความแตกแยก เกลียดชัง และยังมีการแสดงความคิดเห็นที่เขาขายตอการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย Prachachat 

business, 2021)ทำใหหลังจาดนั้นไมนานกลุมสังคมออนไลนดังกลาวไมสามารถใชงานได และกลุมถูกลบออกไป ผูดูแล

จึงไดตั้งกลุมใหมในชื่อ โยกยาย มาสายสะโพกโยกยาย V2’ ทันที  (THE STANDARD TEAM, 2021) 

การเขามาแทรกแซงของรัฐแตกลับเกิดกลุมใหมขึ้นในทันทีดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความยากตอการเขา

ปราบปรามในโลกไซเบอร ดังที่ มานูเอล คาสเทลส (Manuel Castells)  เสนอไววา เครือขายสังคมที่กอขึ้นมาผาน

อินเทอรเน็ต 1) เปนเครือขายแนวนอน (horizontal) ยากแกการควบคุมโดยรัฐบาล คือ ทุกคนอยูในระดับเดียวกันมี

เสียงเทากัน สามารถผลัดกันเปนแกนนำหรือผูตามไดตลอดเวลา หากสมาชิกคนใดไมสามารถทำหนาที่ไดก็จะมีสมากชิก

อีกคนทำหนาที่แทนทำใหผูมีอำนาจหรือรัฐบาลไมสามารถควบคุมได เชน การที่แอดมินของกลุมโดนระงับบัญชี สมาชิก

คนอื่นก็สามารถทำหนาที่แทนได 2) ผูกระทำการมีความเปนเอกเทศ (autonomy of social actor) คือ ผูคนในกลุมมี

ลักษณะเฉพาะไมไดมีความเหมือนกันหากแตยึดโยงกันไวดวยอุดมการณเดียวกันในกรณีนี้คือความสนใจยายประเทศจึง

ยากตอการควบคุม เชน ถิ่นที่อยูที่หลากหลายของคนในกลุมที่มีทั้งในประเทศและนอกประเทศ   3)  การเชื่อมโยงกับ

ขอมูลหลากหลายแหลงที่มา (hypertext) คือ การไมแนชัดของแหลงที่มาวาเกิดมาจากบุคคลใด เนื่องจากโลก

อินเทอรเน็ตเปนโลกที่รวดเร็ว การแชรขาวสารจึงสามารถทำไดอยางรวดเร็วและสามารถลบไดอยางรวดเร็วเชนกัน ทำ

ให ไมสามารถจัดการกับตนตอของขอมูลที่ รัฐเห็นวาไมสมควรได   4)  การใช ส่ือหลายลักษณะประสานกัน 

(multimodal) คือ นอกจากเฟซบุกที่ใชในการรวมกลุมแลวพวกเขายังมีชองทางอื่นในการติดตอกันอีกดวย เชน ทวิต

เตอร : ในกรณีที่กลุมถูกปดก็ส่ือสาร นัดแนะกันผานทวิตเตอรแทน  (Castells (2012) 2015, P. 7 as cited in Yukti 

Mukdawijitra, 2018) 

 

แนวโนมการตัดสินใจยายประเทศของคนรุนใหม กรณีศึกษา กลุมโยกยาย มาโยกยายสายสะโพก 

ปรากฏการณการรวมกลุมกันในเฟซบุกที่ใชชื่อกลุมวา โยกยาย มาโยกยายสายสะโพก (ยายประเทศกันเถอะ : 

ชื่อเดิม) สามารถอธิบายดวย ทฤษฎีการตัดสินใจ (rational choice theory)  ในงาน ของราเวนสไตน ดังนี้ การ

ตัดสินใจยายประเทศของบุคคลวามีปจจัยตาง ๆ ในสังคมเขามาเกี่ยวของ และผลักดันใหผูคนยายออกจากพื้นที่เดิม 

(Trissanavade S., 2020, p. 436-438) ตอมามีการพัฒนาแนวคิดการอธิบายปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจยายประเทศ 

ในทฤษฎีของ บรินเลย โธมัส มีการกลาวไววา ปจจัยที่ผลักที่สงผลใหผูคนออกจากพื้นที่เดิมที่ไมใชเพียงแคปจจัยทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดยีวโดยมองวาปจจยัทีผ่ลักดันใหผูคนยายออกจากพื้นที่เดิมถือเปนปจจัยเชิงลบ และปจจัยดึงดูดให

ผูคนยายเขาไปยังพื้นที่ใหมเปนปจจัยเชิงบวก โดย บรินเลย โธมัส อธิบายวา 

ปจจัยผลักดัน (Push Factors) คือ ปจจัยที่พิจารณาจากเงื่อนไขของพื้นที่เดิม ซึ่งมองวาเปนปจจัยที่สงผลใน 

“เชิงลบ” ตอการใชชีวิต เชน ความยากจน การวางงาน การไมมีที่ดินทำกิน สถานะทางสังคมต่ำ การเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ การเกิดโรคระบาด และแรงกดดันทางการเมืองอาทิ การถูกละเมิดสิทธิจากรัฐ การไมคุมครองในเรื่องเสรีภาพ

และความเสมอภาค ระบบของกฎหมายที่ไมเปนธรรม การไมมีระเบียบของกฎหมายในสังคม เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้
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สงผลตอการตัดสินใจยายออกจากพื้นที่เดิมเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ใหมดวยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ปจจัยดึงดูด (Pull 

Factors) คือ ปจจัยที่พิจารณาจากเงื่อนไขของพื้นที่ใหมที่ผูคนตัดสินใจยายเขาไป ซึ่งมองวาเปนปจจัยที่สงผลใน “เชิง

บวก” ตอการใชชีวิต เชน มีอัตราคาจางในการทำงานสูงกวาพื้นที่ตนทาง  มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดี การมีสภาพ

ความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพดีกวาพื้นที่ตนทาง การมีนโยบายรัฐที่ดี เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่

สงผลใหผูคนตัดสินใจยายเขาไปมายังพื้นที่ใหมดวยความหวังวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาพื้นที่เดิม การยายถิ่นฐานจึงมี

ความเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เนื่องจากการยายถิ่นฐานไมไดเกิดจากปจจัยดานเศรษฐกิจหรือดานใด

ดานหนึ่งเทานั้น กลาวคือ ทุกมิติทางสังคมที่ลวนเปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางสังคมลยอมมีผลกระทบตอกัน อีกทั้งยัง

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจการยายถิ่นฐานดวยกันทั้งส้ิน 

สถานการณสังคมไทยปจจุบันปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ยังเกิดขึ้นทามกลางวิกฤติการณการแพร

ระบาดโควิด-19 สวนหนึ่งก็มาจากผลลัพธของการจัดการที่เกิดจากความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นไมสามารถตอบสนอง

ความตองการและแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมใหแกประชาชนได ทั้งนโยบายการควบคุมการแพร

ระบาด การแกปญหาเศรษฐกิจและสภาพสังคมรวมไปถึงการกีดกันการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่เห็นตาง

จากวิสัยทัศนและอุดมการณของรัฐ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาวปฏิเสธไมไดวาทั้งหมดลวนมีผลตอการกำหนดทิศทาง

อนาคตของคนรุนใหมเปนอยางมาก เนื่องจากกลุมคนรุนใหมนับเปนประชาชน   กลุมหนึ่งที่ถือเปนผูมีทักษะสูงและมี

ความจำเปนตอการเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได  

จากกระแสปรากฏการณกลุมเฟซบุกโยกยาย มาสายสะโพกโยกยายเปนการสะทอนใหเห็นความคิดของคนรุน

ใหมที่ตองการหรือมีความสนใจที่จะยายประเทศเพราะเชื่อวาการยายประเทศจึงอาจเปนอกีหนึ่งทางเลือกที่ดีตอการหา

ความมั่นคงในชีวิต จากการเขาไปสังเกตการณในกลุมดังกลาว พบวา มีการโพสตเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการอยู

ตางประเทศ ไมวาจะเปน เรื่องคาใชจายสาธารณูปโภค การทำงาน ความเปนอยู ซึ่งการโพสตดังกลาวแสดงใหเห็นถึง

ปจจัยผลักและปจจัยดูดในการยายออกประเทศ  โดยแบงเปน 3 ปจจัย ดังนี้  

 

1) ปจจัยทางเศรษฐกิจ   

จากโพสตของสมาชิกในกลุมจะพบขอความที่แสดงใหเห็นวาสมาชิกมีความตระหนักถึงปจจัยทางเศรษฐกิจเปน

จำนวนมากเพราะปจจัยดังกลาวมีผลตอการวางแผนอนาคตของพวกเขาวาจะเลือกดำเนินชีวิตในรัฐใด โดยเฉพาะเรื่อง

ของ อัตราการจางงาน เงินเดือนในการทำงานรวมไปถึงความเจริญกาวหนาในหนาที่ ดังตัวอยางตอไปนี้   

 

 

 

 

 

สมาชิทานหน่ึงในกลุม  โพสตเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2021 ติดแฮชแท็ก #ทีมอเมริกา เลาถึง  การพาบุตรไป

เรียนตอตางประเทศที่แตเดิมเรียนโรงเรียนนานาชาติในไทยที่ราคาคาเทอมคอนขางแพง ประกอบกับการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนาที่ทำใหทุกอยางแยลงจึงตัดสินใจยายไปอยูอเมริกา 

 

 

 

“คิดไปคิดมาถ้าฝืนส่งลูกเรียนแบบนี้ลูกจบมาคงไม่คุ้มท่ีลงทุนเพื่อการศึกษาไปเพราะ

เงินเดือนเริ่มตน้เด็กจบใหม่คงไม่ก่ีหม่ืนบาทไม่เกิน 3 หม่ืนตัดสินใจตอนฟางเสน้สุดทา้ยสงกรานต ์

และล๊อคดาวนค์รัง้ลา่สดุวา่อยูไ่ปน่ีกินเนือ้ตวัเองไปเรื่อย ๆ เลย หา้มเลือดก่อนดีกวา่”   

 

“work with pay ทํางานเท่าไหร่ ต้องได้กลับมาเท่านั้น ไม่มีอ้างว่าบริษัทนี้อยู่กันแบบ

ครอบครวั ถา้มาทาํงานเต็มมี allowanceใหอ้ีก มาทาํวนัหยดุก็บวกอีก 100$ ไปเรยสิคะ”  
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สมาชิกทานหนึ่งในกลุม โพสตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2022 ติดแฮชแท็ก #ทีมสิงคโปร โพสตเชิญชวนยายไป

อยูประเทศสิงคโปรที่เปนประเทศในแถบเอเชียเชนเดียวกับประเทศไทย มีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันทำใหไมตอง

ปรับตัวมาก  

จากตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวาเงินเดือนของผูที่เพิ่งเรียนจบและไดทำงานเปนครั้งแรกคอนขางนอยและ

ระบบการทำงานที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได สอดคลองกับรายงานขอมูลสถิติของ

กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปพ.ศ. 2563 ที่วาจากผูมีงานทำทั้งหมด 37.63 ลานคนและประเภทการ

จางงานที่ถูกจางมากที่สุดคือ ภาคบริการและการคาอยูที่ 18.08 ลานคน ภาคเกษตรกรรม 10.52 ลานคน และภาคการ

ผลิต 9.02 ลานคน ตามลำดับ สงผลทำใหปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาการวางงานอยูในกลุมแรงงานทักษะ

สูง ซึ่งปญหาดังกลาว กอใหเกิดปญหาความเชื่อมั่นของกลุมคนรุนใหมทั้งผูที่กำลังศึกษาอยูและผูที่กำลังจบการศึกษา 

ดวยระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา มีสาขาวิชาจำนวนมากและหลากหลาย แตพบวามีเด็กจบใหม

จำนวนมากไมสามารถเลือกทำงานที่ตรงกับส่ิงเรียนมาได    

นอกจากน้ียังพบขอมูลรายงานสถิติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปพ.ศ. 2564 

พบวาปจจุบันมีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.89 ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 1.96 ในไตรมาสกอน คิดเปนผูวางงาน 7.3 

แสนคน โดยผูวางงานที่ไมเคยทำงานมากอน หรือ ผูจบการศึกษาใหม มีจำนวน 2.9 แสนคน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.04 โดย

ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีการวางงานเพิ่มขึ้น โดยผูที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการ

วางงานรอยละ 3.44 สะทอนใหเห็นวา การวางงานในปจจุบันอยูในกลุมแรงงานทักษะสูง และยิ่งภายใตสถานการณของ

การแพรระบาดโควิด-19 ก็ทำใหปญหาความคลองตัวของเศรษฐกิจชัดเจนยิ่งขึ้น ทำใหบริษัทหรือองคกรจำนวนมากลด

อัตราการจางงานจำนวนมาก แตขณะเดียวกัน มีเด็กจบใหมเขาสูตลาดแรงงานอยางตอเนื่องในทุกป ทำใหจำนวนอัตรา

การจางงานที่มีอยูอยางจำกัด รวมไปถึงคาตอบแทนที่นอยกวาตามมาตรการรัฐกำหนด จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหคนรุน

ใหมเกิดความกังวลตอชีวิตในอนาคต 

 ตลอดระยะเวลาที่ผานประเทศไทยเผชิญภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการจางงานและความมั่นคงทาง

รายไดมาตลอด ทำใหมีคนไทยจำนวนไมนอยที่เลือกจะแสวงหาประเทศปลายทางที่มีอรรถประโยชนทางเศรษฐกิจที่

ดีกวา  ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบผลการสำรวจสถิติจากกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศในป 2563 (Ploychan 

Sukkong, 2021) จากจำนวนคนไทยในตางแดน 1,276,546 คน ประเทศที่มีจำนวนคนไทยยายถิ่นออกและไปอาศัย

มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา มีจำนวนทั้งหมดราว 488,000 คน และในป 2564 รายงานขอมูลสถิติพบวามีคนไทยอาศัย

อยูในตางประเทศอยางถูกกฎหมายประมาณ 1,408,824 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2563 ถึง 132,278 คน โดยจำแนกเปน

ประเทศแถบอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมีมากถึง 571,970 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวราว 83,970 คน เมื่อพิจารณา

ถึงมูลเหตุจะเห็นวาปจจัยที่ดึงดูดในการเลือกยายถิ่นออกนั้นเปนเพราะภาพลักษณอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา

และเติบโตอยางตอเนื่อง อีกทั้งส่ิงที่ถูกนำมาเปนปจจัยพิจารณาเปนสำคัญคือรายได ซึ่งในประเทศแถบอเมริกา 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมีพื้นที่ตลาดแรงงานที่พรอมรองรับและคาแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมกับคาครองชีพ อาทิ อเมริกา

คาแรงขั้นต่ำโดยรวมเฉล่ียชั่วโมงละ 7.25 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 220 บาท ออสเตรเลียที่มีคนไทยอาศัยอยูราว

หนึ่งแสนคน คาแรงขั้นต่ำอยูที่ 478 บาท (Office of the Permanent Secretary,2021) ซึ่งปฏิเสธไมไดวา การยาย

ถิ่นออกพื้นที่ตลาดแรงงานและรายไดมักถูกนำมาเปนปจจัยสำคัญในการพิจารณา โดยภายในกลุมเฟซบุกที่ศึกษา 

ประเทศที่ยกตัวอยางดังกลาวนับเปนประเทศที่ถูกกลาวถึงและเปนหัวขอการสนทนาและเกิดการเชิญชวนผานผูมี

ประสบการณที่เปนสมาชิกรวม  
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2) ปจจัยทางสังคม  

การพัฒนาชีวิตของประชากรในดานสังคม นับเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญไปพรอมกับการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ โดยปญหาสภาพสังคมโดยรวมของไทยนอกเหนือปญหาการแพรระบาดโรคโควิด-19แลวนั้น ปญหาส่ังสมเรื่อง

ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยเกิดจากที่รัฐบาลไมสามารถขยายกิจการตาง ๆ ในดานสาธารณูปโภคได

ทันกับความตองการของประชาชนอยางเหมาะสม ไมวาในเรื่องของการไฟฟา การประปา ถนน รถประจำทาง 

โรงพยาบาล โรงเรียน ตลอดจนอาคารสงเคราะห และสถานที่พักผอนหยอนใจ ไมเพียงแคนั้น ยังมีปญหาส่ิงแวดลอม 

พบวาประเทศไทยมีปญหาดานการจัดการ เชน ฝุน P.M. 2.5 ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะในครัวเรือน น้ำเนา

เสียบริเวณคลอง ซึ่งปญหาทั้งหมดลวนแลวมีผลตอทัศนภาพและความเปนอยูของผูคนในเรื่องสุขอนามัย และความ

ปลอดภัยอีกทั้งปญหาสภาพสังคมความเปนอยูที่แออัดและมีแหลงเส่ือมโทรมซึ่งปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ในตัวเมือง ที่ความเจริญเติบโตในเชิงพื้นที่กลายเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหเกิดการกระจุกตัวของ

ประชากรเปนจำนวนมาก ซึ่งปญหาที่ตามมาคือ สถานที่เหลานี้อาจกลายเปนสถานที่กอปญหายาเสพติด อาชญากรรม 

และการโจรกรรมได และที่สำคัญยังหมายรวมไปถึงคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย พบวาปจจุบันระบบ

การศึกษาไทยมีผลกระทบอยางมากตอคนรุนใหม เนื่องจากจำนวนสัดสวนประชากรคนรุนใหมสวนใหญมีสถานภาพเปน

นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก คุณภาพของหลักสูตรในการเรียนการสอน สถานที่และส่ิงแวดลอมในการเรียนรูยังเปน

ปญหาในการเขาถึงอยางเทาเทียม ดังนั้น ปญหาทางสังคมที่ไดกลาวไปขางตนทั้งหมดลวนเปนผลกระทบที่ยังเกิดขึ้นใน

ปจจุบันและยังไมไดรับการแกปญหาอยางครอบคลุม ทำใหกลายเปนปจจัยหนึ่งที่สรางความวิตกกังวลตอการใชชีวิตและ

การวางแผนชีวิตได อีกทั้งยังถูกนำไปเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของบุคคลได  

อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงภาพรวมสภาพแวดลอมภายในสังคมไทย ปฏิเสธไมไดวาทางหนวยงานของรัฐ ยังคง

พยายามดำเนินตามแนวทางนโยบายพัฒนาทัศนียภาพและสภาพแวดลอม อาทิ การสรางและปรับปรุงถนน  จัด

ระเบียบที่พักอาศัย ตลอดจนขนสงสาธารณะ รวมไปถึงระบบการศึกษาที่ถูกถกเถียงผานเสียงนักเรียน ครูและผูปกครอง

อยางตอเนื่อง ซึ่งขอเท็จจริงนั้นทุกคนตางตระหนักดีวายังมีบางพื้นที่ทั้งภายในกรุงเทพฯและพื้นที่ตางจังหวัด ยังคงไมได

รับการดูแลในเรื่องดังกลาวอยางทั่วถึง ซึ่งภาพลักษณของปญหาถูกนำเสนอในแงลบผาน   ส่ือฯตาง ๆ ไมเพียงแคนั้นยัง

ถูกนำไปเปรียบเทียบถึงคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคมกับประเทศอื่น ๆ ในเรื่องภาพลักษณการบริหารจัดการ 

สงผลใหการตัดสินใจยายประเทศหรือยายถิ่นออกปจเจกบุคคล ผลกระทบที่ไดรับในประเทศตนทางจึงถูกนำมาเปนหลัก

สำคัญในการพิจารณา เพราะเมื่อยายไปในประเทศปลายทางปจเจกก็มีความตองการที่จะไดรับสวัสดิการทางสังคมที่

ไดรับการดูแลคุมครองที่ดีกวา เห็นไดจากโพสตในกลุม โยกยายมาสายสะโพกโยกยายที่สมาชิกมีการพูดถึงความ

เปนอยูในประเทศอื่น เชน เรื่องการศึกษา เรื่องถนน  ดังตอไปนี้  
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สมาชิกทานหน่ึงในกลุม โพสตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2021 ติดแฮชแท็ก #ทีมเยอรมัน เลาถึงการศึกษาใน

ประเทศเยอรมันที่แตกตางจากประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สมาชิกทานหนึ่งในกลุม โพสตเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2022 ตั้งคำถามเกี่ยวกับทางมาลายในประเทศไทยที่ผูใช

รถใชถนนในประเทศมักไมหยุดรถบริเวณทางมาลาย เห็นไดจากอุบัติเหตุบริเวณทางมาลายที่ออกขาวอยูบอยครั้ง ดัง

ขาวลาสุด เมื่อวันที่  21 มกราคม 2565 เวลา 15:10 น. ตำรวจขับรถจักรยานยนตบิ๊กไบก ยี่หอดูคาติ ชนหมอกระตาย 

เสียชีวิต ขณะกำลังเดินขามทางมาลายหนาสถาบันไตภูมิราชนครินทร ถนนพญาไท (Ingonn , 2565) ที่เปนที่พูดถึงและ

ทำใหผูคนตระหนักในเรื่องทางมาลายเปนอยางมาก ใตโพสตดังกลาวมีผูแสดงความคิดเห็นและแชรประสบการณ

ตางประเทศจำนวนมากดังตัวอยางขางตน 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาการที่ประเทศอื่นที่มีการจัดการทางสังคมที่ดีกวามักเปนที่สนใจของประชาชน หรือเรียก

ไดวาเปนปจจัยดูดใหประชาชนสนใจหรือตัดสินใจไปอยูประเทศนั้น และส่ิงที่ประชาชนไมพอใจหรือไมตองการ ในกรณีนี้ 

“สาขาการเรียนมีให เลือกเยอะมาก ๆ ไมวาจะเรียนมหาวิทยาลัย Universität (เนนวิจัย)หรือ 

Fachhochschule (เนนปฏิบัติ) ก็มีศักดิ์ศรีในการทำงานหรือเปนที่ยอมรับเทากันหมด มหาวิทยาลัยรัฐบาลเรียน

ฟรีทั้งหมด เรียนฟรีในที่นี้หมายถึงวาไมมีคาหนวยกิตอะไรทั้งนั้น แตจะมีคาธรรมเนียม (Sozialbeitrag) หรือ 

Contribution fee ที่ตองจายใหกับรัฐที่เราเรยีนอยู ซึ่งถูกมาก ประมาณ 300 EUR ตอเทอม // แตมหาลัยเอกชน

ก็ยังแพงอยูนะ หลายแสนเหมือนประเทศอื่น แตคนสวนใหญเคามาก็เรียนของรัฐแหละ แตเดี๋ยวกอน โดยปกติที่

แลวประเทศอื่นเวลาไปเรียนอยูจะตองจายคา Public Transportation เองแต ในเคสของประเทศเยอรมนี เคา

จะใหตั๋วนักเรียน (Studierendenausweis) มาในรูปของบัตรนักเรียนที่ใชขึ้นขนสงสาธารณะในเมืองที่เรียนอยูได

หมดเลย ซ่ึงพูดงายๆก็คือ คาธรรมเนียมที่เราจายใหรัฐไปเทอมละ แคหมื่นกวาบาทเนี่ย เราจะใชรถสาธารณะได

ฟรีหมดเลย ไมวาจะรถราง รถบัส ใตดิน หรือในบางรัฐอาจจะดีมาก ๆ เชนรัฐเรา 5555555 คือ รัฐที่เราเรียนอยู

เนี่ย NRW เคาใหนั่งรถฟรีไดทั้งรัฐ!!! ก็คือ นั่งรถทุกอยางฟรีในรัฐแลวรัฐใหญมาก เที่ยวเพลิน 555555” 

Post 

“ตางประเทศเคาใหความสำคัญทางมาลายไหมเห็นขาว คนไทย ขามทางมาลายรถไมหยุด และ ชนคน

เสียชีวิต” 

 

Comment   

ผูใชเฟซบุก 1 : “ที่ออสเตรเลียมีปุมใหกดคะ กดเสร็จก็ยืนรอใหไฟคนขามทางเขียวก็เดินได สวนปาย 

stop คือตองหยุดรถหลังเสน รถคือใหหยุดจอดนิ่งๆเลยไมใชแคชะลอรถ จอดอยูหลายวินาทีแลวมองซายขวา ถาไม

มีรถมาคือขับผานได คนขับรถที่นั่นเวลาเห็นคนจะขามถนนเขาก็หยุดรถใหคนเดินเทาขามไปกอนคะ” 

ผูใชเฟซบุก 2 : “ประสบการณจากการเที่ยวตางประเทศ ทางมาลายคือส่ิงสำคัญมาก แคเรากาวขาลง รถ

มาเร็วแคไหนก็ตองเบรคใหทันคะ ไมมีเพิกเฉย หรือคิดวาคนเดินขามตองวิ่งหลบ เพราะหนาที่เบรค คือหนาที่

คนขับรถคะ” 
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คือ การที่เกิดอุบัติเหตุในบริเวณขามถนน โอกาสทางการศึกษา เปนสาเหตุใหปจจัยทางสังคมไมเปนที่ตองการของ

ประชาชนทำใหเปนปจจัยผลักใหประชาชนยายออกจากประเทศได 

 

3) ปจจัยทางการเมือง  

จากโพสตของสมาชิกในกลุมจะพบขอความทีเ่กี่ยวของกบัปจจัยทางการเมืองที่เปนสาเหตุที่นำไปสูการตัดสินใจ

ยายประเทศ ดังตัวอยางตอไปนี้    

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2021 ใตโพสตสอบถามเหตุผลในสนใจหรือตัดสินใจยายประเทศ 
 

 

 

 

 

โพสตเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2021 เลาถึงสาเหตุที่ทำใหพาครอบครัวยายไปอยูอเมริกา 

 

 

 

 

 

 โพสตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2021 เพื่อแบงปนขอมูลการชุมนุมในประเทศออสเตรเลีย  

 

จากตัวอยางโพสตในกลุมแสดงใหเห็นวา สถานการณทางการเมืองไทยในชวงหลายปที่ผานมาซึ่งผูเขียน

ตองการเพียงชี้ใหเห็นถึงบทบาททางการเมืองในความสัมพันธของคนรุนใหมที่ไดเขามามีสวนรวม เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ผลกระทบที่นำไปสูอีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหเกิดปรากฏการณปลุกกระแสยายประเทศ เมื่อกลาวถึงจุดเริ่มตนของ

การสรางกลุมนั้นก็เริ่มมาจากชวงกลางสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 และปฏิเสธไมไดวาสวนหนึ่งของการสราง

กลุมก็เกิดจากความไมพึงพอใจของรัฐบาลในการแกไขปญหาเศรษฐกิจทามกลางสถานการณวิกฤตโรคระบาด ในขณะ

เดียวกระแสปรากฏการณการเกิดกุลมเฟซบุกก็เปนสวนสำคัญในการเคล่ือนไหวทางการเมืองที่เรียกรองใหเกิดการ

กระตุนใหภาครัฐและองคกรที่ เกี่ยวของเขามีการจัดการและดูแลประชาชน ซึ่งปรากฏการณนั้นไดเกิดเสียง

วิพากษวิจารณไปในหลากหลายแงมุมทั้งบวกและลบ รวมไปถึงการเกิดขอโตเถียงถึงความรักชาติและแผนดินเกิด 

นอกจากน้ีปรากฏการณดังกลาวไมไดเพียงเกิดกระแสในกลุมประชาชนเทานั้น แตเมื่อมีการเปดตัวกลุมและมีภายใน 

“ขอตอบในฐานะคนที่มีความคิดยายประเทศ จากเมื่อกอนไมเคยมีความคิดเดินทางออกนอก

ประเทศเลย จนกระทั่งประยุทธมาบริหาร ตอนนั้นก็ยังเปนแคมุขขำขันในหมูพี่นอง แตตอนนี้ คือคิดออกไป

จากประเทศแบบจริงจังมาก รวมทั้งตาสวางจากการสรางภาพของเหลาคนดียทั้งหลาย ยิ่งรูขอมูลลึก ๆ จาก

แวดวงสาธารณสุขดวย ยิ่งรูสึกหมดหวังกับประเทศนี้ ถาปลดภาระทุกอยางไดไมติดขัดอะไรแลว ไปแนนอน

ครับ”   

“อดทนอยู 2-3 ป ตั้งแต 2017-2018 จากออสกลับไปอยูเมืองไทย ทำงานดีมากแตก็นะราบาน

บริหารประเทศไดแบบ... อืม ไมรู ไมรู กราบเรียน กราบเรียน จนมาเจอโควิด 2019 รายไดหลายแสนทำ

ยังไงก็ไมมีทางเหลือ”    

 

 
 

“การควบคุมฝูงชนที่ตำรวจออสเตรเลียทำคือการวางแผนเชิงกลยุทธและจิตวิทยา ก็สามารถสลาย

การชุมนุมไดโดยเหตุการณนี้ตำรวจใช: แกสน้ำตา 0 กระปองกระสุนยาง 0 นัด คอนเทนเนอร 0 ตู รั้วลวด 0 

แถว” 
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สามวัน มีสมาชิกผูเขารวมกลุมถึงมากกวา 7แสนคน จึงสงผลใหทางรัฐบาลเองมีการตรวจสอบเนื้อหา โดยนายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ  บงชี้วากลุมยายประเทศกันเถอะที่เปนชื่อเดิมนั้น พบขอความที่แฝงดวย

ประเด็นทางการเมืองซึ่งเขาคายหมิ่นเบื้องสูงและสรางความแตกแยกเกลียดชัง  จึงทำใหผูดูแลกลุมตองมีการเปล่ียนชื่อ

กลุมเปนชื่อ โยกยาย มาสายสะโพกโยกยาย (Prachachat,2021) แตทั้งนี้จากการสังเกตการณจะเห็นไดวาภายในกลุมที่

ยังคงมีการเคล่ือนไหวในปจจุบันนั้น ยังคงแสดงเจตจำนงคของกลุมโดยจะเนนน้ำหนักไปที่การแบงปนประสบการณและ

ขอมูลความเปนอยูรวมไปถึงโอกาสทางอาชีพ โดยในชวงแรกแมภายในกลุมจะมีการแสดงความคิดเห็นที่ใหน้ำหนักไปถึง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจถึงปญหาการตกงานและกิจการที่ตางปดตัวลงและเช่ือมโยงไปถึงปญหาภาพลักษณและการ

บริหารจัดการรวมไปถึงการกลาวถึงเคารพสิทธิเสรีการแสดงออก เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แต

ขณะเดียวกันขอความหรือบทสนทนาสวนใหญที่พบนั้นยังคงเปนเพียงการแสดงความคิดเห็นทีแ่สดงความสนใจและการ

แลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิกรวมกับเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ กับประเทศไทย ถึงสิทธิทางพลเมืองที่ไดรับการดูแล

คุมครองที่ดีจากรัฐบาล และจากการสังเกตเห็นไดวาสมาชิกสวนใหญเองตางก็มีเปาหมายที่เหมือนกันคือการตองการ

อาศัยประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศที่รัฐบาลปฏิบัติตามครรลองชองประชาธิปไตยอยางแทจริง  

อยางไรก็ตาม ในการดำรงตำแหนงของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาและคณะรัฐบาลที่ผานมานั้นก็มีกระแส

ตอตานมาอยางตอเนื่อง ผนวกกับวิกฤตการณการแพรระบาดโควิด-19ที่เกิดขึ้นเปนชวงที่การวิพากษวิจารณรัฐบาลนั้นมี

ความรุนแรงมากพอสมควร อาทิ การรับมือกับการแพรระบาด การจัดหาวัคซีน การบริหารเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือ

การปดกั้นเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองอยางไมเปนธรรม ทำใหนำไปสูการสรางความรูสึกไมปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน ซึ่งหากกลาวถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพการแสดงออก (Freedom of 

Expression) หรือเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) เปนสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศ หมายถึง สิทธิที่ประชาชนสามารถที่จะแสดงออกหรือส่ือสารความรูสึกนึกคิดหรือความเห็น 

ทั้งดวยการพูด การแสดงทาทาง หรือการส่ือสารดวยตัวหนังสือ ไมวาจะบนหนากระดาษหรือในโลกออนไลน ตลอดจน

ในรูปแบบอื่น ๆ เชน เสียงเพลง ภาพถาย ภาพกราฟกหรือภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการคนควา 

เขาถึงหรือไดรับขอมูล ความรูสึกนึกคิด ความเห็นที่มีการส่ือสารและเผยแพรดวย (iLaw, n.d.) แตสถานการณปจจุบัน

กลับพบวาพื้นที่การแสดงออกของประชาชนถูกจับจองจากเจาหนารัฐอยางเขมงวด ทำใหมีเยาวชนหรือกลุมคนจำนวน

มากที่วิพากษวิจารณขอบกพรองการทำงานของรัฐบาลถูกจับกุมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มาตรา 116 แหง

ประมวลกฎหมายอาญา โทษฐานการยุยงปลุกปน ใชความรุนแรง กาวราว หยาบคาย ปลุกระดม ขมขู บิดเบือนและ

สรางขอมูลเท็จ ทำใหมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ โดยส่ิงที่เกิดขึ้นและปฏิเสธไมไดวายังคงมีอยูนั้นคือการที่รัฐมี

การควบคุมการแสดงออกและใชกฎหมายอยางไมเปนธรรมตอเยาวชนและผูแสดงออกทางการเมืองทั้งในพื้นที่ออนไลน

และพื้นที่กายภาพ ทำใหนำไปสูการสรางความรูสึกที่ไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อาทิ การใชความ

รุนแรง การจับกุมผูแสดงออกทางการเมือง เปนตน และจะเห็นไดวาปรากฏการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นและยังคงดำรง

อยูนั้น กลายเปนอีกหน่ึงปจจัยที่มีสวนใหประชาชนที่โดยเฉพาะคนรุนใหมตองกลายเปนพลเมืองที่ตองเปนผูแบกรับ

อนาคตของประเทศตอไปทามกลางความขัดแยง เมื่อเกิดกระแสปรากฏการณการยายประเทศจึงทำใหเกิดขอ

เปรียบเทียบที่ไมใชเพียงดานเศรษฐกิจหรือสังคมระหวางประเทศไทยและประเทศปลายทางเทานั้น แตหมายรวมไปถึง

สิทธิเสรีภาพถึงการแสดงตัวตนการเปนพลเมืองที่สามารถแสดงออกทางการเมืองอยางเทาเทียมดวย  
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กระบวนการตัดสินใจบุคคลนั้นที่เกิดจากการพิจารณาประเมินถึงปจจัยผลักและปจจัยถึงดูด ซึ่งมักอยูบน

ปจจัยพื้นฐานทั้ง 3 คือ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เมื่อเชื่อมโยงกับระดับการตัดสินใจ ตามการจำแนกของสถิต กอง

คำ (1999, p. 107-110 as cited in Sunracha W.,2012, p. 17) กลาววา การตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ มักแบง

ออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 

(1)  การพิจารณาถึงปญหาที่กำลังเกิดขึ้น (Identification of problem) ภายในปญหาที่เกิดขึ้นตองมีการ

กำหนดประเด็นปญหาอยางชัดเจน เขาใจถึงปญหาอยางแทจริง ภายในการพิจารณาปญหาตองคำนึงถึงบริบท

สภาพแวดลอมกอนการวินิจฉัยสาเหตุของปญหา การตัดสินใจพิจารณาตองมีการเปรียบเทียบประเด็นปญหาอยาง

ชัดเจน  

(2)  การพิจารณาเพื่อหาทางเลือกในประเด็นปญหา (Search of alternative) ภายในการพิจารณาตองใช

ขอมูลหรือประสบการณที่บุคคลประสบพบเจอในการตัดสินใจ เพื่อใหขอพิจารณามีประสิทธิภาพในการแกไขปญหา 

โดยใชวิธีการเลือกทางเลือกในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผลลัพธออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

(3)  ประเมินทางเลือกจากการพิจารณา (Evaluation of alternative) มีการประเมินทางเลือกผานกฎเกณฑ

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใชทางเลือกในการแกไขปญหา ภายในทางเลือกตองมีการไตรตรองผานการตัดสินใจ

จากปจเจกหรือบุคคลโดยรอบ และมีแผนสำรวจหากมีผลกระทบขางเคียงที่เกิดขึ้นจากทางเลือกที่ใชแกไขปญหาใน

สถานการณที่ปจเจกบุคคลกำลังประสบพบเจอ 

(4)  การตัดสินใจ นำทางเลือกไปใชในการแกปญหา (Choice and implementation) พิจารณาทางเลือก

อยางถี่ถวน กอนนำทางเลือกมาใชงานกลาวคือ กระบวนการตัดสินใจของคนรุนใหม ในกลุมยายประเทศกันเถอะ หรือ 

กลุมโยกยายมาโยกสายสะโพก นำปจจัยหลักทั้ง 3 คือ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เขาสูการประเมินและแยกสวนสภาวะ

เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางปจจัยผลักและดึงดูดในพื้นที่ตนทางและปลายทาง อธิบายไดคือ เมื่อเริ่มตนพิจารณา

ปญหาที่เกิดขึ้นอยางสถานการณปญหาการวางงาน อัตราการจางหรือรายไดที่ไมเพียงพอ หรือปจจัยดานสวัสดิการ

คมนาคม สาธารณูปโภค ระบบการศึกษาที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการไดควบคูกับสถานการณวิกฤตโรค

ระบาดหรือสถานการณทางการเมืองในประเทศไทย ที่บุคคลตางตระหนักถึงผลกระทบตอตนเอง  

 

ขั้นตอนตอไปคือ นำประเด็นปญหามาพิจารณาเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลายทางที่ผานประสบการณ  (ปจจัยดูด) 

หรือขอมูลเบ้ืองตนที่เคยพบเจอหรือคำบอกเลา เพื่อนำไปสูการเริ่มหาวิธีการแกปญหาและหาทางเลือกหลากหลายทาง

เพื่อสุดทายและจะนำไปสูทางเลือกที่ดีที่สุดแกตนเองอยางมีประสิทธิภาพ อธิบายไดคือ เมื่อประเทศไทยไมสามารถมี

ตำแหนงงานหรืออัตราคาจางที่มากพอตอการดำรงชีพ จึงทำใหตองมองหาประเทศที่ระบบการทำงานมีศักยภาพที่

ตอบสนองตอความตองการของตนเองได โดยที่มีตัวเลือกประเทศปลายทางที่มากกวาหนึ่งประเทศหรือมากกวาหนึ่ง

พื้นที่ ซึ่งการสรางตัวเลือกของบุคคลก็อาจมาจากประสบการณสวนตัว หรือขอมูลที่เกิดจากคำบอกเลาแลกเปล่ียนกับ

บุคคลรอบขางหรือสมาชิกภายในกลุมโยกยาย มาสายโพกโยกยาย หรือกลุมที่เกี่ยวของ เพื่อสุดทายจะไดทางเลือกที่มี

ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  

 

ขั้นตอนตอมาคือ เมื่อบุคคลมีทางเลือกมากกวาหนึ่งทางเลือก หรือหมายความวา มีประเทศปลายทางที่สนใจที่

หลากหลาย ซึ่งขั้นตอนนี้บุคคลจะนำเงื่อนไขแตละประเทศเขามาพิจารณา อาทิ รายได คาครองชีพ กฎหมาย ที่อยู

อาศัย วัฒนธรรมหรือลักษณะนิสัยหรือความเปนอยูทั่วไปของผูคนในประเทศนั้น ๆ เปนตน ซึ่งภายในทางเลือกที่ถูก

นำมาประเมินคาหรือพิจารณาอยางลึกซึ้งในขั้นตอนนี้ไมไดเกิดจากปจเจกบุคคลเพียงเทานั้น คนรอบขางของผูตัดสินใจ
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ยังเปนสวนหนึ่งสำคัญของการพิจารณาเพื่อนำไปสูการคัดสรรทางเลือกหรือประเทศปลายทางที่ดีที่สุดพรอมแผนสำรอง

หากมีผลกระทบขางเคียงที่เกิดขึ้นจากทางเลือกที่มีอยู เพราะเมื่อมีการวางแผนที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงชีวิตไมวาจะ

ระยะส้ันหรือยาว จำเปนตองมีแผนสำรองเพื่อลดความเส่ียงและความยุงยาก อธิบายคือ บุคคลไมสามารถคาดเดา

สถานการณที่จะเกิดในพื้นที่ไมคุนเคยไดทั้งหมด ดังนั้น การมีแผนสำรองก็เปนอีกหนึ่งการเตรียมความพรอม 

 

ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ คือ เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งทางแลว และ

ขั้นตอนถูกพิจารณาอยางถี่ถวนดังนั้นจึงไปสูการปฏิบัติจริง อธิบายคือ เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกประเทศปลายทางที่

เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของตนเองไดแลว บุคคลก็แนวโนมที่พรอมจะยายถิ่นออกไปยังประเทศนั้น ๆ 

ได  ดังนั้น แมกระบวนการการตัดสินใจของบุคคลจะมีเปนไปในขั้นตอนดังกลาว ที่เกิดจากการประเมินและพิจารณา

อรรถประโยชนของประเทศตนทางและปลายทาง แตทั้งนี้ทั้งนั้น ผลแนวโนมการตัดสินใจถิ่นออกหรือยายประเทศของ

คนรุนใหมที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งในปจจุบันและอนาคตนั้น ก็ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลอื่น ๆรวมดวย เชน เครือขาย

สังคม อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได เนื่องความตองการกับความพรอมจำเปนตองมาควบคูกัน  

 

สรุปผล   

การวิเคราะหปรากฏการณแนวโนมการตัดสินใจการยายประเทศของคนรุนใหม กรณีศึกษา กลุมโยกยาย มา

โยกยายสายสะโพก  สะทอนใหเห็นอำนาจบนพื้นที่โลกออนไลน ที่คนรุนใหมใชเปนเครื่องมือในการสะทอนปญหาทาง

สังคม และในขณะเดียวกันก็เปนสวนหนึ่งในการตอรองอำนาจตอระบบการเมืองทามกลางกระแสความขัดแยงใน

ปจจุบัน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาการรวมกลุมบนพื้นที่ออนไลนของคนรุนใหม ไมใชแคเรื่องการวิพากษวิจารณรัฐบาล

เพียงเทาน้ัน แตเปนการแสดงใหเห็นถึงสภาวะความเปนอยูในฐานะพลเมืองที่มีตอความประเทศชาติ  และการเริ่มตน

แสวงหาและใหความสนใจตอการยายไปยังประเทศอื่น ๆ ที่มีอรรถประโยชนที่ดีกวา ซึ่งหมายถึงการไดเปนสวนหนึ่งใน

ฐานะพลเมืองที่ไดรับสิทธิประโยชนและการคุมครองอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

อีกทั้งปรากฏการณการเคล่ือนไหวทางการเมืองผานพื้นที่ออนไลนของคนรุนใหมนั้นไมไดสะทอนเพียงการเรียกรอง

รัฐบาลใหตอบสนองตอปจจัยดานเศรษฐกิจเทานั้น แตความคาดหวังนั้นหมายรวมไปถึงการเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ

สภาพสังคมไทยที่ดีขึ้นและเทาเทียมในทุก ๆ ดาน โดยคนรุนใหมในฐานะประชาชนเองก็คาดหวังที่จะมีผูนำจากรัฐบาลที่

มีวิสัยทัศนและศักยภาพที่ดี เพราะการเมืองในทัศนะคนรุนใหมไมไดหมายถึงพรรคการเมืองหรือตัวบุคคลคนใดบุคคล

หน่ึง แตการเมืองนั้นยังหมายถึง ทุกพื้นที่หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เชื่อมรอยประชาชนเขาไวดวยกันและจะตองยึดมั่น

หลักอธิปไตยที่เกิดจากประชาชนเปนสำคัญ ซึ่งคำวา “คุณภาพชีวิตที่ดี” ไมไดมาซึ่งจากปจจัยใดปจจัยหนึ่ง เพราะทุก

ปจจัยลวนเปนสวนสำคัญของการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคมที่เชื่อมโยงและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  
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