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 การวจิยัเชิงคุณภาพช้ินน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฒันาการ เง่ือนไข และการเปล่ียนแปลง
ดา้นโครงสร้างของขบวนการนกัศึกษาไทย รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นรูปแบบ วิธีการ ประเด็น
และพื้นท่ีในการเคล่ือนไหวของขบวนการ นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2557 โดยใชเ้คร่ืองมือของการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จาก       
นกักิจกรรมในขบวนการนกัศึกษา ซ่ึงเลือกตวัอยา่งขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงตามประเด็นท่ีตอ้งการ
ศึกษา และการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique) โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม
ทั้ง (1) องคก์รนกัศึกษาอยา่งเป็นทางการ ไดแ้ก่ สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) 
องค์การนกัศึกษา สภานกัศึกษา (2) องค์กรนกัศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ ชุมนุม/ชมรม หรือกลุ่ม
อิสระดา้นการเมือง และ (3) เครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการของขบวนการนกัศึกษา โดยเนน้ขอบเขต
ดา้นพื้นท่ีภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และการเคล่ือนไหวในส่ือสังคมออนไลน์ 
 ผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไขและปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ขบวนการนกัศึกษาไทยมีการปรับตวั
เกิดจาก (1) การปรับภูมิทศัน์ทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชนในห้วงความขดัแยง้ทาง
การเมือง (2) ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารส่ือสารและส่ือใหม่ (3) อิทธิพลทางความคิดระหวา่ง
นักวิชาการปัญญาชนกบัขบวนการนักศึกษา และ (4) การเปล่ียนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ (ม.นอกระบบ) ซ่ึงได้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างของขบวนการ
นกัศึกษาไทย จากบทบาทท่ีลดลงขององคก์รนกัศึกษาอยา่งเป็นทางการสู่บทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่ม
อิสระและเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ ขณะท่ีประเด็นการเคล่ือนไหวมีความหลากหลายและให้
ความส าคญักบัประเด็นเชิงอตัลกัษณ์มากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงท่ีสถานการณ์ทางการเมืองผอ่นคลาย  
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 นอกจากน้ี เง่ือนไขดังกล่าวยงัท าให้รูปแบบการระดมทรัพยากรเปล่ียนจากการระดม
มวลชนในเชิงจ านวนและการพึ่งพิงทุนจากองค์กรอ่ืน ๆ ไปสู่การระดมทรัพยากรบุคคลในเชิง
คุณภาพและการระดมทุนจากสาธารณชนมากข้ึน ส่วนด้านยุทธวิธีจะเป็นการเคล่ือนไหวเชิง
สัญลกัษณ์ท่ีซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน โดยให้ความส าคญักบัการคดัเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์
ในการส่ือความหมาย (Creativity) เพื่อท าหน้าท่ีในการจุดประเด็นให้สังคมน าไปต่อยอดทาง
ความคิดต่อไป 

 



 

ABSTRACT 

Title of Thesis  The Fading of Student Movements: Changing Roles of Thai Student  
 Movements during the Political Turmoil (2006 - 2014) 
Author Mr. Chayut Pansuwan 
Degree Master of Arts (Politics and Development Strategy) 
Year 2018 
_______________________________________________________________________________ 
 
 This qualitative research is intended to study the development of the conditions  
and changes in the structure of Thai student movements, which includes the changes in their 
formation methods and actions, from B.E. 2549 – 2557 (2006 - 2014) by conducting  
a documentary research and using an in-depth interview to gather information of Thai student 
activists by selecting the sample data accordingly to the topic of study and by using snowball 
sampling technique. The scope of this research is focused on these three topics, (1) formal student 
organizations such as the Student Federation of Thailand, Student Unions, and Student Councils, 
(2) informal student organizations such as student clubs/independent student clubs which engages 
in political issues and (3) informal student movement networks. This study is focused  
on the movement within Thammasat University and the movement within social media sphere.   
 The results from this qualitative research suggests that the important factors  
and conditions which consequently leads to a change in Thai students movement comes from  
(1) the change of the political climate in people’s politics in the period of political turmoil 
(2) the advancement of information technology and the upcoming of new medias (3) the ideology 
influence from academics and student movements and (4) the transformation of public 
universities into public-autonomous universities which leads to a change in the structure  
of the student movements by decreasing the role of formal student organizations and increasing  
the role of independent and informal student movements, in the same way, the topic of these 
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student movements happens to be much more focused on identity issues, especially, in the period  
of relaxation in the political environment. 
 More than that, these conditions also remodels how the student movements obtain their 
movement resources, from having quantitative number of human resources into a much more 
qualitative human resource one. Likewise, the funding which was once obtained from  
other organizations has changed into securing the needed funding by using crowd funding 
methods. It can be said that their movement are now focused on expressing their agendas in a 
much more complex symbolic action and apply their creativity to introduce their agendas  
to the general public to create further discussion.   
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

กลับมาท่ีปัจจุบัน ในเช้าวนัเสาร์ท่ีฝนพร ากลางปี 2011 นักศึกษายงัจัดตั้ งเป็น
องคก์รอยูเ่ร่ือย ๆ ต่างก็มีส่วนร่วมในการประทว้งต่าง ๆ ผา่นวิธีการท่ีแตกต่างออกไป และ
มีเป้าหมายท่ีหลากหลายมากข้ึน แต่กระนั้นการแพร่กระจายของการประทว้งกลบัลดลง1 
(Weiland, Guzman, & O’Meara, 2013) 

ขอ้ความข้างตน้จากงานศึกษาขบวนการนักศึกษาในมหาวิทยาลยัของประเทศองักฤษ         
ดูเหมือนจะสร้างสมมติฐานใหก้บัการมองภาพขบวนการนกัศึกษาในปัจจุบนัไดอ้ยูไ่ม่นอ้ย ไม่ใช่แค่
เพียงในโลกตะวนัตกเท่านั้ น หากแต่สามารถมองเห็นลักษณะร่วมกันอีกหลายทวีป กล่าวคือ 
นับตั้ งแต่การเคล่ือนไหวอย่างเข้มข้นของขบวนการนักศึกษาทั่วโลกในช่วงทศวรรษ 1960            
ซ่ึงขบวนการนักศึกษามีบทบาทน าในการเปล่ียนแปลงและขับเคล่ือนสังคมในรูปแบบต่าง ๆ         
จนอาจเรียกไดว้่าเป็นยุคทองของขบวนการนกัศึกษา และนับจากเวลานั้นจนถึงปัจจุบนัพลงัของ
นกัศึกษาในการเคล่ือนไหวก็ค่อย ๆ ถดถอยลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

เช่นเดียวกบัในประเทศไทย จากยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน (หลงั 14 ตุลาคม 2516) ซ่ึงถือ
เป็นยุคทองของขบวนการนักศึกษาไทย จนกระทั่งการปราบปรามนักศึกษาคร้ังใหญ่ในช่วง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และหลงัจากนั้น ก็ส่งผลให้ขบวนการนกัศึกษาไทยตอ้งปรับลดบทบาท
และถูกลดความส าคญัลงมาเร่ือย ๆ (ภาคิไนย ์ชมสินทรัพยม์ัน่, 2555) และแมใ้นช่วงเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ นักศึกษาก็มิได้เป็นหัวหอกน าการเคล่ือนไหวดังท่ีเคย หากแต่ถูกจดัวางเป็นเพียง
พนัธมิตรหน่ึงในภาคีเครือข่ายของขบวนการภาคประชาชนเพียงเท่านั้น จนถึงช่วงหลงัปี พ.ศ. 2549 

                                                        
1 แปลจาก “Turn the page now to a rainy Saturday morning in 2011. There are still students rising to 

organize and participate in protests, though the methods are different, the targets more varied, and the 
prevalence of protest diminished.” 
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ในยุคท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงของความขดัแยง้ทางการเมือง เสียงเรียกร้องของขบวนการภาค
ประชาชนทั้งสองขั้ว แมว้า่ส่วนหน่ึงจะไม่ไดส้นใจต่อการมีอยูข่องขบวนการนกัศึกษา แต่ก็ยงัคงมี
อีกส่วนท่ีเพรียกหาและตั้งค  าถามถึงการด ารงอยูแ่ละการวางตวัของนกัศึกษาท่ามกลางความขดัแยง้
เหล่านั้น จนเป็นขอ้ถกเถียงทั้งในทางวชิาการและทางสังคมวา่ “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ?” 

ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ? 
ในสังคมสมยัใหม่ ขบวนการนกัศึกษามีความส าคญัทางการเมืองอย่างสูง เพราะ

นกัศึกษาเป็นคนกลุ่มเดียวในสังคมสมยัใหม่ท่ีอยู่ในองค์กรท่ีสามารถจดัองค์กรเพื่อการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองไดง่้ายและอย่างเสรีผมคิดวา่ง่ายและเสรีกวา่สหภาพกรรมกรดว้ย
ซ ้ า…(แต่) ผมคิดวา่ช่วงหน่ึงของพฒันาการประชาธิปไตยซ่ึงตอ้งอาศยัขบวนการนกัศึกษา
เป็นหัวหอกการเคล่ือนไหวไดผ้า่นไปแลว้ ความลม้เหลวของส่ือไทยในการท าหนา้ท่ี ท า
ใหก้ารเคล่ือนไหวยิ่งตอ้งกระจายไปในสังคมวงกวา้ง เราจะเห็น "ม็อบ" นอ้ยลง แต่จะเห็น
การเคล่ือนไหวในโลกไซเบอร์มากข้ึน (นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2557) 

ค าอธิบายของนิธิ สอดคล้องกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับขบวนการนักศึกษาทั่วโลก 
ในช่วงปี 2557 เพราะส่ิงเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม 
นกัศึกษาไม่ไดมี้สถานะทางสังคมท่ีสูงกวา่ประชาชนทัว่ไปอีกต่อไป การขยายตวัของชนชั้นกลาง
ทั้งในเมืองและต่างจงัหวดัไดส้ร้างขบวนการทางสังคมข้ึนมาใหม่ท่ีไม่ไดมี้นกัศึกษาเป็นกลุ่มน าอีก
แลว้ แต่กระนั้นค าอธิบายน้ีเองก็ให้ค  าตอบในเบ้ืองตน้แต่เพียงวา่ นกัศึกษาไม่ไดแ้ต่เป็นหวัหอกใน
การเคล่ือนไหว แต่ยงัไม่ไดบ้อกชดัเจนวา่มีบทบาทเปล่ียนไปอยา่งไรในระบบการเมือง 

ปัจจุบนันกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองหรือเร่ืองของสังคม ขณะท่ีนกัศึกษา
ปัญญาชนและประชาชนท่ีสนใจการเมืองส่วนหน่ึงกลายเป็นพวกท่ีตดัสินเลือกขา้ง เลือก
ผูน้ าหรือกลุ่มการเมืองกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดอยา่งสุดโต่ง โดยขาดการมองปัญหาของประชาชน
แบบคิดวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของประเทศอยา่งจ าแนกแยกแยะเป็นเร่ืองๆไป...นกัศึกษา
ปัญญาชนส่วนท่ียงัเป็นนกัอุดมคติเพื่อประชาชนและยึดแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจการเมือง
สังคมเพื่อความเป็นธรรมและประชาธิปไตยส าหรับคนส่วนใหญ่มีเหลือน้อยลง มีเวที
แสดงนอ้ย มีบทบาทนอ้ย เม่ือเทียบกบัพวกเคล่ือนไหวการเมืองแบบสุดโต่งเขา้ขา้งฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง (วทิยากร เชียงกลู, 2556) 
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หากมองในเชิงอุดมการณ์แลว้ นกัศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่ค่อยสนใจการเมือง ดูจะ
เป็นค าอธิบายท่ีพื้นฐานและคลาสสิคท่ีสุดในการอธิบายการหายไปของขบวนการนกัศึกษา แต่ทวา่
ขอ้ความดังกล่าวของ วิทยากร เชียงกูล กลับแฝงนัยยะส าคญัอีกประการท่ีประกอบเป็นเหตุผล
ร่วมกับค าอธิบายดงักล่าวในบริบทความขดัแยง้ของการเมืองไทย กล่าวคือ เขาได้วิเคราะห์ว่า 
นักศึกษาท่ีสนใจการเมืองนั้น หากเลือกขา้งอย่างสุดโต่งก็อาจท าให้วิเคราะห์ปัญหา(การเมือง)   
อย่างไม่รอบดา้น แต่หากเป็นนกัอุดมคติไม่เลือกขา้งก็อาจมีบทบาท มีพื้นท่ีแสดงออกท่ีน้อยกว่า
พวกท่ีเลือกขา้งทางการเมือง หรือกล่าวอยา่งถึงท่ีสุด นกัศึกษานั้นไม่ไดห้ายไปจากการเมืองเท่าใด
นัก หากแต่ถูกจ ากัดบทบาทให้เข้าไปสู่วงัวนของความขัดแยง้ กระจัดกระจายและกลายเป็น       
ส่วนหน่ึงของขบวนการทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว 

การตีความเช่นน้ีดูจะสร้างจุดยืนกบัให้นักศึกษาท่ีกลมกลืนไปกบัขบวนการประชาชน     
ในภาพกวา้งได้พอสมควร แต่กระนั้นก็ยงัไม่ได้อธิบายถึงสถานะทางการเมืองของขบวนการ
นกัศึกษาส่วนท่ีเหลือ วา่อนัท่ีจริงแลว้ นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ลือกขา้งทางการเมืองหรือไม่ไดเ้คล่ือนไหว
ภายใตร่้มของขบวนการทางการเมืองแบบแบ่งขั้วนั้น จะสามารถมีตวัตนหรือสร้างประเด็นการ
เคล่ือนไหวท่ีขา้มพน้ความขดัแยง้ และสร้างสรรคพ์ื้นท่ีแสดงออกทางการเมืองอยา่งไร ซ่ึงก็ตรงกบั
บทวิเคราะห์และขอ้เสนอของ ประจกัษ ์กอ้งกีรติ ท่ีไดอ้ภิปรายไวใ้นงานเสวนา “บทบาทนกัศึกษา
ในวกิฤติการณ์การเมือง” เม่ือปี พ.ศ. 2551 วา่  

ผมคิดว่านกัศึกษาท่ีตรงน้ีถา้เป็นเหตุการณ์ 14 ตุลา คงออกไปต่อสู้ร่วมกนัทุกคน 
แต่ตอนน้ีมีความเห็นแตกต่าง บางคนออกมา บางคนไม่ออก บางคนไปร่วมพนัธมิตรฯ บาง
คนไปร่วม นปช. บางคนเฉย ๆ ดูทีวี เพราะความขดัแยง้ทางการเมืองมนัซบัซ้อนแลว้ และ
จะใช้กรอบรัฐบาลทรราชสู้กับนักศึกษาประชาชนไม่ได้... ถ้าเราอาศยัวิกฤตการเมือง
ขณะน้ี เพื่อลบขอ้ครหาท่ีวา่การไปร่วมเคล่ือนไหวตอนน้ีเป็นแค่แฟชัน่เท่านั้น เป็นจงัหวะ
ท่ี นกัศึกษา ตอ้งพิสูจน์ตวัเองวา่ห่วงใยบา้นเมืองอย่างแทจ้ริง เพื่อไปพน้จากการเมืองสอง
ขั้วจะตอ้งผลกัดนัประเด็นคิดต่อ เช่น การปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปการศึกษา (ประจกัษ ์
กอ้งกีรติ, 2551) 

หากขบวนการนกัศึกษาส่วนท่ีเคล่ือนไหวแบบกา้วพน้ความขดัแยง้ทางการเมืองมีอยู่จริง 
และยงัคงเป็นอิสระจากการเคล่ือนไหวของขบวนการทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว ประเด็นเร่ืองของ
“พื้นท่ีในการแสดงออกทางการเมืองของนกัศึกษา (1) และประเด็นการเคล่ือนไหวในแบบท่ีขา้มพน้
จากความขดัแยง้ของนกัศึกษาเหล่าน้ี (2)” จึงยงัคงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ 
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ค าอธิบายหน่ึงในแบบฉบบันกัสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้น ยุกติ มุกดาวิจิตร เรียกการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองของขบวนการนักศึกษาในยุคใหม่น้ีว่า “การเมืองวฒันธรรม” ซ่ึง
เคล่ือนไหวในพื้นท่ีของชีวิตประจ าวนั ในประเด็นของการสร้างอตัลกัษณ์ อนัเป็นการต่อสู้ดว้ยการ
ใชว้าทกรรม การนิยาม และการใหค้วามหมาย 

การเมืองของนกัศึกษาและวยัรุ่นปัจจุบนัคือการเมืองวฒันธรรม การเมืองของการ
แสดงตวัตน การเมืองอตัลักษณ์ การเมืองในชีวิตประจ าวนั การเมืองเหล่าน้ีส่งผลต่อ
การเมืองภาพใหญ่ในระยะยาว และไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่สนใจการเมืองภาพใหญ่ แต่ต่อให้
พวกเขาชวนคุณสนทนาถึงการเมืองท่ีใหญ่กว่าน้ี คุณจะมีใจเปิดกวา้งพอให้พวกเขาหรือ
เปล่า” (ยกุติ มุกดาวจิิตร, 2556) 

แต่ทวา่ค าอธิบายเร่ืองการเมืองวฒันธรรมน้ีก็เป็นเพียงสมมติฐานหน่ึงในการมองภาพของ
ขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงของความขดัแยง้ และยงัคงจ าเป็นในการสรรหาค าอธิบายเพิ่มเติม
และรายละเอียดของขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะในเร่ืองของ พื้นท่ีและ
ประเด็นการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนกัศึกษาในช่วงก่อนการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 

ความเคล่ือนไหวท่ีเพิ่งปรากฏ ? 
อย่างไรก็ตาม หลงัการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 “และแล้วความเคล่ือนไหวก็

ปรากฏขึน้อีกคร้ัง” ในภาพการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนกัศึกษา ซ่ึงไดส้ร้างค าถามชุดใหม่ข้ึน
ในวงวชิาการ “ท าไมนกัศึกษาจึงเพิ่งปรากฏตวั ?” กลายเป็นอีกหน่ึงค าถามท่ีส าคญัส าหรับการศึกษา
ขบวนการนกัศึกษาไทยในยคุความขดัแยง้ทางการเมือง 

ท่ีผา่นมาการเคล่ือนไหวทางการเมืองหลงัรัฐประหาร 2557 แทบทั้งหมด กลายเป็น
การน าโดย ขบวนการนกัศึกษาแทบทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็น ชูสามน้ิว กินแซนวิช งานเสวนาท่ี
ถูกยกเลิกกลางคนับา้ง หรือสามารถจดัไดส้ าเร็จบา้ง กระทัง่การจดังานดนตรีเม่ือไม่นาน
ก่อนหนา้น้ี ทั้งหมดลว้นแลว้ถูกจดัโดยนกัศึกษา และอีกขอ้สังเกตหน่ึงท่ีเขาพบคือ ไม่ใช่
มหาวิทยาลยัในกรุงเทพเท่านั้นท่ีออกมาเคล่ือนไหว แต่เป็นมหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาค
ด้วยท่ีออกมาร่วมเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐประหาร หรือตั้ งค  าถามต่อความเป็นไปของ
บา้นเมือง (ถาม-ตอบ "สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ"ขบวนการนกัศึกษาไทยหลงัรปห.′57, 2557) 

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เป็นคนแรกๆท่ีกล้าฟันธงเหตุการณ์การเคล่ือนไหวต่างๆหลังการ
รัฐประหารวา่เกิดจากคนเส้ือแดงหยุดเคล่ือนไหว และการเคล่ือนไหวทางการเมืองแทบทั้งหมดน า
โดยขบวนการนกัศึกษา อีกทั้งยงัตอบค าถามท่ีน่าสนใจส าหรับการศึกษาการเมืองไทยท านองว่า 
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“ผมคิดวา่มีสัญญาณ (ท่ีขบวนการนกัศึกษาจะเดินไปถึงเหตุการณ์แบบ 14 ตุลา 16) แต่ผมไม่รู้ ตอ้ง
ตามดูต่อไป...” (ถาม-ตอบ "สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ"ขบวนการนกัศึกษาไทยหลงัรปห.′57, 2557)  

นกัวิชาการและส่ือหลายส านกัมีความพยายามจะวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ี หน่ึง
ในนั้น คือ ยกุติ มุกดาวจิิตร ซ่ึงยงัคงยนืยนัถึงการเมืองสมยันิยมของนกัศึกษา วา่เป็นการเคล่ือนไหว
แบบการเมืองวฒันธรรมในพื้นท่ีของการช่วงชิงค านิยาม ท่ีน าประชาธิปไตยเข้ามาสู่การใช้
ชีวิตประจ าวนัของพวกเขามากข้ึน สร้างวาทกรรมและสัญลกัษณ์ทางการเมือง อนัเป็นการตอบโต้
รัฐเผด็จการทหาร  

การท่ีพวกเขาดึงเอาการเมืองออกมาจากพื้นท่ีสัญลกัษณ์เดิมๆ ท่ีเคยจ ากดัอยูใ่นร้ัว
มหาวทิยาลยั หรืออนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ไปเป็นพื้นท่ีทางการเมืองใหม่ๆ นั้น ส่วนหน่ึงก็
น่าจะเพราะพื้นท่ีทางการเมืองดั้งเดิมอยา่งมหาวิทยาลยัและอนุสาวรีย ์กลายเป็นพื้นท่ีท่ีถูก
ท าใหป้ลอดประชาธิปไตย...แต่อีกส่วนหน่ึง การเคล่ือนไหวแบบใหม่ๆ ของนกัศึกษาก็ได้
น าประชาธิปไตยไปสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตประจ าว ันของพวกเขามากข้ึน น า
ประชาธิปไตยไปสัมพนัธ์กบัประชาชนทัว่ไปมากข้ึน   ท่ีเขียนน่ีไม่ใช่จะยุยงใคร เพียงแต่
จะตอบย  ้าขอ้สังเกตโดยตลอดต่อเน่ืองมาของผมว่า บทบาทของนักศึกษาไม่เคยห่างหาย
จากการเมืองไทย การปรากฏตวัของนกัศึกษาในการเคล่ือนไหวทางการเมืองในทุกวนัน้ี
ตรงชดั แหลมคม สร้างสรรค์ แสบทรวง และใกลชิ้ดประชาชน ในแบบฉบบัของคนรุ่น
ปัจจุบนัเอง (ยกุติ มุกดาวจิิตร, 2557) 

ขณะท่ี เดชรัตน์ สุขก าเนิด อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
ไดต้ั้งขอ้สังเกตถึงลกัษณะพิเศษของนกัศึกษากบัการเคล่ือนไหวทางการเมืองไว ้2 ประการ คือ (1)    
มีกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์และพฒันาตนเอง และ (2) คือมีการจัดการความสัมพนัธ์ใน
สถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีดีกวา่สังคมโดยรวม 

ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาท่ีดีมากท่ีนกัศึกษาจะไดแ้สดงความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ี
ผ่านมาช่วงเวลาสักสิบปีน้ีเราอาจจะเห็นบทบาทนักศึกษาน้อยแต่ว่าความขัดแยง้ทาง
การเมืองในช่วง 1-2  ปีน้ี นกัศึกษาไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน แลว้ก็มีบทบาทท่ีส าคญั   ตอ้ง
วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เฉพาะคนอ่ืนแต่ตอ้งวิจารณ์ตวัของตวัเองดว้ย เพราะฉะนั้นอนัน้ีมนัก็
จะเป็นจุดท่ีท าให้ กระบวนการของนักศึกษาเองน่าจะมีการพฒันาข้ึน...(และ) ผมคิดว่า
นักศึกษากลับแสวงหา เรียกว่าระยะห่างแล้วก็ทีท่าท่ีมีต่อผู ้ท่ีขัดแยง้กัน เขามีทีท่ามี
ระยะห่างท่ีเหมาะสมกวา่ภาพรวมของทั้งสังคม   จริง ๆ ถา้ภาพรวมของทั้งสังคมมาสนใจ
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นกัศึกษามากข้ึนวา่ นกัศึกษาอยูก่นัไดอ้ยา่งไรในสถานการณ์ท่ีมีความคิดเห็นขดัแยง้ ผมคิด
วา่สังคมก็อาจจะไดค้  าตอบท่ีดีมากข้ึนครับ เดชรัตน์ สุขก าเนิด (ณฐัชลี สิงสาวแห, 2557) 

 แน่นอนวา่การอธิบายของทั้งสองท่านน้ี อาจท าให้เราเขา้ใจถึงลกัษณะเฉพาะของนกัศึกษา
และกระบวนการเคล่ือนไหวท่ีมีความเฉพาะตัวซ่ึงแตกต่างจากการเคล่ือนไหวของประชาชน        
ในภาพกวา้ง แต่กระนั้นก็ยงัคงเป็นการให้ภาพการเคล่ือนไหวท่ีไม่ต่างจากช่วงก่อนการรัฐประหาร
เท่าใดนกั และยงัคงมีจุดอ่อนในการสร้างค าอธิบายถึง “การเพิ่งออกมาเคล่ือนไหวในช่วงหลงัการ
รัฐประหาร” แต่หากอาศยักรอบทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคมเพียงน้อยนิด ประกอบกบัส่ิงท่ี
ปกรณ์ อารีกุล ใหค้วามเห็นถึงความรู้สึกร่วมของขบวนการนกัศึกษาตา้นรัฐประหาร ก็อาจพอจะท า
ความเขา้ใจส่ิงท่ีเพิ่งปรากฏได้บ้าง ถึงเครือข่ายและกระบวนการก่อร่างสร้างตวัของขบวนการ
นกัศึกษาช่วงท่ีผา่นมา ก่อนจะปรากฏความเคล่ือนไหวเด่นชดัข้ึนในช่วงหลงัการรัฐประหาร 2557 

ทุกกลุ่มคุยกนั มีพื้นท่ีคุยกนัตลอด รู้จกักนัหมด การออกมารอบน้ีคือการมีภาพ
นกัศึกษาออกมาเคล่ือนไหว ส่วนตวัมองวา่ไม่ไดเ้ป็นความตั้งใจออกมาพร้อมกนั คือไม่ได้
มีการจดัตั้งมาสู้กบัรัฐบาล คสช. แต่ทวา่มาจากความรู้สึกร่วมพร้อมๆกนั ประเด็นต่างๆ ท่ี
แต่ละกลุ่มท าอยูถู่ก คสช. กดดนัแทรกแซงในช่วงน้ีพอดี เลยตอ้งมีแอ็กชัน่กลบัไป ซ่ึงกลุ่ม
พวกน้ีมีเคล่ือนไหวตลอด... บางคร้ังผูใ้หญ่ ตอ้งท าความเขา้ใจกบัคนรุ่นใหม่ ท าความเขา้ใจ
กบันกัศึกษาใหม่ ทุกส่ิงทุกอยา่งไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้...  ปกรณ์ อารีกุล อดีตนกักิจกรรม
นกัศึกษาคา้นมหาวิทยาลยันอกระบบ (ช าแหละกลุ่ม 'นิสิต-นกัศึกษา' ไฉนจึงเคล่ือนไหว
การเมือง?, 2557) 

แต่ประเด็นท่ีชวนให้ขบคิดต่อ คือการจะท าความเขา้ใจการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
ขบวนการนกัศึกษาทั้งก่อนและหลงัรัฐประหารเหล่าน้ี ยงัคงตั้งอยูบ่นเง่ือนไขซ่ึงเป็นค าอธิบายแบบ
ชัว่คร้ังชั่วคราว อาศยัเพียงความคิดเห็นของนกัวิชาการซ่ึงมองปรากฏการณ์ในภาพรวม แต่ยงัคง
ขาดขอ้มูลในเชิงลึกเพื่อประกอบการวเิคราะห์อยา่งละเอียด ดงันั้นการศึกษาขบวนการนกัศึกษาไทย
ในช่วงเวลาดงักล่าวจึงยงัคงเป็นช้ินส่วนส าคญัท่ีทา้ทายวงวิชาการไทย ในการเขา้มาร่วมคน้หา
ค าตอบเพื่อสร้างความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์การเมืองไทยใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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งานศึกษาขบวนการนกัศึกษาท่ีผา่นมา 
ขบวนการนักศึกษาถือเป็นหน่ึงตวัละครส าคญัในประวติัศาสตร์การเมืองไทย จึงไม่น่า

แปลกท่ีงานประวติัศาสตร์นิพนธ์ส่วนมากจะพูดถึง หรือให้ความส าคญักบัความเปล่ียนแปลงของ
ขบวนการนกัศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนบัตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ตุลาคม 2516 เป็นตน้มา ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ตั้งขอ้สังเกตส าหรับการศึกษาขบวนการนกัศึกษาไทยท่ีผา่นมาไว ้2 ประเด็น ดงัน้ี 

ประเด็นแรก คือ ปัญหาเร่ืองช่องวา่งทางประวติัศาสตร์ กล่าวคือ งานศึกษาประวติัศาสตร์
ของขบวนการนักศึกษาท่ีผ่านมา มีการพูดถึงพฒันาการของขบวนการนักศึกษาตั้งแต่ หลงั พ.ศ. 
2475 และเนน้หนกัท่ีการศึกษาในช่วงเหตุการณ์ระหวา่ง พ.ศ. 2514 – 2519 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีขบวนการ
นกัศึกษาเติบโตท่ีสุด ซ่ึงต่อมาขบวนการนกัศึกษาไทยก็ค่อย ๆ ถูกลดความส าคญัทางประวติัศาสตร์
ลงในแง่ของขบวนการท่ีคู่ขนานกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงระหวา่งน้ีเองพฒันาการ
ของขบวนการนกัศึกษาก็ถดถอยลงเร่ือยมา 

การศึกษาประวติัศาสตร์ขบวนการนักศึกษาท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ช้ินส าคัญ คืองานของ          
วีระพงษ ์อธิปัญญาวงศ์ (วีระพงษ์ อธิปัญญาวงศ์, 2551) ซ่ึงศึกษาการปรับบทบาทของขบวนการ
นกัศึกษาไทย ในช่วง พ.ศ. 2527 - 2540 นอกจากน้ียงัมีงานเขียนช้ินยอ่ยๆ ท่ีส าคญัอีกหน่ึงช้ินในแง่
ของช่วงเวลา คือ งานเขียนของ จารุวฒัน์ เกยรูวรรณ ท่ีเขียนอธิบายขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วง 
พ.ศ. 2540 - 2549 และงานช้ินน้ีก็ไดเ้ขียนขอ้ความทิ้งทา้ยไวใ้นบทสรุปอยา่งน่าสนใจ ซ่ึงมีใจความ
ตอนหน่ึงวา่  “กระแสความสนใจการเมืองและปัญหาสังคมในหมู่คนหนุ่มสาวไม่ไดห้ายไป มีแนว
ใหม่ท่ีสร้างสรรค์เกิดข้ึนมามากมาย ซ่ึงในอนาคตแนวเหล่าน้ีอาจมีส่วนส าคัญในการร้ือฟ้ืน
ขบวนการนกัศึกษาท่ีตกต ่าลงหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2534”  (จารุวฒัน์ เกยรูวรรณ, 2549) 

ดงันั้น เพื่อให้สามารถเติมเต็มช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนและเพื่อความสามารถในการตอบค าถามวา่ 
“ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน” ผูว้ิจยัจึงเลือกช่วงเวลาดงักล่าวในการศึกษา คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 
– 2557 ดว้ยเหตุผลส าคญัคือ (1) ช่องวา่งทางประวติัศาสตร์ของการศึกษาขบวนการนกัศึกษาไทย    
(2) เป็นช่วงเวลาท่ีสังคมตั้งค าถามถึงการมีอยู่ของขบวนการนกัศึกษา และ (3) เป็นช่วงเวลาของ
บริบทความขดัแยง้ทางการเมือง (ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ และก าลงัด ารงอยู)่ ในการเมืองไทย  

ประเด็นต่อมาคือ ปัญหาของระเบียบวธีิการศึกษาและการอธิบายทางวิชาการ กล่าวคือ งาน
ศึกษาขบวนการนกัศึกษาไทยท่ีผา่นมา มกัปรากฏในรูปของประวติัศาสตร์นิพนธ์ ท่ีมีลกัษณะของ
การเขียนเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงเชิงประวติัศาสตร์เป็นส าคญั เป็นงานวิทยานิพนธ์ประเภท
ประวติัศาสตร์การเมือง ซ่ึงอธิบายความเป็นมาในแง่มุมต่าง ๆ ของขบวนการนกัศึกษา หาปัจจยัของ
ความเปล่ียนแปลงโดยอาศยัพื้นฐานจากหลกัฐานชั้นตน้ และงานเขียนร่วมสมยัเป็นหลกั 
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งานศึกษาขบวนการนกัศึกษาในรูปของประวติัศาสตร์นิพนธ์ เช่นน้ีมีขอ้ดีในแง่ของการ
เนน้ใชห้ลกัฐานชั้นตน้ท่ีมีน ้ าหนกั เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ เหมาะแก่การตรวจสอบ
และหาค าอธิบายในปรากฏการณ์ต่างๆท่ียงัเป็นข้อถกเถียงทางประวติัศาสตร์ รวมทั้งอธิบาย
เร่ืองราวในประวติัศาสตร์อย่างเป็นล าดบัตามช่วงเวลา แต่กระนั้นก็ยงัมีขอ้เสียคือ จ าเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อหาหลกัฐานชั้นตน้ สังเคราะห์และตีความหลกัฐานเหล่านั้น อาจท าให้
ขอ้มูลท่ีได ้มีลกัษณะกระจดักระจาย และหลงประเด็น ประกอบกบัการไม่ได้ขอ้มูลในเชิงลึกถึง
ความคิดและเหตุผลของการกระท าบางอยา่ง เพราะการจดัขอ้มูลบางประเภทนั้นอาจไม่ปรากฏอยู่
ในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการอ่ืนในเพื่อหาขอ้มูลในการอธิบาย  

การศึกษาอีกรูปแบบ ดว้ยการหาขอ้มูลตามตวัแปรท่ีเร่ิมตน้จากทฤษฎี ช่วยอุดช่องโหวข่อง
การศึกษาในวิธีขา้งตน้ได ้เพราะทฤษฎีนั้นท าให้เราเห็นค าถามส าคญัของการศึกษา และช่วยเรา
ก าหนดกรอบการศึกษาใหต้รงประเด็นมากข้ึน  ส่ิงเหล่าน้ีท าใหก้ารคน้หาขอ้มูลท่ีอยูบ่นพื้นฐานของ
ตวัแปร สามารถเจาะลึกขอ้มูลตามประเด็นค าถามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการได ้เหมาะแก่การน าไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ และนอกจากน้ี จุดเด่นของทฤษฎีอีกประการ ก็ยงัช่วยให้ผูศึ้กษาสามารถคาดเดาผล
การศึกษา และอาจน าไปสู่การอธิบายแนวโนม้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย  

ผูว้ิจยัเห็นวา่ ในการศึกษาขบวนการนกัศึกษาในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัปัจจุบนั และยงัคง
เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความต่อเน่ืองและยงัไม่ส้ินสุดในปัจจุบนั มีความจ าเป็นยิ่งกวา่ในการตั้งตน้หา
ค าอธิบายปรากฏการณ์จากค าถามส าคญัท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี การศึกษาตามตวัแปร
และก าหนดขอบเขตการศึกษา ประกอบกบัการคน้หาขอ้มูลเชิงลึกตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้จึงอาจ
ท าใหผู้ว้จิยัไดรั้บค าตอบจากค าถามส าคญัของงานวจิยัช้ินน้ีไดม้ากกวา่ 
 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

 เพื่อศึกษาพฒันาการในการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทย  อนัน าไปสู่การ1)
อธิบายถึงการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงหลงัรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 

 เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างของขบวนการนกัศึกษาไทย ตั้งแต่เง่ือนไข2)
ภายในขบวนการและปัจจยัดา้นภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงนั้นนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 – 2557 

 เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงดา้นรูปแบบ วธีิการ ประเด็น และพื้นท่ีในการเคล่ือนไหว3)
ของขบวนการนกัศึกษาไทย อนัน าไปสู่การอธิบายสถานะของขบวนการนกัศึกษาในสังคมไทย 
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1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 

 เพื่ออธิบายความเปล่ียนแปลงของขบวนการนกัศึกษาไทย และปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งผล1)
กระทบต่อความเปล่ียนแปลงนั้นนบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2557  

 เพื่ออธิบายปัญหาวา่ดว้ย “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน?” และสร้างความเขา้ใจต่อ2)
การปรับบทบาทและยทุธวธีิของขบวนการนกัศึกษาไทย ในช่วงเวลา พ.ศ. 2549 – 2557 

 เพื่อสร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ของขบวนการนกัศึกษาท่ีเพิ่งปรากฏ ในช่วงหลงัการ3)
รัฐประหารปี พ.ศ.2557 และวเิคราะห์ท านายแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของขบวนการนกัศึกษาไทย 

 เพื่อรวบรวมฐานขอ้มูลส าหรับขบวนการนกัศึกษาไทย ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา4)
ทั้งในทางวชิาการ และต่อการพฒันาขบวนการนกัศึกษาไทยในอนาคต 
 

1.4 ระเบียบวธิีการศึกษา 
 
 งานวิจยัช้ินน้ี ใชก้ารศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยัการหาขอ้มูล
เบ้ืองตน้จากการคน้ควา้เอกสารเก่ียวกบัขบวนการนกัศึกษาในช่วงเวลาดงักล่าว โดยเฉพาะประเภท 
ข่าว ทั้ งจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย ของคณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รวมถึงส่ือหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์ 
อาทิ แฟนเพจขององคก์ารนกัศึกษาฯ แฟนเพจของกลุ่มกิจกรรมทางการเมือง รวมไปถึงแถลงการณ์
ของกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาต่าง ๆ อีกส่วนส าคญัคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep-Interview) ในส่วน
ของนกักิจกรรมในขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการ
สอบถามเพิ่มเติม และเพื่อตอบค าถามวิจยัท่ีวางไวใ้นขา้งตน้ โดยการสัมภาษณ์ใช้วิธีเลือกตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง ตามประเด็นและช่วงเวลาท่ีตอ้งการศึกษา และการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling Technique)  ซ่ึง เ ลือกผู ้ให้สัมภาษณ์ตามข้อมูล ท่ีได้จากผู ้ให้สัมภาษณ์ อ่ืน ๆ  มา
ประกอบการตดัสินใจดว้ย ทั้งน้ี ค  านึงถึงขอบเขตดา้นพื้นท่ีและช่วงเวลาในการศึกษาเป็นส าคญั 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
  

 ขอบเขตทางดา้นเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้ของความ1)
ขดัแยง้ทางการเมือง และเป็นปีท่ีมีการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 จนถึงช่วงก่อนการรัฐประหาร 
อีกคร้ัง ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 (รวมไปถึงปรากฏการณ์ความเคล่ือนไหวของขบวนการ
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นักศึกษาภายหลังช่วงการรัฐประหารเล็กน้อย) โดยมีเหตุผลของการก าหนดช่วงเวลา เพื่อให้
สามารถตอบค าถามวจิยั ดงัน้ี 
 ช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2549 จนถึง ปี พ.ศ. 2557 ก่อนการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อ
ตอ้งการตอบโจทยห์ลกัของงานวิจยัในส่วนของ “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน?” เน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ทางการเมืองในลกัษณะของขบวนการภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว 
(เส้ือเหลือง-เส้ือแดง) และเกิดการตั้งค  าถามของสังคมถึงการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษา
ไทยท่ีหายไป 
 ส่วนช่วงการเคล่ือนไหวหลงัรัฐประหาร เดือนพฤษภาคม 2557 นั้น อาศยัการวิเคราะห์จาก
ข่าวสารการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาทางส่ือต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์
และพฒันาการของขบวนการนักศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อตอบโจทยข์องงานวิจยัในส่วนของ “ความ
เคล่ือนไหวท่ีเพิ่งปรากฏ” ว่าเหตุใดขบวนการนกัศึกษาไทยจึงมีการเคล่ือนไหวอย่างมีนยัยะส าคญั
อีกคร้ัง ในช่วงหลงัการรัฐประหารคร้ังน้ี  

 ขอบเขตในดา้นพื้นท่ี ซ่ึงแบ่งเป้าหมายและความเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 2)
(1) ขบวนการนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็นองคก์รกลางของนกัศึกษาอยา่งเป็นทางการและ

ด ารงอยูใ่นประวติัศาสตร์การเมืองไทย ซ่ึงประกอบดว้ยนกัศึกษาจากหลากหลายมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 
สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)  

(2) ขบวนการนกัศึกษา ท่ีมีลกัษณะเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ และด ารงอยูเ่ป็น
ส่วนหน่ึงกับขบวนการภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ ว ซ่ึงประกอบด้วยนักศึกษาจากหลากหลาย
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ กลุ่ม “ศูนยก์ลางเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (ศยป.)” และเครือข่ายเยาวชนกูช้าติ 
(Young PAD.) และเครือข่ายนกัศึกษาเชิงประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เครือข่ายกลุ่ม Aniti-Sotus เป็นตน้ 

(3) ขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายนกักิจกรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นองคก์ร
อยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รต่าง ๆ โดยเนน้ศึกษา
เฉพาะภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งศึกษาความหลากหลายของขบวนการนักศึกษาท่ี
ปรากฎอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ทั้ งในแง่ขององค์กรท่ีหลากหลายรูปแบบ และประเด็นการ
เคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย รวมถึงภูมิทศัน์ทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลยั ซ่ึงเหตุผลท่ี
เลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีขบวนการนักศึกษามีจุดเด่น ทั้ งในเชิง
ประวติัศาสตร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางของขบวนการนักศึกษาไทยในอดีต และมีความเคล่ือนไหวทาง
การเมืองอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั มีบริบทการเมืองภายในมหาวิทยาลัยท่ีท าให้เห็นพลวตัของ
ขบวนการนักศึกษา ตลอดจนมีขบวนการนักศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งในเชิงประเด็น 
รูปแบบองคก์ร และยทุธวธีิการเคล่ือนไหวท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงไดรั้บความสนใจในพื้นท่ีส่ือตลอดเวลา  
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 ทั้งน้ี ประเด็นของการศึกษาตามโครงสร้างตวัแปรและเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงของ
ขบวนการนกัศึกษาไทย จะเนน้ท าความเขา้ใจขบวนการนกัศึกษาในภาพรวม เพื่ออธิบายบริบทใน
มุมกวา้ง แต่จะท าการศึกษาเชิงลึก ในเฉพาะบางกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวอย่างโดดเด่น เน่ืองจากค าถาม
ส าคญัของงานวิจยัท่ีวา่ “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ?” ดงันั้น การเลือกขบวนการนกัศึกษาท่ี
โดดเด่นน่าจะเป็นตวัแทนของการตอบค าถามวา่ “ขบวนการนกัศึกษายงัมีตวัตนหรือความส าคญัอยู่
หรือไม่ในบริบทการเมืองไทย และการเคล่ือนไหวของพวกเขาเปล่ียนไปอยา่งไร ?” เพราะหากกลุ่ม
ขบวนการเหล่าน้ียงัไม่สามารถตอบโจทยด์งักล่าวไดก้็คงป่วยการจะศึกษากลุ่มขบวนการท่ีมีความ
เคล่ือนไหวโดดเด่นนอ้ยลงมา 



 

บทที ่2 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคดิและทฤษฎว่ีาด้วย ขบวนการทางสังคม Social Movement 
 

 ขบวนการทางสังคม (Social Movement) 2.1.1
 ขบวนการทางสังคม (Social Movement) เป็นค าศพัท์ทางสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ ท่ี
พยายามอธิบายถึงกระบวนการรวมกลุ่มของปัจเจกชนซ่ึงอาจมีผลประโยชน์ หรืออตัลกัษณ์ร่วมกนั 
รวมตวักนัเป็นผูก้ระท าการรวมหมู่ (Collective Actor) ในลกัษณะท่ีอยูน่อกวงการเมืองปกติ และมี
เป้าหมายหลกัในการปกป้องหรือเปล่ียนแปลงสังคม หรือฐานะของกลุ่มในสังคม (พฤทธิสาณ     
ชุมพล, 2554, น. 345-346) 
 ค าศพัท์ดงักล่าว เป็นท่ีกล่าวถึงมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษ ท่ี 18 โดย แซง-ซีมอง (Saint-
Simon) นกัสังคมวิทยาชาวฝร่ังไดบ้ญัญติัศพัท์น้ีเพื่อใช้เรียก ขบวนการประทว้งทางการเมืองและ
สังคมท่ีเกิดข้ึนในฝร่ังเศสและทัว่ยโุรป ซ่ึงต่อมาก็ไดแ้พร่กระจายและน าไปใชก้บัผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบั
สภาพสังคมกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ขบวนการแรงงาน (Labour Movement) ในยุโรปตะวนัตก เป็นตน้      
อนัจะเช่ือมโยงกบัชนชั้นกรรมาชีพ (Working Class) และกลายเป็นขบวนการทางชนชั้น ซ่ึงอธิบาย
ในทฤษฎีกลุ่มมาร์กซิสตต่์อไป  
 อย่างไรก็ดี ขบวนการทางสังคม ก็ยงัคงมีนักวิชาการให้ค  านิยามท่ีหลากหลาย เพราะ
ขบวนการทางสังคมนั้นมีลกัษณะเป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ การให้ค  านิยามจึงสอดคลอ้งกบัการ
มองสังคมและสังคมในอุดมคติของผูก้  าหนดค านิยาม รวมไปถึงบริบททางสังคม สังเคราะห์         
ค  านิยามนั้นข้ึน นิยามต่าง ๆ จึงสามารถจดัจ าแนกและอธิบายตามฐานคติของแต่ละกลุ่มทฤษฎี      
ซ่ึงแต่ละทฤษฎีนั้นก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในการอธิบายขบวนการทางสังคมท่ีน่าสนใจ ดงัจะ
ช้ีใหเ้ห็นต่อไป (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 19-23) 
 ในการจดัแบ่งค าอธิบายนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ (Crossley, 2002 อา้งถึงใน  
มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 13-15) ไดแ้บ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 สายทฤษฎี ไดแ้ก่ สายยุโรป 
ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากปรัชญามาร์กซิสต์ เน้นการศึกษาขบวนการโดยเช่ือมโยงกบั
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สังคมภาพใหญ่ มองสังคมด้วยฐานคติของความขดัแยง้ ขบวนการทางสังคมจึงมีบทบาทเขา้ไป
จดัแจงความขดัแยง้ สายน้ีประกอบด้วยสองทฤษฎีท่ีส าคญั คือ ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxism) และ
ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement)   

ในขณะท่ีสายทฤษฎีอเมริกนั เนน้การศึกษาสังคมในเชิงประจกัษ ์(Empirical) มกัสนใจไป
ท่ีบทบาทของขบวนการในการเปล่ียนแปลงทางสังคม และศึกษาในเชิงประจกัษถึ์งปัจจยัท่ีเ อ้ือหรือ
เป็นอุปสรรคต่อขบวนการ กลุ่มทฤษฎีสายน้ีประกอบด้วย ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective 
Behavior) ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory: RMT) ทฤษฎีกระบวนการ
ทางการเมือง (Political Process Theory)และ ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing) 

 
 ทฤษฎพีฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) 2.1.2

พฤติกรรมรวมหมู่ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ทางสังคมท่ีไม่ปกติ 
มีลกัษณะไร้โครงสร้าง ไม่มีแบบแผนแน่นอน ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตบ้รรทดัฐานทางสังคม หรือ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีระเบียบแบบแผน ไร้เหตุผล ไร้ทิศทาง (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 
2552, น. 29) 

 พฤติกรรมรวมหมู่เป็นทฤษฎีค่อนขา้งบุกเบิกในการศึกษาขบวนการทางสังคม มีพื้นฐานมา
จากการศึกษาแนวจิตวิทยามวลชน (Mass Phycology) ซ่ึงพยายามอธิบายปรากฏการณ์ของการ
รวมกลุ่มท่ีเกิดข้ึนในสังคม มีฐานคติ (Assumption) ในการมองฝงูชนในแง่ลบ ไร้ระเบียบ ไร้เหตุผล 
เป็นความผิดปกติของสังคม เปรียบเสมือนรอยด่างด าบนผืนผา้ขาว ส านักพฤติกรรมรวมหมู่
สามารถแบ่งงานเขียนออกเป็นสองช่วงใหญ่ๆ คือ งานคลาสสิค และ การลงหลกัปักฐานของทฤษฎี
พฤติกรรมรวมหมู่ (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2551ข, น. 40-41) 

ในงานคลาสสิคช้ินแรกท่ีบุกเบิกคืองานของ Gustave Le Bon เร่ือง The Phycology of 
Crowd (1960) มีเน้ือหาหลกัคือการพยายามอธิบายการเกิด “ฝูงชนบา้คลัง่” (Madding Crowd) ซ่ึง
เป็นภาวะไร้อารยธรรมของมนุษย ์มีความป่าเถ่ือนโหดร้าย และลกัษณะไร้เหตุผล ปรากฏการณ์
ดงักล่าวเกิดจากการสะสมความรู้สึกไร้ตวัตนในภาวะแรก (Sense of Invincibility) และปลดปล่อย
สัญชาติญาณดิบดังกล่าวออกมาในลักษณะของอารมณ์และจิตใจรวมหมู่ในภาวะท่ีสอง (The 
Collective Mind) และเกิดการแพร่ระบาดในระยะต่อมา (Contagion Stage) กลายเป็นถูกควบคุม
โดยจิตวิทยาฝูงชน หรือเรียกว่าโดนสะกดจิตหมู่ (Collective Hypnosis) (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 
2552, น. 32-38) 
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นกัคิดส านกัคลาสสิคคนต่อมา คือ Robert E. Park ซ่ึงไดน้ าทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่มายงั
ฝ่ังอเมริกา สมมติฐานท่ีเขารับมาจาก Le bon ในเร่ืองฝงูชนบา้คลัง่ ถูกเรียกใหม่วา่ “สภาวการณ์ไร้
ระเบียบ” (Break-Down) ซ่ึงเกิดข้ึนในสภาวการณ์วา้วุน่ทางสังคม (Social Unrest) และน าไปสู่การ
ก่อรูปทางสังคมข้ึนมาใหม่ (Re-Formation) อีกทั้งงานของ Park ยงัไดอ้ธิบายถึงการเกิดพฤติกรรม
รวมหมู่ว่าเป็นกระบวนการในลกัษณะของปฏิกิริยาตอบสนองอย่างต่อเน่ือง (Circular Action) ซ่ึง
เป็นกระบวนการส่งต่อความไม่พอใจจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงและยอ้นกลบัมาผูส่้งเป็นรูป
ของวงจร นอกจากน้ี Park ยงัสร้างเส้นแบ่งระหวา่งฝงูชน (The Crowd) ซ่ึงมีลกัษณะไร้เหตุผล กบั 
มหาชน (The Public) ซ่ึงมีเหตุผลมากกว่า นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการมองขบวนการในแง่ท่ีดีข้ึน 
(ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 38-41) 

แต่กระนั้น ส านักคลาสสิคของทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ก็ยงัถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า มอง
ขบวนการทางสังคมด้วยอคติในการศึกษา เพราะข้อเท็จจริงแล้วปัจเจกชนอาจไม่ได้สูญเสีย
ความสามารถเชิงเหตุผลเม่ือเขา้สู่กระบวนการรวมหมู่ ดงันั้น ส านักทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ใน
ระยะหลงัจึงมีพฒันาการทางทฤษฎีไปในทางสังคมวทิยามากข้ึน ดงัน้ี 

ทฤษฎีปฏิสังสรรค์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Interactionism) โดย Herbert Blumer ไดแ้บ่ง
พฤติกรรมการรวมหมู่ออกเป็นสองประเภท คือ พฤติกรรมการรวมหมู่ปกติ (Routine Collective 
Behavior) และพฤติกรรมรวมหมู่ข ั้นแรก (Elementary Collective Behavior) ซ่ึงถูกอธิบายว่าจะ
เกิดข้ึนเม่ือการรวมหมู่ข ั้นปกติหยุดชะงกัลง เช่น อาจเกิดจากความวา้วุน่ใจของปัจเจก หรือเป็นการ
ลอกเลียนแบบท่ีส่งต่อกัน (Circular Action) การรวมหมู่จึงเป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อความ
เปล่ียนแปลงของสังคมแบบทนัด่วน (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 43-45) 

นอกจากน้ี Blumer ยงัอธิบายขบวนการทางสังคมว่าส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรม
การรวมหมู่ข ั้นแรก และมีพฒันาการต่อ ๆ มา โดยแบ่งพฒันาการของขบวนการออกเป็นสองขั้น คือ 
ขั้นแรกได้แก่ ขบวนการทางสังคมแบบกวา้ง (General Social Movement) ซ่ึงเป็นขบวนการท่ีมี
ความสนใจในประเด็นกวา้งๆ และไม่มีกลไกท่ีชัดเจนในการจดัองค์กร เป็นเพียงลักษณะของ
กระแสวฒันธรรม (Cultural Drift) ท่ีเปล่ียนแปลงปัจเจกไปสู่ขั้นท่ีสอง หรือ ขบวนการทางสังคม
แบบเฉพาะ (Specific Social Movement) ซ่ึงเปรียบเสมือนขบวนการท่ีตกผลึกความคิด แปรเปล่ียน
เป็นองคก์รท่ีมีจุดเนน้ชดัเจน จ าเป็นตอ้งอาศยักลไก (Mechanism) ในการการพฒันาจากขั้นแรกมาสู่
จุดน้ี กลไกเหล่านั้นได้แก่ การปลุกเร้า ความเป็นกลุ่มกอ้น ขวญัก าลงัใจ อุดมการณ์ และยุทธวิธี 
(มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 32-46) 

ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ี (Structural-Functionalism) มีนักคิดท่ีส าคญัคือ Neil J Smelser  
ซ่ึงไดดึ้งกรอบวิเคราะห์จากทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ี เร่ืองความเขม็งตึงดา้นโครงสร้าง (Structural 



15 

  

Strain) มาเป็นฐานคติในการอธิบาย โดยอธิบายพฒันาการของการรวมหมู่เป็นแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
(ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 50-53) 

ขั้นแรกได้แก่ ความเอ้ือด้านโครงสร้าง (Structural Conduciveness) เป็นแรงกระตุ้นการ
รวมหมู่ในลกัษณะของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ หรือเอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมรวมหมู่    

ขั้นท่ีสอง ความเขมง็ตึงดา้นโครงสร้าง (Structural Strain) หรือสภาวะความสูญเสียระเบียบ
ของสังคม     

ขั้นท่ีสาม การระบาดและแพร่กระจายของความเช่ือทัว่ไป (General Belief) เป็นการพฒันา
แรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง    

ขั้นท่ีส่ี ปัจจยัเร่ง (Precipitating Factor) หรือ ตวัจุดปะทุ (Trigger) ใหเ้กิดพฤติกรรมรวมหมู่    
ขั้นท่ีหา้ การระดมผูเ้ขา้ร่วม (Mobilization) ในลกัษณะของการกระท าท่ีเปิดเผย    
ขั้นท่ีหก การควบคุมทางสังคม (Social Control) ซ่ึงเป็นปัจจยัขดัขวางการก าเนิดและการ

ขยายตวัของพฤติกรรมการรวมหมู่ 
นอกจากน้ี Smelser ยงัมีการจ าแนกการรวมหมู่ออกเป็น 5 ประเภท ซ่ึง 3 ประเภทแรกเป็น

ลกัษณะพฤติกรรมรวมหมู่ข ั้นแรก ได้แก่ 1) ฝูงชนในลกัษณะตระหนกกลวั (Panic) ต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม 2) กลุ่มคนท่ีมีความคลัง่นิยมชัว่ขณะ (Craze) 3) กลุ่มคนท่ีระเบิดความเป็น     
อริศตัรู (Hostile Outburst) และอีก 2 ประเภทท่ีมีลกัษณะซบัซ้อนข้ึน ไดแ้ก่ 1) ขบวนการท่ีมีเข็มมุ่ง
สู่บรรทดัฐานสังคม (Norm-Oriented Movement) ซ่ึงมีลกัษณะปกป้องหรือร้ือฟ้ืนบรรทดัฐานสังคม
ทัว่ไป และ 2) ขบวนการท่ีมีเข็มมุ่งสู่ค่านิยม (Value-Oriented Movement) หรือพฤติกรรมรวมหมู่ท่ี
แสดงออกถึงการมีค่านิยมเดียวกนั (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 53-54) 

ทฤษฎีการลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Deprivation Theory) อธิบายวา่การลิดรอนเชิง
เปรียบเทียบเกิดข้ึนจากความคบัขอ้งใจร่วมกนั (Share Frustration) เป็นมูลเหตุใหเ้กิดพฤติกรรมรวม
หมู่ ขณะท่ีอีกส่วนอธิบายจากกลุ่มอา้งอิงท่ีท าใหเ้กิดการประเมินหรือเปรียบเทียบระหวา่งตนเองกบั
กลุ่มภายนอก ในการเขา้ถึงทรัพยากร หรือพูดให้ถึงท่ีสุด ทฤษฎีการลิดรอนเชิงเปรียบเทียบก็คือ 
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคาดหวงัด้านคุณค่ากบัส่ิงท่ีได้รับจริง เม่ือช่องว่างระหว่าง
ความหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงมีระยะห่างมากจนไม่สามารถยอมรับได ้ก็จะน ามาสู่ความขอ้งใจและ
ความโกรธ และรู้สึกเป็นผูถู้กลิดรอน ซ่ึงงานของ Ted Robert Gurr ในการศึกษาเร่ืองความรุนแรง
สามารถอธิบายไดช้ดัเจนวา่ การถูกลิดรอนจะน ามาซ่ึงการแสดงออกท่ีกา้วร้าวและรุนแรง ทฤษฎีน้ี
จึงมีลกัษณะไม่ต่างไปจากทฤษฎีส านกัคลาสสิคเท่าใดนกั (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552) 

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่มกัถูกวิจารณ์ว่า เป็นการมองขบวนการทางสังคม
ในทางลบ ในลกัษณะของความผิดปกติทางสังคม แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นทฤษฎีท่ีครอบจกัรวาล
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ในการสามารถอธิบายปรากฏการณ์การกระท าการรวมหมู่ไดท้ั้งหมดตั้งแต่การรวมตวักนัชัว่คร้ัง
ชัว่คราวจนถึงขบวนการท่ีเป็นองค์กรชดัเจน ซ่ึงกรณีเช่นน้ีอาจท าให้เราสามารถอธิบายขบวนการ
ไดเ้พียงผวิเผนิ หรือกล่าวคือ ทฤษฎีดงักล่าวยงัเป็นการมองขบวนการอยา่งหยุดน่ิง ไม่มีพลวตั ทั้งท่ี
จริงแลว้ขบวนการทางสังคมสามารถมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง การอธิบายท่ีเนน้เพียงช่วงการก่อตวั
ของพฤติกรรมรวมหมู่จึงเป็นการอธิบายท่ีละเลยต่อความเปล่ียนแปลงของขบวนการทางสังคม
หลงัจากนั้น และแมว้า่ทฤษฎีน้ีจะถูกมองวา่เชยและลา้หลงั แต่ก็ยงัถือเป็นทฤษฎีในช่วงบุกเบิกของ
การศึกษาขบวนการทางสังคมท่ีส าคญั 

ในท่ีน้ี ผูเ้ขียนวจิยัเห็นวา่ ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ยงัมีส่วนท่ีส าคญัต่อการศึกษาขบวนการ
นักศึกษา (Student Movement) ในแง่ของการอธิบายปฏิกิริยาของนักศึกษาในระดับปัจเจกชน       
ต่อการเขา้ร่วมขบวนการต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทนัทีทนัใดต่อสถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง      
เป็นปรากฏการณ์แบบฉบัพลนั จนอาจเรียกวา่เป็นพฤติกรรมรวมหมู่ข ั้นแรกตามทฤษฎีของ Blumer 
ปรากฏการณ์เหล่าน้ี เช่น กรณีของการรวมตวัต่อตา้นรัฐประหารในช่วงหลงัรัฐประหารระยะแรก 
ซ่ึงอาจไม่ไดมี้องคก์รน าแต่เกิดจากปัจเจกชนรวมตวักนัภายใตส้ภาวะการความวา้วุน่ทางสังคม หรือ
แมก้ระทัง่การเขา้ร่วมสนบัสนุนการเคล่ือนไหวทางการเมืองแบบออนไลน์ โดยการประทว้งเชิง
สัญลกัษณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ผา่นเคร่ืองมือของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นตน้ 

 
 ทฤษฎกีารระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory: RMT) 2.1.3

ทฤษฎีระดมทรัพยากรพฒันาข้ึนจากการมองวา่ “ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่” มีขอ้จ ากดัใน
การวิเคราะห์จากฐานคติท่ีคบัแคบ การมองเง่ือนไขของการเกิดขบวนการทางสังคมเร่ิมจากความ
เดือดร้อนร่วมของผู ้คน (Shared Grievances) อาจเป็นเพียงแค่ เ ง่ือนไขท่ีจ า เป็น (Necessary 
Condition) แต่ก็ยงัไม่ใช่เง่ือนไขท่ีเพียงพอ (Sufficiency Condition) ต่อการอธิบายอย่างรอบดา้น 
เพราะปัญหาความเดือดร้อนนั้นสามารถพบไดท้ัว่ไปในสังคม แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะออกมา
รวมกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้น ดังนั้น ปัจจยัด้านองค์กรการเคล่ือนไหว การระดม
ทรัพยากร มิติการของต่อสู้และยุทธวิธี รวมทั้งโครงสร้างโอกาสทางการเมือง จึงถูกน ามาพิจารณา
ในการพฒันาทฤษฎีดว้ย (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2551ก, น. 361-362) 

ขณะท่ีอีกมิติหน่ึงนั้น ทฤษฎีการระดมทรัพยากรก็มีความใกลเ้คียงกบั การมองการเมือง
แบบก ลุ่มผลประโยชน์ -ก ลุ่มผลักดัน  (Politics of Pressure Group) ก ล่ าว คือ  ทฤษฎีก ลุ่ม
ผลประโยชน์-กลุ่มผลกัดนั มองวา่การเมืองเป็นเร่ืองของการต่อรองดา้นทรัพยากร การรวมกลุ่มจึง
เกิดข้ึนเพื่อสร้างแรงต่อรองในแง่น้ี และกลุ่มผลประโยชน์-กลุ่มผลกัดนัจะใช้พื้นท่ีทางการเมือง     
ในระบบปกติ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในการจดัสรรทรัพยากรผ่านการก าหนดนโยบายของรัฐ    
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การมองการเมืองตามทฤษฎีดงักล่าวน้ี ถูกวิจารณ์ว่ามองรัฐเป็นเพียงแค่ภาพสะทอ้นการต่อรอง
ทรัพยากรระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ เป็นการมองการเมืองแบบหยดุน่ิงและไม่ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้างท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทั้ ง ท่ีในบางคร้ังรัฐเองก็ เป็นผู ้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ขณะเดียวกนัการมองการเมืองเช่นน้ีก็มกัจ ากดัการวิเคราะห์การต่อรองทรัพยากรอยู่ภายในพื้นท่ี
ระบบการเมืองปกติ (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 68-73) ซ่ึงอาจละเลยผูท่ี้อยูน่อกวงการเมืองเชิง
สถาบัน เช่น คนชายขอบ หรือผูถู้กกีดกันทางสังคม ในแง่น้ี ทฤษฎีการระดมทรัพยากรจึงถูก
พฒันาข้ึนเพื่ออุดช่องโหวข่องการวเิคราะห์การเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์-กลุ่มผลกัดนัดงักล่าว 

งานบุกเบิกของ Mancur Olson ไดส้ร้างฐานคติใหม่ใหก้บัการวเิคราะห์ขบวนการวา่  
การเกิดข้ึนของกลุ่มหรือขบวนการทางสังคมเป็นส่ิงปกติ และปัจเจกบุคคล (ท่ีมี

เหตุผล) จะเขา้ร่วมกระท าการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ร่วม (Collective Goods) หรือ
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Goods) ถา้ตน้ทุนการเขา้ไปมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลไม่
มากไปกวา่ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลท่ีจะไดรั้บ 

การวิเคราะห์ขบวนการดว้ยฐานคติดงักล่าว เปล่ียนนยัยะต่อการมองขบวนการโดยส้ินเชิง 
การมองการกระท าของมนุษยโ์ดยมีรากฐานจากปัจเจกชนท่ีมีเหตุผล ท าให้มีรากฐานการอธิบายอยู่
ท่ีการค านวณผลไดเ้สียของปัจเจกชนในการเขา้ร่วมขบวนการ นอกจากนั้น Olson ยงัช้ีให้เห็นว่า
การเคล่ือนไหวนั้น มีผูรั้บประโยชน์โดยท่ีไม่ยอมจ่าย (Free Rider) ในลักษณะของการร่วมรับ
ประโยชน์แต่ไม่ไดร่้วมเคล่ือนไหวกบักลุ่ม ตวัแบบมนุษยท์างเศรษฐกิจท่ีสมเหตุสมผล (Rational 
Economic Man Model) จึงถูกสร้างข้ึนมาเพื่ออธิบายว่า เหตุใดผูค้นจึงร่วมหรือไม่ร่วมด าเนิน
กิจกรรมในบางสถานการณ์ ซ่ึงเหตุกระตุน้ร่วม (Collective Incentive) นั้นอาจไม่ไดส่้งผลกระทบ
ใหปั้จเจกเขา้มาร่วมกิจกรรมโดยตรง และในบางคร้ังตอ้งอาศยัเหตุกระตุน้ส าหรับปัจเจก (Selective 
Incentive) เช่น รางวลั การท าโทษ หรือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล เป็นแรงกระตุน้ในการให้เขา้เป็น
สมาชิกหรือด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 74-76) 

ต่อมา Oberschall ได้น าแนวคิดของ Olson ไปพฒันาเพื่ออธิบายถึงการเขา้ร่วมขบวนการ
อยา่งละเอียดข้ึน จากสมาชิกเป็นผูร่้วมขบวนการและผูน้ าขบวนการ ซ่ึงในระดบัปัจเจกบุคคลของ   
ผูร่้วมขบวนการนั้น แนวคิดเร่ืองเหตุกระตุน้ส าหรับปัจเจก (Selective Incentive) ไดถู้กน ามาอธิบาย
เพิ่มเติมเร่ือง รางวลั (Rewards) และตน้ทุนความสูญเสีย (Cost) วา่ต่างก็มีส่วนในการท าให้ปัจเจก
ค านวณผลได้ผลเสียใจการเขา้ร่วมขบวนการ และในอีกนัยยะหน่ึงยงัอธิบายไปถึงกระบวนการ
ระดมทรัพยากรภายในขบวนการไดด้ว้ย เช่น สมาชิกท่ีมีส่วนร่วมขบวนการระดบัแกนกลาง หรือ
ลงทุนทรัพยากรมากกวา่ ก็อาจมีส่วนไดรั้บส่วนแบ่งเพิ่มข้ึนจากผลส าเร็จของขบวนการเป็นรางวลั 
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และในภาพท่ีกวา้งออกมา Olson ยงัไดอ้ธิบายถึงกระบวนการระดมทรัพยากรดว้ยวา่ “ทรัพยากรจะ
ถูกระดมดว้ยวธีิการโยกยา้ยทรัพยากร” ซ่ึงเขาไดต้ั้งขอ้สังเกตไดส้องประการคือ 1) การปรับเปล่ียน
โครงสร้างในสังคมมีผลต่อการระดมทรัพยากร เช่น ในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี ขบวนการอาจสามารถ
ระดมทรัพยากรในการเคล่ือนไหวไดม้ากกวา่ช่วงท่ีคนตอ้งหาเชา้กินค ่า และ 2) การระดมทรัพยากร
อาจไดผ้ลมากกวา่หากเป็นทรัพยากรภายนอกขบวนการ เพราะทรัพยากรท่ีวา่น้ีส่วนใหญ่จะมาจาก
แหล่งท่ีมีทรัพยากรมากกวา่สมาชิกของขบวนการ แหล่งท่ีวา่น้ีไดแ้ก่ชนชั้นน าหรือผูส้นบัสนุนขาจร 
รวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศต่าง ๆ (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 55-60) 

2.1.3.1 องค์กร เป็นองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงในการวิเคราะห์ขบวนการ
ตามทฤษฎีการระดมทรัพยากร หน่วยย่อยท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ขบวนการจึงหนีไม่พน้ องค์กร
ของขบวนการทางสังคม (Social Movement Organization: SMO) ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้ งองค์กรท่ีเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ หรือเป็นเพียงเครือข่ายซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมหลวมกว่าองค์กร และ
หลาย ๆ องค์กรท่ีเคล่ือนไหวในประเด็นทางสังคมเดียวกนัก็อาจประกอบกนัเป็นอุตสาหกรรม
ขบวนการทางสังคม (Social Movement Industrialization: SMI) ในส่วนน้ี McCarthy และ Zahl 
เสนอวา่ องคก์รของขบวนการทางสังคมเปรียบเสมือนองคก์รทางธุรกิจท่ีมีหนา้ท่ีในการตอบสนอง
ต่ออุปทานของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคเหล่าน้ีจะอาจมีค่าใชจ่้ายในการแลกเปล่ียนคือทรัพยากรต่าง ๆ 
ในขณะท่ีองคก์รก็สามารถท าใหผู้บ้ริโภคบรรลุเป้าหมายในดา้นต่าง ๆ 

ดงันั้น หากองค์กรเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างกลุ่มและสมาชิก ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกและองคก์รของขบวนการทางสังคมจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาวิเคราะห์ และเพื่อ
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ผูว้ิจยัได้น าการจัดประเภทของผูท่ี้เก่ียวข้องกับองค์กร โดย รศ.ดร.
ประภาส ป่ินตบแต่ง (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 79-81) มาอธิบายดงัน้ี 

หน่ึง สมาชิกผูร่้วมจุดหมายเดียวกัน หรือ ผูย้อมรับขบวนการ (Adherent) เป็น
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มท่ีเขา้ใจในเป้าหมายร่วมของขบวนการทางสังคม 

สอง สมาชิกผู ้สนับสนุน (Constituent) หมายถึงปัจเจกบุคคลหรือองค์กรท่ี
สนบัสนุนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็นผูส้นบัสนุนท่ีไดรั้บประโยชน์โดยตรง 
(Potential Beneficiary) และผูส้นบัสนุนแต่ไม่ไดรั้บประโยชน์ (Conscience Adherent) หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่าเป็นกลุ่มท่ีเห็นอกเห็นใจและสนบัสนุนดว้ยมโนธรรมส านึก ซ่ึงอาจเป็นผูส้นบัสนุน   
ขาจร (Isolate Constituent) ท่ีมีลักษณะความผูกพนัน้อยกว่า และในทางกลับกันก็อาจมีผูไ้ด้รับ
ประโยชน์แต่ไมย่อมสนบัสนุน (Free Rider) เป็นสมาชิกแฝงอยูด่ว้ย 

สาม สาธารณชนผูเ้ฝ้ามอง (Bystander Public) ซ่ึงอาจไม่ใช่สมาชิกผูร่้วมจุดหมาย
เดียวกนั แต่ก็ไม่ถึงขั้นของการเป็นปฏิปักษ ์(Opponent)  
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ส่ี ฝ่ายตรงกนัขา้ม (Opponent) คือผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัจุดหมายและการกระท าของ
ขบวนการ อาจเป็นฝ่ายตรงขา้มท่ีเป็นชนชั้นน า (Elite Opponent) หรือ ฝ่ายตรงขา้มท่ีเป็นมวลชน     
ก็ได ้(Mass Opponent)  

McCarthy และ Zahl อธิบายวา่ หนา้ท่ีโดยทัว่ไปขององคก์รก็คือการท าให้ผูค้นใน
สังคมกลายเป็นผูย้อมรับขบวนการ และพยายามดึงเอาผูย้อมรับขบวนการเหล่านั้น เขา้มาเป็น
สมาชิกผูส้นบัสนุน เพื่อประโยชน์ดา้นทรัพยากรขององค์กร ทั้งน้ีสมาชิกผูส้นบัสนุนอาจเขา้ร่วม
ขบวนการดว้ยหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ หรือ เป็นผูส้นบัสนุนดว้ยมโนธรรมส านึกก็เป็นได ้
(มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 62-63) ในขณะเดียวกนั การท่ีองคก์รประกอบดว้ยสมาชิกท่ีหลากหลาย
เช่นน้ี ก็อาจท าใหเ้กิดปัญหาตามมาใน 3 ลกัษณะ (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 81-83) 

ประการแรก ผูส้นบัสนุนแต่ไม่ไดรั้บประโยชน์ มกัเป็นผูมี้ทรัพยากรมากกวา่ แต่มี
ความผูกพันกับองค์กรน้อย อาจท าให้ผู ้สนับสนุนส่วนน้ี เปล่ียนใจได้ง่ายและอาจถอนการ
สนบัสนุนขบวนการ ไปสนบัสนุนขบวนการอ่ืน ๆ ต่อ และองคก์รของขบวนการทางสังคมท่ีพึ่งพา
ผูส้นับสนุนขาจรเหล่าน้ีก็มักเป็นองค์กรท่ีมีความไม่มั่นคง เน่ืองจากต้องพึ่ งพาทรัพยากรจาก
ภายนอกจ านวนมาก จ าเป็นต้องอาศัยการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เป็น กิจกรรมหลัก        
ขององคก์ร 

ประการท่ีสอง หากผูส้นับสนุนท่ีได้รับประโยชน์ และผูส้นับสนุนท่ีไม่ได้รับ
ประโยชน์ถูกเช่ือมโยงผ่านการสร้างเครือข่ายแบบพนัธมิตรและแรงจูงใจเพียงอย่างเดียว ทั้งสอง
ฝ่ายอาจมีความสัมพนัธ์ในเชิงขดัแยง้กนั เน่ืองจากมีเป้าหมายในการเขา้ร่วมขบวนการท่ีต่างกนั 

ประการท่ีสาม ความแตกต่างหลากหลายของผูส้นบัสนุนท่ีมีเหตุผลในการเขา้ร่วม
ขบวนการต่างกนั ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความลกัลัน่ในดา้นยทุธวธีิและกระบวนการต่อสู้ของขบวนการ 

2.1.3.2 ทรัพยากร เป็นอีกองคป์ระกอบหลกัในการศึกษาขบวนการทางสังคมดว้ย
ทฤษฎีการระดมทรัพยากร มีลักษณะความสัมพนัธ์กบัขบวนการในแง่ของการเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ส าเร็จต่อเป้าหมายของขบวนการ ซ่ึง Edwards และ McCarthy ได้สรุปและจ าแนกทรัพยากร
ดงักล่าวออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี  

หน่ึง ทรัพยากรดา้นหลกัธรรมจรรยา (Moral Resource) เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและ
มกัเป็นทรัพยากรท่ีสัมพนัธ์กับคนนอกขบวนการ ทรัพยากรเหล่าน้ีจึงมีความยืดหยุ่นสูง เช่น 
ความชอบธรรม (Legitimacy) การสนบัสนุนร่วมมือ (Solidarity Support) การสนบัสนุนก าลงัใจ 
(Sympathetic Support) และการสนบัสนุนจากผูมี้ช่ือเสียงในสังคม (Celebrity) 

สอง ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม (Cultural Resource) อาจเป็นส่ิงประดิษฐ์และ
ผลผลิตทางวฒันธรรม เช่น เคร่ืองมือทางความคิด (Conceptual Tools) ความรู้เฉพาะเร่ือง หรืออาจ
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เป็นความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นตวัคนเก่ียวกบัการท างานบางดา้น (Tactic Knowledge) ซ่ึงทรัพยากรในดา้น
น้ีเขา้ถึงไดง่้ายและสามารถพบไดท้ัว่ไปในสังคม 

สาม ทรัพยากรดา้นองค์กร-สังคม (Social-Organization Resource) ประกอบดว้ย
โครงสร้างพื้นฐานอันได้แก่ทรัพย์สินสาธารณะต่าง ๆ และองค์กร ซ่ึงอาจจัดตั้ งเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องขบวนการหรือไม่ก็ได ้

ส่ี ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) นบัเป็นทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไดม้ากกว่าดา้น
ผา่น ๆ มา ทรัพยากรดา้นน้ีรวมความไปถึงทกัษะ ประสบการณ์ และความช านาญอนัเป็นมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยากรดว้ย แต่การจะน าส่วนต่าง ๆ มาใชห้รือจดัวางในองคก์รนั้น ก็จ  าเป็นตอ้งค านึงถึง
ความยนิยอมพร้อมใจของบุคคลดว้ย 

ห้า ทรัพยากรทางวตัถุ (Material Resource) นบัเป็นทรัพยากรท่ีไดรั้บความสนใจ
มากท่ีสุดในการวิเคราะห์ขบวนการ ทรัพยากรประเภทน้ีอาจเป็นทุนเงินตรา (Financial Capital) 
หรือ ทุนฝีมือมนุษย ์(Physical Capital) ก็ยอ่มได ้

และการท่ีขบวนการจะเขา้ถึงทรัพยากรเหล่าน้ี ก็จ  าเป็นจะตอ้งอาศยักลไกต่างๆ
เพื่อใหเ้กิดการไดม้าซ่ึงทรัพยากร ไดแ้ก่ (1) การระดมจากผูส้นบัสนุน (Aggregation) ซ่ึงนบัเป็นวิธี
ท่ีพบไดบ้่อยคร้ังของกระบวนการระดมทรัพยากร อาจเป็นการระดมทั้งทุนทรัพยแ์ละทุนดา้นอ่ืน ๆ 
(2) การผลิตเอง (Self-Production) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรท่ีไดม้า อาจเป็นการผลิต
สินคา้ทั้งวตัถุและวฒันธรรม หรือแมก้ระทัง่การพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ (3) การเขา้น าใช ้   
(Co-Optation) ซ่ึงหมายถึงการเขา้หยิบยืมทรัพยากรจากองค์กรทางสังคมอ่ืน  ๆโดยโปร่งใสและ
ไดรั้บอนุญาต และการเขา้ครอบครอง (Appropriation) ซ่ึงเป็นการฉวยประโยชน์อยา่งมีเลศนยั และ 
(4) การอุปถมัภ์ (Patronage) ทั้งในดา้นตวัเงินและดา้นทรัพยากรมนุษย ์เป็นวิธีท่ีค่อนขา้งนิยมใน
ขบวนการทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึง  

ส าหรับขอ้วิจารณ์ต่อทฤษฎีการระดมทรัพยากร คือ การเป็นทฤษฎีท่ีเนน้อธิบายถึง
ปัจจยัและอุปสรรคต่อความความส าเร็จของขบวนการทางสังคม แต่ก็ยงัไม่ไดต้อบค าถามส าคญัใน
เร่ืองของท่ีมาและการก าเนิดของขบวนการ อีกทั้ งทฤษฎีการระดมทรัพยากรน้ีถูกมองว่าให้
ความส าคญักบัประเด็นดา้นเศรษฐกิจมากเกินไป แต่กลบัละเลยส่ิงท่ีเป็นประเด็นดา้นการเมืองซ่ึง
น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัในการอธิบายความส าเร็จและลม้เหลวของขบวนการทางสังคม 

ในงานศึกษาขบวนการนักศึกษาช้ินน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากร มี
จุดเด่นในการวเิคราะห์โครงสร้างภายในของขบวนการ รวมถึงปัจจยัจากโครงสร้างเหล่านั้นท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของขบวนการ เช่นเดียวกนักบัขบวนการนักศึกษาไทย ท่ีตอ้งอาศยัการวิเคราะห์
โครงสร้างและทรัพยากรภายในขบวนการ เพื่อหาสาเหตุดา้นหน่ึงของการปรับตวัของขบวนการ
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นักศึกษา ดังนั้นแล้วตวัแปรต่าง ๆ ทั้งเร่ืองของทรัพยากรภายในขบวนการ และวิธีการระดม
ทรัพยากรจึงน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการวเิคราะห์ของงานช้ินน้ี 

 
 ทฤษฎกีระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory) 2.1.4

ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง เป็นการขยายฐานความคิดเร่ืองปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
ของขบวนการทางสังคม ขยายจากการคิดภายใตก้รอบขององคก์รในทฤษฎีการระดมทรัพยากร สู่
กรอบของปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่แนวคิดหลกั ๆ คือ โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political 
Opportunity Structure) ฝ่ายต่อตา้นขบวนการทางสังคม (Counter-Movement) (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 
2552, น. 93) การควบคุมทางสังคม (Social Control) และการปลดปล่อยทางความคิด (Cognitive 
Liberation) (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 85-86) 

ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองมองว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมเหล่าน้ีไม่ได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงขบวนการ ดงัท่ีอธิบายไวใ้นทฤษฎีการรวมหมู่ (Collective 
Behavior) หากแต่การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นแค่ปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
เคล่ือนไหวประทว้งทางสังคมเท่านั้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อขบวนการในทางออ้มมากกวา่ และดงัท่ี
กล่าวไป นอกจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จะเป็นตวัก าหนดโอกาสทาง
การเมืองให้กบัขบวนการแลว้ ทฤษฎีน้ียงัไดอ้ธิบายต่อไปอีกว่า ขบวนการทางสังคมอาจสามารถ
สร้างโอกาสทางการเมืองข้ึนเองจากการเคล่ือนไหวต่อสู้ และยงัสามารถส่งต่อโอกาสเหล่าน้ีให้
ขบวนการอ่ืน ๆ ดว้ย (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 93-94) 
 ดงันั้น ฐานคติท่ีส าคญัของทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง จึงประกอบดว้ยสองประเด็น 
คือ 1) การเนน้การวเิคราะห์ไปท่ี “การเมือง” ในลกัษณะของการเมืองเชิงสถาบนัและโครงสร้างทาง
การเมือง และ 2) พิจารณาขบวนการทางสังคมในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการ” (Process) ตั้งแต่
ขั้นตอนการเกิด จนการถดถอยของขบวนการ ซ่ึงท าให้การศึกษาขบวนการตามทฤษฎีน้ีเป็น
ขบวนการท่ีไม่หยดุน่ิง และมีพลวตัตลอดเวลา 
 แต่ก็ไม่ใช่ว่าทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองจะละเลยปัจจยัด้านองค์กร ดงัท่ีในความ
สนใจ  3 ประการท่ีทฤษฎีพูดถึง (McAdam อา้งใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552) ไดแ้ก่ (1) ระดบั
ความพร้อมดา้นองค์กร (Degree of Organizational Readiness) ซ่ึงรวมตั้งแต่ ผูน้  าหรือแกนน าใน
องคก์ร สมาชิกองคก์ร โครงสร้างแรงจูงใจ ไปจนถึงนวตักรรมดา้นยุทธวิธีการต่อสู้ (2) ระดบัความ
พร้อมด้านจิตส านึกของการต่อสู้ (Level of Insurgent Consciousness) และ (3) โครงสร้างโอกาส
ทางการเมือง (Political Opportunity Structure) ซ่ึงเป็นจุดเนน้ท่ีจะพดูถึงในทฤษฎีต่อไป  



22 

  

2.1.4.1 โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) ในแง่
หน่ึงแลว้เป็นการพยายามอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จและลม้เหลวของขบวนการ     
มีการศึกษาและส ารวจเปรียบเทียบขบวนการในแต่ละท่ีและพฒันาออกมาเป็นตวัช้ีวดัโครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง ซ่ึงผูว้ิจยัได้คดัเลือก ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ขบวนการนกัศึกษา ดงัน้ี 

Tarrow (Tarrow, 1991 อา้งใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 101-102) ไดพ้ฒันา
ตวัช้ีวดัของโครงสร้างโอกาสทางการเมือง และแบ่งออกเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) ระดับของการเปิดหรือปิดของระบบการเมือง (Degree of Openness or Closure of Polity)          
(2) เสถียรภาพหรือความไร้เสถียรภาพทางการเมือง (Stability or Instability of Political Alignment) 
(3) การมีหรือไม่มีพนัธมิตรและผูส้นบัสนุน (Presence or Absense of Allies and Support Groups) 
และ (4) การแตกแยกในหมู่ชนชั้นน าหรือความอดกลั้น ผ่อนปรนหรือไม่ของชนชั้นน าต่อการ
เคล่ือนไหวประทว้ง (Division Within The Elite or Its Tolerance or Intolerance of Protest)  

นอกจากน้ี Tarrow ยงัไดอ้ธิบายต่อไปวา่โครงสร้างโอกาสทางการเมืองยงัสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทอันได้แก่ (1) โอกาสระดับพื้นฐาน (Fundamental Opportunity) ซ่ึงมี
ลกัษณะแข็งตวัและเปล่ียนแปลงได้ยาก เช่น ความเขม้แข็งหรืออ่อนแอของรัฐ เป็นตน้ และ (2) 
โอกาสท่ีเกิดข้ึนไดฉ้ับพลนั (Immediate Opportunity) ซ่ึงเปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น การจดัระเบียบ
ทางการเมือง การปราบปรามขบวนการ เป็นตน้ 

งานอีกช้ินท่ีส าคญัเป็นของ Kriesi และคณะ (1995) เป็นงานท่ีอธิบายประเภทของ
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองอย่างเป็นระบบ เหมาะแก่การน าไปใช้ก าหนดตวัแปรในการศึกษา
โครงสร้างทางการเมืองส าหรับขบวนการทางสังคม ซ่ึง Kriesi ได้นิยามโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองไวว้่าเป็น “ขอ้บ่งช้ีหรือตวัช้ีวดัถึงความกลา้ของผูก้ระท า (Actors) ทางสังคมและการเมือง
ในการท่ีจะใชท้รัพยากรภายในองคก์รเพื่อก่อรูปขบวนการทางสังคมวา่มีเพิ่มมากข้ึนหรือนอ้ยลง”  

ซ่ึงนบัวา่เป็นการสร้างตวัช้ีวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ในขบวนการทางสังคม กบั สมรรถนะในการระดมทรัพยากรของขบวนการ ซ่ึงโครงสร้างโอกาส
เหล่านั้น ไดแ้ก่  

ประการแรก โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ (National Cleavage Structure) 
หมายถึง ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชนชั้นน า องคก์ร หรือสถาบนัทางการเมืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นโอกาส
ใหข้บวนการสามารถโนม้นา้วและดึงสถาบนัท่ีขดัแยง้เหล่านั้นมาเป็นพนัธมิตรทางการเมืองได ้แต่
กรณีน้ีไม่รวมถึงรอยปริแยกเชิงโครงสร้างสังคมและวฒันธรรม เพราะรอยปริแยกอนัหลงัน้ีจะเอ้ือ
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ให้เกิดอตัลกัษณ์ใหม่ข้ึนในสังคม เป็นกรอบวิเคราะห์แบบขบวนการทางสังคมใหม่เสียมากกว่า 
เวน้เสียแต่วา่ขบวนการทางสังคมใหม่ท่ีวา่น้ีจะสร้างการระดมมวลชนข้ึนมาได ้

ประการท่ีสอง โครงสร้างเชิงสถาบนั (Institutional Structure) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จและลม้เหลวของขบวนการ อนัสามารถแบ่งเป็น (1) เง่ือนไขโครงสร้างสถาบนัท่ีส่งผล
กระทบต่อปัจจยัน าเขา้ (Input) ในระบบการเมือง เช่น พรรคการเมือง เป็นตน้ และ (2) เง่ือนไขท่ี
ส่งผลต่อผลลพัธ์ (Output) เช่น การน านโยบายไปปฏิบติั การกระจายอ านาจ เป็นตน้ 

ซ่ึงตวัแปรส าคญัในโครงสร้างเชิงสถาบนัท่ีเอ้ือให้ขบวนการสามารถเขา้ถึงระบบ
การเมือง ได้แก่ การท่ีระบบการเมืองเป็นระบบเปิด การกระจายอ านาจให้กับท้องถ่ิน ความ
หลากหลายในการครอบครองอ านาจ ระบบราชการอ่อนแอ ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ระบบ
กฎหมายแบบแองโกล-แซกซอน ซ่ึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

ประการท่ีสาม ยุทธศาสตร์ เ ชิงโครงสร้าง ท่ีด ารงอยู่  (Prevailing Structure 
Strategies) หมายถึง ยทุธศาสตร์ หรือท่าทีของผูมี้อ  านาจทางการเมืองท่ีส่งผลต่อการด าเนินการของ
ขบวนการทางสังคม ซ่ึงยทุธศาสตร์เหล่าน้ีมกัก่อตวัข้ึนจากวฒันธรรมทางการเมืองระดบัชาติซ่ึงอาจ
เก่ียวข้องกับขบวนการทางสังคม ได้แก่ (1) วฒันธรรมแบบกีดกัน ขัดขวาง และปราบปราม 
(Exclusive) โดยรัฐมองวา่ขบวนการทางสังคมมีความขดัแยง้กบัรัฐ และตอ้งกีดกนัให้อยู่ภายนอก
ระบบการเมืองปกติ รัฐจึงมียุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติในการปราบปราม หรือใช้ความรุนแรงต่อ
ขบวนการ และ (2) วฒันธรรมแบบยอมรับปรับร่วม (Inclusive) โดยการเปิดช่องทางในระดบัต่าง ๆ
ใหก้บัการเคล่ือนไหว  

แต่อย่างไรก็ตามวฒันธรรมดังกล่าวอาจส่งผลตรงข้ามกับขบวนการ กล่าวคือ 
วฒันธรรมแบบยอมรับปรับร่วมนั้นอาจส่งผลในทางการครอบง าขบวนการโดยรัฐ ในขณะท่ี
วฒันธรรมแบบกีดกนัอาจท าให้คนชายขอบการเมืองลุกข้ึนสู้มากยิ่งข้ึนก็เป็นได ้ทั้งน้ีการท่ีรัฐจะมี
ยุทธศาสตร์ หรือวฒันธรรมแบบใดนั้น ข้ึนอยู่กบัพฒันาการดา้นประชาธิปไตยของแต่ละรัฐ และ
มรดกทางประวติัศาสตร์ท่ีตกทอดมาสู่ผูมี้อ  านาจ 

ประการสุดทา้ย โครงสร้างพนัธมิตร (Alliance Structure) นบัวา่เป็นอีกบริบททาง
การเมืองท่ีส าคญั ยิง่ช่วงเวลาท่ีระบบการเมืองเปิดกวา้งนั้น ขบวนการก็ยิง่มีโอกาสการเพิ่มพนัธมิตร
ท่ีมีศักยภาพในการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพนัธมิตรท่ีอาจนับว่าเป็น “ฝ่ายท่ีสาม”     
(Third Parties) เน่ืองจากสมมติฐานท่ีส าคญัของ Lipsky (Lipsky, 1970 อา้งใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 
2552, น. 109) ท่ีกล่าวว่า ความส าเร็จ หรือลม้เหลวของขบวนการ อาจข้ึนอยู่กบัการสนบัสนุนจาก
ฝ่ายท่ีสาม หรือท่ีเรียกอีกอยา่งวา่ “การสนบัสนุนจากสังคม”  



24 

  

นอกจากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองแลว้ การวิเคราะห์โอกาสยอ่มตอ้งเกิดข้ึน
พร้อมกับการวิเคราะห์อีกปัจจยัหน่ึงทางการเมืองท่ีมาพร้อมกัน คือ ข้อจ ากัด (Constraint) ซ่ึง
ประกอบดว้ยมิติต่างท่ีมกัจะตรงขา้มกบัโอกาส และส่งผลลบต่อการเคล่ือนไหวของขบวนการทาง
สังคม อาจรวมตั้งแต่ โครงสร้างทางการเมืองท่ีปิดกั้น ไปจนถึงการควบคุมสังคม (Social Control) 
และฝ่ายต่อตา้นขบวนการทางสังคม (Counter-Movement) (มณีมยั ทองอยู,่ 2557)  

2.1.4.2 ฝ่ายต่อต้านขบวนการทางสังคม (Counter-Movement) เป็นการเกิดข้ึน
ของขบวนการบางลักษณะท่ีไม่ได้เป็นคู่ขดัแยง้กับรัฐ หากแต่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองขบวนการ
ดว้ยกนัเอง ดงันั้นแลว้การท่ีทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองเลือกวิเคราะห์แต่รัฐอย่างเดียวจึงไม่
เพียงพอต่อการเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จและลม้เหลวของขบวนการทางสังคม ฝ่ายต่อตา้นขบวนการ
นั้น มีลกัษณะเป็นขบวนการโตก้ลบั (Reactive Movement) ซ่ึงมีจุดหมายตรงกนัขา้มกบัขบวนการ
ทางสังคมบุกเบิก (Initiative Movement) อาจเกิดข้ึนเพื่อต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของ
สังคม (Social Change) หรือเป็นแค่เพื่อรักษาสถานะทางสังคมเดิม (Status Quo) ก็ได้ (มณีมัย    
ทองอยู,่ 2557, น. 110-114) 

ส าหรับความส าเร็จของขบวนการทางสังคมในประเทศโลกท่ีสามนั้ น ยิ่งมี
ความส าคญัในการวิเคราะห์ขบวนการต่อตา้น เพราะว่าในหลายกรณีพบวา่ ฝ่ายต่อตา้นในประเทศ
นั้น ๆ มกัมีความสัมพนัธ์กบัรัฐในลกัษณะพนัธมิตร หรือไม่ก็เป็นฝ่ายต่อตา้นท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนมา ใน
ประเทศไทยเราอาจพบกรณีเหล่าน้ีไดก้บัการต่อสู้ของขบวนการอนุรักษท์รัพยากรและสิทธิชุมชน 
ซ่ึงยอ่มมีอีกกลุ่มออกมาเคล่ือนไหวเพื่อสนบัสนุนรัฐหรือนายทุนให้เน้นโครงการพฒันา เช่น การ
สร้างเข่ือน สร้างโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

2.1.4.3 แนวคิดเร่ืองการปลดปล่อยทางระบบคิด (Cognitive Liberation) และ
จิตส านึกขบถ (Insurgent Consciousness) มีบทบาทส าคญัในการจุดประกายความขดัแยง้  โดย 
McAdam (McAdam, 1982 อา้งใน มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 95-98) ให้ความเห็นวา่ โดยปกติแลว้ 
ผูค้นจะชินชากบัการอยู่ในกรอบของอ านาจและตอบรับกบัระบบการเมือง ผูค้นมกัจะหาเหตุผล
เพื่อใหค้วามชอบธรรมกบัความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัพวกเขา เช่น ความเช่ือในโชคชะตาวา่พวก
เขาถูกก าหนดมาใหไ้ร้อ านาจ เป็นตน้ และการคิดเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งกบัระบบถือเป็นเร่ืองผดิพลาด 

แต่ McAdam กลบัเห็นวา่คนเราจ าเป็นตอ้งหลุดจากกรอบคิดขา้งตน้ การคิดต่อตา้น
ระบบนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง เป็นจุดเร่ิมตน้อยา่งหน่ึงของการประทว้ง ผูค้น
เหล่าน้ีตอ้งร่วมกนัให้ความหมายต่อสถานการณ์ดงักล่าวว่าเป็นความไม่ยุติธรรม และตอ้งน าไปสู่
การเปล่ียนแปลง ถือวา่เป็นกระบวนการ “ปลดปล่อยทางระบบคิด” ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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McAdam เห็นลึกลงไปอีกจากการศึกษาเร่ืองน้ี และเรียกมนัว่าเป็นวฒันธรรมของ
ขบวนการเคล่ือนไหว ท่ีจะไปสอดคลอ้งและมีปฏิสัมพนัธ์กบัโอกาสทางการเมือง และเป็นเง่ือนไข
ให้เกิดขบวนการทางสังคม ซ่ึงมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการดงักล่าว คือ การเช่ือในอ านาจของ
กลุ่มหรือชุมชนมกัเกิดข้ึนจากการรวมตวักนัอยา่งประสานแน่น  

ในขณะท่ีเม่ือมีการเคล่ือนไหวทางสังคมเกิดข้ึนแล้ว อีกปัจจยัหน่ึงท่ีต้องน ามา
วิเคราะห์ดว้ย คือการตอบสนองจากองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมสังคม (Social Control Agencies) ซ่ึง
อาจมียทุธวธีิหรือยทุธศาสตร์ในการควบคุมความผดิปกติของสังคมในวิธีต่าง ๆ การตอบสนองของ
องค์กรควบคุม และการเผชิญหน้าของขบวนการทางสังคมจึงเปรียบเสมือนการช่วงชิงโอกาส
ระหว่างกัน โอกาสทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนตรงน้ีจึงมีลักษณะข้ึนลงตามสถานการณ์ ข้ึนอยู่กับ
ขบวนการทางสังคมจะตระหนกัรู้และหาช่องทางเคล่ือนไหวไดต่้อไป (มณีมยั ทองอยู,่ 2557) 

ขอ้วิจารณ์ส าหรับทฤษฎีขบวนการทางการเมือง ประการหน่ึง คือ ความคลุมเครือ
ของค าว่า โครงสร้างโอกาสทางการเมือง การไม่สามารถหาขอ้ยุติเก่ียวกบัระดบัของโอกาสทาง
การเมือง ซ่ึงมีความหมายกวา้งจนกลายเป็นเสมือนถงัขยะ ท่ีจะใส่ตวัแปรอะไรก็ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
พฒันาการของขบวนการทางสังคมลงไป อาจน าไปสู่การกลายเป็นปัจจยัไร้สาระท่ีครอบคลุมทุก
เร่ือง ทุกเง่ือนไข และเกิดผลในทุกสถานการณ์ (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 101) 

อีกประการหน่ึง คือ กระบวนการสร้างสรรค์ทางสังคมของความจริง (Social 
Construction) ซ่ึงมีความส าคญัเม่ือเราพูดถึงการปลดปล่อยทางระบบคิดเพื่อท่ีจะท าให้เกิดกิจกรรม
ทางการเมืองข้ึน และกระบวนการคิดน้ีเองจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหา เพราะหากเราสามารถเขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงของขบวนการท่ีเกิดจากการมองเห็นโอกาสและรับรู้โอกาสของนกัเคล่ือนไหว แต่นกั
เคล่ือนไหวเหล่าน้ีก็อาจมองขา้มประเด็นส าคญับางอยา่งไปหรือไม่ก็ได ้ปัญหาเชิงทฤษฎีในท่ีน้ีจึง
อาจเป็นทั้งปัญหาการน าทฤษฎีไปเช่ือมโยงความเคล่ือนไหว และปัญหาในการวิเคราะห์ขบวนการ
ผา่นแวน่ของนกัเคล่ือนไหวในระดบัต่าง ๆ (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 101) 

อย่างไรก็ตาม อีกประเด็นหน่ึงท่ีควรพิจารณา คือ การละเลยองค์ประกอบและ
เง่ือนไขทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของขบวนการทางสังคม ทั้ ง ท่ีในความเป็นจริงแล้ว 
วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ต่างก็สัมพนัธ์กบัโครงสร้างต่าง ๆ ทางสังคม ไม่ใช่แค่เพียงการศึกษาปัจจยั
ในระดบัโครงสร้างรัฐ ระบบราชการ สถาบนัทางการเมือง และเศรษฐกิจในระดบัมหภาคเท่านั้น 

2.1.4.4 การเมืองเชิงสถาบันหลากมิติ เป็นงานทฤษฎีในระยะหลัง ท่ีจะให้
ความส าคญักบัมิติเชิงวฒันธรรมมากข้ึน งานช้ินหน่ึงท่ีส าคญัคือ Culture, Power, and Institutions: 
A Multi-Institutional Politics Approach to Social Movements หรือวิธีการวิเคราะห์ผ่านการเมือง
เชิงสถาบนัหลากมิติของ Elizabeth Armstrong และ Mary Bernstein ท่ีไดก้ล่าวถึงแนวโนม้ใหม่ใน
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การวเิคราะห์ขบวนการทางสังคม ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทฤษฎีทางเลือกในการวเิคราะห์ขบวนการ เป็นการ
ต่อยอดจากทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory) ผสานกับการวิเคราะห์
ขบวนการทางสังคมในอีกหลายมิติ (Armstrong & Bernstein, 2008) 

 หน่ึง การทา้ทายโดยตวัแสดงท่ีอยูน่อกสถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีมกัมีความต่อเน่ือง
และเช่ือมโยงกบัตวัแสดงท่ีอยูภ่ายในสถาบนั ซ่ึงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแสดงต่าง ๆ 
จะท าใหส้ามารถเขา้ใจความเปล่ียนแปลงของขบวนการมากข้ึน สอง เง่ือนไขของตวัแสดงต่าง ๆ ทั้ง
ภายในโครงสร้างสถาบนั และนอกโครงสร้างเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดยุทธศาสตร์การเคล่ือนไหว
ของขบวนการ และสาม เป้าหมายของขบวนการอาจเป็นได้ทั้ งในเชิงทรัพยากรและการนิยาม
ความหมายเชิงวฒันธรรม ซ่ึงไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย 
นอกจากน้ีทฤษฎียงัพดูถึงการอธิบายตวัแสดงและขบวนการท่ีไม่ไดจ้  ากดัแค่เพียงรัฐเท่านั้น แต่เป็น
การขยายไปสู่การอธิบายขบวนการประเภทข้ามรัฐ (New Transnational Social Movement) 
(Armstrong & Bernstein, 2008) 

 อาจสรุปไดว้า่การวเิคราะห์ขบวนการทางสังคมแบบผา่นการเมืองเชิงสถาบนัท่ีหลาก
มิติน้ี ได้เพิ่มองค์ประกอบในการวิเคราะห์โอกาสทางการเมือง โดยมองจากสถาบนัทางสังคมท่ี
หลากหลายมากข้ึน ผา่นฐานคติท่ีวา่อ านาจนั้นไม่ไดก้ระจุกอยูแ่ต่ท่ีรัฐเท่านั้น และนกัเคล่ือนไหวจะ
ตีความ ต่อรอง ท าความเขา้ใจและใชโ้อกาสจากอ านาจท่ีกระจดักระจายในสถาบนัต่าง ๆ น้ี ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่ายพนัธมิตร ไปจนถึงการด าเนินการเคล่ือนไหวผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ (Armstrong & Bernstein, 2008) 

 
 ทฤษฎกีารสร้างกรอบโครงความคิด (Framing) 2.1.5

อีกทฤษฎีหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีสนใจในแวดวงการศึกษาขบวนการทางสังคมในระยะหลัง คือ 
“ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด” อนัเกิดจากการวิพากษ์ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองว่า
สนใจแต่มิติทางการเมืองมากเกินไป ทฤษฎีใหม่น้ีจึงเร่ิมหันมาสนใจมิติทางวฒันธรรมมากข้ึน 
(ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 114-115) ผ่านงานสร้างความหมาย (Meaning Work) กล่าวคือ 
ขบวนการทางสังคมไม่ได้เป็นแค่ผลของปัจจยัแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อขบวนการ แต่กลบัเป็นผูส้ร้าง
ประเด็นทางสังคม ผา่นการผลิตความหมายต่าง ๆ เพื่อระดมพลงัและต่อตา้นการระดมพลงั (มณีมยั 
ทองอยู,่ 2557, น. 108) 

ในแง่น้ี ฐานคติส าคญัของทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด จึงอยูท่ี่การมองขบวนการ
ในฐานะผูก้ระท าความหมายมากกว่าเป็นผูรั้บ และมองขบวนการในแง่ของกระบวนการมากกว่า
หยดุน่ิง เพราะขบวนการทางสังคมไม่ใช่เพียงแค่ผูส่้งต่อความหมาย แต่ยงัคงมีหนา้ท่ีประดิษฐ์สร้าง
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ความหมายและดูแลความหมายท่ีเกิดข้ึน หรือท่ี Stuart Hall เรียกว่า “การเมืองของการสร้าง
ความหมาย” (The Politics Of Signigication) และกรอบโครงท่ีวา่น้ีจะเป็นส่วนท่ีไปยึดโยงกระตุน้
ใหผู้ค้นเกิดการกระท ารวมหมู่เป็นขบวนการและสมาชิกของขบวนการ หรือท่ีเรียกวา่ “กรอบโครง
ความคิดของการกระท ารวมหมู่” (Collective Action Frames) (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 107-109) 

ดงันั้น การสร้างกรอบโครงจึงเร่ิมจากกระบวนการสร้างผา่นผูร่้วมขบวนการท่ีมีการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกนั ผ่านกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการทางสังคม (Core 
Framing Task) คือ (1) การสร้างกรอบโครงในการวินิจฉัยปัญหา (Diagnostic Framing) ซ่ึงส่วน
ใหญ่มกัจะเป็นกรอบโครงความคิดดา้นความอยุติธรรม (2) การสร้างกรอบโครงความคิดในการหา
ทางออกของปัญหา (Prognostic Framing) หรือร่วมกนัเสนอยุทธศาสตร์การแกปั้ญหา และ 3) การ
สร้างกรอบโครงความคิดในการจูงใจ (Motivational Framing) (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 110-114) 

กรอบโครงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี จะถูกส่งต่อและเช่ือมโยงกบัผูส้นบัสนุนขบวนการ องคก์รการ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ ผ่านการสร้างพนัธมิตรของกรอบโครงความคิด (Frame Alignment Process)     
ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงความคิดและปรับการตีความหมายของปัจเจกให้เขา้กบัองคก์รการ
เคล่ือนไหว จนความเช่ือ ค่านิยม หรือกิจกรรมเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายประสานกัน โดยแบ่ง
กระบวนการเหล่าน้ีเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การเช่ือมโยงกรอบโครงความคิด ตั้งแต่ 2 กรอบข้ึน
ไปเขา้ดว้ยกนั (2) การขยายกรอบโครงความคิดของขบวนการให้สามารถตีความเขา้หากรอบโครง
ไดม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นดา้นของค่านิยมหรือความเช่ือ ซ่ึงเนน้กระบวนการตีความท่ีอยูลึ่กเขา้ไปใน
จิตใจของปัจเจก (3) การยดืกรอบโครงความคิด คือการปรับกรอบโครงให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กิจกรรม ให้สามารถเรียกกลุ่มเป้าหมายภายนอกขบวนการเขา้มาร่วม และ 
(4) การเปล่ียนกรอบโครงความคิด ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือกรอบโครงความคิดเดิมไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีอยู่ในสังคม อาจเป็นประเด็นท่ีขดักบัเร่ืองศีลธรรม หรือระเบียบแบบ
แผนของคนจนเกินไป  ซ่ึงอาจตอ้งปรับกรอบโครงความคิดเดิมให้ประชาชนสามารถตีความไดง่้าย 
และแสวงหาการสนบัสนุนไดง่้ายข้ึน (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 114-126) 

และเม่ือกล่าวถึงผลส าเร็จของกรอบโครงความคิด หรือท่ีแปลให้เขา้กบัทฤษฎีอ่ืน ก็คือ 
ปัจจยัสู่ความส าเร็จของขบวนการ อาจพิจารณาไดจ้าก 2 ประเด็น คือ (1) ความน่าเช่ือถือของกรอบ
โครงความคิด ซ่ึงเป็นผลมาจากความสอดคล้องของกรอบโครงความคิดกบัความเช่ือของปัจเจก 
ความน่าเช่ือถือของผูส้ร้างกรอบโครงความคิด และความน่าเช่ือถือจากการอา้งอิงขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ท่ีสนบัสนุนกรอบโครง และ (2) พิจารณาจากความส าคญัของกรอบโครงความคิด ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 
มิติเชิงศูนยก์ลางและมีความส าคญัต่อมวลชนเป้าหมาย มิติดา้นความสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
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ของเป้าหมาย และสุดทา้ย คือมิติดา้นความสอดคลอ้งกบัเร่ืองเล่าซ่ึงสะทอ้นกบัต านาน หรือฐานคติ
เดิมของสังคม (มณีมยั ทองอยู,่ 2557, น. 127-131) 

ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิดนั้น เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการอธิบายหรือศึกษา
ขบวนการทางสังคมในแง่กระบวนการ และการสร้างความหมายในแต่ละเร่ือง ด้วยจุดเด่นของ
กระบวนการอยา่งเป็นขั้นตอน และความสามารถในการอธิบายการเขา้ร่วมของปัจเจกบุคคล ท าให้
ทฤษฎีดงักล่าวมีประโยชน์ทั้งในเชิงการศึกษาและการท่ีขบวนการทางสังคมจะน าไปใช้  เพื่อ
แสวงหาผูเ้ขา้ร่วมขบวนการและผูส้นบัสนุน 

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing) นั้ นยงัไม่เป็นท่ีนิยมใน
การศึกษาขบวนการทางสังคมในไทย เน่ืองจากยงัคงเป็นเร่ืองใหม่ และมกัมีปัญหาในการอธิบาย 
กล่าวคือ ในความคิดของผูว้ิจยัเอง ทฤษฎีกรอบโครงความคิดต้องพยายามเช่ือมโยงกับความ
สอดคล้องต่อค่านิยมแบบไทย ๆ และทศันคติของคนไทย ซ่ึงมีความซับซ้อนอย่างมากในการ
อธิบาย เช่นเดียวกบังานศึกษาของช้ินน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่แมท้ฤษฎีดงักล่าวจะมีประโยชน์มหาศาล แต่ก็
อาจประสบปัญหาในการอธิบาย เน่ืองจากขบวนการนักศึกษาไทยในปัจจุบัน ครอบคลุมการ
เคล่ือนไหวในประเด็นท่ีกวา้งและมีความหลากหลายในสังคม มีความไม่เป็นเอกภาพของขบวนการ
และไม่จ  ากัดผูเ้ข้าร่วมแค่ในพื้นท่ีเท่านั้น และด้วยลักษณะของวิธีการศึกษาท่ีเจาะลึกในแต่ละ
ขั้นตอน การศึกษาแบบการสร้างกรอบโครงความคิดจึงควรศึกษาในขบวนการใหญ่ ๆ ท่ีมีความ
ชดัเจนของประเด็น และมีระดบัของความหลากหลายนอ้ยกวา่ 

 
 ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement) 2.1.6

ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement) หรือขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมรูปแบบใหม่ จดัเป็นทฤษฎีท่ีส าคญัในการน ามาวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมในสังคมหลงั
อุตสาหกรรม  ซ่ึงเกิดจากบริบททางสังคม และปรากฏการณ์บนฝ่ังยโุรปเป็นหลกั กลายเป็นความไม่
เพียงพอต่อการอธิบายของทฤษฎีขบวนการทางสังคมเดิม อนัมีจุดอ่อนในสองดา้น (มณีมยั ทองอยู,่ 
2557, น. 142-143) 

ดา้นแรกคือ ความไม่ทนัต่อยุคสมยัของทฤษฎีมาร์กซิสต์แบบคลาสสิค (Marxist Theory)   
ท่ีไม่สามารถอธิบายการกระท ารวมหมู่ไดท้ั้งหมด กล่าวคือ ให้ความส าคญักบัการมองความขดัแยง้
ในดา้นเศรษฐกิจและวิเคราะห์ปัญหาดงักล่าวว่าเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ในเชิงโครงสร้าง (Structural 
Pre-Condition) ในขณะเดียวกนัก็มองสังคมดว้ยแวน่ตาท่ีใชช้นชั้นเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก โดยมี
ส านึกทางชนชั้น (Class Consciousness) เป็นปัจจยัเฉพาะซ่ึงก าหนดหรือสร้างให้เกิดพฤติกรรมรวม
หมู่แบบขบวนการปฏิวติั (Revolution) (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, น. 129-131) ซ่ึงอนัท่ีจริง 
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ขบวนการทางสังคมในยุคหลงัก็ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความขดัแยง้ในปัจจุบนัไม่ได้จ  ากดัอยู่ท่ี
เ ร่ืองปัจจัยการผลิตเท่านั้ น และอีกมุมหน่ึงขบวนการทางสังคมก็ไม่ได้มีแค่ขบวนการซ่ึง
ประกอบดว้ยคนเพียงชนชั้นเดียวเสมอไป  

ดา้นต่อมา คือ ความสามารถในการอธิบายของทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political 
Process Theory) และทฤษฎีระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) ซ่ึงลว้นแต่เป็นทฤษฎี
ดั้งเดิมส านกัอเมริกนั ท่ีเนน้การศึกษาแบบประจกัษนิ์ยม (Positivism) แมว้า่ทฤษฎีเหล่าน้ีจะมีจุดเด่น
ในการอธิบายความเปล่ียนแปลงของขบวนการทางสังคมอย่างล่ืนไหล สามารถอธิบายได้ว่า
ขบวนการทางสังคมเกิดข้ึนอยา่งไร (How) แต่ทวา่กลบัไม่ไดต้ั้งค  าถามวา่ ท าไมขบวนการทางสังคม
จึงเกิดข้ึน (Why) กล่าวคือ เนน้การอธิบายในเร่ืองยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปัจจยัท่ีมีต่อความส าเร็จ
ของขบวนการ แต่ไม่ไดเ้นน้ค าถามส าคญัวา่ ขบวนการนั้นเกิดข้ึนมาเพื่อสนองต่อปัญหาอะไร และ
ค าถามหลงัน้ีเองจึงกลายมาเป็นฐานคติเบ้ืองตน้ส าหรับการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมตามทฤษฎี
ขบวนการทางสังคมใหม่ 

นกัทฤษฎีคนส าคญัท่ีผูว้จิยัเห็นวา่น่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา ไดแ้ก่  
Manuel Castel พูดถึงขบวนการทางสังคมใหม่ ว่าเป็นขบวนการท่ีสร้างข้ึนเพื่อพยายาม

ปกป้องผลประโยชน์ของตน รักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และสร้างความเป็นอิสระทางการเมือง 
ซ่ึงแนวคิดของ Castel ก็ไดช้ี้ให้เห็นถึงประเด็นท่ีน่าสนใจ เช่น อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม การจดัการ
ตวัเองโดยอิสระ และการต่อตา้นการถูกท าให้กลายเป็นสินคา้และระบบแบบราชการ แต่กระนั้นส่ิง
ท่ีท าให้แนวคิดของเขามีความแตกต่างจากนกัคิดท่านอ่ืน และมีความจุดเด่นอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษางานช้ินน้ีก็คือ การไม่แบ่งแยกระหวา่งการเคล่ือนไหวประเด็นทางวฒันธรรมและการเมือง 
และเขาก็ยงัคงใหค้วามส าคญักบัเง่ือนไขและโครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีมีผลต่อขบวนการทาง
สังคมรูปแบบใหม่น้ี ซ่ึงผูว้จิยัจะน าไปอธิบายในส่วนของการสร้างกรอบแนวคิดต่อไป 

Jurgent Harbermas เป็นอีกหน่ึงนักคิดท่ีส าคัญท่ีอธิบายถึงการเมืองแบบใหม่ อันเป็น
พื้นฐานของการเกิดข้ึนขบวนการทางสังคมใหม่ เขาไดเ้สนอการมองโครงสร้างทางสังคมสมยัใหม่ 
ให้แยกออกเป็น (1) ระบบ (System) ซ่ึงหมายถึงสถาบนัต่าง ๆ ทางการเมืองและเศรษฐกิจ กบั (2) 
โลกชีวิต (Life-world) ซ่ึงประกอบด้วยพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีในส่วนตวั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือใน
สังคมสมยัใหม่ โลกชีวิตนั้นจะถูกเขา้แทรกแซงโดยระบบ ผ่านกลไกต่าง ๆ ท่ีซบัซ้อน ทั้งระบบ
ราชการและระบบตลาด เรียกกระบวนการเหล่าน้ีวา่ การท าให้เป็นกฎหมาย (Jurisdification) และ 
การท าให้เป็นสินค้า (Commodification) ท่ีสถาบนัทางการเมืองและเศรษฐกิจจะพยายามบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการผ่านเงินและอ านาจ เป็นการกระท าดว้ยเหตุผลแบบ “ระบบเหตุผลเชิงหน้าท่ี” 
(Functional Rationality) และระบบเหล่าน้ีจะยิง่ขยายตวัมากข้ึนในสังคมทุนนิยมกา้วหนา้ ซ่ึงจะกา้ว
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ล ้าเขา้ไปในชีวิตส่วนตวั นบัว่าเป็นการขยายความขดัแยง้แบบใหม่ สู้พื้นท่ีของวฒันธรรม และวิถี
ชีวติคน ดว้ยเหตุน้ี ขบวนการทางสังคมแบบใหม่จึงมีหนา้ท่ีในการวิพากษค์วามเจริญเติบโต โดยใช้
เหตุผลในลักษณะ “ระบบเหตุผลเชิงการส่ือสาร” (Communicative Rationality) เพื่อต่อตา้นการ
รุกรานของระบบ ตั้งค  าถามต่อความชอบธรรมและระบบ โดยรักษาหลกัการของประชาธิปไตยและ
อิสรภาพไว ้

จึงอาจสรุปไดว้า่ ขบวนการทางสังคมของ Harbermas มีบทบาท 2 ประการส าคญั อนัไดแ้ก่ 
(1) การป้องกนัโลกชีวติจากการรุกรานของสถาบนัและระบบโครงสร้าง ดว้ยการรักษาบรรทดัฐาน
ของสังคมไว ้โดยอาศยัระบบเหตุผลผา่นกระบวนการส่ือสาร และ (2) เป้าหมายของขบวนการทาง
สังคมท่ีให้ความส าคญักบัการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม (Cultural Reproduction) การบูรณาการทาง
สังคม (Social Integration) และการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) นบัวา่เป็นการสร้างการเมือง
แบบใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบัวถีิชีวติและผูค้นมากกวา่ประเด็นดา้นวตัถุ 

และคนสุดทา้ย คือ Alberto Melucci  นกัสังคมวิทยาชาวอิตาเลียนท่ีอธิบายขบวนการทาง
สังคมใหม่ จากการศึกษาวิจยัขบวนการทางสังคมร่วมสมยัในอิตาลี เขามองวา่ขบวนการทางสังคม
ร่วมสมยั ไดห้นัไปสนใจพื้นท่ีท่ีไม่ใช่การเมือง (Non-Political Terrain) มากกวา่ขบวนการในอดีต  
สร้างเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย และการทา้ทายเชิงสัญลกัษณ์ เป็นขบวนการท่ีมกัเช่ือมโยง
กบัชีวติประจ าวนั ขบวนการทางสังคมในลกัษณะน้ีจึงเนน้การส่ือสารเป็นส าคญั แต่เป็นการส่ือสาร
ท่ีทา้ทายสังคมกระแสหลกั ซ่ึงมีประเด็นส าคญัทางทฤษฎี 4 ประการ ซ่ึงเหมาะแก่การน ามาช่วย
วเิคราะห์ในงานวจิยัช้ินน้ี คือ   

หน่ึง อตัลกัษณ์และความสามารถระบุอตัลกัษณ์ของตนถือเป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีท าให้บุคคล
เขา้ร่วมขบวนการทางสังคม กล่าวคือ ความแตกต่างหลากหลายและขอ้มูลข่าวสารท่ีมากมายใน
สังคม ก่อให้เกิดความอ่อนแอของอตัลกัษณ์หรือความมีตวัตนในสังคม ท าให้เกิดสภาวะไร้บา้น
ของอตัลกัษณ์ (Homelessness of Identity) ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีคนตอ้งเขา้สู่ขบวนการทางสังคม 
 สอง ขบวนการทางสังคมเป็นขบวนการสร้างสรรค์ทางสังคมอย่างต่อเน่ือง (Ongoing 
Social Construction) กล่าวคือ การเขา้ร่วมขบวนการทางสังคมเป็นทั้งกระบวนการสร้างขบวนการ
และสรรหาผูก้ระท าการในเวลาเดียวกนั ซ่ึงผูก้ระท าการเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วม ผ่านกระบวนการ
รับรู้และตีความจนเกิดการเขา้ใจ และเกิดการกระท าตามมาเพื่อสร้างสรรค์ผูก้ระท าการคนต่อไป 
เป็นลกัษณะของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในท่ีน้ีการตั้งค  าถามต่อกระบวนการการเขา้
ร่วม การสร้างความหมายของขบวนการ และการตีความความหมายของผูเ้ขา้ร่วม จึงมีความส าคญั
ในการวเิคราะห์ขบวนการทางสังคม 



31 

  

 สาม เครือข่ายนั้นมีความส าคญักวา่ตวัองคก์รของขบวนการทางสังคม เพราะขบวนการทาง
สังคมส่วนมากเคล่ือนไหวบนพื้นฐานของเครือข่ายและอาณาบริเวณของขบวนการทางสังคม 
(Movement Area) การศึกษาในเชิงเครือข่ายจึงน่าจะส าคญักวา่การศึกษาองคก์รของขบวนการทาง
สังคม (Social Movement Organization) ท่ีเป็นทางการ 
 ส่ี สังคมขอ้มูลข่าวสารมีลกัษณะปราศจากศูนยก์ลาง (Society Without Centers) ดงันั้นการ
ครอบง าทางความคิดของรัฐแบบรวมศูนยจึ์งเป็นเร่ืองท่ีลา้หลงั หากแต่ความเป็นจริง คือสังคมท่ีมี
การช่วงชิงความหมาย และเปล่ียนโครงสร้างทางวาทกรรมสาธารณะ ดงันั้นขอ้มูลข่าวสารจึงจดัเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัยิง่ในการต่อสู้ผา่นช่องทางของภาษา และวรรณกรรม 
 แมท้ฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่จะมีแนวคิดท่ีต่างกนัจากนกัทฤษฎีตะวนัตกหลายคน แต่
ทวา่ก็อาจสรุปสาระส าคญัท่ีเป็นลกัษณะร่วมของทฤษฎีได ้ดงัน้ี (มณีมยั ทองอยู,่ 2557) 

1) ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ให้ความส าคญักบัพื้นท่ีทางวฒันธรรม ผา่นการกระท า
เชิงสัญลกัษณ์ในภาคประชาสังคม (Civil Society) และเป็นการกระท าท่ีไดไ้ม่มีความตอ้งการเพื่อ
แยง่ชิงอ านาจรัฐ 

2) ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ เนน้ย  ้าถึงอิสรภาพของคนกลุ่มต่างๆในการจดัการและ
ก าหนดอนาคตของตนเอง (Autonomy And Self-Determination) 

3) เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัค่านิยมแบบหลงัวตัถุนิยม หรือการก าหนดคุณค่ามากกวา่
ความขดัแยง้ดา้นทรัพยากร  

4) กลุ่มท่ีเกิดข้ึน ไม่ไดถู้กก าหนดโดยโครงสร้าง หากแต่เป็นกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์
ร่วมและการสร้างผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม  

5) เป็นการให้ความส าคญักบัเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสังคม ซ่ึงอาจเป็นการเกิดข้ึนแบบ
ชัว่คราว หรือ เพิ่งก่อตวัข้ึนก็ได ้ 

ส าหรับทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ เม่ือระยะเร่ิมแรกท่ีเขา้มาในประเทศไทย คงตอ้งพูด
ถึงแนวคิดของ ศ.ดร. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ท่ีพยายามอธิบายบริบท
ของทฤษฎีเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีเรียกวา่ “การเมืองแบบใหม่” (The New Politics) ซ่ึงมีรายละเอียดและ
ลกัษณะส าคญัของทั้งสองแนวคิด ดงัน้ี 

ประการแรก การเมืองแบบใหม่ท่ีว่าน้ี ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัรัฐดงัเช่นการเมืองแบบเก่า 
เพราะเห็นวา่การเมืองแบบรัฐสภานั้นไม่มีพื้นท่ีส าหรับประชาชน และมองการเมืองเช่นน้ีวา่เป็นการ
แยง่ชิงอ านาจท าใหม้กัเกิดการแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสองขั้วท่ีตรงขา้มกนั (Binary Opposition) 
โดยมีรัฐประชาชาติเป็นศูนยก์ลางของอ านาจท่ีต้องแย่งชิงมา ในขณะท่ีการเมืองแบบใหม่และ
ขบวนการทางสังคมใหม่น้ี เช่ืออีกอยา่งหน่ึงวา่ อ านาจไม่ไดก้ระจุกตวัอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึงหากแต่กระจาย
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ตวัอยู่ในสังคม และมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา พื้นท่ีของการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการทางสังคมใหม่ท่ีว่าน้ีจึงอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐและเอกชน ซ่ึงอาจเรียกอีกอย่างว่า 
“ประชาสังคม” (Civil Society)  

ประการท่ีสอง การเมืองแบบใหม่ไม่ได้ให้ความส าคญักบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความมัน่คงของชาติ เพราะเห็นว่าทั้งสองส่ิงน้ีสร้างปัญหาให้กบัสังคมสมยัใหม่ตามมา เช่น  
การท าลายทรัพยากร การท าสงคราม เป็นตน้ ขบวนการทางสังคมใหม่จึงมกัสนใจปัญหาท่ีขา้ม
พรหมแดนของรัฐและอ านาจอธิปไตย แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัคงเคล่ือนไหวอยู่ในพื้นท่ีของทอ้งถ่ิน 
(Think Globally, Act Locally)  

ประการท่ีสาม กลุ่มคนท่ีสนบัสนุนการเมืองแบบใหม่อาจเป็นกลุ่มของชนชั้นกลางใหม่ ซ่ึง
มกัจะมีการตระหนกัรู้ในชนชั้น (Class Aware) ท่ีสร้างขอ้เรียกร้องส าหรับสังคมในวงกวา้ง อนัเป็น
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัรสนิยมของผูเ้ขา้ร่วม (แต่ในบางทฤษฎีอธิบายว่า ขบวนการทางสังคมใหม่
นั้นเป็นขบวนการแบบขา้มชนชั้น ในลกัษณะของความสนใจเฉพาะของผูเ้ขา้ร่วมมากกว่าเกิดจาก
ฐานของชนชั้น ดงันั้น ทั้งสองแนวคิดในเร่ืองของฐานมวลชนก็ยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนั) 

ประการท่ีส่ี ขบวนการทางสังคมใหม่ เนน้เป้าหมายของการช่วงชิงอ านาจน า (Hegemony) 
ในการสร้างค านิยามหรือความหมายชุดใหม่ให้กบัส่ิงท่ีต่อสู้เคล่ือนไหว กระท าผ่านรูปแบบของ
วาทกรรม (Discourse) ว่าด้วยเร่ืองนั้น ๆ อนัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ในสังคม      
จึงอาจเรียกวา่ การเมืองแบบถอดรากถอนโคน (Radical Politics) ซ่ึงเนน้ความแตกต่างหลากหลาย
ของอตัลกัษณ์ 

ประการสุดท้าย คือยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคมใหม่           
ท่ีสนใจประเด็นปัญหาท่ีหลากหาย และต่อสู้บนพื้นท่ีของวาทกรรม แต่กระนั้ นก็ไม่ใช่การ
ประนีประนอมต่อรองกบัอ านาจเก่า ดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนในการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์ หากแต่เป็น
การเผชิญหนา้แบบแตกหกักบัอ านาจเดิม กลายเป็นการปฏิวติัเชิงความคิดท่ีไม่ใช่แค่การปฏิรูปหรือ
ปรับปรุง 

และนอกจากน้ี อีกประเด็นท่ี ไชยรัตน์ ช้ีให้เราเห็น ซ่ึงส าคญัต่องานศึกษาช้ินน้ีไม่แพก้นั 
คือความแตกต่างระหวา่งทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่จากประเทศอุตสาหกรรมกา้วหนา้ในโลก
ตะวนัตก กบัขบวนการของความเป็นจริงในประเทศโลกท่ีสาม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554, น. 
129-135)  

ประการแรก ขบวนการในประเทศตะวนัตกอยูบ่นพื้นฐานของประเด็นปัญหาท่ีสะทอ้นวิถี
ชีวิตและรสนิยม มากกวา่จะสะทอ้นเร่ืองปัญหาปากทอ้งดงัท่ีเกิดข้ึนในประเทศโลกท่ีสาม ซ่ึงมกัมี
สาเหตุมาจากความไม่ยติุธรรมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
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ประการท่ีสอง ในประเทศโลกท่ีสามนั้น กลุ่มเขา้ร่วมขบวนการกลบัมีประชาชนในระดบั
ล่างเป็นตวัแสดงส าคญั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มคนชายขอบท่ีถูกปิดกั้น หรือกลุ่มคนท่ีเสียอ านาจจากระบบ
การเมืองแบบเก่า 

ประการท่ีสาม คือการลุกฮือของประชาชนระดับล่างในประเทศโลกท่ีสามท่ีว่าน้ีมี
ความส าคญัต่อโลกสมยัใหม่เป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเพิ่งเกิดข้ึนอยา่งจริงจงัหลงัจาก
ยุคสงครามเย็น ซ่ึงต่างจากโลกตะวนัตกท่ีมีขบวนการเคล่ือนไหวอย่างกวา้งขวางมาตั้งแต่ยุค
สงครามเยน็ ดงันั้นปรากฏการณ์ท่ีการเกิดขณะน้ีจึงท าให้ขบวนการทางสังคมในประเทศโลกท่ีสาม
มีลกัษณะเฉพาะ โดยส่วนหน่ึงเป็นขบวนการของการตอบโตก้ารพฒันากระแสหลกั ในลกัษณะ
ของการเสนอวาทกรรมทางเลือกในการพฒันา (Alternative Development) ดงัท่ีปรากฏในการศึกษา
ของนักวิชาการไทยหลายท่าน เช่น ขบวนการวฒันธรรมชุมชน/ท้องถ่ิน (Community Culture 
Movement) ท่ีให้ความส าคญัจากงานของ ฉัตรทิพย ์นาคสุภา (ซ่ึงตรงกบัแนวคิดท่ี ใจ อ๊ึงภากรณ์ 
เรียกว่า ขบวนการแนวอนาธิปไตย) , ขบวนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยทอ้งถ่ิน    
(The Community-Based Natural Resource Management Movement) เป็นตน้ 

และท่ีส าคัญไปกว่านั้ น ในงานเขียน “ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่” 
อาจารยไ์ชยรัตน์ยงัคงตอกย  ้าขอ้สรุปท่ีชดัเจนวา่ การเมืองแบบใหม่และขบวนการทางสังคมใหม่นั้น 
ส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลท่ีว่าทั้ งสองส่ิงน้ีจะพัฒนา
ประชาธิปไตยท่ีไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบเท่านั้น แต่จะเป็นประชาธิปไตยท่ีล่ืนไหลและมีการขยายฐาน
ของประชาธิปไตยให้กวา้งออกไป หรือท่ีเรียกว่า “ประชาธิปไตยเขม้ขน้และมีท่ีว่างให้กบัความ
แตกต่างหลากหลาย” (The Radical And Plural Democracy) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) 

เม่ือกลับไปพูดถึงแนวทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ท่ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดแบบหลัง  
มาร์กซิสต ์หนงัสือของ ใจ อ๊ึงภากรณ์ เร่ือง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในไทย (ใจ อ๊ึงภากรณ์ 
และคณะ, 2549) ไดแ้นะน าถึงแนวคิดส าคญัอนัเป็นเบ้ืองหลงัของขบวนการทางสังคมในประเทศ
ไทย 3 แนวคิด อนัไดแ้ก่ 

 แนวอนาธิปไตย (Automomist) เป็นอีกช่ือหน่ึงของแนวคิดแบบชุมชนนิยม ซ่ึงหัวใจ1)
ของกลุ่มน้ีคือการปฏิเสธรัฐ โดยการหนัหลงัให้กบัรัฐและพยายามจดัการชีวิตของชุมชนข้ึนมา เนน้
การเคล่ือนไหวแบบขบวนการท่ีแยกส่วนตามประเด็นปัญหาแต่รวมตวักนัเพื่อความสมานฉันท ์
ผ่านเครือข่ายภาคประชาชนแทน ดงัเช่นการเกิดข้ึนของสมชัชาคนจน แนวคิดเช่นน้ีมีปัญหาคือ 
สุดทา้ยแลว้ก็จบลงแค่การประนีประนอมและรับแนวคิดของฝ่ายเสรีทุนนิยม เพราะไม่มีการมอง
ปัญหาแบบองคร์วมและไม่มีการแข่งขนัเชิงนโยบายแบบพรรคการเมือง 
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 แนวโพสต์โมเดิร์น (Post Modernism) คู่ฝาแฝดของแนวอนาธิปไตย แต่ไม่ได้เน้น2)
ปฏิบติัการเคล่ือนไหวอยา่งเป็นรูปธรรม หากแต่เนน้งานดา้นทฤษฎีและการปฏิวติัเชิงความคิด หรือ
ทางวิชาการ โดยการพยายามปฏิเสธส่ิงท่ีเรียกว่า “มหาวาทกรรม” (Grand Narratives) หรือทฤษฎี
ประเภทท่ีพยายามจะอธิบายโลกโดยองคร์วม เช่น มาร์กซิสต ์เสรีนิยม เป็นตน้ เพราะมองวา่ทฤษฎี
เหล่าน้ีเกิดข้ึนเพื่อตอ้งการครอบง าผูอ่ื้น และปิดกั้นการตีความโลกท่ีแตกต่าง ตวัอยา่งของขบวนการ
แนวน้ี ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเท่ียงคืน ศูนยส์ตรีศึกษา เป็นตน้ 

 แนวทางท่ีสาม (Third Way) เป็นการสะทอ้นความหมดหวงักบัแนวคิดฉนัทามติสังคม3)
นิยมประชาธิปไตย และถูกบังคับให้ยอมรับทางเลือกแบบแนวทางท่ีสาม ทีต้องพยายาม
ประนีประนอมกบัรัฐ และแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ ซ่ึงลว้นแต่สร้างประเด็นปัญหาและไม่สามารถ
สร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมได ้แนวทางท่ีสามเป็นแนวคิดหลกัท่ีครอบง าบรรดาองคก์ร
พฒันาเอกชนในไทย (NGO) ซ่ึงมกัเป็นในลกัษณะของการรับอิทธิพลจากรัฐและทุนนิยมเสรีผ่าน
เงินสนบัสนุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ จนบางคร้ังก็ส่งผลกระทบต่อความคิดและยุทธศาสตร์
ของขบวนการภาคประชาชนไทย  

อย่างไรก็ตามในเร่ืองแนวคิดเบ้ืองหลงัท่ี ใจ อ้ึงภากรณ์ ได้น าเสนอน้ี แมว้่าจะสามารถ
อธิบายความเป็นมาของขบวนการภาคประชาชนไทยได ้แต่ความคิดและการวิพากษว์ิจารณ์แนวคิด
ของหนงัสือเล่มน้ีก็ยงัดูเหมือนจะเป็นการมองแบบมาร์กซิสตม์ากเกินไป เช่น มีการวิพากษว์ิจารณ์
รัฐ และตลาด ตลอดจนเป็นการมองแบบพยายามเปล่ียนแปลงโครงสร้างเสียส่วนใหญ่ จนบางคร้ังก็
อาจท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และตีความขบวนการทางสังคมเหล่าน้ีในแง่ลบเกินไป ทั้งท่ีใน
หลายกรณีขบวนการภาคประชาชนในไทยก็มีขอ้จ ากดัทั้งในเร่ืองทรัพยากรและบริบทภายนอกท่ี
ส่งผลต่อการเคล่ือนไหว  

จากตรงน้ี เราอาจทราบถึงแนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎีของขบวนการทางสังคมใหม่          
จากนกัวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ แต่ทว่าในการจ าแนกรายละเอียดของทฤษฎีลงไปอีกนั้น 
กลบัยงัคงมีขอ้ถกเถียงบางประการ ท่ีคงตอ้งกล่าวถึง  

ประการแรก ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ถูกวิจารณ์วา่เป็นเพียงการพยายามเลือกหยิบ
เอาปรากฏการณ์บางอย่างมาศึกษา และท าขอ้สรุปเฉพาะประเด็นท่ีสนใจ ไม่ใช่ประเด็นท่ีเกิดข้ึน
เหล่าน้ี เป็นความขดัแยง้รูปแบบใหม่ตามท่ีทฤษฎีกล่าวอา้งแต่ประการใด เพราะขบวนการบางอยา่ง
ก็เกิดข้ึนมานานแลว้ ไม่ไดมี้ความใหม่อยา่งท่ีอธิบาย 

ประการท่ีสอง การเลือกวิเคราะห์เฉพาะบางปรากฏการณ์เช่นน้ี ท าให้ทฤษฎีดังกล่าว
หลงลืมการศึกษาบางขบวนการออกไป เช่น ขบวนการฝ่ายขวา อยา่งกลุ่มฟาสซิสตใ์หม่ เป็นตน้ 
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ประการท่ีสาม ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ไม่ได้สนใจมิติเชิงองค์กรเท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การปฏิเสธการมองแบบทฤษฎีการระดมทรัพยากร ท่ีมองว่าเง่ือนไขภายในเชิง
องคก์ร และยทุธวธีิในการเคล่ือนไหว ส าคญัไม่แพมิ้ติอ่ืน ๆ 

ประการท่ีส่ี ขอ้ถกเถียงว่าดว้ย “พื้นท่ีการเมือง” มีนกัทฤษฎีบางท่านพยายามจะแจกแจง
รายละเอียดระหว่าง ความเป็นขบวนการเชิงการเมืองกับขบวนการเชิงวฒันธรรม ดังน้ี (1) 
ขบวนการเชิงการเมืองมีฐานมาจากแนว Neo-Marxist เนน้การวิเคราะห์สังคมโดยรวม ซ่ึงอาจมีรัฐ
อยูศู่นยก์ลาง การศึกษาขบวนการประเภทน้ีจึงเนน้ไปท่ียุทธศาสตร์ และเป้าหมายของขบวนการวา่
ตอ้งการเปล่ียนแปลงอะไรในเชิงโครงสร้าง ขณะท่ี (2) ขบวนการเชิงวฒันธรรมนั้น จะเนน้ไปท่ีการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติประจ าวนั เปิดเผยส่ิงท่ีสังคมขอ้มูลข่าวสาร และกระบวนการอ านาจครอบง าอยู ่ 
อยา่งไรก็ตาม คงตอ้งยอมรับว่า ในความเป็นจริงเราไม่สามารถแบ่งแยกไดช้ดัเจนว่า ขบวนการใด
อยูใ่นโซนวฒันธรรมหรือการเมือง หากแต่คงพออธิบายจุดเนน้ของขบวนการทั้งสองรูปแบบน้ีได ้

ทา้ยท่ีสุดแลว้ ผูว้ิจยัเห็นว่าทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ มีลกัษณะอนัเป็นประโยชน์ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาขบวนการนกัศึกษาไทยเป็นอยา่งมาก จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั
ขบวนการนกัศึกษาท่ีผ่านมา ท าให้ผูว้ิจยัสามารถมองเห็นแนวโน้มของขบวนการนกัศึกษาไทยท่ี
เคล่ือนไหวอยูไ่ด ้ทั้งในแง่ของพื้นท่ีและประเด็นในการเคล่ือนไหว ดงัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎว่ีาด้วย ส่ือใหม่กบัการเคลือ่นไหวทางสังคม  
 
 แนวคิดเร่ือง “ส่ือใหม่” กบัการเคล่ือนไหวทางการเมือง เป็นประเด็นใหม่ท่ีได้รับความ
สนใจอย่างกวา้งขวางในแวดวงวิชาการระยะหลงั ซ่ึงประเด็นดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกบัสังคม    
ยุคขอ้มูลข่าวสาร โดยมีตรรกะว่า นกัศึกษาในฐานะคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึงและมีความช านาญ
ในการใชเ้ทคโนโลยีประเภทน้ี จึงน่าจะมีโอกาสในการใชส่ื้อใหม่เป็นเคร่ืองมือในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของขบวนการมากกว่าขบวนการประเภทอ่ืน ส่ือใหม่เหล่าน้ีจึงเปรียบเสมือนพื้นท่ีและ
เคร่ืองมือช้ินใหม่ของขบวนนักศึกษาในการเคล่ือนไหวทางสังคม และน่าจะส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของขบวนการนกัศึกษาในช่วงเวลาท่ีจะศึกษา ซ่ึงส่ือใหม่ท่ีอาจน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวีตเตอร์ ส านักข่าวออนไลน์ เป็นตน้ และอาจรวมไปถึงส่ือใหม่
ประเภทสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมดว้ย 
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 ส่ือใหม่ กบัอ านาจในมุมมองของวาทกรรม 2.2.1
ทรรศนะของเร่ือง “ส่ือใหม่” นั้น ปรากฏอยูใ่นการศึกษาหลกั ๆ ของนิเทศศาสตร์ สายส่ือ

ศึกษา (Media Study) ท่ีสนใจพฒันาการของส่ือท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดสาย  และทุก ๆ คร้ังท่ีมี 
ส่ือประเภทใหม่ ๆ เกิดข้ึน ส่ือเดิมท่ีเคยมีก็จะกลายสภาพเป็นส่ือเก่าไปโดยปริยาย เน่ืองจาก
คุณสมบติัทางเทคนิค (Technical Aspect) ของส่ือใหม่ท่ีโดดเด่นกวา่ สะดวกกวา่ รวดเร็วกวา่ เขา้ถึง
ไดง่้ายกวา่ และเก็บไวไ้ดน้านกวา่ (กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 2554, น. 12-13) 

เพื่อตอบค าถามต่อไปวา่ส่ือใหม่ส่งผลต่อความเคล่ือนไหวทางการเมืองไดอ้ยา่งไร ก่อนอ่ืน 
จะตอ้งท าความเขา้ใจระหวา่ง ส่ือกบัการเมืองวฒันธรรมเสียก่อน เน่ืองดว้ยหากส ารวจจากมุมมอง
ดา้นวาทกรรม ซ่ึงในท่ีน้ีให้ความสนใจกบั “การวิเคราะห์วาทกรรม” (Discourse Analysis) เช่นการ
จะวิเคราะห์วาทกรรมว่าดว้ยประชาธิปไตย ในขั้นตอนแรกนั้นจะตั้งค  าถามก่อนวา่ “สังคมไทยพูด
ถึงประชาธิปไตยว่าอะไร” (What) และจึงถามต่อไปว่า “สังคมไทยมีวิธีการพูดถึงประชาธิปไตย
อยา่งไร” (How To Speak) และส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเช่ือมโยงการเมืองวา่ดว้ยวาทกรรมเขา้กบัส่ือ ก็
คือการวเิคราะห์วา่ดว้ยอ านาจ วา่อ านาจนั้นมีความสัมพนัธ์กบัวาทกรรมดงักล่าวอยา่งไร (กาญจนา 
แกว้เทพ และคณะ, 2554, น. 20-21) 

ซ่ึงอ านาจน้ีมีความน่าสนใจใน 2 ลกัษณะ ส่วนแรกคือ ท่ีมาของวาทกรรม อนัไดแ้ก่ เน้ือหา
ท่ีพดูออกมาและวธีิการท่ีพูดหรือส่ือสารออกไป ช่องทางการส่ือสาร รวมไปถึงอ านาจของผูส่้งสาร
และตวัส่ือท่ีผนวกอยู่กบัอ านาจนั้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลในการประกอบสร้างความหมายหรือส่งต่อ
ความหมายดงักล่าวสู่สังคม ส่วนท่ีสองคือ ท่ีไปของวาทกรรม อนัหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
วาทกรรมหรือค าพดูดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของผูส่้งสารนั้น มกัจะสัมพนัธ์กบัอ านาจทางการเมือง เม่ือผูส่้งสาร
หรือผูส้ร้างวาทกรรมนั้น คือ สถาบนัท่ีทรงอ านาจทางการเมือง “เน้ือหาของสารดงักล่าว” ก็มีอาจมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะแสดงตวัออกมาเป็นวาทกรรมกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้ห้สังคมปฏิบติั เช่น การตรา
ความสัมพนัธ์ของค าวา่ประชาธิปไตย ใหอ้ยูใ่นรัฐธรรมนูญ เพื่ออธิบายวา่รัฐบาลท่ีใชรั้ฐธรรมนูญน้ี
เป็นรัฐบาลภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าในความเป็นจริงนั้น รัฐบาลจะมาจากการแย่งชิง
อ านาจรัฐ หรือระบอบเผด็จการทหารก็ตาม (กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 2554, น. 22-23) 

มองจากมุมน้ี การส่ือสารกบัการสร้างวาทกรรม จึงดูเหมือนจะเป็นเร่ืองของผูมี้อ านาจรัฐ
เท่านั้น แต่นั่นคือมุมมองของการส่ือสารแบบส่ือเชิงเด่ียว (Powerful Media) ผูท้รงอ านาจมีส่ือใน
ครอบครองเพื่ออ านาจการสรรค์สร้างวาทกรรม หากแต่ปัจจุบนัเป็นการมองส่ือแบบบูรณาการ 
(Integration of Communication) ท่ีมองการส่ือสารในรูปแบบของกระบวนการทางวฒันธรรม 
(Cultural Process) ท่ีมีการปรับตวั สร้างสรรค์ และพฒันาเพื่อสืบทอดกระบวนการอย่างต่อเน่ือง  
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อีกทั้งมีการปรับขยายจากท่ีมองแค่ตวัส่ือ มามองรูปแบบของการส่ือสาร ท่ีสนใจกระบวนการ
ส่ือสารอย่างบูรณาการตั้งแต่ ผูส่้ง (Source: S) สาร (Message: M) ช่องทาง (Chanel: C) และผูรั้บ 
(Reciever: R) รวมถึงบริบท (Context) ดว้ย ซ่ึงกระบวนการทางวฒันธรรมน้ีเอง ท าให้เราเห็นการ
แตกสาขาของการส่ือสารและการรณรงค์ท่ีแยกออกไปจากภาพมุมมองของรัฐ แต่เราจะเห็นการ
รณรงค์ในระดับโรงเรียน ท้องถ่ิน หรือแม้กระทัง่การส่ือสารของผูไ้ร้อ านาจ เพื่อต่อรองและ
เคล่ือนไหวตอบโตว้าทกรรมท่ีสร้างโดยรัฐหรือผูมี้อ านาจ (กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 2554, น. 
24-30) 

ในการน้ี แมง้านวิจยัในยุคก่อนหน้าน้ีหลายช้ินจะให้ความเห็นตรงกนัว่า ส่ือกระแสหลกั
หรือส่ือมวลชน (Mass Media) มักจะอยู่ในมือหรือฝ่ายผูมี้อ  านาจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นยุคกลาง            
ยุคจกัรวรรดินิยม หรือยุคทุนนิยม แต่ก็ยงัคงมีขอ้สังเกตว่าส่ือพื้นบา้นหรือส่ือประเพณี (Folk Art)    
ก็ยงัคงเป็นเคร่ืองมือทางเลือกให้กบัทอ้งถ่ินหรือผูไ้ร้อ านาจเสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้พวกเขา เขา้ถึง
อ านาจการผลิตและสร้างสรรค ์รวมถึงดดัแปลงเพื่อสร้างวาทกรรมและอตัลกัษณ์ให้กบัพวกเขาเอง 
(กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, 2554, น. 31) 

ดงันั้น หากเปรียบเทียบถึงผลกระทบของส่ือใหม่ท่ีกระท าต่ออ านาจนั้น ตวัอย่างท่ีชดัเจน
เร่ิมจากการยอ้นกลบัไปเม่ือยุคกลาง ก่อนโยฮนัส์ กูเต็นเบิร์กจะคิดคน้การประดิษฐ์ตวัพิมพ ์อาชีพ
คนคดัลายมือ ถือเป็นอาชีพส าคญัของคนในยุคนั้น ประชากรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเขียนได ้     
พวกเขาจึงมีความส าคัญต่อภูมิปัญญาและจารึกแห่งยุคสมัย ในขณะท่ีอีกมุมหน่ึง เม่ือลายมือ        
ทุกลายมือนั้นสามารถสืบสาวหาตวัผูเ้ขียนไดอ้ย่างชดัเจน น่ีคือเหตุผลหน่ึงซ่ึงท าให้สังคมท่ีมืดมน
ในยคุนั้นไม่มีใครกลา้วพิากษว์ิจารณ์ทา้ทายอ านาจของศาสนจกัร (เชอร์กี และ สฤณี อาชวนนัทกุล 
ผูแ้ปล, 2554) 

หากแต่เม่ือมีการประดิษฐต์วัพิมพแ์ละแท่นพิมพข์องกเูตน็เบิร์ก เทคโนโลยีการส่ือสารก็ได้
กา้วข้ึนไปอีกขั้น ตวัพิมพเ์หล่านั้นไม่สามารถบ่งบอกท่ีมาของความคิดท่ีทา้ทายระบบอ านาจเก่าได ้
มนัไดช่้วยให้ขอ้เขียนโจมตีโบสถ์คาทอลิกของมาร์ติน ลูเทอร์ และคมัภีร์ไบเบิลในภาษาทอ้งถ่ิน
แพร่หลายอย่างรวดเร็ว กลายเป็นการเปล่ียนโฉมหน้าสภาพแวดลอ้มทางปัญญาของยุโรปในยุค
ปฏิรูปโปรแตสแตนต์ (Protestant Reformation) ในขณะท่ีส่ือเดิมอย่างงานคดัลายมือนั้น ก็ค่อย ๆ 
หมดบทบาททางสังคมลง (เชอร์กี และ สฤณี อาชวนนัทกุล ผูแ้ปล, 2554) 

ประวติัศาสตร์สะทอ้นว่า ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคมเสมอ หาก
ความเปล่ียนแปลงในขณะนั้ นสามารถเปล่ียนโฉมของสังคมแบบเดิมได้ จะต่างอะไรกับ
อินเทอร์เน็ต หรือตวัพิมพท่ี์แพร่หลายโลดแล่นอยูท่ ัว่ไปในขณะน้ี ทั้งการผลิตความคิดใหม่และการ
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ผลิตซ ้ าทางความคิดกลายเป็นประเด็นทา้ทายอ านาจในปัจจุบนั และทุกคนก็สามารถเป็นส่ือท่ีมีพลงั
ในขบัเคล่ือนสังคมไดโ้ดยเร่ิมจากตนเอง (เชอร์กี และ สฤณี อาชวนนัทกุล ผูแ้ปล, 2554) 

ในปัจจุบนั แม้ค  าว่า ส่ือใหม่ (New Media) จะยงัไม่มีขอบเขตการนิยามท่ีแน่ชัด แต่ใน
ความหมายหน่ึงนั้น หมายถึง “ส่ือดิจิตอล” ท่ีสามารถแสดงผลไดใ้นรูปแบบของเลขฐานสอง คือ 1 
และ 0 (Numerical Representation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบท่ีชัดเจน คือ ส่ือออนไลน์ ท่ีอยู่บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงกลายมาเป็นส่ือหน่ึงท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีอิทธิพลมากใน
ปัจจุบัน คร้ันเม่ือการพัฒนาของการส่ือสารรูปแบบน้ีเป็น การส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two way 
Communication) ซ่ึงผูใ้ช้สามารถส่ือสารตอบโตก้บัเจา้ของสาร หรือสามารถตอบโตส่ื้อสารกนัเอง
ระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยกนั ส่ิงเหล่าน้ีคือพฒันาการของแนวคิด Web 2.0 ซ่ึงต่อมากลายเป็นบริการเวป็ไซต ์
(Web Service) เช่น กระดานข่าว (Webboard) ห้องสนทนา (Chatroom) บล็อก (Blog) รวมไปถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นตน้ (ศุภกิจ แดงขาว, 2554) 

ดงันั้นแลว้ เม่ือผูไ้ร้อ านาจสามารถเขา้ถึงส่ือใหม่ท่ีหลากหลาย และสามารถมีอ านาจเขา้ไป
อยู่ในกระบวนการผลิตวาทกรรม/ความหมายของวิถีชีวิตของตวัเองและสังคมได ้ก็เท่ากบัว่าส่ือ
ใหม่เหล่าน้ีไดส้ถาปนาอ านาจและสถาบนัทางสังคมข้ึนมาให ้เป็นเสมือนการติดอาวธุใหผู้ใ้ชอ้  านาจ
ไดต่้อสู่กบัรัฐบนพื้นท่ีของวาทกรรม (Discourse Filed) ไดใ้นท่ีสุด 
  

 พลงักลุ่มไร้สังกดั 2.2.2
กลุ่มคนมีความซับซ้อนในทางท่ีท าให้กลุ่มเหล่านั้นเกิดยากและด ารงอยู่ได้ยาก 

รูปแบบต่าง ๆ ของสถาบนัดั้งเดิมคือปฏิกิริยาต่อความยากเหล่านั้น เคร่ืองมือทางสังคม 
ใหม่ ๆ ปลดปล่อยภาระเหล่านั้นบางประการ ก่อก าเนิดวิธีใหม่ ๆ ของการตั้งกลุ่ม เช่น    
การใช้การแบ่งปันแบบง่าย ๆ เป็นหัวหอกในการสร้างกลุ่มใหม่ (เชอร์กี และ สฤณี 
อาชวนนัทกุล ผูแ้ปล, 2554, น. 37) 

 ส่ิงท่ีเชอร์กี ก าลงับอกไม่ได้หมายความว่าช่องทางการส่ือสารแบบใหม่จะเขา้มาท าลาย
ทฤษฎีการรวมกลุ่มแบบเดิม ๆ ดงัท่ีเคยเขียนไวข้า้งตน้ แต่เร่ืองดงักล่าวเพียงก าลงัเป็นเคร่ืองมือสร้าง
การอธิบายวา่ท าไมจึงมีการรวมกลุ่มแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึนในสังคม 
 ก่อนอ่ืน จะตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ กลุ่มเป็นการรวมตวัแบบง่ายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ี และ
ทุกมิติ รวมถึงในองคก์รท่ีเป็นทางการต่าง ๆ ก็อาจมีกลุ่มแฝงซ้อนทบัอยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ และ
กลุ่มก็จะมีความซับซ้อนในตวัมนัเองมากข้ึน เม่ือมีสมาชิกจ านวนมากสร้างความสัมพนัธ์เชิง
เครือข่ายอยา่งซบัซอ้นและยุง่เหยงิ  
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 ผิดกับองค์กร  (Organization)  ท่ี มีความ เ ป็นระ เ บียบแบบแผนและวางตัวอยู่บน
ความสัมพนัธ์แบบเป็นทางการมากกว่า โดยเฉพาะในองค์กรรูปแบบเดิมท่ีมกัจะมีการก าหนด
โครงสร้างโดย “แผนภูมิองคก์ร” (Organization Chart)  ซ่ึงเปรียบเสมือนกระดาษบุผนงัขององคก์ร 
อนัเป็นเพียงประดิษฐกรรมอยา่งหน่ึงท่ีสร้างความยุง่ยากในการท าธุรกรรม แมว้า่องคก์รหลงัยุคการ
จัดการจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากข้ึน เช่น การย่อสายความรับผิดชอบ และจัดระเบียบ
ความสัมพนัธ์ให้ซับซ้อนน้อยลง เพื่อลดตน้ทุนในการท าธุรกรรมต่าง ๆ แต่สุดทา้ยแล้ว ตน้ทุน
ดงักล่าวก็ไม่ไดล้ดลงอยา่งประสิทธิผลขนาดนั้น 
 ดว้ยความท่ีตน้ทุนในการบริหารจดัการนั้นมากเกินไป กิจกรรมบางอยา่งจึงมีแนวโนม้ท่ีจะ
ไม่สนใจการท างานแบบองคก์ร และหนัมาใชก้ารด าเนินการแบบกลุ่มท่ีไร้การจดัการ อาทิ การนดั
กินข้าว ดูหนัง หรือกิจกรรมเล็ก ๆ ท่ีไม่ต้องบริหารจดัการมากนัก กลายเป็นกลุ่มแบบหลวม ๆ        
ท่ีมกัจะมีขนาดเล็ก และอยูบ่นการด าเนินการแบบไม่ค่อยใชต้น้ทุน จนมกัประสบปัญหาไม่สามารถ
ท ากิจกรรมหรือกิจการท่ีใหญ่ ๆ ได ้แต่ดว้ยความท่ีปัจจุบนั การประสานงานในวงกวา้งสามารถท า
ไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่า จึงท าใหกิ้จกรรมท่ีเกิดข้ึน มีความซบัซอ้นและจริงจงัมากข้ึน 
 กิจกรรมกลุ่มนั้น มีล าดบัขั้นท่ีเรียกวา่ “บนัไดกิจกรรม” ท่ีเรียงล าดบัความยาก โดยเร่ิมจาก
 บนัไดขั้นแรก ได้แก่ การแบ่งปัน (Sharing) ซ่ึงเรียกร้องการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด การ
แบ่งปันดงักล่าวอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล ทรัพยากร ท่ีจะน ามารวมกนัเป็นฐานขอ้มูล ดงัเช่นท่ีเกิดข้ึน
ในบล๊อก (Blog) ต่าง ๆ หรือ การแบ่งปันภาพถ่าย ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ รวมถึงการแบ่งปันบทความและ
ความรู้ทางวชิาการ หรือแมก้ระทัง่ประสบการณ์การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเกิดข้ึน และท่ีส าคญัคือ
แพลตฟอร์ม (Platform) ของการแบ่งปันน้ี มีพฒันาการของรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยั
อยูต่ลอดเวลา และช่วยใหส้มาชิกสามารถพฒันากิจกรรมไปสู่บนัไดขั้นท่ีสองไดง่้ายข้ึน   
 บนัไดขั้นที่สอง คือ การประสานงาน ที่อาจหมายถึงการตอบรับขอ้มูลขา้งตน้และ
สังเคราะห์ขอ้มูลหรือทรัพยากรร่วมกนั เพื่อน าไปสู่ปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ เช่น การตอบ
กระทูห้รือสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ในการถกเถียงแลกเปล่ียนขอ้มูล เป็นการสร้างอตัลกัษณ์
ของกลุ่มว่าก าลงัติดต่อประสานงานกนัเร่ืองอะไร และสุดทา้ยอาจหมายถึงการสร้างกิจกรรม
บางอย่างที่เรียกว่า การท างานกลุ่ม ยกตวัอย่างเช่น การร่วมกนัผลิตบทความในวิกิพีเดีย ที่ตอ้ง
อาศยัการต่อรองและประสานงานกนัในรูปแบบท่ีซับซ้อนมากข้ึน รวมไปถึงการถกเถียงในโลก
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (Youtube) ที่สร้างพื้นท่ี
ให้คนไดแ้ลกเปล่ียนในกิจกรรมและความคิด ทั้งที่สร้างสรรค์และไร้ขอบเขต แต่อย่างไรก็ตาม
มนัไดน้ าไปสู่การสร้างการเคล่ือนไหวในประเด็นใหม่ ๆ ตลอดเวลา และพร้อมจะตอบสนองต่อ
การรวมกลุ่มภายใตค้วามสนใจท่ีหลากหลายของคนในยุคปัจจุบนัมากข้ึน  
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 กระนั้น การถกเถียงแลกเปล่ียนมกัจะตอ้งเลือกระหวา่งการสร้างกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีเหนียวแน่น 
กับกลุ่มท่ีกว้างขวางแต่กระจัดกระจาย กล่าวคือ ในทฤษฎีการกระจายแบบก าลัง  พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนผูอ่้านจะสัมพนัธ์กบัแบบแผนการสนทนา หรืออาจยกตวัอยา่งวา่ ใน
การเผยแพร่ขอ้มูลของบล็อก (Blog) ท่ีมีผูอ่้านจ านวนมากนั้น จะกลายเป็นการส่ือกระจายภาพและ
เสียง ซ่ึงเป็นสภาวะของปฏิสัมพนัธ์ท่ีต้ืนเขินของกลุ่มท่ีไร้การจดัการ ในขณะท่ี การเผยแพร่ไปสู่
กลุ่มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยูแ่ลว้ แมว้า่อาจจะมีจ านวนนอ้ย แต่ก็จะท าให้ขอ้มูลนั้นมีการประสานงาน
แลกเปล่ียนกนัอยา่งลุ่มลึกกวา่ และสร้างบทสนทนาท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั  
 และบนัไดขั้นท่ีสาม คือ การเคล่ือนไหวแบบกลุ่ม ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ียากท่ีสุด เพราะเป็น
ขั้นเรียกร้องให้คนกลุ่มหน่ึงทุ่มเทกบัการท าอะไรสักอย่างร่วมกนั สร้างความรับผิดชอบร่วมกนั 
ดว้ยการผกูโยงอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลเขา้กบัอตัลกัษณ์ของกลุ่ม  
 ความพิเศษของส่ือใหม่ คือการกา้วเขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้การตั้งกลุ่มเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน 
และมีเครือข่ายการส่ือสารในปัจจุบนั ไดแ้ก่ เครือข่ายโทรศพัท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือน
เวทีของการตั้งกลุ่ม เม่ือกลุ่มกลายเป็นเร่ืองธรรมดาในชีวิต เราจึงเห็นการทดลองใหม่ ๆ ของกลุ่ม
ใหม่ ๆ หรือกลุ่มประเภทใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีน าไปสู่การเคล่ือนไหวท่ี
แปลกใหม่และทรงพลงั 
 ณ จุดน้ี พฒันาการของกลุ่มก็จะกลายเป็นผลลพัธ์เช่นเดียวกบัการเกิดข้ึนของขบวนการทาง
สังคม ดงัทฤษฎีขบวนการทางสังคมต่าง ๆ เพียงแต่ในส่วนน้ีจะให้ความส าคญักบัการมองเร่ือง
ล าดบัขั้นของการติดต่อส่ือสาร และความพยายามของส่ือใหม่ท่ีจะลดตน้ทุนในการสร้างกิจกรรม
ร่วมกนั และอธิบายการเกิดข้ึนของกิจกรรมการเคล่ือนไหวโดยอาศยัส่ือใหม่  
 ขณะท่ีตรรกะพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต คือการส่ือสารจากปลายทางสู่ปลายทาง ในลกัษณะ
ท่ีหลายต่อหลาย (Many to Many) และเป็นการส่ือสารท่ีถูกมาก ซ่ึงยืดหยุน่ให้มีการพฒันารูปแบบ
หน้าตาของการส่ือสารได้โดยง่าย จนเราอาจเห็นการสร้างโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นเพื่อการ
ส่ือสารใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยรูปแบบของอินเทอร์เน็ตเปรียบไดก้บัการแพร่กระจายของโรค
ระบาด ซ่ึงมีตวัแปร 3 ตวั คือ โอกาสในการติดเช้ือ โอกาสในการสัมผสักนัระหวา่งคนสองคน และ
ขนาดของประชาชน ถ้าตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึนก็จะท าให้โรคระบาดกระจายมากข้ึนด้วย 
เปรียบเสมือน การซุบซิบนินทาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งง่ายก็จะท าให้การแพร่กระจายของขอ้มูลและพลงั
ในการประสานงานเพิ่มข้ึนอยา่งมากเช่นกนั (เชอร์กี และ สฤณี อาชวนนัทกุล ผูแ้ปล, 2554, น. 161) 
 เพราะฉะนั้น การส่ือสารท่ีไม่ตอ้งการส่ือกลาง และกลุ่มท่ีเกิดข้ึนได้ง่ายเช่นน้ี จึงทา้ทาย
ความสามารถขององคก์รในการรวมกลุ่มรูปแบบเดิม ยกตวัอยา่งเช่น จากแต่เดิมท่ีตอ้งไปรวมกนัท่ี
โบสถทุ์กวนัอาทิตยเ์พื่อมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม สร้างกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั รวมไปจนถึงการบริจาค
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ภายใตศ้รัทธาของการจดัการในโบสถน์ั้น ในท่ีน้ีโบสถจึ์งเป็นส่ือกลายท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้าง
กลุ่มทางสังคมเพื่อท ากิจกรรมหรือเคล่ือนไหวร่วมกนั แมว้่าโบสถ์โบราณอาจจะมีปัญหาท่ีมีการ
บริหารจดัการในแนวด่ิง ซ่ึงมีพระเท่ากบัสถาบนัทางศาสนา และมีอ านาจในการจดัการ แต่กระนั้น
โบสถก์็ยงัคงเป็นส่ือกลางท่ีคริสตศาสนิกชนหลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม การเกิดข้ึนของส่ือใหม่ 
ๆ นั้น ไดส้ถาปนารูปแบบใหม่ของการรวมกลุ่มข้ึนมา กา้วขา้มการรวมกลุ่มแบบเดิมไดโ้ดยปริยาย 
ทั้งยงัทา้ทายอ านาจของสถาบนัดั้งเดิมแบบโบสถ์หรือวดั เพราะกิจกรรมกลุ่มสามารถกระท าผ่าน
อินเทอร์เน็ต หรือส่ืออ่ืน ๆ ไดแ้ลว้ ถา้ตามตรรกะน้ี ความส าคญัของโบสถ์ในฐานะสถาบนัดั้งเดิมก็
จะตอ้งลดลง หรือตอ้งมีการปรับตวัเพื่อแข่งขนั เช่น อาจจะมีความโปร่งใสมากข้ึน หรือปรับการ
ส่ือสารให้ดึงดูดให้คนเขา้โบสถ์มากข้ึน รวมถึงการเรียกร้องให้คริสต์ศาสนิกชนหันกลบัมาเห็น
คุณค่าในประเพณีดั้งเดิม เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือทางสังคมดงักล่าวก็ยงัไม่ถึงกบัสร้างการเคล่ือนไหวแบบกลุ่มได้
เสียทีเดียว หากเพียงก าจดัอุปสรรคของการเคล่ือนไหวไปเท่านั้น การเคล่ือนไหวไม่ไดข้ึ้นอยู่กบั 
แอปพลิเคชัน่ท่ีเลิศหรู หรือเทคโนโลยีสุดล ้า แต่ข้ึนอยูก่บัการประยุกตเ์ขา้กบัพฤติกรรมของคนใน
สังคมมากกวา่ ดว้ยเหตุน้ี จึงหมายความวา่ แค่บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงตวัเวบ็ไซต ์(Website) หรือ
เฟซบุก๊ (Facebook) ขั้นพื้นฐานก็สามารถส่งผลใหเ้กิดการเคล่ือนไหวไดแ้ลว้ 
 อีกส่วนหน่ึงท่ีเชอร์กี กล่าวถึง ไม่ต่างจากทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืน ๆ นัน่คือการ
พดูถึงกลยุทธ์ (Tactic) ท่ีการรวมกลุ่มหรือการเคล่ือนไหวโดยใชส่ื้อใหม่เลือกใช ้โดยเชอร์กีเห็นวา่ 
การก าหนดการรวมกลุ่มหรือการเคล่ือนไหวแบบกลุ่มนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ สัญญา 
(Trust) เคร่ืองมือ (Tool) และ ขอ้ต่อรอง  
 1) สัญญา (Trust) แปลอีกอย่าง คือ ความเช่ือมัน่ท่ีจะท าให้ผูค้นเลือกเขา้กลุ่ม และความ
เช่ือมัน่ดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งใชก้ารดึงดูดและโนม้นา้วท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูค้นจะไม่ใช่แค่เลือกสังกดั
เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีเขาพอใจหรือหวงัประสิทธิผลเท่านั้น หากแต่ยงัค านึงอีกดว้ยวา่จะมีคนคิดอ่ืน ๆ 
คิดแบบเขาหรือไม่วา่กลุ่มน้ีดีและพร้อมจะเขา้ร่วมกลุ่มน้ี หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีแกปั้ญหาน้ีคือ การท าให้
การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกท าได้โดยง่าย ท าให้เป้าหมายเร่ืองจ านวนคนดูเป็นไปได้ส าหรับพวกเขา 
หรืออีกกลยุทธ์คือ การหลอกล่อจูงใจด้วยการสร้างคุณค่าส่วนบุคคล ก่อนจะเปิดเผยคุณค่าทาง
สังคมใหส้มาชิกตดัสินใจเลือกในภายหลงั เช่น การเร่ิมจากใหเ้ขา้ไปฝากขอ้มูลฟรี แลว้ค่อยชกัจูงให้
แบ่งปันขอ้มูลนั้น ๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัอาจมีกลยุทธ์อ่ืน ๆ อีก เช่น การเร่ิมตน้กลุ่มจากความ
เหนียวแน่นของกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อดึงดูดให้ผูใ้ชใ้หม่ ๆ เขา้มา เหมือนเป็นการสัญญากบัผูใ้ชใ้หม่วา่ท่ีน่ี
จะมีคนพร้อมแลกเปล่ียนแบ่งปันขอ้มูลกบัผูใ้ช้ใหม่เสมอ เป็นตน้ แน่นอนว่า กลยุทธ์ท่ีกล่าวมา
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ทั้งหมดน้ี อาจไม่ไดเ้ป็นค าสัญญาท่ีท าไดจ้ริงเสียทั้งหมด แต่จริง ๆ แลว้เป็นค าสัญญาเพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ใหค้นเขา้ร่วมต่างหาก 
 2) เคร่ืองมือ เป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงต่อจากสัญญา เพราะเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น เคร่ืองมือจึงตอ้งข้ึนอยู่กบัทั้งสัญญา 
และเวลาท่ีใชด้ว้ย จึงอาจจ าเป็นตอ้งทราบวตัถุประสงคก่์อนวา่กลุ่มท่ีตอ้งการเป็นรูปแบบใดระหวา่ง 
(1) กลุ่มขนาดเล็ก ท่ีมีการรวมตวัอยา่งใกลชิ้ด หรือกลุ่มขนาดใหญ่ ท่ีมีการรวมตวัอยา่งเหนียวแน่น 
และ (2) กลุ่มท่ีมีอายุยาวนาน หรือกลุ่มท่ีมีอายุสั้ น เพราะส่ิงเหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัการเลือกใช้เคร่ืองมือ 
ยกตัวอย่างเช่น การรณรงค์ด้วยการใช้บล็อกหรือจดหมายเปิดผนึกแบบออนไลน์ ซ่ึงใช้เวลา
รวบรวมมาก อาจเหมาะกับประเด็นการเคล่ือนไหวท่ีใหญ่และต้องการให้ส่งผลกระทบอย่าง
กวา้งขวาง ขณะท่ีหากเพียงแค่กลุ่มคนขบัแท็กซ่ีตอ้งการจะปิดถนนเพื่อตอบโตแ้บบเฉียบพลนัต่อ
รัฐบาลท่ีเพิ่งแถลงให้อูเบอร์ถูกกฎหมาย ในกรณีน้ีอาจต้องใช้ทวิตเตอร์เพื่อสร้างการรวมตวัท่ี
รวดเร็วท่ีสุด ผลลพัธ์ของปรากฏการณ์ลว้นข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือทั้งส้ิน และผูพ้ฒันาเคร่ืองมือก็พร้อม
จะอ านวยความสะดวกภายใตค้วามเหมาะสมของปัจจยั 2 อยา่ง คือ จ านวนสมาชิก อายขุองกลุ่ม  
 นอกจากน้ีแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือตอ้งเขา้ใจว่า เคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีมีการพฒันาอย่างมาก
หลายข้ึนทุกวนั ไม่ไดห้มายความวา่จะเหมาะสมไปกวา่เคร่ืองมือเดิม ๆ หรือกล่าวคือ การเลือกใช้
เคร่ืองมือยงัคงจ าเป็นจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมของสังคมด้วย เพราะไม่ได้
หมายความวา่คนจะเลือกใช้แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนใหม่อยา่งรวดเร็ว หากแต่ยงัคงเล่นเฟซบุ๊กซ่ึง
เป็นแอปพลิเคชัน่เก่าในทุกวนั  
 3) ส่วนท่ีเกิดข้ึนทีหลงัสุดคือ ขอ้ต่อรอง เพราะมนัคือส่วนท่ีซบัซ้อนและจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ
มีสัญญาและเคร่ืองมือเกิดข้ึนแลว้ และสัญญากบัเคร่ืองมือของกลุ่มสามารถประสานกนัท างานได้
อยา่งลงตวั ในกรณีน้ีหมายความวา่ ขอ้ต่อรองคือส่ิงต่อไปท่ีจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนกลุ่มให้เดินหนา้
ต่อและมีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงขอ้ต่อรองน้ีอาจมาในรูปกติกาทั้งท่ีเจา้ของกลุ่มเป็นผูก้  าหนด หรือเป็น
ขอ้ตกลงร่วมกนั แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มอาจล่ืนไหลกว่านั้น เพราะ
ความตอ้งการของคนในกลุ่มไม่เหมือนกนั บางคนอาจแบ่งปันถอ้ยค าท่ีเป็น Hate Speech ในกลุ่มท่ี
แลกเปล่ียนความคิดทางการเมือง บางคนอาจมองวา่การถกเถียงควรเป็นเร่ืองของปรัชญาท่ีอยู่บน
หลกัการพื้นฐานบางอยา่ง ในท่ีน้ีจึงเกิดการบริหารจดัการขอ้ต่อรองข้ึนภายในกลุ่ม เช่น อาจมีกลไก
โหวตหรือโตเ้ถียงว่าประเด็นดงักล่าวสมควรใช ้Hate Speech หรือไม่ หรือแมก้ระทัง่อาจมีกลไก
จดัการผา่นการกด Spam หรือบล็อกขอ้ความนั้นเพื่อความสบายใชข้องผูใ้ชค้นอ่ืน  
 ในประเด็นน้ีมีข้อสังเกตว่า (1) ข้อต่อรองสัมพนัธ์กบัจ านวนปฏิสัมพนัธ์และข้อตกลง 
กล่าวคือ ยิ่งคนท่ีสัมพนัธ์กนัมีจ านวนมากเท่าไหร่ และยิ่งพวกเขาจะตอ้งตกลงท าอะไรร่วมกนัมาก
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เท่าไหร่ กฎเกณฑ์ท่ีก ากบัความสัมพนัธ์นั้นก็ยิ่งตอ้งซับซ้อนมากข้ึน ในอีกแง่หน่ึง (2) ขอ้ต่อรอง 
สัมพนัธ์กบับนัไดแต่ละขั้นของกลุ่ม หรือกล่าวคือ ขอ้ต่อรองของการแบ่งปันอาจเรียบง่ายกว่าขอ้
ต่อรองเพื่อการประสานงานหรือการเคล่ือนไหวเป็นกลุ่ม ก็เพราะความซับซ้อนและระยะเวลาใน
การด าเนินการนั้นมีมากกวา่  
 แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มจะท าตามปัจจยั 3 ขอ้ขา้งตน้แลว้จะประสบความส าเร็จ 
ยงัมีตวัอยา่งของความลม้เหลวอยูม่ากในการรวมกลุ่มสมยัใหม่ เพราะปัจจยั 3 ขอ้น้ีมนัมีปฏิสัมพนัธ์
กันอย่างซับซ้อนและยุ่งยาก และความซับซ้อนน้ีไม่ได้มาโดยตรงจากกลุ่ม หากแต่มาจาก
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน การจะจดัวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้แม่นย  าและน าไปสู่การประสบ
ความส าเร็จนั้นเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เป็นไปไม่ได ้เพราะขั้นความส าเร็จ
ของกลุ่มนั้นไม่เท่ากนั กลุ่มบางกลุ่มอาจมีอายุไม่ยืนยาวแต่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงสังคมใน
ระยะสั้นได ้เพราะเคร่ืองมือทางสังคมดงักล่าว ไดท้  าให้กลุ่มรวมตวักนัและเคล่ือนไหวทางสังคม 
และเม่ือกลุ่มมีอ านาจพอและเสียงสนบัสนุนมากพอ การเรียกร้องบริการต่าง ๆ ทั้งจากผูใ้ห้บริการ
สร้างกลุ่มเอง หรือจากส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมก็อาจพอเป็นไปได ้ 
 

 Social Media การเมือง และประชาธิปไตย 2.2.3
ถา้จะส ารวจในส่วนท่ีเฉพาะเจาะจงถึง Social Media ท่ีส่งผลกระทบต่อการเมือง ก็จะขอ

หยิบยกข้อคิดเห็นในบทความช่ือ Social Media กับการเมืองในทัศนะของ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์         
ส่งสัมพนัธ์ มาเป็นค าตอบของเร่ืองประเด็นดงักล่าว (ธีรพฒัน์ องัศุชวาล, 2554) ดงัน้ี  

 คือ การเมืองในท่ีน้ี หมายความวา่อยา่งไร ถา้การเมืองในท่ีน้ีหมายถึงการ
โน้มน้าวกนัโดยการโตแ้ยง้หรือขดัแยง้โดยอาศยัเหตุและผล (Reason Argument) Social 
Media มนัเปิดพื้นท่ีให้คนโน้มน้าวกนัไดเ้พิ่มมากข้ึน แต่ก็ไดเ้ห็นขอ้จ ากดัว่าแทจ้ริงแลว้
มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีเหตุผลตามความเช่ือของแนวคิดการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational 
Being) หรือเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเคล่ือนอยู่บนฐานของอารมณ์ คือมนัมีคนท่ีพยายามจะเคล่ือน
โดยเหตุผลและคนท่ีพยายามจะเคล่ือนโดยอารมณ์แลว้มนัปะทะกนั คือสภาพของ Social 
Media ท่ีมนัเพิ่มพูนเสรีภาพของมนุษยแ์ลว้ มนัตอ้งตั้งอยูบ่นฐานวา่มนุษยมี์เหตุผล แลว้ถา้
ไม่ใช่ล่ะ? ของทุกอย่างในโลกน้ีล้วนมีแง่บวกแง่ลบ เพราะฉะนั้น ผลกระทบต่อสังคม
การเมือง คือ มนัเป็นพื้นท่ีทางเลือก ให้ผูค้นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยท่ีไม่สอดคลอ้งกบักระแส
หลกัก็จะมีพื้นท่ีของตวัเอง ท าอะไรต่อมิอะไรไดม้ากข้ึน คนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
คนสามารถจะพูดเร่ืองบางเร่ืองท่ีเขาคิดไดอ้ย่างเต็มท่ี แต่ก็จะมีขอ้จ ากดัอีกหลาย ๆ เร่ือง
เช่นเดียวกนั มนัก็จะมีผลในทางลบ เพราะแทจ้ริงแลว้มนุษยก์็ไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตท่ีมีเหตุผล แต่
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มนุษยถู์กขบัเคล่ือนโดยอารมณ์ของตวัเองดว้ย ในฐานะนักรัฐศาสตร์ ถา้คุณจะดูวา่แลว้มนั
จะเป็นอยา่งไร คุณก็ตอ้งดูองคป์ระกอบเหล่าน้ี ท่ีมนุษยป์ฏิสัมพนัธ์กนัผา่น Social Media 
บางคร้ังคุณก็จะเห็นความโหดร้ายสุด ๆ และความโหดร้ายสุด ๆ น้ีคืออะไร แทนท่ีคุณจะ
ไปเรียกร้องวา่ตอ้งมีเหตุผล ก็ไม่มีเหตุผล แลว้มนัก็เป็นแบบน้ี เราจะอยูก่บัมนัอยา่งไร ส่ิง
นั้นต่างหากท่ีน่าจะเป็นโจทยข์องเรา  

คุณสมบติัของส่ือออนไลน์น้ีเอง ส่งผลกระทบต่อ “ส่ือมวลชน” (Mass Media) โดยตรง 
กล่าวคือ ผูส่้งสารสาร สามารถท าการ “ส่ือสารมวลชน” (Mass Communication) ไดด้ว้ยตวัเองโดย
ไม่ตอ้งผา่นส่ือมวลชนอีกต่อไป ซ่ึงท าใหเ้กิดผลต่อสังคมและการเมือง ทั้งในดา้นบวกและลบ ดงัน้ี 

ดา้นบวก คือ ส่ือออนไลน์ท าหนา้ท่ีไดโ้ดยมีขอ้จ ากดัจากภาครัฐน้อยมาก ท าให้ผูส่้งสารมี
ความกลา้ท่ีจะเคล่ือนไหวทางการเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจะ
สามารถท าใหผู้ใ้ชส่ื้อ ไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายข้ึน มีการวพิากษว์จิารณ์ และวิเคราะห์หาขอ้เท็จจริง 
(แมใ้นทางปฏิบติั จะมีขอ้กงัวลวา่ ผูใ้ชจ้ะเลือกเปิดรับเฉพาะข่าวสารท่ีตรงกบัความคิดและทศันคติ
เดิมของตวัเอง ดงัเช่น ตามแนวคิด การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร (Selective Exposure) ของ โจเซฟ ที 
แคลปเปอร์) 

ในด้านลบ นั้น อาจเกิดผลข้างเคียงในเร่ืองของความมัน่คงของรัฐ การบิดเบือนข้อมูล 
เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถปกปิดตวัตนได ้และสามารถส่งข่าวลวงได ้จนอาจเป็นการสร้างความป่ันป่วน
ใหก้บัสังคม หากผูรั้บขอ้มูลข่าวสารไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี ก็อาจตกเป็นเคร่ืองมือ รวมถึงสร้างความ
แตกแยกทางการเมือง ดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

ดงันั้นแลว้ เราจะเห็นไดว้่า ส่ือออนไลน์ (ในฐานะส่ือใหม่) น้ี ส่งผลกระทบท่ีหลากหลาย
ต่อการเมืองและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเคล่ือนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เน่ืองดว้ยมนั
มีปัจจยัและองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย ในการจะบอกได้ว่าผลกระทบนั้นเป็นอย่างไร มี
มุมมองหรือประเด็นให้วิเคราะห์ออกมาได้หลายประเด็น แต่ส่ิงท่ีจะหยิบยกนั้น มีเพียง 2 เร่ือง
เท่านั้น คือ ส่ือออนไลน์กบัการเปล่ียนภูมิทศัน์ทางการเมืองไทยและการเก้ือหนุนประชาธิปไตย 
และอีกเร่ืองคือ ความไร้ระเบียบ ความมัน่คง และปฏิกิริยาโตก้ลบัของรัฐ 

2.2.3.1 ส่ือใหม่กับการพฒันาของประชาธิปไตย กล่าวคือ ส่ือใหม่นั้ นไม่ได้
เปล่ียนแค่ภูมิทศัน์ทางการเมืองไทย แต่มนัเปล่ียนโลก เพราะ ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ ว่าการส่ือสารใน
รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเปิดโอกาสใหค้นธรรมดาไร้อ านาจไดเ้ขา้ถึง นั้นไดส้ถาปนาอ านาจของผูไ้ร้อ านาจ
ข้ึนมาบนสังคม เน่ืองจากหากมองในมุมของขบวนการทางสังคมใหม่แล้ว ผูไ้ร้อ  านาจในท่ีน้ี        
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อาจหมายถึง ภาวะของการไร้บา้นทางอตัลกัษณ์ในบริบทการเมือง ซ่ึงมนับดบงัตวัตนของพวกเขา
ในโลกทุนนิยมเสรี และบีบพวกเขาใหก้ลายไปอยูท่ี่ชายขอบของสังคมการเมือง 

 แต่ทวา่ ความโชคดีของสังคมไทยส่วนหน่ึง แมว้า่อตัราการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ จะกา้ว
ไม่ทนัหลายประเทศ แต่ความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารส่ือสารนั้น ถือเป็นจุดเด่นท่ีส าคญั
และเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสังคมไทยหลงัรัฐธรรมนูญ 2540 โดยอตัราการผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ของไทยในปี 2559 มีสูงถึง 29.8 ลา้นคน (ร้อยละ 47.5) และจากระยะเวลา 5 ปี ระหวา่งปี 2555-
2559 มีผูใ้ชเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 26.5 เป็นร้อยละ 47.5 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซ่ึงถือเป็น
อตัราการเติบโตเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต ์และเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ี สถาบนั
การจัดการนานาชาติ  หรือ IMD (International Institute for Management Development) ของ
สวิตเซอร์แลนด์ ยงัได้ประเมินการจดัอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศพฒันา
อุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี พ.ศ 2560 ว่า ไทยมีปัจจยัด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีปรับตวัดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสวนทางกบัโครงสร้างพื้นฐานด้านอ่ืน ๆ (ศูนยเ์พื่อการ
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2560) 

 ดงันั้น การเขา้ถึงเทคโนโลยีการส่ือสารในทีน้ี จึงเท่ากบัเป็นการสร้างอ านาจต่อรอง
ทางการเมือง ให้กับประชาชนคนธรรมดาทั่วไป และในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการพัฒนา
ประชาธิปไตยไปในตวัดว้ย ทั้งน้ี เป็นเพราะสารัตถะของประชาธิปไตย ดา้นหน่ึงคือสิทธิเสรีภาพ
ในการสถาปนาอ านาจของคนธรรมดาให้เท่ากัน อนัหมายถึง สิทธิในการเขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร       
ทั้งในแง่ขอ้มูลข่าวสารการด าเนินการของรัฐ และขอ้มูลข่าวสารทัว่ไป เพื่อรวบรวมความเป็นเหตุ
เป็นผลในการประกอบการตดัสินใจเลือกท่ีจะกระท าการทางการเมืองบางอย่าง ซ่ึงรวมถึงการ
แสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมืองและการเลือกตั้ง และในขณะเดียวกนั อีกด้านก็คือ สิทธิ
เสรีภาพในการรวมกลุ่มท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน และสร้างองค์ประกอบของประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมให้มั่นคงมากข้ึน รวมไปถึงการเป็นภาคประชาสังคม (Civil Society) ท่ีเข้มแข็งในสังคม
ประชาธิปไตย เพื่อเขา้ไปคานอ านาจรัฐและทุน ท่ีเคยเป็นผูผ้กูขาดเดิมของการส่ือสาร 

 กล่าวให้ลึกลงไป การสถาปนาภาคประชาสังคม ในโลกออนไลน์เสมือนจริงน้ี 
เท่ากบัเป็นการเปล่ียนเสียงของคนเล็กคนนอ้ยให้เป็นเสียงท่ีมีพลงัส่งถึงรัฐไดใ้นแง่มุมหน่ึง เปล่ียน
ภูมิทศัน์ทางการเมืองจากเดิม เป็นสามเหล่ียมอ านาจระหว่างรัฐ ทุน และสังคม ท่ีเพิ่มอ านาจให้ฝ่ัง
สังคมมากข้ึน รัฐ และทุนท่ีเคยเป็นอ านาจผกูขาดจ าเป็นจะตอ้งปรับตวัให้มีความโปร่งใสและเล่น
เกมส์เบ้ืองหนา้มากข้ึน เพราะการตรวจสอบโดยสังคมสามารถท าไดโ้ดยง่าย เพราะสังคมออนไลน์
น้ีไดเ้พิ่มประสิทธิภาพของสิทธิพลเมืองในการเขา้ตรวจสอบรัฐผ่าน พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ ดงันั้น ในปัจจุบนั เราจึงเห็นการท างานแบบข่าวเจาะ หรือการเจาะลึกของนกัข่าวพลเมือง
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ในโลกออนไลน์ไดบ้่อยข้ึน และไม่วา่รัฐก าลงัจะพิจารณากฎหมายใด ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวก็จะถูก
ส่งถึงประชาชนคนธรรมดาไดใ้นพริบตา และการแพร่กระจายนั้นก็ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีชัว่โมง 

2.2.3.2 การควบคุมส่ือใหม่โดยรัฐ: ส่ิงท่ีรัฐไทยก าลงัด าเนินการในระยะหลงั      
จึงไม่แปลกท่ีจะมีความพยายามเขา้ควบคุมส่ือออนไลน์ ดว้ยเหตุผลหลายประการภายใตข้อ้อา้งหลกั 
คือ ความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ และหากยอ้นกลบัไปในตอนตน้ วาทกรรมกฎหมายจึง
เป็นหนทางท่ีทรงอ านาจท่ีสุดในการตอบโตค้วามไร้ระเบียบเหล่าน้ี  

 การปรากฏข้ึนของ พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหลงัจากนั้น ถือเป็นความพยายามตอบโตท่ี้ชดัเจนท่ีสุดของรัฐไทย เพราะมนั
ไม่ใช่แค่จดัการความไร้ระเบียบท่ีสั่นคลอนอ านาจรัฐเท่านั้น แต่ยงัเขา้มาปกป้องสิทธิของประชาชน
คนอ่ืนท่ีอาจถูกกระทบจากเสรีภาพท่ีเกินเลยบนโลกออนไลน์ แต่กระนั้น ความพยายามตีความท่ี
คลุมเครือบางมาตรา และการก าหนดโทษท่ีรุนแรง ก็เป็นประเด็นท่ีจะท าให้ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) จะท าการเซ็นเซอร์ (Censor) ตัวเอง แต่ค าถามคือรัฐควรจะจ ากัดเสรีภาพของ          
ส่ือสังคมออนไลน์ไวแ้ค่ไหน (สาวตรี สุขศรี, 2554) 

การตอบโตโ้ดยรัฐไทยนั้น ร้ายและแนบเนียนกว่าหลายรัฐ เพราะไม่เพียงแค่การตีความ
กฎหมายอยา่งคลุมเครือเพื่อปิดกั้นความคิดเห็นของฝ่ายตรงขา้มรัฐ ตั้งแต่การสกดักั้น ใชห้มายศาล 
ไปจนถึงการขอความร่วมมือบรรดาผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และท่ีแนบเนียนกว่านั้น คือ 
ความพยายามจดัตั้ งกลุ่มต่อต้าน (Social Sanction) ซ่ึงเป็นมวลชนไซเบอร์มาต่อสู้บนพื้นท่ีทาง
การเมืองใหม่น้ี เช่น โครงการลูกเสือไซเบอร์ท่ีอบรมเด็กให้มีวิจารณญาณเป็นฉากบงัหนา้ ทั้งท่ีจริง
แลว้เป็นการสร้างมวลชนมาชนกบัมวลชนอีกฝ่ายในโลกออนไลน์ เป็นตน้ (สาวตรี สุขศรี, 2554) 
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 งานวจัิยอืน่ ๆ เกี่ยวกบัส่ือใหม่และการเคลือ่นไหวทางการเมือง 2.2.4
นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัท่ีผูเ้ขียนคิดว่าน่าสนใจและจะเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษา

ความเคล่ือนไหวของนกัศึกษาบนพื้นท่ีของส่ือใหม่ อาทิ ในงานดุษฎีนิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง ขนัติธรรมทางการเมืองของนกัศึกษาท่ีเปิดรับข่าวสารทางการเมือง
ผ่านส่ือออนไลน์ ของพิชญานี ภู่ตระกูล มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ขบวนการนกัศึกษา ดงัน้ี (พิชญาณี ภู่ตระกลู, 2557) 

ประการแรก ศกัยภาพของส่ือออนไลน์ในการส่งเสริมให้เกิดการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมือง พบว่าส่ือออนไลน์มีศักยภาพท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการเปิดรับข่าวสารอย่างหลากหลาย 
ข่าวสารแบบกลาง ๆ ไม่เลือกขา้งชดัเจน ไปจนถึงข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติเดิม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับภูมิหลังของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการเลือกเปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่าน              
ส่ือออนไลน์  

ประการท่ีสอง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารทางการเมืองผา่นส่ือออนไลน์ 
ไดแ้ก่   

 บุคลิกภาพของนกัศึกษาแบบเปิดกวา้งต่อประสบการณ์ แบบเปิดตวัหรือแสดงตวั และ1)
แบบส านึกรู้ผิดชอบ มีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับข่าวสารทางการเมืองอยา่งหลากหลาย โดยลกัษณะร่วม
ของบุคลิกแบบน้ี คือ ความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้ความคิดผูอ่ื้น ขณะท่ีผูมี้บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม ซ่ึงสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นได้ดี มีความชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่กลบัมีผลการศึกษาใน
ทางตรงข้าม คือ มีลักษณะท่ีเลือกเปิดรับเฉพาะข่าวสารทางการเมืองท่ีสนับสนุนทศันคติทาง
การเมืองของตนเท่านั้น  

 อุดมการณ์ทางการเมืองของนกัศึกษา พบว่า บุคคลท่ีมีอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมมี2)
แนวโน้มท่ีจะเลือกเปิดรับข่าวสารทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติเดิมของตนมากกว่าผูท่ี้มี
อุดมการณ์แบบเสรีนิยม  

 การสังกดัพรรคการเมืองในระดบัเขม้ขน้ มีความผกูพนักบัพรรคการเมืองเป็นเวลานาน 3)
จะเปิดรับเฉพาะข่าวสารและความคิดเห็นท่ีสนับสนุนพรรคท่ีตนสังกดั ขณะท่ี การสังกดัพรรค    
ในระดบัเขม้ขน้นอ้ยลงมา คือ อาจเคยสังกดัพรรคการเมืองหน่ึงแลว้เปล่ียนไปสังกดัอีกพรรค หรือ    
ไม่สังกดัพรรคใดเลย กลุ่มน้ีมีผลมาจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองท่ีหลากหลายจากส่ือ และ
ค่อนข้างเช่ือถือข่าวสารทางการเมืองในส่ือออนไลน์ และกลุ่มท่ีไม่สังกดัพรรคการเมืองใดนั้น        
จะแบ่งเป็นประเภท เส่ือมศรัทธากบัการเมืองไทย หรือประเภทท่ีไม่สนใจการเมือง พบวา่นกัศึกษา
กลุ่มหลงัน้ีมกัจะไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง  
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ทั้งน้ี อุดมการณ์และการสังกัดพรรคการเมืองนั้น ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์เพียงดา้นเดียว แต่ส่ือออนไลน์ยงัมีบทบาทในการหล่อหลอมให้นกัศึกษามี
ภูมิหลงัทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ การเปิดรับข่าวสารท่ีหลากหลายนั้นท าให้นกัศึกษามี
ความคิดและมุมมองท่ีสะทอ้นถึงอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีต่างกนั และอาจท าให้ลดระดบัความช่ืน
ชอบพรรคการเมืองท่ีตนสังกดัอยู ่หรือ เพิ่มระดบัในการช่ืนชอบพรรคการเมืองอ่ืน หรือ เปล่ียนไป
ไม่สังกดัพรรคใด ๆ เลย  

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎว่ีาด้วยขบวนการนักศึกษา : งานวจิัยจากต่างประเทศ 
 

 A Comparative Framework for the Analysis of International Student 2.3.1
Movement  

 งานศึกษาของ Gill และ DeFronzo พยายามจะศึกษาขบวนการนกัศึกษาในมิติท่ีต่างจาก
งานวิจยัท่ีผ่านมา ท่ีมกัศึกษาเพียงในบริบทของตะวนัตก ทั้งท่ีมีลกัษณะของขบวนการนกัศึกษาใน
ซีกโลกตะวนัออกมีลกัษณะเฉพาะท่ีต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การเป็นขบวนการปฏิวติั” 
(Revolutionary Movement) (Gill & DeFronzo, 2009) 
 งานดงักล่าว ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการนกัศึกษาจากทัว่โลก และพยายามท าความเขา้ใจ
ผา่นวิธีการจดัจ าแนกขบวนการ (Typology) โดยสร้างเกณฑ์จ าแนกท่ีมีพื้นฐานจาก คือ มิติของการ
เคล่ือนไหว (Dimension) และ เป้าหมายของขบวนการ (Level of  Goal) ดงัภาพท่ี 2.1 ซ่ึงสามารถ
แบ่งประเภทของขบวนการนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.1 กรอบวิเคราะห์ขบวนการนกัศึกษา  
แหล่งทีม่า: แปลมาจาก Gill และ DeFronzo. 2009 
 

2.3.1.1 ขบวนการนกัศึกษาแนวปฏิรูป (Reform Movements) 
ขบวนการนักศึกษาแนวปฏิรูป เป็นขบวนการประเภทตอ้งการมีส่วนร่วมทั้งเชิง

สถาบนัและเชิงคุณค่า ตั้งแต่การผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย เปล่ียนแปลงตวับุคคล หรือ
ร่วมตีความในบรรทดัฐานต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในสังคม (แต่ไม่ถึงกบัพยายามเปล่ียนแปลงร้ือถอน
โครงสร้างหรือบรรทดัฐานนั้น) ขบวนการเช่นน้ี พฒันาข้ึนจากการท่ีปัญหาเกิดข้ึนจากผลของ
นโยบาย ทั้งในส่วนของสถาบนัการศึกษา ไปจนถึงระดบัรัฐบาล หรือแมก้ระทัง่สถาบนัทางสังคม
และเศรษฐกิจ อาจเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อนกัศึกษา
โดยตรง และนโยบายท่ีกระทบต่อหลกัการและคุณธรรมท่ีมีอยู่ในสังคม ขบวนการประเภทน้ีมกั
ปรากฏในสังคมท่ีมีระบบประชาธิปไตยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และมีกระบวนการเปล่ียนแปลง
นโยบายในอดีตเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ความส าเร็จในปัจจุบนั  

2.3.1.2 ขบวนการนกัศึกษาแนวปฏิวติัเชิงโครงสร้าง (Structural Revolutionary 
Student Movement) 
 ขบวนการนักศึกษาแนวปฏิวติัเชิงโครงสร้าง ให้ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลง
สถาบนัทางสังคม ทั้งในระบบเศรษฐกิจและระบบการเมือง อาจสะทอ้นถึงคุณค่าเชิงวฒันธรรมบาง
ประการของนักกิจกรรมท่ีรู้สึกถึงการทรยศโดยสถาบนัทางการเมืองในขณะนั้น เช่น สถาบนั
การเมืองท่ีหักหลงัต่อคุณค่าของประชาธิปไตย เป็นตน้ แต่กระนั้น การเปล่ียนแปลงเชิงคุณค่าก็

พืน้ท่ีในเชิงโครงสร้าง  
(Structural Area) 

พืน้ท่ีทางวฒันธรรม  
(Cultural Area) 

แบบถอนรากถอนโคน (Radical) 
(Radical) 

แบบประนีประนอม (Moderate) 
) (Moderate) 

ขบวนการปฏิวติัเชิงโครงสร้าง ขบวนการปฏิวติัสงัคม 

ขบวนการร้ือถอนดา้นอตัลกัษณ์ ขบวนการแนวปฏิรูป 
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ไม่ใช่เป้าหมายหลักของขบวนการ ขบวนการนักศึกษาประเภทน้ีพฒันาข้ึนจากเง่ือนไขของ         
การกีดกนั (Deprivation) ทั้งทางดา้นสิทธิมนุษยชนในระบบการเมือง หรือการกีดกนัท่ีสร้างความ
เหล่ือมล ้าในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงแน่นอนวา่ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมข้ึนในสังคม ดงันั้น       
การก่อร่างของขบวนการจึงมกัมาจากการท่ีนักศึกษามองเห็นทางเลือกใหม่ท่ีดึงดูดใจหรือดีกว่า      
ท่ีเป็นอยูใ่นระบบเดิม อนัส่งผลให้ความชอบธรรมของระบบเก่าลดลง  หรืออาจพูดอีกอยา่งคือการ
ท่ีระบบการเมืองไม่สามารถปรับตวัตามสังคมท่ีเปล่ียนไป ตวัอย่างท่ีส าคญั เช่น ขบวนการ
ประชาธิปไตยในเกาหลีใต ้ขบวนการประชาธิปไตยในยโุรปตะวนัออก เป็นตน้ 

2.3.1.3 ขบวนการนกัศึกษาร้ือถอนดา้นอตัลกัษณ์ (Identity Radicalism Student 
Movement) 
 ขบวนการประเภทน้ี เป็นขบวนการท่ีอยู่ในซีกของความพยายามเปล่ียนแปลงดา้น
วฒันธรรม ให้ความสนใจอย่างมากกับการร้ือถอนด้านอัตลักษณ์ (Identities) ระบบความคิด     
(Way Of Thinking) คุณค่า (Values) และภาคปฏิบติัของวาทกรรม (Discursive Practice) เป็นการ
เผชิญหนา้กบัประเด็นท่ีไม่ใช่แค่เก่ียวขอ้งกบัตวันกัศึกษาเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงชุดความคิดต่าง ๆ 
ท่ีครอบง าสังคมอยูด่ว้ย ขบวนการประเภทน้ีพฒันาข้ึนจากเง่ือนไขของ ระบบแห่งการเลือกปฏิบติั 
อัน เ ป็นแบบแผนมาจากรากฐานทางวัฒนธรรม (Culturally Rooted Pattern of Systematic 
Discrimination System) ทั้งท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม และวฒันธรรมการกดข่ีท่ีมาจาก
ภายนอก (เช่น สืบทอดจากยุคอาณานิคม เป็นต้น) ประเด็นของอตัลักษณ์ส่วนใหญ่จึงมกัเป็น
ประเภท ชาติพนัธ์ เพศ สัญชาติ และลักษณะเฉพาะบุคคล ดังนั้น เสรีภาพและการปลดปล่อย 
(Freedom and Liberation) จึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีท าให้ขบวนการแนวน้ีเกิดข้ึน ไม่ใช่โดยความ
ตั้งใจจะให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มอ่ืน ๆ หากแต่เป็นการปลดปล่อยทางความคิดของผูค้นในกลุ่ม
เหล่านั้นเสียมากกวา่  

2.3.1.4 ขบวนการนักศึกษาแนวปฏิว ัติสังคม (Social Revolutionary Student 
Movement) 
 ขบวนการนกัศึกษาแนวปฏิวติัสังคม หรืออาจเรียกอีกอยา่งว่า ขบวนการปฏิวติัโดย
นกัศึกษา ไม่ใช่แค่ตอ้งการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเท่านั้น หากแต่เป็นขบวนการท่ีตอ้งการร้ือถอน
ทั้งโครงสร้างและวฒันธรรม ขบวนการประเภทน้ีจึงเป็นประเภทท่ีพฒันามาจากทั้งปัญหาการกีด
กนัเชิงโครงสร้างและวฒันธรรมดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ซ่ึงอาจรวมถึงประเด็นเร่ืองของชาตินิยมท่ี
พยายามปลดปล่อยรัฐและสังคมจากจกัรวรรดินิยมต่างชาติ ตวัอยา่งท่ีส าคญั คือ ขบวนการนกัศึกษา
มาร์กซิสตใ์นจีน ขบวนการนกัศึกษาอิหร่าน เป็นตน้ 
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 ความส าคญัของงานศึกษาช้ินน้ี ไม่เพียงแต่เป็นการแนะน าการแบ่งประเภทของขบวนการ
นกัศึกษาอนัสามารถใชไ้ดใ้นโลกสากล แต่ยงัคงสามารถอธิบายการพฒันาและความเปล่ียนแปลง
ขบวนการนกัศึกษาจากประเภทหน่ึงไปสู่อีกประเภทหน่ึง อนัอาจเกิดข้ึนจากเง่ือนไขทางสังคมท่ี
สอดคลอ้งตามทฤษฎี แต่กระนั้นงานช้ินน้ีก็ยงัมีจุดอ่อนตรงท่ีการจดัประเภทท่ีชดัเจนเกินไป ท าให้
การมองเง่ือนไขของความเปล่ียนแปลงเหล่านั้นเป็นเร่ืองท่ีหยุดน่ิงและไม่มีพลวตั ทั้งท่ีขบวนการ
นกัศึกษาเหล่านั้นอาจมีการจดัประเภทอยา่งซบัซ้อนอยูบ่นเส้นของความเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจอยูใ่น
ลกัษณะแนวโนม้มากกวา่ท่ีจะสุดไปดา้นใดดา้นหน่ึง  
 ในอีกดา้นหน่ึง งานศึกษาช้ินน้ีก็ยงัเป็นการตอกย  ้าสมมติฐานดา้นทฤษฎีให้กบัผูว้ิจยั ในแง่
ของการเลือกใช้ทฤษฎีในการอธิบายเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงขบวนการนักศึกษา กล่าวคือ    
ในการเลือกอธิบายเง่ือนไขเชิงโครงสร้าง ผูว้ิจยัอาจจ าเป็นตอ้งดูตวัแปรจากทฤษฎีกระบวนการทาง
การเมืองเป็นหลกั ในขณะท่ีทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ จะสามารถน ามาวิเคราะห์ในขบวนการ
เชิงวฒันธรรมไดดี้กวา่ 
 

 Facing the Corporate-University: The New Wave of Student Movements in 2.3.2
Europe (Joseba Fernández) 

 งานศึกษาของ Joseba Fernandez จาก University of the Basque Country พยายามจะศึกษา
ขบวนการนักศึกษาในมิติของอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนผ่านหน้าท่ีทางประวติัศาสตร์และ
เป้าหมายของมหาวิทยาลยั จากมหาวิทยาลยัมวลชน (Mass University) ไปสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่ “บรรษทั
มหาวิทยาลยั” (Corporate University) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างการบริการและเตรียมแรงงาน
เขา้สู่โครงสร้างการผลิตแบบ Post-Fordism ในบริบทของการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นพื้นฐาน
ของความรู้ (Knowledged-Based Economy) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดคล่ืน     
ลูกใหม่ของการประทว้งของนกัศึกษา (Student Protest) และวฏัจกัรของการขบัเคล่ือนคร้ังใหม่น้ี
ก าลังเกิดข้ึนบนหลักสูตรการเรียนแบบใหม่ ท่ีเรียกว่า การเรียนท่ีมีความเส่ียงหรือไม่มั่นคง 
(Precarious in Training) ท่ีมุ่งให้นกัศึกษาต่อสู้บนโลกของการแข่งขนัหางานภายหลงัจากเรียนจบ 
(Fernández, 2014) 
 อยา่งไรก็ตาม การเคล่ือนไหวคร้ังใหม่น้ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยแนวคิดทุนนิยมแบบฟอร์ด 
(Fordist Model) ซ่ึงยงัคงใช้กบัมหาวิทยาลยัในยุโรป และท าให้เกิดการตอบสนองของนกัศึกษา 
แสดงออกมาในลกัษณะพิเศษในมุมภาพของการรวมกลุ่มในรูปแบบคลาสสิคตามแนวคิดแบบ
ฟอร์ด (Fordist) ดงัจะได้กล่าวต่อไป ในขณะเดียวกัน รูปแบบของการกระท าดังกล่าวก็ก าลัง
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ประยุกต์ไปสู่การเกิดข้ึนของบรรษทัมหาวิทยาลยั ในยุคเศรษฐกิจแบบหลังฟอร์ด (Post-Fordist 
Corporate University) ผา่นรูปแบบการกระท าท่ีมีความเฉพาะ 
 ท่ีบอกว่าเป็นเช่นน้ี ก่อนอ่ืนจะต้องเข้าใจแนวคิดของเศรษฐกิจแบบหลังฟอร์ด (Post 
Fordism) ว่าคือลัทธิบริโภคนิยมรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจากเดิมในยุคลัทธิบริโภคนิยมแบบฟอร์ด 
(Fordism) จะเนน้การผลิตสินคา้มาตรฐานเดียวกนัจ านวนมาก ๆ เพื่อขายในตลาดฐานลูกคา้มวลชน 
แต่ส าหรับหลงัฟอร์ด (Post Fordism) นั้น ความคิดดงักล่าวถูกแทนท่ีดว้ยการผลิตสินคา้จ านวนมาก
แต่มีความแตกต่างหลากหลายส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ระบบแรงงานสัมพนัธ์มีความยืดหยุน่ และ
การใชแ้รงงานมีความเขม้ขน้ข้ึน ในขณะท่ีคนงานไร้ความมัน่คงในงานยิง่กวา่เดิม  
 การบริโภคกลายมาเป็นใจกลางของการผลิตซ ้ าของทุน (Capital Reproduction) และดึงเอา
กลุ่มผูท่ี้อยู่ในโครงสร้างรายได้กลุ่มบนสุดของสังคมเข้ามาอยู่ในแบบแผนการบริโภคมากข้ึน 
เพื่อให้การบริโภคเกิดความย ัง่ยืน ดังนั้ น ส่ิงท่ีตามมาก็คือ เม่ือการบริโภคสะท้อนตัวตนของ
ผูบ้ริโภค (Self-Referenceing) คนจ านวนมากถูกกีดกนัออกไปจากตลาดชั้นสูง เน่ืองจากพวกเขา
กลายเป็นพวกไร้ความสามารถในการบริโภค เพราะการกระจายรายได้ท่ีแย่ลง จึงเหลือแต่พวก
รายไดสู้งเท่านั้นท่ีไม่ถูกจ ากดัความสามารถ  
 ในมุมหน่ึง เม่ือทุนนิยมพัฒนาความก้าวหน้าโดยอาศัยฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์         
การผลิตความรู้จึงมีบทบาทในฐานะแกนกลางของการสะสมทุนของบรรดานายทุน ดังนั้ น           
จึงไม่แปลกท่ีมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่วนยุทศาสตร์ท่ีก าหนดการเพิ่มผลผลิตท่ีส าคญัให้กับตลาด
ความรู้ของโลก ในขณะเดียวกัน ระบบตลาดแรงงานท่ีอ่อนแอซ่ึงอ่อนไหวต่อระบบเศรษฐกิจ     
และแปรผนัไปตามทุนมากข้ึนก็ไดท้  าให้คนรุ่นใหม่ตกอยูใ่นสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ กลายเป็น
ความไม่มัน่คงในชีวติของพวกเขา  
 การเปล่ียนแปลงท่ีว่ามาน้ี ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึง
กลายเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีเป็นแกนกลางในการเปล่ียนผ่านของตลาดแรงงานและวิถีการผลิต    
ในโรงงานอุตสาหกรรม อนัเป็นลกัษณะส าคญัของการเปล่ียนผา่นสู่ยุคหลงัฟอร์ด (Post Fordism) 
และท่ียิ่งไปกวา่นั้น คือ เม่ือการผลิตความรู้ (Knowledge Production) กลายเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่ 
(New Economy) มหาวิทยาลยัจึงเปล่ียนแปลงตวัเองเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทางเศรษฐกิจ
แบบใหม่น้ี และเขา้สู่ระบบการแข่งขนัทางเศรษฐกิจอยา่งเต็มตวัจนกระทัง่กลายเป็นระบบ “ความรู้
ท่ีท าก าไรได”้ (Profitable Knowledge) และบรรดานกัศึกษากลายเป็นผูท่ี้จะตอ้งอยูอ่ยา่งปรับตวัเพื่อ
อยูร่อดในระบบดงักล่าว 



53 

  

 ในทางบริบทนั้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนจาก 2 ลกัษณะ คือ (1) การลดการลงทุน
ภาครัฐลงสู่มหาวทิยาลยัตามแบบฉบบัของเสรีนิยมใหม่ (Neo Liberalism) และ (2) การพฒันาอยา่ง
เขม้ขน้ของระบบตลาดความรู้ท่ีเป็นสากล ซ่ึงไดส้ร้างวกิฤติใหก้บัมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 3 ประการ  
  ประการแรก คือ วิกฤติดา้นอ านาจน าของมหาวิทยาลยั ท่ีมีมหาวิทยาลยัเอกชน
เกิดข้ึนมากมายเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแบบมวลชน (Mass 
University) ของรัฐจึงไม่ไดค้งอยูใ่นสถานะน าโดยไม่มีคู่แข่งในทางการสร้างผูน้ าในสังคมอีกต่อไป 
  ประการท่ีสอง คือ วิกฤติดา้นความชอบดว้ยกฎหมาย หรือกล่าวคือ มหาวิทยาลยั
ไม่ได้มีความชอบด้านกฎหมาย ท่ีจะต่อต้านหรือหยุดแนวคิดเสรีนิยมใหม่ดังกล่าว (Neo-
Liberalism) ท่ีก าลงัจะแปรรูปมหาวทิยาลยัไปสู่ความเป็นเอกชน 
  และประการท่ีสาม วิกฤติเชิงสถาบนั ท่ีก าลงัตั้ งค  าถามและเพิ่มความกดดนัต่อ
ความเป็นสถาบนัของมหาวิทยาลยั หรือต่อบรรทดัฐานในหนา้ท่ี (Function) เร่ืองความสามารถใน
การผลิตและประสิทธิภาพของมหาวทิยาลยั 
 ภายหลงัคล่ืนการเคล่ือนไหวชองขบวนการนกัศึกษาในปี 1968 ทุนนิยมรูปแบบใหม่ก็ก าลงั
เขา้มามีบทบาทแทนท่ีสามเสาหลกัเดิมของทุนนิยม (โรงงาน โรงเรียน ครอบครัว) มหาวิทยาลยั
มวลชน (Mass University) ซ่ึงเคยมีบทบาทต่อคล่ืนการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาทัว่โลก
ในยคุ 1968 นั้น ไดก้ าลงัพฒันาไปสู่ “บรรษทัมหาวิทยาลยั” (Corporate University) ดว้ยปัจจยัเสริม 
คือ แนวโน้มของการผลิตบณัฑิตท่ีถูกครอบง าโดยความต้องการแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ ์
(Intellectual Work) การเพิ่มข้ึนของความร่วมมือดา้นการวิจยันานาชาติ ความตอ้งการแรงงาน
เฉพาะทางท่ีท าให้ตอ้งผลิตนักเทคนิคท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมากข้ึน ความรู้พฒันาอย่าง
รวดเร็วท าให้แรงงานสามารถถูกเปล่ียนงานไดง่้ายข้ึน และจากปัจจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ท าให้
มหาวทิยาลยัไดก้ลายเป็นโรงงานผลิตความรู้ท่ีมีความไม่มัน่คง 
 หน่ึงในความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี มีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบท่ีสุดคือนกัศึกษา ซ่ึงพบว่าหน้ีสิน
ด้านการศึกษานั้นได้กลายมาเป็นปัญหาส าคญัส าหรับนักศึกษาในปัจจุบนั อนัแสดงให้เห็นว่า 
การศึกษากลายเป็นสินคา้หน่ึงท่ีตอ้งบริโภค และได้สร้างความกดดนัให้นกัศึกษาท่ีมองตวัเองใน
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและค านึงถึงการงานของตวัเองในอนาคต ซ่ึงในประเด็นน้ีเอง ท่ีอาจเป็น
โอกาสท าให้เกิดขบวนการนกัศึกษาฝ่ายซ้ายข้ึนเพื่อต่อตา้นความเป็นไปของสังคม และผลกระทบ
จากค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษา 
 องค์ประกอบร่วมของการประทว้งนักศึกษาในช่วงดงักล่าว แมว้่าจะมีความต่างกนัโดย
ธรรมชาติในแต่ละประเทศ แต่ยงัคงมีจุดร่วมท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ (1) การยืนยนัภาพสะทอ้นท่ีเกิดข้ึน
ของนกัศึกษาท่ีจะเคล่ือนอยา่งถาวรในระยะยาวพร้อม ๆ กบัการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน (2) 
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ความไม่มัน่คงเป็นบริบทส าคัญและเป็นปัจจัยส าคญัในเชิงภววิสัยของกลุ่มนักศึกษายุคใหม่          
(3) กระบวนการลดคุณภาพทางวิชาการ และกลไกท่ีน าเอาวิชาท่ีหลากหลายมารวมกนั ท าให้บาง
สาขาวิชาไม่มีความเฉพาะ (Specialized) อีกต่อไป และ (4) การปรับกาลเทศะ (Space and Time) 
ของการผลิตความรู้ใหม่ ผา่นมาตรวดัท่ีควบคุมคุณภาพการผลิตความรู้ไว ้
 ความน่าสนใจของการศึกษาขบวนการนักศึกษาดงักล่าว คือ ท าไมนักศึกษาจึงออกมา
เคล่ือนไหวก่อนภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม ดงัท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 1968 ค  าตอบท่ีน่าสนใจ คือ พวกเขา
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาของสังคมภายใตค้วามแตกต่างดา้นประชากรและสถานการณ์ทางการเมือง และ
มนัก าลงัจะเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพราะ ในปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนของทุนทางวฒันธรรมของคนรุ่นใหม่ 
ซ่ึงหมายถึง ทกัษะความสามารถท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ของแรงงาน ขณะท่ีอีกด้านหน่ึง        
คือ การประยุกต์ใช้เครือข่ายส่ือดิจิทัลและองค์กรเสมือนจริง จากส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ซ่ึงเป็นการผสมกนัระหว่างมิติทางวฒันธรรมและการเมืองทางเลือก หรือการระดมการ
เคล่ือนไหวแบบใหม่นัน่เอง 
 เม่ือถามวา่ สภาวะการเปล่ียนผา่นของมหาวทิยาลยัมวลชนสู่บรรษทัมหาวิทยาลยั ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของขบวนการนกัศึกษาอยา่งไร คงตอ้งอธิบายก่อนวา่ การเปล่ียนผา่นในปัจจุบนัยงั
ไม่ถึงขั้นแบบหลงัฟอร์ดโดยสมบูรณ์ (Post-Fordism) เน่ืองจากโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม
และความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลท่ีซับซ้อน ดังนั้น โครงสร้างและองค์ประกอบบางประการของ
มหาวทิยาลยัมวลชน จึงยงัคงอนุญาตและส่งเสริมใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะท่ีเอ้ือให้เกิดนกักิจกรรมทาง
สังคมไดง่้ายข้ึน  
 จากมุมมองของแนวคิดการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) พบว่า 
มหาวทิยาลยัมวลชน (Mass University) มีทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการระดมการเคล่ือนไหวของนกัศึกษา 
โดยในแง่ของทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได้ พบว่ามหาวิทยาลยัและคณะในมหาวิทยาลยั เอ้ือให้เกิด
ความเป็นอตัลกัษณ์เดียวหรือผลประโยชน์ร่วมของนักศึกษา ในขณะท่ีสังคมในภาพกวา้งมีการ
แบ่งแยก แต่มหาวิทยาลยักลบัสามารถท าให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวของนกัศึกษา และสร้างความ
ร่วมมือหรือการรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม การศึกษาคือสถาบนัทางสังคมท่ีท าหนา้ท่ี 
แบ่งแยกหน้าท่ีทางสังคมใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงเป็นสถานท่ีท่ีนักศึกษาจะ
สามารถสะสมทุนทางสัญญะและความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ในสังคมได ้
 ในขณะท่ี ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไดน้ั้น เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษา โดยเฉพาะเวลา 
และสถานท่ี (Space and Time) ซ่ึงเวลาหมายถึง เวลาของชีวิตนกัศึกษาอนัเป็นโอกาสส าคญัท่ีจะ
รวบรวมและก่อรูปองคก์รกิจกรรมนกัศึกษา เพื่อจะกระท าการบางอยา่งในการปกป้องผลประโยชน์
ของตนเอง ส่วนสถานท่ีหมายถึงสถานท่ีในเชิงกายภาพ ท่ีตั้งในมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นสถานท่ีในการ
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แลกเปล่ียนส าหรับนกัศึกษา รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์ภายในขบวนการ ตลอดจนพฒันา เครือข่าย
ของนกักิจกรรม ทั้งเครือข่ายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 ทั้ งเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) และระบบเศรษฐกิจแบบหลังฟอร์ด (Post-Fordism) 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพนัธ์และการเช่ือมต่อดงักล่าวของนกัศึกษา เพราะมนัไดเ้วนคืน
ชีวิตนักศึกษา (Life-Time) และพื้นท่ีการท ากิจกรรมส่วนกลาง ภายใต้ภาพชีวิตการท างานท่ีไม่
มัน่คงในอนาคต ความกดดนัของมหาวทิยาลยัเหล่าน้ีไดก้ระตุน้เง่ือนไขร่วมของนกัศึกษา กลายเป็น
การสร้างพื้นท่ีทางสังคมใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาองคก์รนกัศึกษา เพื่อตอบโตร้ะบบดงักล่าว  
 ขบวนการนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนบนบริบทของมหาวิทยาลัยในระยะเปล่ียนผ่านน้ีมกัจะมี
ลกัษณะของความเป็นสถาบนัทางการเมืองอยา่งไม่เป็นทางการ เน่ืองจากเป็นขบวนการนกัศึกษาท่ี
พฒันาข้ึนจากความแตกต่างและยืดหยุ่น ทั้งจากกลุ่มวิชาท่ีหลากหลายและบริบทท่ีต่างกนัภายใน
มหาวิทยาลยั ท าให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัศึกษาไดรั้บมีมุมมองท่ีต่างกนั มนัเลยท าให้นกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มมีการตีความบริบททางสังคมและการเมืองท่ีต่างกนัดว้ย  
 อยา่งไรก็ตาม ภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างก็ยงัคงมีจุดร่วมกนัอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่ (1) การเรียน
แบบหลกัสูตรวิชาชีพและการเรียนแบบรวบรัด (Faculty Occupation and Blockades) ซ่ึงหมายถึง
การท่ีคณะหรือหลกัสูตรวชิา พยายามเปล่ียนแปลงตวัเองไปสู่หลกัสูตรท่ีเป็นวิชาชีพเพื่อตอบสนอง
ต่อตลาดมากข้ึน และรวมไปถึงการเรียนแบบเป็นบล๊อค (Blockades) หรือรวบรัดวิชาเรียนให้เป็น
หลักสูตรส าเร็จแบบไม่มีทางเลือกวิชาให้นักศึกษา ซ่ึงทั้ งสองประเด็นน้ีส่งผลกระทบท าให้
มหาวิทยาลยัสามารถผูผ้ลิตความรู้ทางวิชาการให้กบันกัศึกษาไดน้อ้ยลงจากเดิม ในขณะท่ี (2) การ
จ ากัดความรู้ทางวิชาการท่ีเรียกว่า “Book Block” ก็ได้กระตุน้ความชอบธรรมให้กับขบวนการ
นกัศึกษาท่ีพยายามจะปกป้องพื้นท่ีของความรู้และสัญลกัษณ์ทางวิชาการในมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็น
การต่อตา้นการแปรรูปมหาวทิยาลยัไปสู่ระบบตลาดอีกเช่นกนั 
 กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลยัในระยะเปล่ียนผ่านจากมหาวิทยาลัยมวลชนไปสู่ บรรษทั
มหาวิทยาลยั ภายใตเ้ง่ือนไขของพื้นท่ีทางกายภาพและเวลาว่างของนกัศึกษา (ซ่ึงก าลงัจะหายไป
พร้อม ๆ กบัการเป็นบรรษทัมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง) ส่ิงเหล่าน้ีไดก้ระตุน้ให้นกัศึกษารวมตวักนั
ดว้ยอตัลกัษณ์ร่วมของความเป็นนกัศึกษาในการต่อสู้กบัยุคใหม่ของมหาวิทยาลยั โดยมีเหตุผล คือ 
การขดัขืนด้ินรนต่อความไม่มัน่คงในชีวิตของชีวิตพวกเขา และความพยายามในการหลีกหนีจาก
การควบคุมและระเบียบแบบใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนภายใตบ้รรษทัมหาวทิยาลยั 
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ภาพที ่2.2  แผนภูมิการเปล่ียนผา่นสู่ความเป็นบรรษทัมหาวทิยาลยั 
 

2.4 กรอบแนวคดิและทฤษฎี  
 

จากการส ารวจแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัขบวนการทางสังคม การตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ขบวนการนักศึกษาไทย และงานศึกษาขบวนการนักศึกษาในต่างประเทศ ท าให้
พบวา่ 1) ในแนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษาวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมแต่ละทฤษฎีนั้น มีความจุดเนน้ใน
การวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงทั้งข้อดีและข้อเสียดังท่ีผูว้ิจ ัยมีการ
วิเคราะห์ไวแ้ล้วขา้งตน้ ดงันั้นการจะท าความเขา้ใจขบวนการนักศึกษา ในฐานะขบวนการทาง
สังคม จึงจ าเป็นตอ้งอาศยักรอบทฤษฎีมากกวา่เพียงหน่ึงในการวเิคราะห์ เพื่อใหส้ามารถตอบค าถาม
วจิยัท่ีตั้งไว ้2) การวิเคราะห์ขบวนการนกัศึกษาไทยในการเมืองสมยัใหม่ ไม่สามารถละเลยตวัแปร
ส าคญัในเร่ืองช่องทางการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีได ้การศึกษาขบวนการจึงควรอาศยั
การวิเคราะห์ตวัแบบการเคล่ือนไหว การระดมทรัพยากร และยุทธวิธีการส่ือสารท่ีมีส่ือใหม่เขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ย และ 3) ภายใตบ้ริบทเชิงพื้นท่ีเฉพาะของขบวนการนกัศึกษา อาจตอ้งพิจารณาความ
เปล่ียนแปลงบริบทภายในมหาวิทยาลยัร่วมดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียน
ผ่านสู่มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ หรือในท่ีน้ีเรียกว่า 
บรรษทัมหาวทิยาลยั (Corporate University)  

ดงันั้น ภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสังเคราะห์องคป์ระกอบของแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ให้
สามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาขบวนการนกัศึกษาไทย ในช่วงเวลาดงักล่าวอยา่งรอบดา้น
มากข้ึน ภายใตต้วัแบบ W3H1 (Double U-three-H-one) โดยมีองคป์ระกอบและเหตุผล ดงัน้ี  

Mass 
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Transformations 

Student Movement 

Spaces and Times They have more Decrease 

Struggle and Protest 

Neoliberalism & Post Fordism force 
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 Why: ท าไมขบวนการนักศึกษาจึงออกมาเคลือ่นไหว? 2.4.1
ผูว้จิยัตั้งหลกัจากกรอบวิเคราะห์ของโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) 

เน่ืองจากประเด็นทางการเมืองก็ยงัคงเป็นประเด็นหน่ึงท่ีนกัศึกษาใหค้วามสนใจอยูเ่ป็นระยะ ๆ และ
เป็นประเด็นระดบัมหภาคท่ีก าลงัครอบคลุมความขดัแยง้ของสังคมไทยในช่วงเวลาดงักล่าว จึง
คาดการณ์วา่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงเวลานั้นดว้ย 
โดยอาจแบ่งเป็น โครงสร้างความขดัแยง้ทางการเมืองของการเมืองแบบแบ่งขั้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2547 
- พ.ศ. 2557 โครงสร้างพนัธมิตรของขบวนการ (Alliance Structure) การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ทาง
การเมืองของการเมืองภาคประชาชน รวมไปโครงสร้างทางการเมืองภายในมหาวิทยาลยั  การน า
มหาวทิยาลยัออกนอกระบบ และชีวติในมหาวทิยาลยัของนกัศึกษา รวมถึงการควบคุมทางสังคม  

ในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัให้ความสนใจในเร่ืองของจงัหวะของการเคล่ือนไหว ว่าขบวนการ
นักศึกษามีพลวตัของการเคล่ือนไหว (Dynamics) ท่ีเปล่ียนไปตามปัจจัยใดบ้าง ซ่ึงกรอบการ
วิเคราะห์ท่ีน ามาใช้เป็นหลักจะได้แก่กรอบในกลุ่มของทฤษฎีโครงสร้างโอกาสทางการเมือง 
โดยเฉพาะปัจจยัของความขดัแยง้และระดบัความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงจงัหวะการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษา รวมทั้งจงัหวะการ
เคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคมภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้งท่ีเป็นพนัมิตรและเป็นฝ่ายตรงขา้ม 
รวมถึงการกระท าของรัฐบาลและกระแสการเคล่ือนไหวระดบัสากลดว้ย และนอกจากน้ี ยงัคงตอ้ง
ศึกษาปัจจยัภายในเฉพาะของนกัศึกษาดว้ย เช่น วงรอบของชีวตินกัศึกษาในแต่ละปี และอาจรวมถึง
ปัจจยัดา้นวยัวฒิุของนกัศึกษา ปี 1 ถึง ปี 4 เป็นตน้ 
 

 What: ขบวนการนักศึกษาเคลือ่นไหวในเร่ืองอะไรบ้าง? 2.4.2
การวิเคราะห์ว่าดว้ยประเด็นและเป้าหมายของขบวนการนกัศึกษา ผูว้ิจยัเร่ิมตั้งเป้าหมาย

จากวา่ ประเด็นการเคล่ือนไหวเหล่านั้นนกัศึกษามีส่วนไดส่้วนเสียเองหรือไม่ ซ่ึงหากเป็นประเด็นท่ี
นกัศึกษาเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากสถานการณ์นั้นโดยตรงในเชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
ประเด็นการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ และชีวิตในมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา ผูว้ิจยัจะไดน้ า
กรอบของแนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของบรรษัทมหาวิทยาลัย  (Corporate University) มาใช้
วเิคราะห์ในส่วนน้ี  

แต่หากไม่ใช่เร่ืองของทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีจบัตอ้งได ้นกัศึกษาก็น่าจะเคล่ือนไหวเพื่อ
คุณค่าบางอย่างท่ีไม่สามารถประเมินไดใ้นทางเศรษฐกิจ อาทิ คุณค่าทางจิตใจ คุณค่าทางการเมือง 
และหลกัการประชาธิปไตย เป็นตน้ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงน ากรอบของทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ มา
เป็นกรอบวิเคราะห์ประเด็นการเคล่ือนไหวในรูปแบบดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของ 
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Alberto Melucci ท่ี เสนอว่าขบวนการทางสังคมใหม่ได้หันไปสนใจพื้นท่ีท่ีไม่ใช่การเมือง         
(Non-Political Terrain) มากกวา่ขบวนการในอดีต โดยมีปัจจยัต่าง ๆ เป็นตวัช่วยวิเคราะห์ อนัไดแ้ก่ 
การแสวงหาอตัลกัษณ์และตวัตน การประกอบสร้างของสังคม การสนใจความเป็นเครือข่ายมากกวา่
องค์กร และสังคมไร้ศูนยก์ลาง (Homelessness of Identity, Ongoing Social Construction, Network 
are Important than Organization, Society without Centers) ทั้ งน้ี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความ
สนใจท่ีหลากหลายของนกัศึกษา ภายใตก้ารแสวงหาค าอธิบายในแต่ละประเด็น  

นอกจากน้ี หากวิ เคราะห์พื้นท่ีการเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาในเชิงมิ ติ 
(Dimension) ตามกรอบการวิเคราะห์ประเภทของขบวนการนักศึกษา (Student Movement) ของ 
Gill & DeFronzo (Gill & DeFronzo, 2009) ท่ีพยายามวิเคราะห์วา่ ประเด็นท่ีพวกเขาเคล่ือนไหวอยู่
มีแนวโนม้อยู่ในพื้นท่ีการเมืองเชิงโครงสร้าง หรือเป็นขบวนการทางสังคมในพื้นท่ีเชิงวฒันธรรม 
และในอีกมิติหน่ึงคือความเขม้ขน้ของการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทยท่ีศึกษาเหล่านั้น 
มีความเขม้ขน้ในระดบัไหน เป็นแบบประนีประนอม หรือถอนรากถอนโคน ซ่ึงการแบ่งพื้นท่ีการ
วเิคราะห์เช่นน้ี อาจจะท าใหเ้ราสามารถจ าแนกประเภทของขบวนการนกัศึกษาไดอ้ยา่งละเอียดข้ึน 

 
 Who: ขบวนการนักศึกษาคือใคร หน้าตาองค์กรเป็นอย่างไร? 2.4.3

การศึกษาว่าขบวนการนกัศึกษาคือใคร ในฐานะขบวนการทางสังคมขบวนการหน่ึง ซ่ึงมี
นกัศึกษาเป็นตวัละครหลกัของขบวนการ ผูว้ิจยัดึงเอากรอบของทฤษฎีการระดมทรัพยากรมาใช้
เป็นหลกัในการวิเคราะห์ โดยหลกัใหญ่ใจความอยู่ท่ีการพยายามตอบค าถามว่า นักศึกษาเขา้มา
เคล่ือนไหวเป็นขบวนการในฐานะอะไร (Adherent, Constituent, Bystander, Public Opponent)  
เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไม่ หรืออยูใ่นจุดใดของการเมืองภาคประชาชนในภาพกวา้ง 

นอกจากน้ี กรอบดงักล่าวยงัคงน ามาใช้ในการวิเคราะห์ท าความเขา้ใจปัจจยัโครงสร้าง
ภายในขบวนการนักศึกษา อนัไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก ปัจจยัดา้นทรัพยากรและการ
ระดมทรัพยากรของขบวนการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัจจัยระดับโครงสร้างเครือข่ายของ
ขบวนการนกัศึกษา ซ่ึงอาจแบ่งเป็น เครือข่าย (Social Movement Industrialization: SMI) หรืออาจ
เป็นเพียงการเคล่ือนไหวแบบองค์กรของขบวนการทางสังคม (Social Movement Organization: 
SMO) เท่านั้น 

โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาองคก์รของขบวนการนกัศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ตามมิติของ
ระดับความเป็นทางการ (Formal-Informal) และมิติพื้นท่ีการท ากิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย 
(Tran-University Movement)  ได้แก่  (1)  องค์กรอย่างเป็นทางการท างานประสานงานข้าม
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สนนท. (2) องค์กรอย่างเป็นทางการ ท างานบริหารกิจกรรมนักศึกษาของ
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มหาวทิยาลยั เช่น องคก์ารนกัศึกษา สภานกัศึกษา เป็นตน้ (3) องคก์รนกัศึกษาอยา่งไม่เป็นทางการ 
ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจากภายในมหาวิทยาลยั เช่น ชุมนุมชมรมต่าง ๆ กลุ่มอิสระ เป็นตน้ และ   
(4) เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการท างานประสานงานขา้มมหาวิทยาลยั เช่น เครือข่ายนักศึกษา
คดัคา้นมหาวทิยาลยันอกระบบ เป็นตน้  

 
 How: ขบวนการนักศึกษาเคลือ่นไหวกนัอย่างไรในสังคมการเมืองสมัยใหม่? 2.4.4

 ส่ิงท่ีผูว้จิยัน าไปวเิคราะห์ขบวนการนกัศึกษา ประการแรก คือ รูปแบบการระดมทรัพยากร 
ทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทุน และทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้วา่ขบวนการนกัศึกษามีรูปแบบการ
ระดมทรัพยากรท่ีเปล่ียนไปอยา่งไรภายใตบ้ริบททางการเมืองและสังคมท่ีเปล่ียนไป  
 ประการท่ีสอง คือ การศึกษาช่องทางการส่ือสารของขบวนการวา่ ขบวนการนกัศึกษามีการ
ใช้ช่องทางการส่ือสารใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างไร โดยอาศยักรอบทฤษฎีของส่ือใหม่ และ
ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการเคล่ือนไหวทางสังคมมาปรับใช้ในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่องทางของส่ือใหม่/ส่ือออนไลน์ (Tool of Public Relations/ Marketing/ Persuasions) ซ่ึงหาก
เป็นไปตามกรอบการวิเคราะห์ของเคร เชอร์กีร์ ก็จะพบว่าส่ือใหม่เหล่าน้ี ไม่ได้เป็นเพียงช่อง
ทางการส่ือสารแบบทางเดียวอีกต่อไป แต่มนัยงักลายเป็นนวตักรรมท่ีสร้างพื้นท่ีให้เกิดขบวนการ
ทางสังคมรูปแบบใหม่ ๆ อีกดว้ย (3 Steps of Group Movement) 
 ประการท่ีสาม คือ การศึกษาว่าด้วยยุทธวิธีและรูปแบบของการเคล่ือนไหวทางสังคม       
ซ่ึงมีกรอบการวิเคราะห์พื้นฐาน อนัไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวในระดบัต่าง ๆ ของการทา้ทายอ านาจรัฐ 
รวมไปถึงการเคล่ือนไหวแบบปฏิบติัการไร้ความรุนแรง (Non-Violent Action) 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจลึกลงไปกว่านั้น เร่ืองของปัจจยัท่ีท าให้ยุทธวิธีเหล่านั้นประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) ของขบวนการ ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปแบบ
ของการเคล่ือนไหวเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Action) เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.3 กรอบแนวคิดวิเคราะห์ขบวนการนกัศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 

Political opportunity structure Why ? 

Who ? 

*เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเชิงทรัพยากรโดยตรงหรือไม่ 
? 

Social Movement for  

Resource Mobilization Theory   ประเภทสมาชิก 

1. Adherent 
2. Constituent 
3. Bystander public 
4. Opponent 

Organization  
SMO or SMI ? 

Resource  
5 type of their 
resources 

New social movement: (Alberto Melucci)  
1. Homelessness of identity 
2. Ongoing social construction 

3. Network are important than organization 
4. Society without centers 

What ? 

Political Process Theory 

Alliance & counter-movement 

Discourse: นิยามว่าด้วยความเป็นนกัศึกษา 

A Comparative Framework for the analysis 
of International Student Movement 

New Media and  
Social Movement 

Non Violent Actions 

How ? 

Media Used 

Creativity movements 

Symbolic Action 

Tool of Public Relations/  
marketing/ Persuasions 

Online Group Movement  

Tactic  

กรอบแนวคิดวเิคราะห์ขบวนการนักศึกษา (Theoretical Framework) (3WH1) 

Political Process Theory  
- เคล่ือนไหวตามสถานการณ์ /
ประเด็นการเมืองเชิงโครงสร้าง 

Resource Mobilization Theory   

Man Money Intangible 

How to Expression  

New Medias Corporate University 

เขา้ไปมีอ านาจรัฐ / เขา้ถึงทรัพยากร ? 

หรือเพื่อ Values and Identities ? 

ภาพที ่2.3  กรอบแนวคิดวิเคราะห์ขบวนการนกัศึกษา (Theoretical Framework) 
 



 

บทที ่3 
 

ปริทัศน์ขบวนการนักศึกษาไทยก่อน พ.ศ. 2549 และบทวเิคราะห์ว่าด้วย 
“ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน” 

3.1 ปริทศัน์ขบวนการนักศึกษาไทยก่อน พ.ศ. 2549 
 
 ในส่วนน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอางานวิจยั หนงัสือ และบทความท่ีเก่ียวขอ้งในเบ้ืองตน้ น ามา
ปริทศัน์ และตรวจสอบประวติัศาสตร์ของขบวนการนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอย่าง
คร่าว ๆ เพื่อใหเ้ห็นภาพและการเปล่ียนแปลงปรับบทบาทของขบวนการนกัศึกษาไทยท่ีผา่นมา โดย
ประกอบกบัการวิเคราะห์และช้ีให้เห็นถึงท่ีมาของขบวนการนกัศึกษาไทยจนถึงก่อนปี พ.ศ. 2549 
ก่อนจะน าไปศึกษาต่อยอดในประเด็นภายหลังจากนั้น มีงานวิชาการและบทความท่ีเก่ียวข้อง 
สังเคราะห์ออกมาเป็นบทสรุปยอ่ขบวนการนกัศึกษาไทยก่อน พ.ศ. 2549 ดงัน้ี 
 

 ขบวนการนักศึกษาไทยหลัง 6 ตุลาคม 2519 3.1.1
  แม้ว่าช่วงประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จะท าให้ขบวนการ
นกัศึกษาไทยเขา้สู่ยคุทอง และอิทธิพลของศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย ไดแ้ผข่ยายไป
อยา่งมาก กลายเป็นการท างานสามประสานในการเคล่ือนไหวเพื่อสู้กบัรัฐ ในนามของ “นกัศึกษา 
ชาวนา และกรรมกร” แต่ทวา่เครือข่ายดงักล่าวรวมถึงขบวนการนกัศึกษาก็ตอ้งลม้ลงเขา้สู่ยุคหลบ
ซ่อนอีกคร้ัง หลงัจากการปราบปรามขบวนการนักศึกษาคร้ังใหญ่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519      
นกักิจกรรมนกัศึกษาในช่วงนั้น ต่างก็แตกกระเจิงไปใน 3 ทิศทาง ส่วนหน่ึงเขา้ป่าเพื่อไปร่วมกบั
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีฐานท่ีมัน่อยู่ในชนบทตามภาคต่าง ๆ เน่ืองดว้ยนโยบาย
ของพรรคท่ีเปิดรับนักศึกษาปัญญาชนให้เข้าไปร่วมอุดมการณ์อยู่แล้ว อีกส่วนหน่ึงออกไปอยู่
ต่างประเทศ ทั้งท่ีไปเรียนต่อและไปท างาน ส่วนท่ีเหลือก็คือบรรดานกักิจกรรมท่ีตอ้งเขา้ไปเป็น
นักโทษในเรือนจ ากลางบางขวาง ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนว่านักกิจกรรมเหล่าน้ีก็ล้วนเป็นบรรดาผูน้ า
นกัศึกษาในช่วงท่ีผา่นมา (วรีะพงษ ์อธิปัญญาวงศ ์และพรภิรมณ์ เชียงกลู, 2551) 
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 สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลยัหลงัจากการยึดอ านาจ ไดมี้การแต่งตั้งนายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไดส้ั่งยุบเลิก ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ศนท.)  องค์การนิสิตนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชุมนุมกิจกรรมทุกประเภทในทุก
สถาบนัการศึกษา ห้ามจดักิจกรรมใด ๆ ยกเวน้กิจกรรมทางดา้นกีฬา ศิลปวฒันธรรม และกิจกรรม
บันเทิง และต้องมีการขออนุญาตจัดเป็นคร้ังคราวไป (สุปรีดา ลอตระกูล , 2529 อ้างใน  
วีระพงษ์ อธิปัญญาวงศ์, 2551) นัน่ท าให้ นกัศึกษากลายเป็นพวกกม้หนา้กม้ตาเรียน เฉ่ือยชาและ
หวาดกลวัต่อกิจกรรมทางการเมือง  
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2520 - 2521 ขบวนการนกัศึกษาก็ยงัคงมีการจดัตั้งเป็น
องค์กรลบัตามสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ อยู่บา้ง โดยมีการจดัตั้งองค์กรคล้ายกบัระบบราชการ คือ      
มีสายการบงัคบับญัชาและเขตโครงสร้างชดัเจน เป็นระดบัคณะ เขตคณะ และระดบัมหาวิทยาลยั   
มีผูน้ านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบรรดานักศึกษาท่ีเขา้มาเรียนใหม่ และมีความกระตือรือร้นในการ
ท างานเพื่อสังคม มีการเคล่ือนไหวในลกัษณะใตดิ้น เช่น การโปรยใบปลิวจากยอดตึก น าขอ้ความ
หรือแถลงการณ์ไปติดในห้องน ้ า เป็นตน้ ประเด็นในการเคล่ือนไหวในช่วงนั้น อาทิ การออก
ใบปลิวโจมตีรัฐบาล สนบัสนุนการปลดปล่อยผูต้อ้งหาในคดี 6 ตุลาคม 2519 เป็นตน้ 
 

 ขบวนการนักศึกษาไทยยุคฟ้ืนฟู (พ.ศ. 2521 – 2528)   3.1.2
3.1.2.1 ลกัษณะส าคญัองคก์ารนกัศึกษา 18 สถาบนั 

 เกิดการรัฐประหารอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลใหม่ของพลเอกเกรียงศักด์ิ       
ชมะนนัทน์ ไดเ้ปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดท้  ากิจกรรมมากข้ึน เร่ิมจากการอนุญาตให้นิสิตนกัศึกษา
ท ากิจกรรมนกัศึกษาได ้โดยร่วมกบัส่วนราชการ และทบวงมหาวิทยาลยัตอ้งให้มีการควบคุมดูแล
อยา่งใกลชิ้ด และกิจกรรมตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท์างการเมือง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ เร่ิมมีการจดัตั้งสโมสร
นกัศึกษาและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ น าไปสู่การประสานงานของนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัในเวลาต่อมา  
 กิจกรรมท่ีจดัเร่ิมมีการพฒันาให้มีความหลายหลายมากข้ึน มีทั้งกิจกรรมวิชาการ 
กีฬา และบ าเพ็ญประโยชน์ และนกัศึกษาก็เร่ิมกลบัมาเช่ือมโยงกบัสังคมมากข้ึน ส่วนกลุ่มลบัท่ี
เคล่ือนไหวมาก่อนน้ี ก็แปรสภาพไปเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะคล้ายพรรคนักศึกษา เขา้สู่การเลือกตั้ง
สโมสรนกัศึกษา และภายในเวลาไม่นานก็เร่ิมมีการประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา
ในการจดักิจกรรมเพิ่มมากข้ึน โดยมีการรวมตวักนัเพื่อท ากิจกรรมเฉพาะกิจ เช่น คณะกรรมการ
นิสิตนกัศึกษาช่วยเหลือประชาชนในปัญหาน ้ าท่วม (คน.ปน.) ท่ีออกไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การจดักิจกรรมให้ก าลังใจผูท่ี้พลาดหวงัจากการสอบคดัเลือกเข้า
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ (วรีะพงษ ์อธิปัญญาวงศ,์ 2551) 
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 เร่ิมมีการประสานงานระหว่างสถาบนัมากข้ึน โดยองค์กรนกัศึกษาเร่ิมรวมตวักนั
ในช่ือ “องค์การนกัศึกษา 18 สถาบนั” และ มีสโมสร/องคก์ารนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ มา
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ พฒันาเป็น 19 สถาบนัและ 20 สถาบนัตามล าดบั ท าให้ขบวนการนกัศึกษามีพลงัใน
การเรียกร้องและเคล่ือนไหวในประเด็นต่าง ๆ มากข้ึน รวมไปถึงการคดัคา้นส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมใน
สังคม โดยเน้นประเด็นปัญหาปากทอ้งเป็นหลกั เช่น การเคล่ือนไหวกรณีข้ึนค่าน ้ ามนั ในปี พ.ศ. 
2523 การเคล่ือนไหวกรณีข้ึนค่ารถเมลปี์ พ.ศ. 2524 และกรณีไล่ท่ีชุมชนแออดัพระรามส่ี เป็นตน้  
 โดยองค์กรนกัศึกษาดงักล่าว มีโครงสร้างท่ีค่อนขา้งหลวม การเคล่ือนไหวเกิดข้ึน
จากตวัแทนจากสถาบนัต่าง ๆ มาประชุมตกลงก าหนดนโยบายกนัเป็นคร้ังคราวแลว้แต่สถานการณ์
ท่ีจ าเป็น แสดงออกในลักษณะของผู ้น าร่วม (Collective Leadership) หรือนายกแต่ละสถาบัน        
ท  าหนา้ท่ีในฐานะทดัเทียมกนั ผลดัเปล่ียนข้ึนมาน าการเคล่ือนไหว ไม่มีเลขาธิการหรือต าแหน่งท่ี
เป็นทางการชดัเจนเหมือนดงัท่ีเป็นในช่วงของ ศนท.  

3.1.2.2 ปัญหาของขบวนการ “องคก์ารนกัศึกษา 18 สถาบนั” 
 ในปี พ.ศ. 2524 เครือข่ายของขบวนการนกัศึกษาดงักล่าวก็เขา้สู่ภาวะซบเซาของ
กิจกรรมนักศึกษาอีกคร้ัง ด้วยเหตุผลในด้านโครงสร้างหลายประการ อาทิ การแตกแยกทาง
ความคิดของผูน้ า การขาดแคลนทรัพยากรเงิน วสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี อนัเน่ืองจากการไม่มี
ผูรั้บผิดชอบโดยตรง ปัญหาการลาออกของผูน้ าในแต่ละมหาวิทยาลยั ปัญหาการขาดความเป็น
ประชาธิปไตยในองคก์ร เป็นตน้ 
 นอกจากปัญหาโครงสร้างองคก์รขององคก์ารนกัศึกษา 18 สถาบนัแลว้ สาเหตุอีก
ประการหน่ึงท่ีส าคญั อนัส่งผลต่อการหยดุชะงกัของขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ. 2524 คือ 
ประเด็นวิกฤตศรัทธาของแกนน านกัศึกษาในขณะนั้นท่ีมีต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในแนวสังคม
นิยม โดยเห็นไดจ้ากหลงัเหตุการณ์ “ป่าแตก”  ซ่ึงบรรดาผูน้ านิสิตนกัศึกษาท่ีเคยเขา้ป่าไปร่วมกบั 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงหลงั 6 ตุลาคม 2519 เร่ิมเดินทางกลบัเขา้สู่สังคมเมือง 
โดยในงานของ วีระพงษ์ อธิปัญญาวงษ์ ได้สรุปสาเหตุส าคญัของการล่มสลายของ พคท. ไว ้           
5 ประการดว้ยกนั คือ  

 ปัญหาเ ชิงภววิสั ย  ได้แ ก่  สถานการณ์สากล โดยเฉพาะการ1)
เป ล่ียนแปลงของประเทศในภูมิภาค ซ่ึงท าให้คนทั่วไปสับสนและสงสัยต่อการปฏิว ัติ
ภายในประเทศ 

 ปัญหาโครงสร้างภายในของ พคท. ท่ีมีระบบบริหารจดัการยงัไม่ดีพอ 2)
ทั้งในเร่ืองของการจดัเขตงาน  การขยายเขตงานท่ียากล าบาก การด าเนินงานยากล าบาก รวมทั้งการ
จดัการท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย  
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 ปัญหาของตวันกัศึกษาปัญญาชน ท่ียงัขาดประสบการณ์ ใจร้อน และ3)
มีทศันะดา้นเดียว 

 ปัญหาความขดัแยง้เชิงอุดมการณ์ ซ่ึงยงัมีความเขา้ใจต่อสังคมไทย 4)
และอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยน้อยเกินไป โดยส่วนหน่ึงเกิดจาก การมองภาพของการปฏิวติั
วฒันธรรมในจีน จนมองขา้มและละเลย ไม่เคารพต่อลกัษณะพิเศษของสังคมไทย 

 ปัญหาความแตกต่างทางความคิดระหว่างนักศึกษากับพรรค5)
คอมมิวนิสต ์ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาไม่ไดรั้บการยอมรับจากแกนน าพรรค จนท าให้นกัศึกษาบางคนรู้สึก
อดัอั้นและไม่พอใจ 
 ดงันั้น ภาพประกอบจากทั้งขบวนการนกัศึกษาในเมือง และนกัศึกษาท่ีเดินทางออก
จากป่า ซ่ึงลว้นส่งผลทางความคิดต่อกนั จึงส่งผลให้ขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงเวลานั้น มีการ
เคล่ือนไหวทางสังคมท่ีลดน้อยลง หรือมีการปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม จนท าให้เกิดภาพท่ีดู
เหมือนวา่ขบวนการนกัศึกษาในขณะนั้นหยดุน่ิง และไม่มีบทบาทดงัท่ีเคย  
 ในดา้นความคิดท่ีประสบกบัวิกฤติศรัทธาของอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย ยงัท าให้บรรดา
นกัศึกษามีการแสวงหาแนวคิดอ่ืน ๆ เพื่อหาค าตอบทางความคิดให้กบัตนเอง วา่ตนควรมีบทบาท
อย่างไรต่อสังคม โดยแนวความคิดกระแสรองท่ีเขา้มาในเวลานั้น อาทิ แนวนิเวศวิทยาการเมือง 
แนวคิดประชาสังคม แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมไปถึงกลุ่มแนวคิดประเภทวฒันธรรม
ชุมชนด้วย ซ่ึงส่วนประกอบของความหลากหลายทางความคิดท่ีเขา้มาน้ีเอง จึงเป็นเหตุท่ีท าให้
ขบวนการนกัศึกษาในเวลาต่อมามีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
 

 ขบวนการนักศึกษาไทย ยุคสหพนัธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)  3.1.3
3.1.3.1 ท่ีมาและลกัษณะส าคญัของสหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย 

 จากพื้นฐานและปัญหาเชิงโครงสร้างของเครือข่ายนกัศึกษา 18 สถาบนั ไดส่้งผลต่อ
พฒันาการคร้ังใหม่ของขบวนการนักศึกษาไทย กล่าวคือ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2527 ได้มีการจัด
สัมมนาองคก์ารนกัศึกษาทัว่ประเทศ ท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น และมีการพูดคุยถึงการปรับบทบาท
และการจดัรูปแบบองคก์รประสานงานใหม่ โดยเนน้ไปท่ีการพฒันาขบวนการนกัศึกษาให้มีความ
เขม้แข็งและสามารถรับใช้สังคมได้อย่างเต็มท่ี ต่อจากนั้นในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกนั องค์การ
นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได้มีการประชุมอีกคร้ังท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมีมติให้
จดัตั้งเป็น สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนนท. โดยมีวตัถุประสงค์ในการก่อตั้ง     
4 ประการ ไดแ้ก่ (สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546) 
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1) พิทกัษสิ์ทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชน 
2) เพื่อขจดัความไม่เป็นธรรมในสังคม เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ 
3) จรรโลงไว ้และพยายามพฒันาค่านิยม วฒันธรรม ความเช่ือท่ีสร้างสรรค์ของ
ประชาชน 
4) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง 

 
 โดย สนนท. ท่ีจดัตั้งข้ึนมานั้น เป็นองคก์รท่ีมีขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และโครงสร้าง
องคก์รท่ีชดัเจนกวา่องคก์ารนกัศึกษา 18 สถาบนัมาก อีกทั้งยงัมีการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของ
ผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจน จึงท าให ้สนนท. เป็นทั้งองคก์รประสานงานและองคก์รปฏิบติัการในเวลา
เดียวกนั โดยเฉพาะการเป็นองคก์รน าของขบวนการนกัศึกษาในการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
 บทบาททางการเมืองของ สนนท. ในช่วงแรกนั้น เสมือนองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีฝ่ายคา้น
นอกสภาฯ และเคล่ือนไหวเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลกั เน่ืองจากประเทศไทย ณ ขณะนั้น
ก าลงัประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจ เช่น การรณรงคใ์ห้ประชาชนงดใชสิ้นคา้ฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ 
การเคล่ือนไหวประเด็นราคาขา้ว เป็นตน้ รวมไปถึงการวิพากษว์ิจารณ์การซ้ือขายอาวุธของกองทพั 
ในการจัดซ้ือเคร่ืองบินรบ F-16 ในปี พ.ศ. 2528 ซ่ึงมีองค์การนักศึกษาเข้าร่วมเคล่ือนไหวกับ       
สนนท. ถึง 10 องคก์ร ในลกัษณะการเคล่ือนไหวเฉพาะกิจ 
 อีกประเด็นหน่ึงของการเคล่ือนไหวในเวลาต่อมา คงหนีไม่พน้การเคล่ือนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตย โดยไดมี้การเคล่ือนไหวเรียกร้องให้แกไ้ขรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2521 ในสอง
ประเด็น ไดแ้ก่ การใหน้ายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง และประธานสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรควร
เป็นประธานรัฐสภาโดยต าแหน่ง นอกจากน้ี ยงัมีการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการเขา้มามีอ านาจทาง
การเมืองของฝ่ายทหารดว้ย หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า ขบวนการนกัศึกษาให้ความส าคญัเป็นอยา่ง
มากกบัการเปล่ียนแปลงของระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงวิพากษ์วิจารณ์ 
การทุจริตคอรัปชัน่ไปพร้อมกนัดว้ย  

3.1.3.2 บทบาททางการเมืองของ สนนท. ในช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 
 ภายหลงัจากการรัฐประหารในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2534 ของคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) สนนท. ในฐานะองค์กรน าของขบวนการนกัศึกษาไดมี้การเคล่ือนไหว
คดัคา้นการรัฐประหารอยา่งหนกั ทั้งการอภิปรายท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และทอ้งสนามหลวง 
รวมถึงการเรียกร้องใหมี้การจดัการเลือกตั้งโดยเร็ว น าไปสู่บทบาททาง สนนท. ในปี พ.ศ. 2535 ตามมา 
 บทบาททางการเมืองของนักศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2535 ประเด็นหลักส าหรับ
นกัศึกษา อยู่ท่ีการพยายามคดัคา้นการสืบทอดอ านาจของ รสช. หรือ พลเอกสุจินดา คราประยูร 



66 

  

หวัหนา้คณะ รสช. ซ่ึงหน่ึงในความพยายามจะสืบทอดอ านาจนั้น คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบบั รสช. 
ก าหนดคุณสมบติันายกรัฐมนตรีท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือกล่าวคือ เป็น
การเปิดทางให้ผูน้ า รสช. เขา้ไปเป็นรัฐบาล ดงันั้น จากการเคล่ือนไหวคดัคา้นการรัฐประหารของ
นกัศึกษา จึงไดเ้ปล่ียนมาเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อคดัคา้นรัฐธรรมนูญฉบบั รสช. โดยมียุทธวิธีต่าง ๆ 
เช่น การท่ีนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล เลขาธิการ สนนท. ในขณะนั้น ตระเวนไฮปาร์ควิพากษ์
วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญทัว่กรุงเทพฯ หรืออีกยุทธศาสตร์หน่ึงคือ การจัดท าประชามติรณรงค์
รัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนในจงัหวดัใหญ่ใน 4 ภาค รวมถึงประชาชนในจงัหวดัอ่ืน ๆ และคน
ไทยในต่างประเทศร่วมลงความเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดผ้ลประชามติ  
ท่ีส าคญั ได้แก่ ผูล้งประชามติ ร้อยละ 94.95 เห็นว่าตอ้งการให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง 
และร้อยละ 91.5 ตอ้งการใหว้ฒิุสมาชิก (ซ่ึงไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง) มีอ านาจลดลง  
 อย่างไรก็ตาม ในวนัท่ี 1 เมษายน 2535 พลเอกสุจินดา ก็ยงัคงไดข้ึ้นด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เป็นท่ีมาของการประทว้งคดัคา้นจ านวนมาก และ
กลายเป็นการชุมนุมใหญ่ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2535 ภายใต้คณะแกนน า 7 กลุ่ม ได้แก่ พลตรี
จ าลอง ศรีเมือง กลุ่มนกัวิชาการเพื่อประชาธิปไตย พรรคการเมืองฝ่ายคา้น คณะกรรมการรณรงค์
เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และ สนนท. ไดร้วมกนัจดัตั้งสหพนัธ์ประชาธิปไตยข้ึน เพื่อประสาน
ความเคล่ือนไหวคดัคา้นกรณีดงักล่าว มีการเคล่ือนขบวนออกจากสนามหลวงไปยงัรัฐสภา และเกิด
การปะทะกนัระหวา่งผูชุ้มนุมกบัฝ่ายรัฐ น าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงในท่ีสุด แต่การเคล่ือนขบวน
ในคร้ังนั้น กลุ่มนกัวชิาการเพื่อประชาธิปไตย ครป. และ สนนท. ไม่ไดร่้วมขบวนดว้ยแต่อยา่งใด 
 โดยบทบาทของ สนนท. ขณะนั้น ส่วนใหญ่อยู่ท่ีการออกแถลงการณ์และเสนอ    
ขอ้เรียกร้อง มีประเด็นส าคญัในช่วงหลงัเหตุการณ์ความรุนแรง คือ ให้พลเอกสุจินดา ลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน และให้ส่ือมวลชนน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารทั้งสองฝ่าย รวมถึงมีการออกแถลงการณ์ประณามผูท่ี้มีส่วนร่วมกบัการก่อความรุนแรงต่อ
ประชาชน โดยเฉพาะนายทหารท่ีมีอ านาจสั่งการ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการเคล่ือนไหวโดยการไป
เยี่ยมทหารท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อยุทธวิธีและเป้าหมายของ สนนท. ในการปฏิบติัการ รวมไปถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองร่วมกบัขบวนการทางการเมืองอ่ืน ๆ แมว้า่ขบวนการนกัศึกษานั้น จะเป็นเพียงตวั
ประกอบท่ีไม่ค่อยมีการพดูถึงในประวติัศาสตร์ของเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ก็ตาม 

3.1.3.3 บทบาทในการเคล่ือนไหวผลกัดนัร่างรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540  
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 ผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ทางการเมืองในปี  พ.ศ. 2535 กระแสการปฏิรูปทาง
การเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลกัดนัให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(สสร.) ซ่ึงน าโดย นายอานนัท ์ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
 บทบาทหลกัของ สนนท. และบรรดาองคก์รนกัศึกษาอ่ืน ๆ อาทิ องคก์ารนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นตน้ ร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ อาทิ คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตย 
(ครป.) คณะกรรมการญาติวีรชน สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ ไดร้วมตวักนัในนามของ
เครือข่าย 30 องค์กรเพื่อประชาธิปไตย ซ่ึงมีบทบาทในการเคล่ือนไหวเพื่อรัฐธรรมนูญและปฏิรูป
การเมือง ตั้งแต่การมีขอ้เสนอและร่วมผลกัดนัแนวคิดเร่ืองต่าง ๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญ เช่น การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การให้คณะรัฐมนตรีตอ้งมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) การส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรี รวมไปถึงการเสนอให้มีระบบควบคุมตรวจสอบ
การเมืองโดยประชาชน  
 นอกจากน้ี ภายหลังการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จส้ิน สนนท. ได้มีการจัดประชุม
นกัศึกษาทัว่ประเทศ เพื่อก าหนดบทบาทและท่าทีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว และยงัมีการ
เคล่ือนไหวสนบัสนุนภายใตก้ารรณรงค์ “ไฟเขียว” เพื่อผลกัดนัให้รัฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2540 
ผา่นการประชามติ และไดป้ระกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

3.1.3.4 ภารกิจของขบวนการนกัศึกษาในการสนบัสนุนองคก์รภาคประชาชน 
 แมว้า่บทบาทของ สนนท. ในการเมืองยุค NGOs (กลุ่มองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร) 
และการสถาปนาการเมืองภาคประชาชนภายใตก้ารประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2540 จะถูก
วพิากษว์จิารณ์วา่ ขบวนการนกัศึกษาเป็นเพียงตวัแปรตามท่ีไม่มีความจ าเป็น (ศิโรตม ์คลา้มไพบูลย ์
อา้งใน อุเชนทร์ เชียงแสน, 2556) แต่กระนั้น อุเชนทร์ เชียงแสน ก็ยงัคงให้ขอ้สรุปถึงบทบาทและ
ต าแหน่งแห่งท่ีของขบวนการนกัศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2540 (อุเชนทร์ เชียงแสน, 2556) ไวว้า่  

ในแง่รูปแบบการเคล่ือนไหว เน่ืองจาก สนนท. ไม่ไดเ้ป็นองคก์รมวลชนท่ีจะน ามา
กดดนัต่อรองกบัรัฐบาลเหมือนองค์กรอ่ืน จึงใช้จุดเด่นของความเป็นองค์กรนักศึกษาซ่ึง   
ไม่เก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองหรือผลประโยชน์ทางการเมืองอ่ืน หรือในฐานะพลงับริสุทธ์ิ 
ท่ีมีขนาดเล็ก สามารถเคล่ือนไหวได้เร็วและมีสีสันทางการเมืองได้ ออกแบบการ
เคล่ือนไหวในลกัษณะ ‘แรง ออกแบบคม เคล่ือนไหวเร็ว’ เช่น ออกแถลงการณ์ ยื่นหนงัสือ 
ถือป้ายผา้ วางหรีด เผาหุ่น รณรงค ์ฯลฯ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวรายวนั ผสมรวมกบัการจดั
ประชุม สัมมนา ในห้องประชุม ทั้งหมดน้ีเป็นเป้าหมายหลกั คือ แยง่ชิงสร้างพื้นท่ีข่าวบน
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หน้าหนังสือพิมพ์ ส่ือมวลชน เพื่อเสนอประเด็นและความเห็นของตนเองต่อสาธารณะ   
เพื่อเป็นเง่ือนไขในการผลกัดนัขอ้เรียกร้องของตนในเร่ืองต่าง ๆ 

 การเคล่ือนไหวส่วนใหญ่ของขบวนการภาคประชาชนส่วนใหญ่ ในช่วงทศวรรษ 
2530 มกัจะเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขบวนการสมชัชาคนจนโดยการ
ท างานเคล่ือนไหวท่ีส าคัญของ สนนท. ในช่วงเวลาดังกล่าว มกัจะท างานในลักษณะของการ
ประสานการท างาน 3 องค์กร ระหว่าง สนนท. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 
และกลุ่มเพื่อนประชาชน โดยแต่ละกลุ่มนั้นไม่ไดเ้ป็นองค์กรท่ีมีมวลชนของตนเองหรือมีปัญหา
เฉพาะตวัของตนเอง หากแต่เขา้ร่วมหรือสนบัสนุนการเคล่ือนไหวขององคก์รประชาชนอ่ืน ๆ และ
ในบางคร้ังก็ออกกลายเป็นผูน้ าในการเคล่ือนไหวในบางประเด็น 
  

 ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงก่อนการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 3.1.4
 ตามการวิเคราะห์จ าแนกขบวนการนกัศึกษาไทย โดยจารุวฒัน์ เกยูรวรรณ ซ่ึงปรากฏใน
บทความเร่ือง ขบวนการนักศึกษาไทย (จารุวฒัน์ เกยูรวรรณ , 2549) ในหนงัสือรวมบทความ 
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในไทย ของใจ อ๊ึงภากรณ์ และคณะ ไดแ้บ่งกลุ่มขบวนการนกัศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยมีบริบททางการเมืองในยคุสมยัเขา้มาเป็นปัจจยั โดยแบ่งเป็น ขบวนการ
นักศึกษาตามกรอบเดิม และการวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาในช่วงการขับไล่ทักษิณ อันมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

3.1.4.1 การวเิคราะห์องคก์รของขบวนการนกัศึกษาตามกรอบเดิม 
 ขบวนการนกัศึกษากรอบเดิม ไดแ้ก่ องคก์รแบบเป็นทางการท่ีอาจตั้งข้ึนมาตั้งแต่
สมยั 14 ตุลาฯ หรือค่ายอาสาต่าง ๆ ซ่ึงการสั่งสมความคิด และพฒันาการอนัยาวนาน ท าให้องคก์รมี
ความเป็นอนุรักษนิ์ยมค่อนขา้งสูง มีลกัษณะท่ีแข็งตวัและเนน้ระบบอาวุโส ซ่ึงท าให้องคก์รมีระดบั
การเปล่ียนแปลงต ่า ส่วนในเร่ืองการท างานนั้น จะมีลกัษณะประเด็นท่ีต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค 
และอาจแบ่งระดบัการท างานเป็น “งานเยน็” ซ่ึงหมายถึงงานประเภทปลูกจิตส านึก เป็นงานประจ า
ท่ีท าทุกๆปี กบังานประเภท “งานร้อน” ซ่ึงหมายถึงงานเคล่ือนไหวตามประเด็นเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึน
และเป็นปัญหาในสังคม 
 ซ่ึง องคก์รนกัศึกษาตามกรอบเดิมนั้น อาจแบ่งประเภทไดด้งัน้ี คือ  
 1) กลุ่มกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น กลุ่มท่ีท ากิจกรรมแนวสังคม
สงเคราะห์เพียงอยา่งเดียว เช่น กลุ่มค่ายสร้าง/ค่ายอาสา สอนหนงัสือเด็ก กบัอีกประเภทคือ กลุ่มท่ี
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ร่วมเคล่ือนไหวต่อสู้กบัขบวนการภาคประชาชนในกรณีต่างๆ เช่น สิทธิชุมชน ซ่ึงกลุ่มประเภทหลงั
น้ีมกัท างานคู่กบัองคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ของชมรมนกัศึกษาเหล่าน้ีอีกที 
 2) ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เกิดจากการยุบตวัลงของ
คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (คอทส.) เม่ือปี พ.ศ. 2545 เน่ืองจาก
ความแตกแยกทางความคิด ระหวา่งกลุ่มท่ีเนน้การเคล่ือนไหวต่อสู้โดยมองปัญหาส่ิงแวดลอ้มวา่มา
จากโครงสร้างของรัฐ กบักลุ่มท่ีเช่ือวา่การอนุรักษต์อ้งเกิดจากปัจเจกชน ซ่ึงในระยะหลงัมีกิจกรรม
โดดเด่นกวา่ ประเภทการปลูกจิตส านึก เดินป่า ปลูกตน้ไม ้ซ่ึงมกัเป็นกิจกรรมแบบนกัอนุรักษสุ์ดขั้ว 
 3) พรรคนักศึกษา ซ่ึงมีบทบาทในขณะนั้นโดดเด่นใน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พรรคเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมนกัศึกษาท่ีนัน่โดยตรง ส่วนหน่ึง
เพราะมกัจะมีความเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมือง หรือเก่ียวขอ้งกบัขบวนการภาคประชาชนภายนอก 
การไดช้ยัชนะของพรรคใดพรรคหน่ึงจึงอาจท าใหก้ารเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาเปล่ียนไป 
 นอกจากน้ี การแบ่งประเภทของขบวนการนกัศึกษาอาจสามารถแบ่งออกตามการ
เคล่ือนไหวในแต่ละภูมิภาค  เช่น สนนท. ในภาคกลาง (ซ่ึงถือเป็นองค์กรท่ีโดดเด่นในขบวนการ
นักศึกษาไทย) หรือขบวนการในภาคอ่ืนๆ ซ่ึงแต่ละท่ีมีส่วนเหมือนกันคือ มกัเช่ือมโยงกับการ
เคล่ือนไหวของ NGOs ในพื้นท่ี แต่ในขณะเดียวกนัการเคล่ือนไหวในภูมิภาคกลบัไม่ไดมี้องค์กร
กลางท่ีชดัเจน เหมือนท่ีเกิดข้ึนแบบ สนนท. ในกรุงเทพฯมหานคร  
 องคก์รอีกแบบคือ องคก์รนกัศึกษารูปแบบใหม่ นอกกรอบเดิม ซ่ึงเร่ิมก่อร้างสร้าง
ตวัและเพิ่มบทบาทส าคญัอยา่งต่อเน่ือง ปรากฏอยูใ่นรูปของกลุ่มกิจกรรมอิสระภายในมหาวิทยาลยั 
หรือขา้มมหาวิทยาลยั ซ่ึงอาจแบ่งเป็น (1) กลุ่มกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายด้านการเมืองโดยตรง และ     
(2) คือกลุ่มกิจกรรมท่ีไม่มีเป้าหมายทางการเมืองชดัเจน 

3.1.4.2 การวเิคราะห์ขบวนการนกัศึกษาในช่วงการขบัไล่ทกัษิณ 
 ในช่วงเวลาเดียวกนักบั ความเส่ือมศรัทธาของรัฐบาลทกัษิณ และการเกิดข้ึนของ
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บรรยากาศเช่นน้ีไดส้ร้างความคึกคกัทางการเมืองให้กบั
ขบวนการนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีกลุ่มเฉพาะกิจตั้งข้ึนมากมายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ดังกล่าว ในขณะท่ีกลุ่มเดิมต่างก็ออกมาแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์น้ี ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม
แนวคิดคร่าว ๆ ไดแ้ก่  
 1) กลุ่มท่ีตอ้งการไล่ทกัษิณและเขา้ร่วมกบัพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
ซ่ึงมีดว้ยกนั 3 กลุ่มหลกั คือ สมาพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) กลุ่มแรงคิดและ
กลุ่มนกัศึกษานิดา้เพื่อประชาธิปไตย และองคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง (ภายใตก้ารน า
ของพรรคสานแสงทอง)  
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 2) กลุ่มท่ีตอ้งการไล่ทกัษิณแต่ไม่เขา้ร่วมกันพนัธมิตร ประกอบด้วยกลุ่มอย่าง 
อมธ. กลุ่มล้อการเมือง เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากความไม่แน่ใจว่าเครือข่ายพนัธมิตรฯ           
มีแนวทางท่ีสุดโต่ง ในขณะท่ีควรใชเ้คร่ืองมือทางกฎหมายในการไล่ทกัษิณ เช่น ตั้งโตะ๊ล่ารายช่ือ  
 3) นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการไล่ทกัษิณ เน่ืองจากเห็นวา่ทกัษิณนั้น
มาจากกระบวนการประชาธิปไตย ตอ้งเคารพรัฐธรรมนูญ ดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป ประวติัศาสตร์ขบวนการนักศึกษาไทย นบัตั้งแต่ยุครุ่งเรืองซ่ึงขบวนการ
นกัศึกษามีความเป็นปึกแผน่ทั้งในเชิงอุดมการณ์และองคก์รการเคล่ือนไหว เร่ือยมาจนถึงยุคความ
หลากหลายทางอุดมการณ์และจ านวนองค์กรนักศึกษาท่ีมีจ านวนมากข้ึน ได้ท าให้ขบวนการ
นักศึกษาไทยกลุ่มต่าง ๆ มีความเป็นหน่ึงเดียวกัน (Unity) น้อยลง แต่กลับสร้างให้เกิดการ
เคล่ือนไหวในประเด็นท่ีหลากหลายและกระจดักระจายมากข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลพฒันาการของ
ขบวนการนกัศึกษาไทยดงักล่าวมาเป็นกรอบสมมติฐานตั้งตน้ ให้สามารถน าไปสู่การจดัจ าแนก
ขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงเวลาท่ีจะศึกษา (พ.ศ. 2549 – 2557) ต่อไป 

 

3.2 บทวเิคราะห์ว่าด้วย “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน” 
 
 หลังจากการปริทัศน์งานประวติัศาสตร์ขบวนการนักศึกษาไทยท่ีผ่านมา ก่อนจะถึง
ช่วงเวลาท่ีศึกษา (ปี พ.ศ. 2549 – 2557) ภายใตค้  าถามหลกัและค าถามแรกของงานวิจยั ท่ีตั้งค  าถาม
วา่ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ดูจะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งพินิจวิเคราะห์ก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยผูใ้ห้
ขอ้มูลต่างก็ใหค้  าตอบไวห้ลายแนวทาง แต่ยงัคงมีจุดร่วมของค าตอบโดยตั้งขอ้สังเกตวา่ ขบวนการ
นักศึกษาไทยดูเหมือนจะค่อย ๆ เลือนหายไปจากการระบบการเมืองไทยจริง ๆ ภายใต้สังคม
การเมืองในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาน้ี  
 การตอบค าถามดงักล่าว ส่วนหน่ึงคือมุมมองต่อการสร้างจุดเน้น (Focus) ของงานวิจยัว่า 
จะใหค้วามส าคญักบัมุมมองใด ระหวา่ง (1) การมองค าถามดงักล่าวในแง่ของวาทกรรม ซ่ึงเนน้การ
วิเคราะห์วาทกรรมอนัมีขบวนการนกัศึกษาเป็นผูถู้กกล่าวถึงจากบริบททางการเมือง (2) การมอง
ค าถามดงักล่าวในแง่โครงสร้างของตวัละครทางสังคม (Actor) ซ่ึงเนน้การวิเคราะห์ท่ีตวันกัศึกษา 
(Student) ทั้ งความคิดและบริบทท่ีท าให้ความคิดนักศึกษาเปล่ียนไป และ (3) การมองค าถาม
ดงักล่าวในแง่ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) ซ่ึงเน้นการวิเคราะห์ปัจจยั 
ทั้งภายในและภายนอกของขบวนการนักศึกษาตามทฤษฎีขบวนการทางสังคม ในฐานะท่ีเป็น
ขบวนการทางสังคมขบวนการหน่ึง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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 มองค าถามดังกล่าวในแง่ของวาทกรรม  3.2.1
หากมองในเชิงวาทกรรมและปฏิบติัการว่าดว้ยความชอบธรรมของการเคล่ือนไหวทาง

การเมือง “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ?” จึงเป็นเพียงค าถามหน่ึงท่ีถูกจุดประเด็นข้ึนมาเพื่อหวงั
ผลทางการเมืองบางอยา่งในช่วงของความขดัแยง้ทางการเมือง กล่าวคือ ในหลายคร้ัง ไม่วา่จะเป็น 
เวทีเสวนา เวทีปราศรัยของการเมืองภาคประชาชน งานร าลึกของขบวนการ หรือ การให้สัมภาษณ์
ทางวชิาการต่าง ๆ ค าถามวา่ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน เป็นเพียงค าถามหน่ึงท่ีเร้าอารมณ์ผูอ่้าน 
ผูฟั้ง เพื่อหวงัผลทางการเมืองบางอยา่งดว้ยการกล่าวถึงนกัศึกษา ซ่ึงอาจสร้างมุมมองต่อการกล่าวถึง
ดงักล่าวไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ลกัษณะ  
 ลักษณะแรก คือ การกล่าวถึงขบวนการนักศึกษาบนเวทีของขบวนการทางการเมือง         
ในยุคของความขดัแยง้ทางการเมือง ในเชิงเรียกร้อง/เสียดสี โดยความตอ้งการให้นกัศึกษาต่ืนตวั
ทางการเมือง และ มาเขา้ร่วมกบัขบวนการทางการเมืองในฝ่ายของตน  

ลกัษณะท่ีสอง คือ การกล่าวถึงในเชิงบวกเม่ือมีนกัศึกษา/เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมอยูใ่นแนว
ร่วมของขบวนการผูพ้ดู หรือพดูอีกลกัษณะหน่ึงคือเป็นการเหมารวมเอาวา่นกัศึกษา-เยาวชน-คนรุ่น
ใหม่อยูข่า้งเรา เพื่ออา้งความชอบธรรมทางการเมืองใหก้บัขบวนการนั้น ๆ  

ลักษณะท่ีสาม คือ การกล่าวถึงในแง่ลบเม่ือพบว่ามีนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่         
ไปเคล่ือนไหวกบัอีกฝ่าย หรือแสดงท่าทีไม่เห็นดว้ยกบัขบวนการของผูพู้ด การกล่าวในลกัษณะน้ี
ส่วนใหญ่จะพูดถึงขบวนการนักศึกษาในเชิงดูถูก ดูแคลน เช่นว่าขาดวุฒิภาวะ ขาดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองไทย หรือแมก้ระทัง่ การมองวา่กลุ่มนกัศึกษาท่ีคิดต่างนั้นเป็นเพียงนกัศึกษา
ส่วนนอ้ยของสังคม  

ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึง “ขบวนการนกัศึกษา” ในลกัษณะใดก็แล้วแต่ เราจะพบว่าวาท
กรรมว่าด้วยขบวนการนักศึกษา และนักศึกษากบัการเมือง ยงัคงมีความส าคญักบัความเป็นไป
ทางการเมืองในยุคปัจจุบนั ในแง่ของภาพมายา และความทรงจ า กล่าวคือ เราไม่อาจปฏิเสธไดว้่า
ขบวนการนกัศึกษานั้นมีบทบาทส าคญักบัประวติัศาสตร์การเมืองไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในเหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองไทย อยา่ง 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519 หรือแมก้ระทัง่
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ซ่ึงหากจะพูดอย่างจริงจังแล้ว เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 เอง 
ขบวนการนกัศึกษาก็มิไดมี้บทบาทน าบนเวทีทางการเมือง หากแต่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของแนวร่วม
ภาคประชาชนท่ีมีนกัเคล่ือนไหว นกัวชิาการ เป็นผูมี้บทบาทหลกัดว้ยซ ้ า 

กล่าวอยา่งถึงท่ีสุด ขบวนการนกัศึกษา แมจ้ะไม่ไดมี้บทบาทหลกัส าหรับการเมืองไทยใน
ระยะหลงั แต่ก็ยงัเป็นตวัละครหลกับนเร่ืองเล่า (Narrative) ในประวติัศาสตร์การเมืองไทยสมยัใหม่ 
ผ่านการเช่ือมร้อยภาพการต่อสู้ท่ียิ่งใหญ่ของขบวนการนักศึกษาในช่วงกลางทศวรรษ 2510 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัภาพประวติัศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงมีความคลาสสิคและเป็นภาพท่ีขาย 
ความเป็นพลังบริสุทธ์ิของขบวนการนักศึกษา ความทรงจ าเชิงบวกเหล่าน้ีมกัจะถูกพูดซ ้ า ๆ          
บนพื้นท่ีท่ีตอ้งการความเปล่ียนแปลง เพราะมนัคือภาพความส าเร็จเพียงไม่ก่ีภาพบนความทรงจ า
ของขบวนการนกัศึกษาไทยและฝ่ายประชาชน 

ความทรงจ านั้นต่างกับประวติัศาสตร์ เน่ืองด้วยความทรงจ าเหล่าน้ี มีชีวิตและมีความ
หลากหลาย สามารถถูกเลือกสรรดัดแปลง พร้อมท่ีจะถูกตดัต่อ แกไ้ข เฉพาะส่วนท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูป้ลุกความทรงจ าเหล่านั้น ในขณะท่ีประวติัศาสตร์ คือ ความทรงจ าร่วมท่ีถูกคดั
สรรรวบรวมมีความเป็นเร่ืองเดียวกนัมากข้ึน ประวติัศาสตร์จึงเป็นของทุกคน และเขา้ไปแทนท่ี
ความทรงจ าในท่ีสุด ดงัตวัอย่างเช่น กรณีการพยายามลบเลือนความทรงจ าของเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 
ออกจากความทรงจ า โดยจดัการมนัดว้ยความเงียบ (ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, 2558, น. 233-235) สุดทา้ย
แลว้ จึงกลัน่กรองออกมาเป็นประวติัศาสตร์ท่ีบิดเบ้ียว แบ่งแยกความทรงจ าระหวา่ง 14 ตุลาฯ กบั   
6 ตุลาฯ ออกจากกนั และสถาปนาเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ เป็นภาพชยัชนะของขบวนการนกัศึกษาและ
ฝ่ายประชาชน และละเลยท่ีจะหยิบยกความทรงจ าเก่ียวกับเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ มาใช้ปลุกพลัง
นกัศึกษาบนเวทีของการเมืองภาคประชาชน 

อย่างไรก็ตามประวติัศาสตร์หรือความทรงจ าท่ีถูกกลั่นกรองแล้วเหล่าน้ี ยงัคงเป็นภาพ 
ขบวนการนักศึกษาในฐานะพลังท่ีเคยเปล่ียนแปลงการเมืองไทย ภาพเหล่าน้ีจึงยงัขายได้และ
สามารถสร้างความชอบธรรมให้กบัขบวนการทางการเมืองท่ีเอ่ยอ้างเร่ืองน้ีข้ึนมา “ขบวนการ
นักศึกษาหายไปไหน ?” จึงไม่ใช่ค าถามอ่ืนใดนอกเสียจากการเรียกร้องให้นักศึกษา เยาวชน         
คนรุ่นใหม่ มาสนับสนุนหรือเคล่ือนไหวทางการเมือง เพราะนั่นคือการอุปมาโดยนัยยะว่า 
ขบวนการทางการเมืองของตนนั้นถูกตอ้ง และก าลงัจะท าการเปล่ียนแปลงทางการเมืองไดส้ าเร็จ
ดงัท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ 

ในกรณีน้ี ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน อาจเป็นวาทกรรมท่ีปรากฏในรูปวลีอ่ืน ท่ีส่ือ
ความหมายเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างการเมืองขา้งตน้ ยกตวัอย่างเช่น “เหลือง-แดง (มธ.) มาแลว้ 
แดง-เหลือง (จปร.) อยูไ่หน” ในช่วงของการเคล่ือนไหวต่อตา้น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ปลายปี พ.ศ. 
2557 ซ่ึงมีนยัยะแสดงถึงการท่ีนกัศึกษาธรรมศาสตร์ร่วมการขบวนการคดัคา้น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  

หากยกตวัอยา่งไปไกลกวา่นั้น กลุ่มวาทกรรมวา่ดว้ยนกัศึกษาหายไปไหน ในส่วนท่ีแปลง
เป็นประโยคเด่ียว หรือค าขวญัสั้น ๆ ยงัสามารถท าให้เกิดการตีความไดห้ลายมุมตามบริบทการใช ้
อาทิ (1) วลี “ธรรมศาสตร์ตายแลว้” ในมุมแรกอาจจะถูกเขียนลงในโปสเตอร์ใช้เสียดสีนกัศึกษา
ธรรมศาสตร์เม่ือนักศึกษาธรรมศาสตร์ดูเหมือนจะห่างหายจากการเมือง หรือ (2) นักศึกษากลุ่ม 
LLTD เคยมีการใช้ค  าว่า “ธรรมศาสตร์ตายแลว้” ประทว้งเชิงสัญลกัษณ์พร้อมวางพวกหรีดให้กบั
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตอบโต้กรณีท่ี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
มีมติไม่ให้กลุ่มนิติราษฎร์ใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแสดงความคิดเห็น       
หรือเคล่ือนไหวใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั ม.112 (นกัศึกษาวางหรีดคา้น "มธ." ปิดเวทีถกแก ้ม.112, 2555) 
และ (3) อั้ม เนโกะ นกักิจกรรมนกัศึกษา เคยใชเ้ป็นช่ือบทความในเชิงต่อวา่นกัศึกษาธรรมศาสตร์ 
ในช่วงท่ีมีนกัศึกษากลุ่ม TU-spirit แสดงความเห็นใหม้หาวทิยาลยัเลิกจา้งนกัวิชาการท่ีถูกกล่าวอา้ง
ว่าเป็นนกัวิชาการเส้ือแดง ซ่ึงอั้ม เนโกะระบุว่าการท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยกบัการปิดกั้นเสรีภาพทาง
วชิาการก็เท่ากบัเป็นการปลุกซอมบ้ีธรรมศาสตร์ข้ึนมา (Aum Neko, 2557) 

ซ่ึงใน 3 กรณีขา้งตน้น้ี เป็นตวัอย่างท่ีเห็นไดถึ้ง 3 นยัยะ ทั้งความพยายามจะให้วาทกรรม
บรรลุผลในแง่การเสียดสีให้ขบวนการนกัศึกษาเขา้ร่วมกบัขบวนการทางการเมือง การเหน็บแนม
เม่ือมีขบวนการนักศึกษาเห็นต่างจากขบวนการทางการเมือง และเพิ่มความชอบธรรมของ
ขบวนการทางการเมืองเม่ือขบวนการนกัศึกษามาเขา้ร่วมดว้ย 

ดงันั้น หากมองในมุมของนกัศึกษาแลว้ วาทกรรม “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน” จึงไม่
ต่างกบัการกระตุน้จิตส านึกและอุดมการณ์วา่ดว้ย “ความเป็นนกัศึกษา” และ “การบทบาททางการ
เมืองของนกัศึกษา” ซ่ึงถูกยึดโยงกบัเร่ืองเล่าและความทรงจ าท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ กลายเป็นค าถาม
เชิงเปรียบเทียบท่ีท าหนา้ท่ีในการต่อสู้แยง่ชิงนิยามดงักล่าวบนสนามวาทกรรม (Discourse Field)  

เพราะการให้ค  านิยามว่าดว้ย “ความเป็นนกัศึกษา” ส าคญัต่อการสร้างตวัตนและก าหนด
ต าแหน่งแห่งท่ีของนกัศึกษาบนพื้นท่ีทางสังคม ดงัท่ี ประจกัษ ์กอ้งกีรติ กล่าวถึง วาทกรรมว่าดว้ย
ความเป็นนกัศึกษาในช่วงหลงั พ.ศ. 2510 ท่ีมีส่วนส่งผลต่อความคิดของผูน้ านกัศึกษาในเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516 ไวว้า่ (ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, 2548) 

วาทกรรมคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นหน้ีสังคมแพร่หลายทัว่ไปในหมู่นกักิจกรรม-นกัศึกษา
ท่ีต่ืนตวัทางการเมืองในทศวรรษ 2510 แมจ้ะเป็นทศันะท่ีเรียกไดว้่าเป็นทศันะแบบชนชั้น
น า (Elitist) ทว่าเป็นชนชั้นน าคนละแบบกบัอภิสิทธ์ิชนท่ีใช้ฐานะอนัสูงส่งของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตวัและหมู่คณะ นักกิจกรรมเหล่าน้ีสร้างค่านิยมและความหมายใหม่ว่า
สถานะท่ีสูงของนักศึกษาควรถูกโน้มน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนร่วมชาติ 
นบัเป็นการให้ความหมายใหม่ต่อค าวา่ “นกัศึกษา” ท่ีมีนยัส าคญัอยา่งมาก และวาทกรรม
ดงักล่าวน้ีน่ีเองท่ีเป็นแรงผลกัดนัอยู่เบ้ืองหลงัความเคล่ือนไหวของนกัศึกษาหัวก้าวหน้า
กลุ่มเล็ก ๆ ท่ีค่อย ๆ ก่อตวัข้ึนในธรรมศาสตร์และในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ ตั้งแต่
ปลายทศวรรษ 2500 
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ถา้เจาะจงตวัอย่างให้ชดัอีกตวัอย่างหน่ึง ไดแ้ก่กรณีบทกวี “เพลงเถ่ือนแห่งสถาบนั” ของ
วิทยากร เชียงกูล ในห้วงทศวรรษก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2561 ท่ีแสดงบทบาทในการเสียดสี 
วิพากษ์ และตั้งค  าถามต่อเป้าหมายการใชชี้วิตมหาวิทยาลยัของนกัศึกษา ดงัท่อนหน่ึงว่า “ฉันเยาว ์
ฉันเขลา ฉันท่ึง....ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวงั เก็บอะไร ไปมากมาย สุดทา้ยให้กระดาษฉัน
แผ่นเดียว” ซ่ึงการตั้งค  าถามต่อความเป็นนกัศึกษาในยุคสายลมแสงแดดดงักล่าว ไดส่้งผลต่อการ
ก าหนดตวัตนและทิศทางการท ากิจกรรมนกัศึกษาใหเ้ปล่ียนไปดว้ยในทางหน่ึง 

ดงันั้น กรณีเช่นน้ีค าถามวา่ “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ?” จึงอาจท าหนา้ท่ีไม่ต่างกบั
บทกวีดงักล่าว เพราะต่างก็ล้วนแสดงบทบาทในการตั้งค  าถามถึงบทบาทของนักศึกษาท่ีเป็นอยู่
เช่นกนั ซ่ึงในประเด็นน้ีจะอภิปรายถึงรายละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 

 
 มองค าถามดังกล่าวในแง่โครงสร้างของตัวละครทางสังคม  3.2.2

มองค าถามดังกล่าวในแง่ของการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของตวัละครทางสังคม 
(Political Actor) ท่ีเรียกวา่ “นกัศึกษา” กล่าวคือ “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ?” เกิดจากความ
เปล่ียนแปลงของนกัศึกษา ท่ีไม่ใช่แค่ในแง่ของขบวนการ (Social Movement) แต่อธิบายถึงหนา้ท่ี
และบทบาทของตวันกัศึกษาเอง ในฐานะตวัละครหน่ึงในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 ถา้ยอ้นกลบัไปยุคหน่ึงท่ีขบวนการนกัศึกษาก าลงัรุ่งโรจน์ ต่างส านกัคิดก็ต่างพยายามจะ
จ าแนกว่านกัศึกษา (Student) จดัอยู่ในชนชั้นใดของสังคม และควรมีบทบาทในการขบัเคล่ือน
สังคมอยา่งไร ซ่ึงส านกัคิดแบบซา้ยมกัจะมองวา่ นกัศึกษาในขณะนั้นคือชนชั้นกลางในสังคม หรือ 
ท่ีบางต าราอาจเรียกวา่ กระฎุมพีนอ้ย (Pretty Bourgeois) ท่ีเพียงผูท่ี้เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัเพื่อ
ขยบัฐานะทางสังคมของตน กลายเป็นชนชั้นกลางและแรงงานในระบบเศรษฐกิจอยา่งเต็มตวั แง่น้ี 
นกัศึกษาจึงไม่ไดมี้พนัธะหนา้ท่ีใด ๆ ต่อสังคม นอกเสียจากการมาเรียนหนงัสือและจบไปท างานใน
ระบบเศรษฐกิจ 
 หากมองในมุมน้ี ความคิดวา่ดว้ยพนัธะหนา้ท่ีของนกัศึกษา จึงเกิดจากการประกอบสร้าง
ของ 2 ตวัแปรส าคญั ไดแ้ก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของนกัศึกษา และการให้ค  านิยามวา่ดว้ย 
ความเป็นนักศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ี ผู ้วิจ ัยก าหนดพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะประเด็นหลัง  ในพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่ออธิบายพอให้เห็นภาพโดยสังเขป ส่วนในประเด็นเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของนกัศึกษานั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัและมี
ความเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยา่งมาก จึงควรมีการส ารวจวิจยัอยา่งเป็นระบบในประเด็นดงักล่าว
โดยอาจเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยัช้ินน้ีต่อไป 
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3.2.2.1 นิยามวา่ดว้ย “ความเป็นนกัศึกษา” 
แนวคิดเร่ืองความเป็นนกัศึกษานั้น อาจเรียกไดว้า่มีความส าคญัและเป็นส่วนหน่ึงท่ี

คู่กบัการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการท ากิจกรรมของนกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของ
การเมืองวฒันธรรม (Cultural Politics) หรือการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ กล่าวคือ การเคล่ือนไหวทาง
การเมืองของนกัศึกษา มิใช่อ่ืนใด นอกเสียจากการเคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อช่วงชิงค านิยามวา่ดว้ย “ความ
เป็นนกัศึกษา” อนัน าไปสู่การก าหนดภาพต าแหน่งแห่งท่ีของนกัศึกษาในสังคมการเมือง เช่นว่า 
นกัศึกษาจะมีตวัตนอยา่งไรในพื้นท่ีการเมืองไทย หรือมีพนัธะหนา้ท่ีอยา่งไรต่อการเมืองไทย  

การต่อสู้และช่วงชิงนิยามดังกล่าว จึงเกิดข้ึนได้ทั้ งจากการท่ี “นักศึกษา” เป็น
ผูถู้กกระท า ถูกสรรสร้างก าหนดนิยามบทบาทโดยมหาวทิยาลยั ปัญญาชน และสังคมภายนอก หรือ
ในทางกลับกนั คือ ตวันักศึกษาเอง ทั้งท่ีเป็นนักกิจกรรม/ขบวนการ หรือกลุ่มกิจกรรม เป็นผูท่ี้
ด าเนินการต่อสู้เรียกร้องในการนิยามตวัตนและสร้างอตัลกัษณ์ของความเป็นนักศึกษาข้ึนมาเอง 
ผูว้จิยัจึงแบ่งการกระท าต่อค านิยามดงักล่าวออกเป็นสองส่วน ดงัน้ี 

1) การใหค้  านิยามวา่ดว้ยความเป็นนกัศึกษาจากภาคส่วนท่ีไม่ใช่นกัศึกษา 
ในส่วนแรก คือ ความพยายามในการให้ค  านิยามว่าดว้ย “ความเป็นนกัศึกษา” โดย

มุมมองท่ีถูกปรุงแต่งสรรสร้างจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ตวันกัศึกษา โดยผูว้ิจยัจะขอยกตวัอย่าง
การกระท าต่อนิยามดงักล่าวโดย “สถาบนัการศึกษาและระบบอุดมศึกษา” ในฐานะท่ีเป็นสถาบนั
หลกัในสังคมท่ีมีพนัธะในการผลิตนกัศึกษาตามท่ีสังคม รัฐ หรือภาคเอกชนตอ้งการ  

ความพยายามโดยมหาวิทยาลยั นั้น แน่นอนว่ามหาวิทยาลยัแต่ละแห่งย่อมมีอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท่ีต้องการจะมุ่งหวงัให้นักศึกษาท่ีมาเล่าเรียน ได้บรรลุเป้าหมาย 
(Achievements) หรือพนัธกิจท่ีมหาวิทยาลยัตั้งเป้าไว ้เช่น ค าขวญัของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” หรือ ค าขวญัอย่างไม่เป็นทางการ ของ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อยา่ง “จะมีซกัก่ีครุยท่ีลุยโคลน” ซ่ึงวิธีการก าหนดนิยามให้กบันกัศึกษา
เหล่าน้ี ลว้นมีความแยบคายและกระทบกบัความเป็นนกัศึกษาอย่างมาก หรือท่ีเราอาจเรียกว่าเป็น
ปฏิบติัการของวาทกรรม (Discursive Practice) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ดงัท่ี
จะสรุปและวเิคราะห์วธีิการต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

(1) การสร้างค าขวญั (Motto) ท่ีมีการผลิตซ ้ าอยู่บ่อยคร้ัง และเป็นท่ีจดจ าในหมู่
ของนักศึกษาโดยทัว่ไป เช่น “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” 
“เหลืองของเราคือธรรมประจ าจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้” และ “ดินแดนแห่งเสรีภาพทุก
ตารางน้ิว” เป็นตน้ ซ่ึงค าขวญัเหล่าน้ีมกัมีการกล่าวในโอกาสส าคญั เช่น งานรับเพื่อนใหม่ งานรับ
ปริญญา หรืองานฟุตบอลประเพณีฯ จดัไดว้่าเป็นชุดความคิดท่ีมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการผลิต
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ซ ้ าผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น ป้ายหนา้มหาวทิยาลยั บริเวณประติมากรรมต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่การกล่าวถึง
โดยผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอง ดงัท่ีมีการอา้งอิงในประกาศของมหาวิทยาลยั เร่ือง การไม่อนุญาต   
ใหใ้ชพ้ื้นท่ีของมหาวทิยาลยัเพื่อจดักิจกรรมเคล่ือนไหวช้ีน ามวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเสนอให้มี
การแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เม่ือต้นปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงใจความ        
ตอนหน่ึงวา่ 

ส่วนการด าเนินการใชสิ้ทธิและเสรีภาพในประเด็นอ่ืน ๆ ไม่เวน้แมจ้ะเป็นประเด็น
ทางการเมืองมหาวิทยาลยัก็ยงัคงสนบัสนุนให้ด าเนินการได ้อนัสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
การก่อตั้ งมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหลักการท่ีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีเสรีภาพทุก
ตารางน้ิว  (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555) 

ค าขว ัญเหล่าน้ี ล้วนมีส่วนในการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ ว่าพวกเขาเป็นพวกท่ีรักประชาชน หรือเป็นนักศึกษาท่ีต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน          
อยู่ในมหาวิทยาลยัแห่งเสรีภาพทุกตารางน้ิว หรือแมก้ระทัง่การมีพนัธะผูกพนัต่อการช่วยเหลือ
ประชาชน ไม่วา่จะมากหรือนอ้ยตามแต่ปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 

ไม่เพียงแค่ค  าขวญัของมหาวิทยาลยั ท่ีสร้างอตัลกัษณ์ให้นกัศึกษา แต่ยงัรวมไปถึง
ค าขวญัของแต่ละคณะ ท่ีพยายามสร้างความเป็นนกัศึกษาในแต่ละคณะนั้นอีกดว้ย เช่น การสร้าง
ความอตัลกัษณ์ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ืองความสามคัคี เป็นพวก
พอ้ง ดงัเช่นค าขวญัคณะอยา่ง “สามคัคี ประเพณี เป็นพี่นอ้ง” เป็นตน้  

(2) มีการสร้างเร่ืองราว (Story) และท่ีมาใหก้บัค าขวญั กล่าวคือค าขวญัเพียงสั้น ๆ 
อาจไม่ทรงพลงัในการผลิตนิยามวา่ดว้ยความเป็นนกัศึกษา ท่ีสามารถส่งต่อผ่านยุคสมยัไดเ้ท่ากบั
การกระท าอ่ืนดว้ย อยา่งการเล่าเร่ือง ประวติัศาสตร์ ทั้งท่ีเป็นแบบมีเอกสารหลกัฐาน และต านานเล่า
ขานกนัมา ดงัเช่นมีการพูดถึงประโยคยอดนิยมท่ีวา่ “ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางน้ิว” ซ่ึงแมว้า่
หลกัฐานและการบอกเล่าในบางคร้ังอาจพิสูจน์ไม่ไดว้า่เป็นความจริง (Truth) หรือขอ้เท็จจริง (Fact) 
แต่ทวา่ความส าคญักลบัอยูท่ี่การท าใหว้าทกรรมเหล่านั้นถูกจดจ าหรือส่งต่อในรูปแบบใดต่างหาก 

หรือในอีกมุมหน่ึง วาทกรรมท่ีวา่ “ฉนัรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้
ฉันรักประชาชน” แทจ้ริงแล้ว เดิมทีอาจมาจากประโยคตน้ฉบบัท่ีค่อนขา้งยาวและละเอียดอ่อน   
โดย นายกุหลาบ สายประดิษฐ ์หรือ “ศรีบูรพา” ท่ีกล่าวค าบรรยายไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2495 วา่ (ชาญวิทย ์
เกษตรศิริ บรรณาธิการ, 2548, น. 281-282) 

ส่วนนกัศึกษาและบณัฑิตของ มธก. มีความรักในมหาวทิยาลยัของเขา  
มิใช่เพราะแต่เพียงวา่เขาไดเ้รียนในมหาวทิยาลยัน้ี  
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เขาไดว้ชิาความรู้ไปจากมหาวทิยาลยัน้ี  
เขารักมหาวทิยาลยัน้ีเพราะวา่มีธาตุบางอยา่งของมหาวทิยาลยัน้ี 
ท่ีสอนใหเ้ขารู้จกัรักคนอ่ืน รู้จกัคิดถึงความทุกขย์ากของคนอ่ืน 
เพราะวา่มหาวทิยาลยัน้ีไม่ไดก้กักนัเขาไวใ้นอุปาทาน 
และความคิดท่ีจะเอาตวัรอดเท่านั้น 
ชาว มธก. รักมหาวทิยาลยัของเขา เพราะมหาวทิยาลยัของเขารู้จกัรักคนอ่ืนดว้ย 

การตดัทอนความหมายท่ียืดยาวของเน้ือความดงักล่าว ให้เหลือเพียงประโยคสั้น ๆ 
ท่ีน าไปผลิตซ ้ าอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่าวาทกรรม “ธรรมศาสตร์รักประชาชน” นั้น มิใช่เกิด
จากความตั้งใจเช่นนั้นแต่แรก หากแต่เกิดจากกระบวนการทางประวติัศาสตร์และการปรับบริบท
ของชุดวาทกรรม ใหเ้ขา้กบับริบทในการใชข้องแต่ละช่วงเวลา กลายเป็นความยุง่เหยงิของการพยาม
ช่วงชิงนิยามภายใตว้าทกรรมชุดเดียวกนั เพราะจากความยืดยาวดงักล่าว มีการตั้งขอ้สังเกตไวว้่า 
ไม่ไดมี้จุดใดท่ีเอ่ยถึง “ประชาชน” เลย หากแต่เป็นค าวา่ “รักคนอ่ืน” ดงันั้นแลว้ การเปล่ียนแปลง
จากตน้ฉบบัเป็นค าว่า “รักประชาชน” จึงมีนยัยะทางการเมืองแอบแฝงอยู ่เป็นตน้วา่ “คนอ่ืน” นั้น 
คือความหมายของมนุษยค์นอ่ืน ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเขา หรือคนรอบขา้งเขา แต่ทว่าการใชค้  า
ว่า  “ประชาชน” กลับเป็นการแสดงอีกสถานะหน่ึงของมนุษย์ หรืออุปมาได้ว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจไม่ถูกมองว่าเป็นประชาชนในบริบทน้ี แต่มีสถานะท่ีเหนือกว่า
ประชาชนทัว่ไป และมีพนัธกิจท่ีจะตอ้งรักและดูแลประชาชนท่ีดอ้ยกวา่  

(3) การผลิตซ ้ า (Reproduce) วาทกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดความทรงจ า
ร่วมของนกัศึกษา และในบางคร้ังก็อาศยัความภาคภูมิใจร่วมกนัของนกัศึกษาในการเป็นสร้างตวัตน
และอตัตลกัษณ์ข้ึนมาเพื่อเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ประหน่ึงวา่ นกัศึกษาธรรมศาสตร์ต่างก็
มีอตัลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร และไม่ไดด้อ้ยกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนเสียเท่าไหร่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การ
ผลิตซ ้ าในช่วงการรับเพื่อนใหม่และงานปฐมนิเทศมหาวิทยาลยั ก็เพื่อปลูกฝังให้นกัศึกษามีความ
ภาคภูมิใจ และจดัว่าเป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) อยา่งหน่ึง เพื่อสร้างนกัศึกษาท่ีมี
คุณสมบติัและมุมมองดงัท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งการ การเล่าประวติัศาสตร์และการปลุกเร้าอารมณ์ร่วม
ของนักศึกษาด้วยแสง สี เสียง และการแสดงท่ีสมจริง ในงานปฐมนิเทศของมหาวิทยาลยัเป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีท าให้นักศึกษาท่ีรับชมมีความภาคภูมิใจและรู้สึกถึงการตอ้งรับภารกิจทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีรุ่นพี่และมหาวทิยาลยัไดส้รรคส์ร้างและส่งไมต่้อไว ้

นอกจากกิจกรรมปฐมนิเทศท่ียกตวัอย่างไป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ยงัมีความ
พยายามจะสร้างกิจกรรมอ่ืนในประเภทเดียวกนัอีก เช่น โครงการ Pre Thammasart (Pre TU) หรือ
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การเตรียมพร้อมเพื่อจะเป็นนกัศึกษาธรรมศาสตร์อย่างสมบูรณ์ โดยให้นกัศึกษามาเขา้ค่ายเรียนรู้
การเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ผ่านคุณลักษณะท่ีมหาวิทยาลัยต้องการ เช่น ฐานการเรียนรู้ 
(Learning) ฐานจิตอาสารักประชาชน และฐานมหาวิทยาลยัท่ีย ัง่ยืน (Sustainable University) ซ่ึงถือ
วา่เป็นการผลิตซ ้ าวาทกรรมความเป็นนกัศึกษาธรรมศาสตร์ท่ีต่อเน่ืองจากวนัปฐมนิเทศ 

(4) การปลูก ฝั งวาทกรรมผ่ านหลัก สูตร  ถื อ เ ป็นอีกขั้ น ท่ี เ ห็นได้ชัดใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นั่นคือ “วิชาพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม” หรือวิชา TU100   
ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานท่ีบงัคบัให้นักศึกษาทุกคนตอ้งเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยท่ีเคยมีการ
ทดลอง เป็นส่วนหน่ึงของวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552 และใช้ช่ือว่าวิชา
ธรรมศาสตร์ ทั้ งน้ี ในส่วนของวิชา TU100 นั้ น “มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนแบบมุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome – Based Education) โดย มีนัก ศึกษา เ ป็นศูนย์กลาง  (Student – Centered) และใช้
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม การเรียนรู้โดยสัมผสัปัญหา (Problem – Based Learning) และการ
ลงมือแก้ปัญหาด้วยการท าโครงงาน (Project – Based Learning)”  (กองกิจการนัก ศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557)  แต่ในความเป็นจริงนั้นพบวา่ กลายเป็นอีกหน่ึงวิชาท่ีมีการผลิต
ซ ้ าและขยายความวาทกรรมหลกัของมหาวิทยาลยัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ 
ประชาธิปไตย พลเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และการรักประชาชน ดงัท่ีปรากฏในวตัถุประสงค์ของวิชา 
ดงัน้ี (กองกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557) 

1) ให้นกัศึกษาพฒันาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตย ในทุก
ระดบั ตั้งแต่พลเมืองของมหาวิทยาลยั พลเมืองของชุมชน พลเมืองของสังคม พลเมืองของ
ประเทศไทยและพลเมืองโลก 

2) ให้นกัศึกษาได้เช่ือมโยงตนเองกบัสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
และเป็น “พลเมือง” หรือ “ก าลงั” ของ “เมือง” ในการร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม
โดยเร่ิมตน้ท่ีตวัเอง (โดยเฉพาะปัญหาการทุจริต) 

3)  ส ร้าง  Civil Society หรือ  “สังคมพลเมือง” ให้ เ กิด ข้ึนในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และในสังคมไทย 

 
(5) การผลิตซ ้ าวาทกรรมในส่วนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความแยบคาย และแนบเนียนในการ

ปลูกฝังความคิดให้กบันกัศึกษาโดยท่ีพวกเขาไม่รู้ตวั กรณีน้ี อาจหมายถึง การปลูกฝังผา่นกิจกรรม
นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัเนน้ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายจิตอาสา หรือแมก้ระทัง่โครงการนกัศึกษาจิต
อาสา ท่ีมหาวิทยาลยัตั้งข้ึนมาใหม่เพื่อคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการท ากิจกรรมดีเด่นในช่วงระดบั
มธัยม เพื่อเขา้มาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์และขบัเคล่ือนงานจิตอาสาในมหาวิทยาลยัให้มีความ



79 

  

ต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงงานเขียนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั และท่ีขาดเสียไม่ได้คือบรรดาประติมากรรม งานศิลปะ อนุสาวรียป์ูชนียบุคคลท่ีมี
คุณค่าทางความทรงจ า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงกบัประเด็นการเมืองเร่ืองพื้นท่ีดว้ย  

(6) การเมืองเร่ืองพื้นท่ี ซ่ึงมีการวิเคราะห์กระบวนการยา้ยมหาวิทยาลยัออกไปอยู่
นอกเมืองหลวงวา่ ส่วนหน่ึงคือความพยายามในการตดับทบาทของนกัศึกษาในเร่ืองการเมือง เช่น
กรณี การยา้ยนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไปเรียนท่ีศูนยรั์งสิตทั้งหมด ก็เป็นการตดัขาดความ
เช่ือมโยงของนักศึกษากบัประวติัศาสตร์การเมืองของมหาวิทยาลัยเช่นกัน จนประเด็นดงักล่าว
กลายเป็นประเด็นการต่อสู้เรียกร้องของนกัศึกษาธรรมศาสตร์ และบรรดานกัวิชาการมหาวิทยาลยั
ในช่วงเวลาหน่ึง ในการคดัคา้นการยา้ยนกัศึกษาทุกชั้นปีไปเรียนท่ีศูนยรั์งสิต 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ เม่ือเรามองมหาวิทยาลยัในฐานะเป็นผูผ้ลิตนกัศึกษา จึงไม่
น่าแปลกใจหากจะมองว่ามหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษา ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั รวมถึงระบบ
การศึกษานั้น จะเป็นผูผ้ลิตนิยามหลกัของความเป็นนกัศึกษาดว้ย ดงันั้น ภาคส่วนอ่ืนจึงท าหน้าท่ี
เป็นเพียงผูผ้สมโรง และสนับสนุนแต่งเติมค านิยามดงักล่าว ให้กลายเป็นแบบท่ีพวกเขาวาดภาพ
นกัศึกษาไว ้ซ่ึงในท่ีน้ีอาจหมายถึงตั้งแต่นกัวิชาการ ภาคประชาสังคม ผูป้กครองของนกัศึกษา  หรือ
แมก้ระทัง่ขบวนการทางการเมือง/พรรคการเมือง ท่ีมีความพยายามในการสร้างขบวนการเยาวชน/
นกัศึกษา ของพวกเขาเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ภายในขบวนการทาง
การเมือง (เหลืองแดง) หรือกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ท่ีมีการจดัตั้งโดยพรรคการเมือง เช่น โครงการ
ยวุประชาธิปัตย ์ก็เช่นกนั 

2) การต่อสู้ช่วงชิงนิยามวา่ดว้ยความเป็นนกัศึกษาโดยตวันกัศึกษาเอง 
เม่ือนิยามวา่ดว้ยความเป็นนกัศึกษาท่ีสรรคส์ร้างโดยมหาวิทยาลยัหรือภาคส่วนอ่ืน 

ไม่สอดคลอ้งหรือขดัแยง้ต่อตวันกัศึกษา ความคิด ความรู้ และอุดมการณ์ของนกัศึกษาเอง ดงันั้น 
นกัศึกษาโดยเฉพาะนักกิจกรรมนักศึกษา ในฐานะผูถู้กก าหนดบทบาทโดยค านิยามดงักล่าว จึง
พยายามมีปฏิกิริยาท่ีจะด้ินรนต่อสู้เพื่อคน้หาและช่วงชิงการใหนิ้ยามดงักล่าว โดยเป็นความพยายาม
ในการสร้างอตัลกัษณ์ของพวกเขาเอง ท่ีจะก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีหรือบทบาททางการเมืองของ
นกัศึกษา ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  

นิยามว่าด้วยความเป็นนักศึกษา จึงเป็นทั้งตวัก าหนดบทบาททางการเมืองของ
นกัศึกษา ในฐานะผูถู้กกระท า (Passive) และในทางกลบักนั นกัศึกษาเองก็ท าหน้าท่ีเป็นผูท่ี้ต่อสู้
ช่วงชิง (Active) นิยามว่าดว้ยความเป็นนกัศึกษาเองดว้ย ในฐานะการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ หรือการ
เคล่ือนไหวเพื่อสร้างตวัตนและพื้นท่ีทางการเมืองของพวกเขา  
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การกระท าดงักล่าว อาจแสดงออกผ่านการจดังานเสวนาเพื่อตั้งค  าถามถึงบทบาท
ของนักศึกษาในทางการเมือง การจัดงานเสวนาเก่ียวกับบทบาทของขบวนการนักศึกษา 
ตวัอย่างเช่น งานเสวนา “โดมยงัไม่เปล่ียนไป แต่ท าไมคนเปล่ียนแปลง” โดยกลุ่มนิทรรศการ
การเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในเดือนมีนาคม 2555 หรืองานเสวนา “หมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝัน 
ถึงทางตนัขบวนการนักศึกษา” ซ่ึงจดัโดยกลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน (CCP) ในเดือน
กนัยายน 2555  เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงบทความ ขอ้เสนอ บทกว ีและการเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
ท่ีพยายามตั้งถามถึงประเด็น “ความเป็นนกัศึกษา” ดงักล่าว คลา้ยกบับทบาทของบทกวีอมตะช้ิน
หน่ึงของขบวนการนักศึกษาท่ีช่ือ “เพลงเถ่ือนแห่งสถาบนั”  โดย วิทยากร เชียงกูล ท่ีตั้งค  าถาม
เก่ียวกบัค านิยามว่าดว้ยความเป็นนกัศึกษาอย่างแสบทรวง และส่งผลต่อการก าหนดนิยามว่าดว้ย
ความเป็นนกัศึกษาในช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นอยา่งมาก มีใจความตอนหน่ึงวา่  
  ฉนัเยาว ์ฉนัเขลา ฉนัท่ึง  ฉนัจึง มาหา ความหมาย 
  ฉนัหวงั เก็บอะไร ไปมากมาย  สุดทา้ย ใหก้ระดาษ ฉนัแผน่เดียว 
  มืดจริงหนอ สถาบนั อนักวา้งขวาง  ปล่อยฉนั อา้งวา้ง ขบัเค่ียว 
  เดินหา ซ้ือปัญญา จนหนา้เซียว  เทียวมา เทียวไป ไม่รู้วนั 
  ดอกหางนกยงู สีแดงฉาน  บานอยู ่เตม็ฟาก สวรรค ์
  เกินพอ ใหเ้จา้ แบ่งปัน  จงเก็บกนั อยา่เดิน ผา่นเลยไป 
 

ดงันั้น การท างานของค านิยามและการช่วงชิงค านิยามวา่ดว้ยความเป็นนกัศึกษา จึง
เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจในการศึกษา ผ่านความคิดและกระบวนการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการนักศึกษา กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา รวมไปถึงความคิดของนักกิจกรรมนักศึกษา ต่อการ
วิเคราะห์สังคมภายนอก การมองภาพของตนเองในสังคมการเมือง และการก าหนดบทบาทของ
ตวัเองในทางการเมือง ดังจะแฝงอยู่ในรายละเอียดของการศึกษาการเคล่ือนไหวของขบวนการ
นกัศึกษา หลงั พ.ศ. 2549 ในบทถดัไป 
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 มองค าถามดังกล่าวในแง่ของขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม (Social Movement)  3.2.3
ขบวนการนักศึกษาไทยไม่ได้หายไปไหน แค่ปรับเปล่ียนบทบาทไปก็แค่นั้น กล่าวคือ 

ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วง ปี 2549 – 25572 มีการลดบทบาทของการเคล่ือนไหวลงอย่าง
ต่อเน่ือง หรือ ถ้าอธิบายให้ยืดยาวเลยช่วงเวลาท่ีตั้ งไว ้ขบวนการนักศึกษาไทยได้ผ่านยุคท่ีเป็น
จุดสูงสุดมาแลว้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 และหลงัจากนั้นก็มีช่วงของการปรับลดบทบาทลงของขบวนการ
อีกหลายระลอก จนกระทัง่มีลักษณะบทบาทท่ีไม่หวือหวามากนักในช่วงหลังการประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 

เห็นได้ว่า วงรอบของขบวนการนกัศึกษานั้น มีการปรับลดบทบาทลงอย่างต่อเน่ืองตาม
บริบทของการเมืองไทยท่ีเปล่ียนไป ไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในงานท่ีศึกษาขบวนการ
นักศึกษาในต่างประเทศ หลายช้ินก็พบว่า ขบวนการนักศึกษามีความถดถอยลงหลังจากช่วง
ทศวรรษ 1680 เช่นเดียวกนั 

ดงันั้นแลว้ ค าถามท่ีวา่ “ขบวนการนกัศึกษาหายไปไหน ?” จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไรถา้เรา
อธิบายว่าขบวนการนักศึกษา (Student Movement) มีการปรับเปล่ียนหรือลดบทบาทของการ
เคล่ือนไหวลงจริง ๆ แต่ประเด็นส าคญัของค าถามดงักล่าว อนัจะเกิดประโยชน์ต่องานวิจยัและ
ความสามารถในการอธิบายการเมืองไทยในปัจจุบนัได้ คือค าถามท่ีต่อเน่ืองว่า “แล้วขบวนการ
นกัศึกษา (ท่ีหายไปนั้น) ปรับลดบทบาทลง (อีกคร้ัง) ดว้ยสาเหตุอะไร ?” และ “บทบาทใหม่ของ
ขบวนการนกัศึกษาไทย (ในช่วงเวลาท่ีศึกษา) มีลกัษณะอยา่งไร ?” 

เพราะฉะนั้ น ถ้าเรามองขบวนการนักศึกษาท่ีหายไป ในแง่ว่าขบวนการทางสังคม
ขบวนการหน่ึง เราจึงสามารถน าทฤษฎีต่าง ๆ วา่ดว้ยขบวนการทางสังคม (Social Movement) มา
วเิคราะห์องคป์ระกอบ เง่ือนไข และปัจจยัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของขบวนการนกัศึกษา รวมถึง
ลกัษณะของขบวนการนกัศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้ดงัจะไดก้ล่าวอยา่งละเอียดในบทถดัไป 

                                                        
2 หรืออาจจะรวมถึงช่วงเวลาก่อนหนา้นั้น ซ่ึงตามงานศึกษาช้ินเก่าพบวา่ ขบวนการนกัศึกษาไทยค่อยๆ

ลดบทบาทน าในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองนบัตั้งแต่ยคุหลงัป่าแตก หรือการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย  



 

บทที ่4 
 

ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ. 2549 – 2557 

4.1 ขบวนการนักศึกษากบัความขดัแย้งทางการเมอืง (พ.ศ. 2549 - 2553) 
 

 บริบททางการเมืองและปัจจัยแวดล้อม 4.1.1
บริบททางการเมือง และปัจจยัแวดลอ้มของขบวนการนกัศึกษา ในฐานะขบวนการทาง

สังคมรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีนกัศึกษาเป็นตวัหลกั (Agent) ในการขบัเคล่ือน ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
กระทบต่อการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทย โดยในช่วงแรกของการศึกษาบริบทดงักล่าว 
จะนบัจากช่วงจุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ทางการเมืองในห้วงท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงทา้ยของ
รัฐบาลทกัษิณ 2 ซ่ึงเก่ียวขอ้งการกับเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของการเมืองภาคประชาชน จากการ
สถาปนาการเมืองภาคประชาชนในช่วง พ.ศ. 2540 – 2549 อนัมีกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
(NGOs) เป็นตวัละครหลกัในการขบัเคล่ือน ไปสู่การเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้วและความ
ขดัแยง้ทางการเมือง ในช่วง พ.ศ. 2549 – 2553 ซ่ึงมีบริบทหลักของความขดัแยง้ทางการเมือง 
(Political Turmoil) แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

4.1.1.1 ปัญหาการเมืองไทยวา่ดว้ยประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
ปรากฏการณ์ทกัษิณและรัฐบาลเสียงขา้งมากเบ็ดเสร็จภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี 

พ.ศ. 2540 เป็นภาพส าคญัท่ีท าใหเ้ห็นปัญหาของการเมืองแบบรัฐสภา ซ่ึงพรรคการเมืองสามารถคุม
เสียงขา้งมากไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ พร้อมกบัการสถาปนาอ านาจของฝ่ายบริหาร ท่ีด าเนินนโยบายอยา่งมี
เสถียรภาพ โดยด าเนินการแทรกแซงโครงสร้างกลไกการตรวจสอบการใชอ้ านาจของฝ่ายบริหาร 
อยา่งศาล สมาชิกวฒิุสภา และองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายของนายกทกัษิณ ท่ีเน้นการพฒันาและนโยบาย
ประชานิยมอย่างกา้วกระโดด แมว้่าจะเป็นนโยบายท่ีเอาใจประชาชนกลุ่มรากหญา้ในชนบท แต่
ทว่าอีกมุมหน่ึงก็ก าลงัท าลายการก่อร่างสร้างตวัของการเมืองภาคประชาชนเช่นกนั กล่าวคือ การ
ด าเนินนโยบายแบบรัฐบาลเสียงขา้งมากเบ็ดเสร็จนั้น เนน้การพฒันาแบบบนลงล่าง ไม่ไดต้อ้งการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมากนกั ท าให้ค่อนขา้งเป็นปฏิปักษก์บับรรดาองค์กรภาคประชาชน 
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และกลุ่มภาคประชาชนท่ีเขม้แข็งในการต่อสู้เรียกร้องกบัรัฐบาล เพราะองค์กรหรือกลุ่มเหล่าน้ีมี
จุดเนน้ของยุทธศาสตร์อยู่ท่ีการขอเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการ
เรียกร้องขอให้ชุมชน/ประชาชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร ดงันั้น โครงการใหญ่ ๆ 
ท่ีส่งผลกระทบกบักลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นท่ี จึงส่งผลกระทบยอ้นกลบัมาสู่รัฐบาลได้
โดยง่าย อาทิ โครงการแก่งเสือเตน้ เข่ือนปากมูล เป็นตน้  

กระนั้น ภายหลงัจากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งทัว่ไป ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2548 ซ่ึงท าให้นายทกัษิณ ชินวตัร กลบัมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังเป็นสมยัท่ี 2 โดยไดรั้บเสียง
สนบัสนุนในรัฐสภาอย่างท่วมทน้ กลายเป็นรัฐบาลเสียงขา้งมากท่ีค่อนขา้งมีเอกภาพ มี ส.ส. ใน
รัฐสภาถึง 377 คน จาก 500 คน ท าให้การสานต่อนโยบายประชานิยมและอ านาจการบริหารเกือบ
เบด็เสร็จยงัคงเดินหนา้ต่อจากรัฐบาลทกัษิณ 1 ภายใตม้าตรการทดัทานอ านาจเสียงขา้งมากท่ีไม่ค่อย
มีประสิทธิภาพ ทั้งกลไกตรวจสอบของรัฐสภา การแบ่งแยกอ านาจบริหาร นิติบญัญติั และตุลาการ 
รวมถึงการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (Yoshifumi Tamada, 2551) มิหน าซ ้ า
ผลลพัธ์ของการด าเนินนโยบายในช่วงดงักล่าวยิ่งตอกย  ้าการเป็นรัฐอ านาจนิยมมากข้ึน ทั้งจาก
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดท่ีเขม้ขน้ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แม้
จะเป็นส่ิงท่ีขดักบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 ก็ตาม 

การสร้างสรรค์นโยบายประชานิยมท่ีตอบสนองต่อคนรากหญา้จนคะแนนความ
นิยมของนายกทกัษิณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีสูงข้ึนเร่ือย ๆ เช่น โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค เป็นตน้ กระนั้น นโยบายหลาย ๆ อย่าง 
แมว้่าจะมีความเด็ดขาด แต่ก็ไดส้ร้างรอยร้าวและจุดอ่อนให้รัฐบาลในเวลาเดียวกนั เช่น นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด เป็นตน้ ประกอบกบัการท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า รัฐบาลทกัษิณมีส่วนในการ
สร้างนโยบายหรือโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้ง จนเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่อยา่งหนกั 
มิหน าซ ้ ายงัมีเสียงวจิารณ์วา่มีการแทรกแซงองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยการเอาพรรคพวกของ
ตนเองเขา้ไปท าหนา้ท่ี ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
ในปลายปี พ.ศ. 2548 - 2549 ตามมา 

4.1.1.2 การรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 และผลพวงของการรัฐประหาร 
 จุดเร่ิมตน้ความขดัแยง้ภายหลงัการรัฐประหาร 1)

ในค ่ าว ันท่ี  19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือ คปค. ซ่ึงน าโดย พลเอกสนธิ บุญรัตกลิน 
ผูบ้ญัชาการทหารบอก พร้อมดว้ย ผูบ้ญัชาการทหารเรือ ทหารอากาศ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  
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ไดอ้อกประกาศยดึอ านาจการปกครอง (รัฐประหาร) โค่นลม้รัฐบาล เป็นคร้ังท่ี 10 ของประเทศไทย 
นบัตั้งแต่ ปี 2475  

ซ่ึงขอ้กล่าวอา้งของการชิงยึดอ านาจในคร้ังน้ี ก็เน่ืองจากการใช้จงัหวะ
ก่อนท่ีพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะชุมนุมใหญ่ในวนัท่ี 20 กันยายน 2549 และมี
แนวโน้มของการเผชิญหนา้กนักบักลุ่มของผูส้นบัสนุน พ.ต.ท.ทกัษิณ ฝ่ายทหารจึงฉวยโอกาสใน
การรัฐประหารดว้ยขอ้อา้งของการป้องกนัการเผชิญหนา้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในขณะเดียวกนัก็เป็น
ช่วงท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ก าลงัปฏิบติัภารกิจอยูท่ี่ต่างประเทศอีกดว้ย 

ในช่วงเวลาไล่เล่ียกนั ฝ่ายท่ีต้องกังวลและสับสนมากท่ีสุด คือ บรรดา
กลุ่มผูชุ้มนุม “พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ท่ีก าลงัลัน่กลองรบ เปิดศึกใหญ่ในวนัท่ี 20 
กันยายน 2549 ความสับสนท่ีว่าคงเกิดกับชนชั้นกลางบางคน ท่ีราวกับเพิ่งผละจากเหตุการณ์ 
พฤษภาทมิฬมาหมาด ๆ แต่ภยัทกัษิณก็ตอ้งไล่ให้ไปให้ได ้การยอมจ านนและยกอ านาจให้กระบอก
ปืนจึงดูเหมือนจะเป็นทางออกของสังคมไทยในยามวิกฤตนั้น ผลตอบรับท่ีตามมา คือภาพของ
ประชาชนชนส่วนหน่ึงน าดอกไม ้ขา้วปลาอาหาร ไปมอบให้กบัทหารท่ีออกมารัฐประหารและ
ควบคุมสถานการณ์บนทอ้งถนน ไปจนถึงการหยิบกล้องถ่ายรูปมาเก็บภาพประวติัศาสตร์เป็นท่ี
ระลึก จนอาจเรียกไดว้า่เป็นสีสันคร้ังหน่ึงของการรัฐประหารเมืองไทย 

การประกาศใช ้กฎอยัการศึก และยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2540 ดูเหมือนจะ
เป็นเร่ืองปกติของการรัฐประหารในทุก ๆ คร้ัง แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ ประกาศหวัหนา้คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัท่ี 5 เร่ือง การให้นิสิต 
นกัศึกษา มีส่วนร่วมในทางการเมือง ความวา่ 

ดว้ยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข ไดเ้ห็นความส าคญัของนิสิต นกัศึกษา ปัญญาชน ต่อชาติบา้นเมือง ซ่ึงเป็นพลงั
บริสุทธ์ิ ดงันั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข เห็นควรท่ีจะให้นิสิต นกัศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมในทางการเมือง ในวิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วน
ร่วมให้การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีจะมีข้ึนในเร็ววนัน้ี เป็นไปด้วยความ
บริสุทธ์ิ ยติุธรรม ปราศจากการซ้ือเสียง และอิทธิพลใดๆ และหากนิสิต นกัศึกษาท่านใด มี
แนวความคิดในการพฒันาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆข้ึนแล้ว ขอให้ส่งความเห็นไปท่ีส านักงานเลขานุการ
กองทพับก ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ประกาศ ณ วนัท่ี 
20 กนัยายน พุทธศกัราช 2549)  
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นบัเป็นคร้ังแรกของการเมืองไทย ท่ีมีการกล่าวถึง การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของ นิสิต นกัศึกษา ปัญญาชน ในประกาศของคณะรัฐประหาร ซ่ึงแมจ้ะเป็นเพียงวาทกรรม
เลิศหรู และไม่ไดน้ าไปสู่การปฏิบติัเท่าใดนกั แต่ก็ยงัพอจะเห็นผลไดจ้ากการให้สัมภาษณ์ของ ตาล 
กชวรรณ ชยับุตร อดีตเลขา สนนท. (ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2549) อดีตผูน้ านกัศึกษาบนเวทีพนัธมิตร 
ซ่ึงกล่าวถึงประกาศดงักล่าววา่  

เป็นส่ิงดีท่ีคณะปฏิรูปฯ ให้โอกาสนิสิต นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น แต่ทั้งน้ีอยากฝากถึงคณะปฏิรูปฯ ค านึงถึงประชาชนเป็นหลกั และควรใหก้ารศึกษา
กบัประชาชนและวางโครงสร้างสังคม ท่ีจะให้ประชาชนสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งทหาร ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ีอยากขอให้เป็นการเร่ิมนับศูนยใ์หม่ของ
ประเทศเป็นคร้ังสุดทา้ย (`กษมา'เรียก5เสือถกทิศทางศธ., 2549) 

ในขณะท่ี นายสุรพงษ์ บุญเดชารักษ์ นายก อมธ.ในขณะนั้นก็ได้ให้
สัมภาษณ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวนัท่ี 21 กันยายน 2549 ในท่าทีท่ีไม่เห็นด้วยกับการ
รัฐประหาร เพราะเป็นการท าลายประชาธิปไตย และมองว่าประกาศคณะปฏิรูปฯฉบบัท่ี 5 ท่ีให้
นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ประกาศคณะปฏิรูปฯฉบบัท่ี 6 กลบั
ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน เป็นประกาศท่ีขดัแยง้กนัเอง (สนนท.ย  ้าขอให้ปฏิวติัคร้ังสุดทา้ย, 2549) แต่
กระนั้นหลงัจากการรัฐประหาร อมธ. ก็มิไดมี้การออกแถลงการณ์หรือการเคล่ือนไหวในนามของ 
องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์อยา่งมีนยัยะส าคญัแต่อยา่งใด 

แมว้า่ท่าทีของกลุ่มการเมืองแนวร่วมของพนัธมิตร และแนวร่วมนกัศึกษา
ในช่วงก่อนรัฐประหารจะดูซบเซาลง และเงียบหายไปพกัใหญ่หลงัการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 
แต่กระนั้นก็ยงัคงมีการเคล่ือนไหวของกลุ่มท่ีต่อตา้นรัฐประหารอยา่งจริงจงั โดยรวมตวักนัในนาม 
“กลุ่มเครือข่าย 19 กนัยา ตา้นรัฐประหาร” ซ่ึงมีแนวร่วมส าคญัในระยะแรกเป็นกลุ่มนกัศึกษา คือ 
กลุ่มโดมแดง (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) ศูนยข์่าวสารกิจกรรมนกัศึกษา สหพนัธ์นิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย (สนนท.ชุดใหม่) และเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ พรรคแนวร่วมภาค
ประชาชน เครือข่ายพิทกัษเ์จตนารมณ์พฤษภา 35 กลุ่มวารสารฟ้าเดียวกนั กลุ่มกรรมการปฏิรูป ซ่ึง
ต่อมามีสหภาพแรงงานฯ คือ สหพนัธ์แรงงานแรงงานกระดาษและการพิมพแ์ห่งประเทศไทย และ
สหพนัธ์แรงงานอาหารและเคร่ืองด่ืมแห่งประเทศไทย (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

 ความขดัแยง้ภายใตรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550 2)
สืบเน่ืองจากปัญหารัฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงแมว้่าจะไดรั้บการ

ขนานนามวา่เป็น “รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน” ท่ีไดบ้ญัญติัเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม
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ทางการเมืองมากมาย แต่ทว่าเหตุการณ์วิกฤติการณ์ทักษิณในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2549 ก็ท  าให้
นกัวชิาการหลายคนพยายามทบทวนถึงช่องโหวข่องรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2540 อีกคร้ัง ซ่ึงส่วนหน่ึง
ก็ยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจกบัฝ่ายบริหารมากเกินไป ยากแก่การตรวจสอบผ่านการ
อภิปรายไม่ไวว้างใจของฝ่ายคา้นจนเกิดส่ิงท่ีหลายคนครหาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา และในอีกแง่
หน่ึง ก็มองวา่เป็นปัญหาความดอ้ยประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบท่ีมกัโดนแทรกแซงจาก
รัฐบาลเอง  (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549 มีส่วนหน่ึง
ไดก้ าหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีจดัร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยให้ คมช. เป็นผูแ้ต่งตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญตามกระบวนการขั้นตอนท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญชัว่คราว3 (มาตรา 22 มาตรา 25) 
ดงันั้น หลายฝ่ายจึงมองวา่ ท่ีมาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ก็แค่เป็นเพียง นิติบริกรให้กบั คมช. เพื่อ
ร่างรัฐธรรมนูญล้มลา้งฝ่ายตรงขา้ม และไม่ไดมี้ความเป็นประชาธิปไตย แมจ้ะก าหนดให้ตอ้งลง
ประชามติ ตามมาตรา 29 ของ รัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราวก็ตาม  

ดงันั้นแลว้ รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ปี พ.ศ. 2550 จึงถูกออกแบบมาเพื่ออุด
ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนจากการใช้รัฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2540 ไม่ว่าจะเป็นการห้ามควบรวมพรรค
การเมือง การท า FTA ของฝ่ายบริหารท่ีตอ้งผา่นสภาฯ หรือแมก้ระทัง่การเขม้งวดกบัจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักการเมืองเอง ซ่ึงประเด็นท่ีพูดถึงมากท่ีสุดของรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี คือ การ
แต่งตั้งสมาชิกวฒิุสภา ท่ีไดใ้ห้อ านาจฝ่ายตุลาการ และองคก์รอิสระในการเขา้มาร่วมสรรหาแต่งตั้ง 
ส.ว. ไดจ้  านวน 74 คน ในขณะท่ี ส.ว. ก็มีอ านาจในการพิจารณาแต่งตั้งองคก์รอิสระไดเ้ช่นกนั จน
เป็นขอ้ครหาวา่รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัอ ามาตยาธิปไตย ท่ีให้ชนชั้นน าและขุนนาง
เก่าไดมี้โอกาสเขา้มาใชอ้  านาจทางการเมืองโดยไม่ยดึโยงกบัประชาชน (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

ร่างฯ รัฐธรรมนูญฉบบัประชามติ ปี 2550 มีขอ้ถกเถียงมากมาย รวมถึงมี
การรณรงค์ทั้งรับ และทั้งลม้ร่างฯ ดงักล่าวเช่นเดียวกนั หน่ึงในนั้น คือ กลุ่มของ นปก. ซ่ึงแปลง
ตวัเองมาจากมวลชนกลุ่ม PTV เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2549, กลุ่มคนวนัเสาร์ไม่เอาเผด็จการ, กลุ่ม
ไทยรักไทย ท่ีมีค  าประกาศเจตนารมณ์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และไดใ้ช้สีแดง ภายใตค้  าขวญั “We 
vote no” และ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี 50”  ซ่ึงกลายเป็นบรรยากาศทางการเมืองท่ีคึกคกั และ

                                                        
 

3
 คมช.แต่งตั้ง สมชัชาแห่งชาติจ านวน 2,000 คน จากนั้น สมชัชาแห่งชาติจะกรองผูมี้สิทธิเป็นสมาชิก

สภาร่างรัฐธรรมนูญ จ านวน 200 คน และ คมช.จะกรองอีกคร้ังจนเหลือ 100 คน (ม.22) และผูมี้สิทธิเป็นสมาชิก
สภาร่าฯจะกรองสมาชิกกนัเอง ใหเ้หลือเพียง 25 คน (ม.25) และ คมช.จะแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
โดยตรงอีกจ านวน 10 คน (ม.22) 
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ประชาชนกระตือรือร้นในการลงประชามติเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของ
ไทย ท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการท าประชามติ  

ในอีกส่วนหน่ึงท่ีน่าสนใจ นอกจากกลุ่มการเมืองแล้ว ยงัมีกลุ่มของ
นกัวิชาการ ท่ีมองว่าการลม้รัฐธรรมนูญ เท่ากบัลม้รัฐประหาร โดยกลุ่มน้ีไดแ้ก่ เครือข่าย 19 กนัยา
ตา้นรัฐประหาร กลุ่มอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ แห่งมหาวิทยาลัยเท่ียงคืน กลุ่มอาจารย์จากคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และกลุ่มอาจารยจ์ากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เป็นตน้ ซ่ึงในส่วนน้ีเอง ท าให้เราไดม้องเห็นถึงบทบาททางความคิดท่ีจากเครือข่ายนกัวิชาการใน
มหาวทิยาลยั ท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนการรณรงคแ์ละการเคล่ือนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ในระดบัหน่ึง  

นอกจากน้ี ประเด็นความขดัแยง้วา่ดว้ยรัฐธรรมนูญ 2550 ยงัมีผลพวงท่ีส่ง
ต่อไปถึงรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งต่อมาอีกหลายกรณี ตั้งแต่กรณีกลุ่มนกัวิชาการเสนอให้ถอน
รากถอนโคนและเอาผิดกบัการรัฐประหาร โดยการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ มาตรา 309 และลบลา้งผล
พวงของการรัฐประหาร ไปจนถึง การพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราของพรรคพลัง
ประชาชน จนเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้มวลชนฝ่ายกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่
พอใจ และด าเนินการชุมนุมท่ียดืเยื้อในปี พ.ศ. 2551 ตามมา 

4.1.1.3 การเมืองภาคประชาชนในหว้งความขดัแยง้ 
 พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549 1)

23 กนัยายน 2559 รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรของนายสนธิ ล้ิม
ทองกุล ซ่ึงต่อมาเป็นแกนน าส าคญัของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เร่ิมจดัเวทีนอก
สถานท่ีเพื่อวิพากษว์ิจารณ์การท างานของรัฐบาล โดยเร่ิมไปจดัรายการท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ อนัเป็นศูนยก์ลางการเคล่ือนไหวทางการเมืองในอดีต นบัเป็นจุดหน่ึงซ่ึงกระตุน้ต่อม
การเมืองจากการขยบัเขา้ไปในร้ัวมหาวิทยาลยัชนิดท่ีใกลก้บันกัศึกษามากข้ึน ส่งผลให้นกัศึกษา
ส่วนหน่ึงเร่ิมต่ืนตวักบัการเคล่ือนไหวขณะนั้น4 (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

ปลายปี พ.ศ. 2548 การจดัเวทีวิพากษว์ิจารณ์เร่ิมขยายตวัจากห้องเล็ก สู่ท่ี
โล่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์สู่ท้องสนามหลวง และแล้วกระแสก็จุดติด 
สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเป็นขาข้ึนของการเมืองภาคประชาชน ท่ีชนชั้นกลางส่วนใหญ่ในเมือง
ต่ืนตวัและใหค้วามสนใจกบักระแสการเมืองในขณะนั้นเป็นอยา่งมาก ขณะท่ีแกนน าใชป้ระเด็นการ

                                                        
4 นกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ในขณะนั้น ส่วนใหญ่ คือ นกัศึกษา ชั้นปีท่ี 3 - 4 ใน

คณะสายสงัคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ ส่วนนกัศึกษาชั้นปี 1 - 2 และ
นกัศึกษาสายวทิยาศาสตร์ สายสุขภาพ ยา้ยไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต) 
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ขายหุน้เทมาเซค โดยปราศจากการเสียภาษี โจมตีรัฐบาลทกัษิณอยา่งหนกัหน่วง และสถานการณ์ได้
น าไปสู่การเตรียมการเคล่ือนไหวทางการเมืองคร้ังใหญ่ ท่ีลานพระบรมรูปทรงมา้ และถนนราช
ด าเนิน (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) ภายใตก้ารน าของ นายสนธิ ล้ิมทองกุล  

ในระยะแรก การชุมนุมมีเป้าหมายท่ีการเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ 
นายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่ง และสร้างเง่ือนไขทางการเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้มีการขอ
พระราชทานนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญ ความว่า “ในเม่ือไม่มีบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ีบังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้ นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข” ซ่ึงแมว้า่จะเป็นขอ้ถกเถียงระหวา่งบรรดาแกน
น า และผูเ้ข้าร่วมการชุมนุม ถึงการตีความมาตราดังกล่าวเพื่อใช้ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองในคร้ังนั้น เน่ืองจากการเรียกร้องการใช้มาตราดงักล่าวยงัคงถูกวิจารณ์ว่าเป็นการตีความ
รัฐธรรมนูญอยา่งเกินเลย และกา้วล่วงพระราชอ านาจ (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) อีกทั้งไม่เป็นไปตามแบบ
แผนของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ ท่ีนายกรัฐมนตรีจะตอ้งยดึโยงกบัประชาชน  

แมว้า่รัฐบาลจะมีการประกาศยุบสภา และก าหนดวนัเลือกตั้งใหม่ในวนัท่ี 
2 เมษายน 2549 แต่พรรคฝ่ายค้านก็ประกาศบอยคอตไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ ง และต่อมาศาล
รัฐธรรมนูญก็ไดต้ดัสินให้การเลือกตั้งคร้ังนั้นเป็นโมฆะ โดยให้เหตุผลประการหน่ึงว่า กรรมการ
การเลือกตั้งจดัวางคูหาเลือกตั้งในลกัษณะส่อให้เกิดการทุจริตในการลงคะแนน ส่งผลให้มีคะแนน
โนโหวตถึง 9.5 ล้านคะแนน ท าให้ต้องก าหนดวนัเลือกตั้ งใหม่เป็น 15 ตุลาคม 2549 ซ่ึงกรณี
ดงักล่าวน าไปสู่การชุมนุมขบัไล่ กกต. ของ พธม. และบรรดาขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ เช่น 
สนนท. กลุ่มนกัศึกษานิดา้ เป็นตน้  

แม้ว่าการชุมนุมของ พธม. จะยืดเยื้อและมีแรงส่งในการต่อต้านนาย
ทกัษิณอีกหลายระลอก น าไปสู่การนดัชุมนุมใหญ่อีกคร้ังในวนัท่ี 20 กนัยายน 2549 แต่การชุมนุม
คร้ังนั้นก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากเกิดการรัฐประหารในวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 เสียก่อน 

 พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 2551 2)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2550 เป็นไป

อย่างคึกคัก นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชูสโลแกน “วาระประชาชน 
ประชาชนตอ้งมาก่อน” อย่างไรก็ตาม ทา้ยท่ีสุดแลว้ผลการเลือกตั้งก็ยงัคงเป็นไปตามคาด นาย
สมคัร สุนทรเวช ในนามของหวัหนา้พรรคพลงัประชาชน หรืออีกช่ือใหม่ของพรรคไทยรักไทย ได้
เป็นแกนน าจดัตั้งรัฐบาล ท่ีถูกมองวา่เป็นแค่ตวัแทน (Nominee) ของนายทกัษิณ ชินวตัร 

เม่ือรัฐบาลสมคัรบริหารประเทศไปไดร้ะยะหน่ึง กลุ่มพนัธมิตรเร่ิมเห็นวา่
มีการแทรกแซงส่ือมวลชนและกระบวนการยุติธรรม มีการโยกยา้ยต าแหน่งส าคญัหลายต าแหน่ง 



89 

  

อาทิ อธิบดี DSI ท่ีก าลังด าเนินคดีกบัอดีตนายกทกัษิณ อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึง           
ผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศเจตนารมณ์แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงทางกลุ่มพนัธมิตรมองวา่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อคดีของอดีตนายกทกัษิณ จึงเป็น
ท่ีมาของการเคล่ือนไหวในอยา่งมีนยัยะ อยา่งการจดัสัมมนารายการยามเฝ้าแผน่ดิน ภาคพิเศษ และ
น าไปสู่การชุมนุมใหญ่ท่ีสะพานมฆัวานรังสรรค ์ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2551 เพื่อต่อตา้นการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ และเปล่ียนจุดยนืเป็นการขบัไล่รัฐบาลของนายสมคัร สุนทรเวช ในเวลาต่อมา 

สถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดและยืดเยื้อ มีการเข้าปิดล้อม
ท าเนียบเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน แต่สุดทา้ยก็ตอ้งยา้ยเวทีกลบัไปท่ีสะพานมฆัวานฯ เน่ืองจากอาจารย์
โรงเรียนราชวินิตยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งให้กลุ่มพนัธมิตรต้องเปิดเส้นทาง จนกระทัง่วนัท่ี 26 
สิงหาคม 2551 กลุ่มพนัธมิตรฯ ได้ยกระดับการชุมนุมโดยใช้ช่ือ “ปฏิบติัการไทยคู่ฟ้า” เข้ายึด
ท าเนียบรัฐบาลโดยใหเ้หตุผลวา่ รัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ และไดน้ าไปสู่
ความยืดเยื้อของความขดัแยง้ จนกลายเป็นเหตุการณ์การปะทะกนัระหว่างผูชุ้มนุมและต ารวจใน
วนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลสมคัรต้องพน้จากต าแหน่ง และรัฐบาลชุดใหม่ของ     
นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ จากพรรคพลงัประชาชนพยายามจะเขา้ไปแถลงนโยบายท่ีรัฐสภา  

หลงัจากนั้น การชุมนุมก็ไดข้ยายตวัและกลายเป็นการชุมนุมยืดเยื้ออีกคร้ัง 
รวมถึงเพิ่มระดบัความตึงเครียดกระจายเป็นวงกวา้ง มีการใชย้ทุธวธีิดาวกระจาย กระจายผูชุ้มนุมไป
ยงัจุดต่าง ๆ ทัว่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการปักหลกัชุมนุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ       
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซ่ึงสร้างความเสียหายให้กบัประเทศเป็นอย่างมาก สร้างความ
กดดันให้หลายฝ่ายจนท าให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเงียบ เปล่ียนขั้ วทางการเมืองอีกคร้ัง            
จากรัฐบาลพรรคพลงัประชาชนเป็นรัฐบาลผสม ซ่ึงน าโดยพรรคประชาธิปัตย ์

 จุดเร่ิมตน้ของคนเส้ือแดง 3)
ภายหลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ซ่ึงสถานการณ์ทางการเมืองดูเหมือน

จะสงบน่ิงอยูพ่กัหน่ึง แต่เหตุการณ์ความรุนแรงก็ส่อเคา้ข้ึน ตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2550 ดว้ยการลอบวาง
ระเบิดในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลทั้งส้ิน 8 จุด ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 เป็นเหตุให้มีผูเ้สียชีวิต
และไดรั้บบาดเจ็บหลายราย โดยรัฐบาลไดพุ้่งเป้าของเหตุระเบิดไปท่ีประเด็นของกลุ่มอ านาจเก่า
ทางการเมือง ซ่ึงเสียผลประโยชน์จากการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

ในขณะท่ีความคืบหน้าของกระบวนการยุติธรรมช าแหละทกัษิณก็เร่ิม
เห็นผล โดยเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2550 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉยักรณีอยัการสูงสุด
มีค าร้องให้ยุบพรรคไทยรักไทย พรรคพฒันาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย โดยมีค าสั่งให้ยุบ
พรรคทั้งสามพรรค รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งต่อกรรมการบริหารพรรคจากกรณีประเด็นการ
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จ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ ง เป็นคู่แข่งกับพรรคไทยรักไทย เม่ือคร้ังการเลือกตั้งวนัท่ี 2 
เมษายน 2549 แต่ในส่วนของค าตดัสินของพรรคประชาธิปัตยน์ั้นตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาให้
ยกค าร้อง 

ท่าทีหลังการตัดสินยุบพรรคคร้ังน้ีเหมือนกับเป็นการจุดชนวนกลุ่ม
มวลชนฝ่ายทกัษิณข้ึนมาอีกคร้ังดว้ยเหตุผลของความรู้สึกโดนกลัน่แกล้ง และไม่เป็นธรรม หรือ
ในทางการเมืองดงัท่ี  ศิโรตม์ คลา้มไพบูลย ์มองวา่ การยุบพรรคไทยรักไทยคือการรัฐประหารซ ้ า 
และท าให้ผลพวงของการรัฐประหารยืดเวลาออกไปอีกอย่างน้อย 5 ปี จากกรณีเพิกถอนสิทธิการ
สมคัรรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค (ศิโรตม ์คลา้มไพบูลย ,์ 2550) ดงันั้น กรรมการบริหาร
พรรคหลายคน รวมถึงทกัษิณเองก็แสดงถึงท่าทีไม่เห็นดว้ย และเป็นท่ีมาของการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ (นปก.) ในเวลาต่อมา 

โดยวันท่ี 31 พฤษภาคม 2550 หลังค าตัดสินยุบพรรคเพียงหน่ึงว ัน       
กลุ่ม PTV น าโดยนายวีระ มุสิกพงศ์ (ช่ือในขณะนั้น) นายจตุพร พรหมพนัธ์ุ นายจกัรภพ เพ็ญแข 
และนายณัฐวุฒ ไสยเก้ือ น ามวลชนไปชุมนุมบริเวณแยกมิสกวัน และเคล่ือนขบวนไปยัง
สถานีโทรทศัน์ ASTV บ้านพระอาทิตย์ ของนายสนธิ ล้ิมทองกุล อดีตแกนน ากลุ่มพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฯ เพือ่แสดงความไม่พอใจ และมองวา่กลุ่มพนัธมิตรฯ เป็นผูส้นบัสนุน
การรัฐประหารดงักล่าว (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553)  

ต่อมาในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2550 แกนน า นปก. นดัชุมนุมใหญ่อีกคร้ังท่ี
สนามหลวง เพื่อเคล่ือนขบวนไปยงับา้นส่ีเสาเทเวศร์ ซ่ึงเป็นบา้นพกัของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์
ประธานองคมนตรี ท่ีกลุ่ม นปก. มองว่าเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 โดย
การชุมนุมใหญ่ในคร้ังนั้ นได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างผู ้ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ทหาร           
หลายระลอก มีทั้งการใชแ้ก๊สน ้าตา แก๊ซพริกไทยในการพยายามสลายการชุมนุม รวมถึงผูชุ้มนุมเอง
ก็มีการท าลายขา้วของ ขวา้งปาเศษกระเบ้ืองใส่เจา้หนา้ท่ีต ารวจเช่นเดียวกนั แต่กระนั้นเจา้หนา้ท่ีก็
สามารถควบคุมสถานการณ์ไดใ้นคืนดงักล่าว ท าให้มีผูบ้าดเจ็บจากการปะทะหลายราย ทั้งฝ่ายผู ้
ชุมนุม และเจา้หนา้ท่ี (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

ภายหลงัเกิดเหตุ มีการสั่งฟ้องแกนน า นปก. จ  านวน 10 คน ในขอ้หามัว่
สุมกนัตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ใช้ก าลงัประทุษร้ายหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดให้เกิดการวุ่นวาย
ข้ึนในบา้นเมือง เม่ือเจา้พนกังานสั่งให้เลิกแลว้ไม่เลิก และร่วมกนัเดินแถว เดินเป็นขบวนใด ๆ ใน
ลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร และร่วมกัน
กระท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน ความรุนแรงทาง
กายภาพในการปะทะกันระหว่าง นปก. กับเจ้าหน้าท่ีในคร้ังนั้น ประกอบกับความรุนแรงเชิง
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โครงสร้างผ่านการบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐบาลทหาร จึงถูกมองว่าเป็นชนวนส าคญัท่ีบ่งบอกถึง
ความขดัแยง้และความรุนแรงระลอกใหม่ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน และเป็นจุดเร่ิมตน้ก่อร่างสร้างตวัของ
ขบวนการทางการเมืองภาคประชาชนอีกขั้วหน่ึง ท่ีใช้ช่ือว่า นปก. และเปล่ียนเป็นกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยแห่งชาติ (นปช.) ในเวลาต่อไป 

 การชุมนุมของคนเส้ือแดง ปี พ.ศ. 2552 - 2553 4)
ป๊ิงรักสลบัขั้ว คือ อีกหน่ึงจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของการเมืองไทยท่ีส าคญัไม่

นอ้ยไปกวา่ช่วงเวลาไหน โดยช่ือหวัขอ้วา่ ป๊ิงรักสลบัขั้วน้ี มาจากหุ่นลอ้การเมืองของกลุ่มอิสระลอ้
การเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีอวดโฉมในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ คร้ังท่ี 65 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2552 ท่ีมีท่าที “ลอ้เลียน” กรณีการจบัขั้วรัฐบาลใหม่ระหวา่ง กลุ่ม ส.ส. พรรค
พลงัประชาชนเดิม (กลุ่มของนายเนวนิ ชิดชอบ) ท่ีหนัไปเขา้พวกกบัพรรคประชาธิปัตย ์ภายใตก้าร
น าของหวัหนา้รัฐบาลคนใหม่ในปลายปี พ.ศ. 2551 คือ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนท่ี 
27 ของไทย  

จากเหตุการณ์พลิกขั้วของ ส.ส. ในขณะนั้น ถือว่าเป็นจุดส าคญัท่ีท าให้
ประชาชนฝ่ังเส้ือแดง หรือ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ (นปช.) มองว่า รัฐบาลอภิสิทธ์ิ 
ไม่ได้มีความชอบธรรมในการข้ึนมาบริหารประเทศ เน่ืองจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้ งของ
ประชาชน แต่กลบัเป็นการมาโดยภาพของการจดัตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ท่ีถูกส่ือมวลชนบางกลุ่ม
มองวา่ พลเอกอนุพงษ ์เผา่จินดา ผูบ้ญัชาการทหารบกในขณะนั้น สนบัสนุนให้มีการเปล่ียนขั้วของ
รัฐบาล เป็นการรัฐประหารเงียบท่ีท าใหน้ายอภิสิทธ์ิไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี 

นับตั้งแต่คดียุบพรรคเพื่อไทย การท่ีนายสมชายต้องพน้จากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี จนไปถึง การไดม้าซ่ึงรัฐบาลอภิสิทธ์ิ ท าให้การเมืองในขณะนั้นระหองระแหงมาก 
รัฐบาลถูกโจมตีว่าไร้ความชอบธรรมในการบริหาร และได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอ ามาตย ์
กลายเป็นการสร้างวาทกรรม “ไพร่ ไล่ อ ามาตย”์ ในการชูโรงการต่อสู้ของฝ่าย นปช. น าไปสู่การ
ชุมนุมและจลาจลย่อม ๆ ในเดือนเมษายน 2552 รวมถึงการขดัขวางการจดัประชุมสุดยอดผูน้ า
อาเซียนคร้ังท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2552 ท่ีพทัยา (สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว, 2553) 

มิใช่เพียงแค่มวลชนเส้ือแดงเท่านั้นท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างดุเดือดใน
ช่วงเวลาน้ี แต่รวมไปถึงมวลชนอ่ืน ๆ ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปดว้ย เช่น กลุ่มคนเส้ือน ้ าเงิน
ซ่ึงรวมตวักันต่อต้านคนเส้ือแดงท่ีพทัยา เม่ือเดือนเมษายน 2552 ไปจนถึงการเร่ิมต้นของกลุ่ม
มวลชนรูปแบบใหม่ในกรุงเทพฯ อย่างกลุ่มคนเส้ือหลากสี ซ่ึงเกิดจากการรวมตวักนัผา่นเครือข่าย
และแฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่อแสดงออกถึงความคบัข้องใจต่อกลุ่มคนเส้ือแดงท่ีจดัการชุมนุมอย่าง
ต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2552 - 2553 (จบัตากลุ่ม “คนเส้ือหลากสี” เสียงสะทอ้นของสังคมยคุใหม่, 2553) 
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ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่ม นปช. เร่ิมจากชุมนุมอีกคร้ัง ท่ีบริเวณส่ีแยกคอกววั 
โดยมีจุดเร่ิมตน้จากภายหลงัท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าพิพากษายึดทรัพย ์7,600 ลา้นบาทของอดีตนายก
ทกัษิณ กลายเป็นการปลุกระดมยอ่ม ๆ และการชุมนุมใหญ่ท่ีใช้ยุทธศาสตร์ “แดงทั้งแผน่ดิน” เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2553 เป็นตน้ไป เพื่อเรียกร้องให้ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ โดยให้เหตุผลว่า เป็นนายกท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง โดยใช้
บริเวณสะพานผา่นฟ้าลีลาศ และถนนราชด าเนินเป็นสถานท่ีชุมนุมหลกัในช่วงแรก  

ยุทธวิธีท่ีส าคญั ท่ีถูกใช้ในการชุมนุมในช่วงน้ี ได้แก่ การเคล่ือนขบวน
แบบดาวกระจายไปรอบ ๆ กรุงเทพฯ การน ารถแท็กซ่ีมาเคล่ือนขบวนปิดถนน การชุมนุมปิด
สถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย ์ศาลรัฐธรรมนูญ 
กองบญัชาการกองทพับก เป็นตน้ รวมไปถึงยุทธการเจาะเลือดผูชุ้มนุม ให้ไดห้น่ึงลา้นซีซี น าไปเท
ราดตามสถานท่ีส าคญัเชิงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงแมแ้กนน าจะเรียกการกระท าดงักล่าวว่าเป็นยุทธวิธี
เชิงสัญลกัษณ์และสันติวิธี แต่ก็ยงัคงถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากวา่เป็นการกระท าท่ีตอ้งเสียเลือดเน้ือ 
โดยไม่จ  าเป็น ทั้งน้ี ยทุธวธีิต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน แมจ้ะมีประชาชนส่วนหน่ึงท่ีออกมาร่วมชุมนุมและเห็น
ดว้ยกบัการชุมนุม แต่ทวา่ก็ไดส้ร้างความเดือดร้อนร าคาญใหก้บัประชาชนชาวกรุงเทพอีกส่วนหน่ึง 
ซ่ึงไม่สามารถใชชี้วติตามปกติได ้ 

ดว้ยความกดดนัของมวลชน รัฐบาลเลือกจะใชว้ิธีเจรจาต่อรองกบัแกนน า
ผูชุ้มนุม เพื่อหาทางออกจากวกิฤติดงักล่าว โดยการเจรจาคร้ังแรกเกิดข้ึนในวนัท่ี 28 มีนาคม 2553 ท่ี
สถาบนัพระปกเกลา้ และมีการถ่ายทอดสดไปทัว่ประเทศ  แต่ก็ยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติร่วมกนัได ้
จนกระทัง่ วนัท่ี 3 เมษายน 2553 การชุมนุมก็ได้ขยายพื้นท่ีไปปักหลกัท่ีแยกราชประสงค์เพิ่มอีก
หน่ึงแห่ง ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของภาคธุรกิจห้างร้านแถบนั้น เป็นท่ีมาของการประกาศใช ้พ.ร.บ.
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พร้อมกบัการตั้ง ศอฉ. หรือ ศูนยอ์  านวยการแกไ้ข
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผูอ้  านวยการ 

สถานการณ์เร่ิมลุกลาม มีการเคล่ือนขบวนผูชุ้มนุมไปยงัสถานีดาวเทียม
ไทยคม ท่ีอ าเภอลาดหลุดแก้ว เพื่อตอบโต้การระงบัสัญญาณของช่อง PTV ซ่ึงเป็นช่องทางการ
ระดมมวลชนของฝ่าย นปช. จนเกิดเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง รวมถึงการจลาจลท่ีส่ีแยกคอกววั 
ภายใตช่ื้อปฏิบติัการขอคืนพื้นท่ีของรัฐบาล โดยอาศยัความชอบธรรมของการคืนพื้นท่ีสาธารณะ
ไม่ใหก้ระทบต่อชีวติประจ าวนัของประชาชน ทั้งน้ี เหตุการณ์ดงักล่าวท าใหมี้ผูเ้สียชีวติทั้งฝ่ายทหาร
และผูชุ้มนุมถึง 25 ราย และเป็นท่ีมาของการกล่าวอา้งถึงกองก าลงัไม่ทราบฝ่าย หรือกลุ่มชายชุดด า 
ซ่ึงเป็นกองก าลงัติดอาวธุ ท่ีกลบัสร้างความชอบธรรมให้กบัรัฐบาลในการใชก้ าลงัเขา้ปราบปรามผู ้
ชุมนุมในเวลาต่อมาดว้ย   
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ภายใต้ความสูญเสียของทั้ งสองฝ่าย กลายเป็นความโกรธแค้นและ
แนวโน้มการสร้างกระท าความรุนแรงระหว่างกนั ความหวาดระแวงและความไม่ไวใ้จกลายเป็น
ชนวนเหตุส าคญัท่ีท าให้สถานการณ์มีแต่จะก้าวไปสู่จุดท่ีเลวร้ายข้ึน ขบวนการเส้ือแดงเร่ิมใช ้
“ขอนแก่นโมเดล” ในการชุมนุมท่ีไม่ค่อยจะเป็นสันติวิธี มีการตั้งด่านตรวจคน้รถรวมถึงบุคคลท่ีจะ
ผา่นไปยงัพื้นท่ีชุมนุม ในต่างจงัหวดั เน่ืองจากกระแสข่าววา่จะมีการระดมเจา้หนา้ท่ีจากต่างจงัหวดั
เขา้ไปสลายการชุมนุมท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงถือเป็นการคุกคามการท างานของต ารวจท่ีมีหน้าท่ีในการ
รักษากฎหมายและความสงบของประเทศ ในขณะท่ีพื้นท่ีชุมนุมมีความหวาดระแวงต่อการถูกโจมตี 
โดยเฉพาะจากอาคารสูงในพื้นท่ีรอบ ๆ การชุมนุม ซ่ึงสุ่มเส่ียงต่อการมีเจา้หนา้ท่ีหรือกองก าลงัไม่
ทราบฝ่ายข้ึนไปลอบสังหารแกนน า จนเป็นท่ีมาของการบุกค้นโรงพยาบาลจุฬาฯ ในวนัท่ี 29 
เมษายน 2553 สร้างความไม่พอใจให้กบัคนกรุงเทพฯ เป็นอยา่งมาก และอีกมุมหน่ึงก็เป็นการสร้าง
ความชอบธรรมใหฝ่้ายรัฐ ในการใชค้วามรุนแรงเขา้สลายการชุมนุม 

ความรุนแรงบานปลายหนกัข้ึนเม่ือมีการลอบยิง พล.ต.ขตัติยะ สวสัดิผล 
หรือ เสธฯ แดง กลางท่ีชุมนุม เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 หลงัจากนั้นก็เร่ิมมีปฏิบติัการกระชบั
พื้นท่ีโดยฝ่ายรัฐ หรือ ศอฉ. ท่ีปฏิบติัการดว้ยก าลงัทหาร และมีการกล่าวอา้งวา่รัฐบาลใชก้ระสุนจริง
ในยทุธการดงักล่าว ในขณะท่ีฝ่ายผูชุ้มนุม รวมถึงกองก าลงัชายชุดด าก็มีการใชอ้าวุธตอบโต ้รวมถึง
การจุดไฟเผาสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ อาทิ ห้างเซนทรัลเวิลด์ โรงหนงัสยาม ศาลากลางจงัหวดัต่าง ๆ 
เป็นตน้ กลายเป็นเหตุจลาจลท่ีรุนแรงมากคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์การเมืองไทย ซ่ึงมีผูเ้สียชีวิต
และบาดเจบ็เป็นจ านวนมาก 

 การปรับภูมิทศัน์ของการเมืองภาคประชาชนในห้วงความขดัแยง้ทาง5)
การเมือง 

จากการศึกษาวเิคราะห์บริบททางการเมืองเปรียบเทียบระหวา่งช่วงปี พ.ศ. 
2540 – 2548 และช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัพบวา่ ตลอดช่วงทศวรรษ 2550 หลงัจาก
การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540 กติกาทางการเมืองท่ีเปล่ียนไป 
ไดท้  าใหเ้กิดการขยายตวัของการเมืองภาคประชาชน อนัเป็นการขยายฐานของประชาธิปไตยในเชิง
เน้ือหาท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ออกไปกวา้งข้ึน ซ่ึงประเด็น
เหล่าน้ีไดท้  าใหค้วามสนใจท่ีหลากหลายของขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ ถูกตอบสนอง ผา่นการ
แตกตวั (Fragmented) เขา้ไปเคล่ือนไหว ร่วมเคล่ือนไหว หรือแมก้ระทัง่หนุนเสริมขบวนการภาค
ประชาชนเพื่อเรียกร้องแกไ้ขปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มากข้ึน กลายเป็นความสนใจในการ
ต่อสู้ประเด็นเล็ก ๆ มากกว่าสนใจประเด็นเชิงโครงสร้าง เพราะหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพในทาง
การเมือง ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540  
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ไดท้  าหน้าท่ีเป็นพื้นฐานให้การเคล่ือนไหวของภาคประชาชนหนัไปสนใจปัญหาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
มากกวา่จะสนใจปัญหาประชาธิปไตยตามกรอบกติกาการเมืองแบบเดิม ๆ ท่ียงัไม่มีประชาธิปไตย
เป็นหลกัประกนั  

อย่างไรก็ตาม โจทย์ใหญ่ทางการเมืองและประชาธิปไตยท่ีเปล่ียนไป
ภายหลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนอยา่งเขม้ขน้และรุนแรง
ในช่วงปี 2549 – 2553 นั้น ก็ได้ท  าให้ขบวนการนักศึกษา ในฐานะส่วนหน่ึงของขบวนการภาค
ประชาชน ปรับบทบาทและทิศทางการเคล่ือนไหวอีกคร้ังหน่ึงภายใตส้ถานการณ์ทางการเมืองชุด
ใหม่ ซ่ึงเปรียบเสมือนตวัเร่งของขบวนการให้เบนความสนใจจากประเด็นปัญหาท่ีหลากหลาย หัน
กลบัไปใหค้วามสนใจการเมืองเชิงโครงสร้าง และปัญหาประชาธิปไตยอีกคร้ังหน่ึง   

กระนั้น ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในบริบทดงักล่าว กลบัไม่ได้
ท  าให้ขบวนการนักศึกษาและขบวนการภาคประชาชนเป็นกลุ่มก้อนอีกต่อไป ดงัเช่นท่ีเคยเป็น
ในช่วงก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เน่ืองจากความซับซ้อนของปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน และคู่
ตรงขา้มของภาคประชาชนไม่ไดมี้แค่ฝ่ายอ านาจนิยมแบบทหารและรัฐราชการเท่านั้น หากแต่ฝ่าย
นกัการเมืองกลุ่มใหม่ ในนามของรัฐบาลอ านาจนิยมแบบทกัษิณก็ไดท้  าให้ภาคประชาชนเร่ิมเกิด
ความไม่ศรัทธาต่อระบอบและกระบวนการประชาธิปไตยเช่นกัน ดังนั้ นแล้ว ภาคประชาชน 
(NGOs + ชนชั้นกลาง + ขบวนการนักศึกษา + ฯลฯ) ท่ีสถาปนาข้ึนภายใต้การต่อสู้เรียกร้อง
ประชาธิปไตยช่วงปี พ.ศ. 2530 – 2540 และแตกตวัไปให้ความสนใจประเด็นปัญหาต่าง ๆ ภายใต้
เง่ือนไขประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2548 ก็ได้หดตัว
กลายเป็นขั้ วการเมืองภายใต้ปัญหาว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยในห้วงของความขดัแยง้ทาง
การเมือง ดงัสมการน้ี  

 
  
 
 
   
 

 

ภาพที ่4.1 การเมืองภาคประชาชนในบริบททางการเมืองต่างหว้งเวลา 
 

การเมืองภาค
ประชาชนเพื่อ
เรียกร้อง

ประชาธิปไตย 

การเมืองภาคประชาชนเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาทางสงัคมท่ีหลากหลาย Anti รัฐทหาร/รัฐราชการ 

Anti ความไร้ธรรมาภิบาล 

การเมืองภาคประชาชนแบ่งขั้ว 

รธน. 

2530 - 2540 2540 - 2548 2549 - 2553 
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 ผลกระทบของการปรับภูมิทศัน์ของการเมืองภาคประชาชนต่อ6)
ขบวนการนกัศึกษา 

ขบวนการนกัศึกษา ในฐานะขบวนการทางสังคมประเภทหน่ึง และด ารง
อยู่เป็นส่วนหน่ึงภายใตภ้าพของการเมืองภาคประชาชน นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ก็ไดรั้บ
ผลกระทบจากบริบททางการเมืองดงักล่าวเช่นกนั กล่าวคือ นอกจากความสนใจท่ีหลากหลายของ
ขบวนการนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม ท่ีหนักลบัมาใหค้วามสนใจกบัปัญหาประชาธิปไตยและการเมืองเชิง
โครงสร้างมากข้ึน ขบวนการนกัศึกษาเหล่าน้ี ยงัไดรั้บผลกระทบในทางความคิดและการตกผลึก
เก่ียวกบัปัญหาของประชาธิปไตยดว้ย 

ถ้าน าแนวคิดเร่ืองโครงสร้างพนัธมิตร (Alliance Structure) ตามทฤษฎี
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองมาวเิคราะห์ขบวนการดงักล่าว เป็นไปไม่ไดท่ี้จะละเลยการวิเคราะห์
พนัธมิตรของขบวนการนกัศึกษา ก็เน่ืองดว้ยทั้งโครงสร้างพนัธมิตรและขบวนการต่อตา้นเหล่าน้ี 
ลว้นเป็นปัจจยัของความส าเร็จและความลม้เหลวของขบวนการ อีกทั้งยงัเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรการ
เคล่ือนไหว ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้โดยพนัธมิตรของนกัศึกษายงัคงเนน้
ท่ีการวเิคราะห์เครือข่ายของกลุ่มองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) และนกัวิชาการปัญญาชนซ่ึงมี
บทบาทร่วมกันอย่างโดดเด่นมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2534 และต่างก็มีบทบาทในการขับเคล่ือนการ
เมืองไทยมากข้ึนภายหลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 ในนามของ “การเมืองภาค
ประชาชน” (อุเชนทร์ เชียงแสน, 2556) 

การขยายตวัของการเมืองภาคประชาชน ในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2540 ท าให้
เกิดการขยายตวัของกลุ่มองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร หรือ NGOs ท่ีคอยท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง เช่ือม
ประสานการต่อสู้ของภาคประชาชน ชาวบา้น ชุมชน โดยมีรัฐเป็นเป้าหมายของการเรียกร้องต่าง ๆ 
และในจุดน้ีเองท่ีขบวนการนกัศึกษาไทยในแต่ละพื้นท่ีไดเ้ขา้ไปท างานร่วมกบับรรดา NGOs ใน
การเคล่ือนไหวประเด็นต่าง ๆ ร่วมกนั ดงัท่ี พรชยั ยวนย ีไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งขบวนการ
นกัศึกษา และ NGOs ไวว้า่  

คือก่อนปี 49 นกัศึกษาก็ท ากิจกรรมมาเร่ือยๆ แต่มนัไม่ไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่ม
ท่ีนกัศึกษาเคล่ือนไหวมาดว้ยตลอดก็คือ NGOs มนัมี NGOs เขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ NGOs มนั
เกิดข้ึนหลงัจาก 6 ตุลา ตั้งแต่อาจารยป๋์วย หลงัจากสู้เผด็จการชนะ ก็เกิด NGOs ก็เกิดการ
พฒันาประเทศดา้นต่างๆ แหล่งทุนต่างประเทศเขา้มาสนบัสนุนประเทศไทย เช่น กลุ่มท่ี
ช่วยเหลือสลมั กลุ่มช่วยเหลือท่ีดิน กลุ่มช่วยเหลือเด็กยากไร้ เป็นตน้ ซ่ึง NGOs เหล่าน้ีก็มา
จากนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมตามอุดมการณ์ ดงันั้นคนท่ีจดัตั้งนกัศึกษาก็คือ NGOs 
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อีกประการ คือ การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ทางการเมืองของ NGOs หลงัปี 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดเ้กิดองคก์รร่มใหญ่ของบรรดา NGOs ไทยอยา่ง “ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” ข้ึนมา และองคก์รดงักล่าวไดแ้สดงบทบาทท่ีเป็นเสมือนแหล่งทุนใหญ่
ของ NGOs ในทุก ๆ ดา้น ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนหลกัภายใตก้ารจดัการท่ีบญัญติัไวโ้ดยกฎหมาย
และนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 ดงันั้น สสส. จึงไดก้ลายเป็นท่ีพึ่งพิงหลกัของ
บรรดา NGOs กลุ่มต่าง ๆ ท่ีท าการเคล่ือนไหว รวมถึงขบวนการนกัศึกษาดว้ย ดงัท่ี พรชยั ยวนยี ได้
อธิบายไวว้า่  

สสส. มาตามรัฐธรรมนูญ ปี 40 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตย เรียกไดว้า่ 
เป็นรัฐธรรมนูญของ NGOs ท่ีบอกวา่เป็นประชาธิปไตยก็เพราะวา่มนั support เร่ืองแบบน้ี 
เพราะ NGOs มนัมีพื้นฐานลึกคือ ประชาธิปไตย คือ Civil Society และนกัศึกษาก็ใชค้  าวา่ 
ไปกบั NGOs ไดดี้ แลว้ NGOs มนัจดัตั้งนกัศึกษา นกัศึกษามีเงินเคล่ือนไหวได ้เพราะมีเงิน
จาก NGOs  มนัเกิดระบบพี่เล้ียงเกิดข้ึน 

พูดในแง่น้ี ขบวนการนักศึกษาจึงเป็นเสมือน “โรงเรียนอนุบาล (Pre 
NGOs)” ท่ีใหก้ารเตรียมพร้อมบรรดานกักิจกรรม นกัเคล่ือนไหวก่อนเขา้สู่ปฏิบติัการภาคสนามของ
จริงหลงัเรียนจบ เพราะอย่างท่ีว่าไป บรรดาคนท่ีท างาน NGOs เหล่าน้ีก็ไม่ใช่ใครอ่ืนใด นอกเสีย
จากนกักิจกรรมนกัศึกษาในวนัวาน ท่ีท างานดา้นการเคล่ือนไหวมาตั้งแต่คร้ังอยู่มหาวิทยาลยั และ
ท าหน้าท่ีในการเป็นพี่เล้ียงให้นกักิจกรรมนกัศึกษาต่อ เม่ือต่างคนต่างแยกยา้ยมาท างานเพื่อสังคม 
การท างานของ NGOs ในช่วงยุคสมัยท่ีกล่าวถึง จึงแนบแน่นอย่างยิ่งกับการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการนกัศึกษา จนอาจเรียกไดว้า่ “พี่หางานใหน้อ้ง นอ้งช่วยงานพี่ ๆ” 

ประเด็นการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาในช่วงหลงัรัฐธรรมนูญปี 
พ.ศ. 2540 จึงมีจุดเน้นท่ีไม่ต่างกบัพี่ ๆ NGOs มากนกั กล่าวคือ ในขณะท่ีโจทยใ์หญ่ของการเมือง
ภาคประชาชนไทย คือ การต่อสู้ของภาคประชาชนให้สามารถมีพื้นท่ียืนบนฐานเศรษฐกิจการเมือง
แบบโลกา ภิว ัต น์  ดังนั้ นแล้ว  ประ เ ด็น เ ร่ื องปากท้อง  ท่ี ดินท า กิน  ความยากจน  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นเร่ืองหลกั ๆ ท่ีพวกเขาใหค้วามสนใจ  

ขบวนการนกัศึกษาในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2540 โดยสหพนัธ์นิสิตนกัศึกษา
แห่งประเทศไทย (สนนท.) ในแง่ขององคก์รน าของขบวนการศึกษา ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รสามประสานท่ีเป็นองคก์รน าของเครือข่ายการเมืองภาคประชาชน ในห้วงดงักล่าว (อุเชนทร์ 
เชียงแสน, 2556) จนกระทัง่เกิดวิกฤตการณ์ทกัษิณ และการรวมตวักนัของเครือข่ายการเมืองภาค
ประชาชนเครือข่ายใหม่ท่ีเรียกว่า “พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ซ่ึงมีเป้าหมายท่ี



97 

  

สมเหตุสมผลในการต่อตา้นรัฐบาลท่ีดูเหมือนจะอยู่ตรงขา้มกบัฝ่ังของการเมืองภาคประชาชนใน
ขณะนั้น ดังปรากฏช่ือองค์กรภาคประชาชนส่วนใหญ่ตบเท้าเข้าร่วมเครือข่ายพนัธมิตรฯ ด้วย
เหตุผลท่ีต่างกนั (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

จึงหมายความว่า ไม่ใช่องค์กรภาคประชาชนทุกองค์กรจะมีแนวทาง
เคล่ือนไหวไปในทางเดียวกนัหมดทุกเร่ือง โดยเฉพาะประเด็นการใชส้ถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็น
เคร่ืองมือทางการเมือง หรือท่ีเรียกวา่ประเด็น การทูลเกลา้ฯ เสนอขอนายกพระราชทาน หรือ นายก
มาตรา 7 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีท าให้องค์กรภาคประชาชนและประชาชนส่วนหน่ึงค่อนขา้งแบ่งรับแบ่งสู้
กบัการเคล่ือนไหวร่วมกบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และหน่ึงในองคก์รท่ีวา่ก็คือ 
ขบวนการนกัศึกษาส่วนหน่ึง ดงัท่ี พรชยั ยวนยี (สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) ไดพ้ยายามอธิบาย
ความไม่เขา้กนัระหวา่งขบวนการนกัศึกษากบักลุ่มพนัธมิตรไวว้า่  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ ปี 49 ปัญหาของ NGOs กระแสหลกักลับเทไปทางเหลือง
หมด เพราะการต่อสู้ พฤษภา 2535 ชยัชนะ เป็นของ NGOs ไม่ใช่นกัศึกษา เพราะ NGOs 
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมาก ซ่ึง NGOs เหล่าน้ีเหมารวมไปกบันกัวิชาการนะ และนกัวิชาการท่ี
ใหญ่ๆก็จะไดต้  าแหน่ง หลงัพฤษภา 2535 เยอะ ดงันั้นแทนท่ีเราจะพึ่ง องค์กรต่างประเทศ
ในเร่ืองแหล่งทุน เรากลบัไดอ้งคก์รของตวัเอง ก็คือ สสส. … 

. . .และส่ิงท่ีมนัเกิดข้ึนปี 2549 มนัเป็นการขาดสะบั้นไปเลย คือ NGOs มนัไปทาง
เหลืองหมดเลย ซ่ึงแน่นอนก็มีนักศึกษาไปทางเหลือง แต่นักศึกษามันเป็นพวกไม่มี
ผลประโยชน์ เคล่ือนไหวด้วยความบริสุทธ์ิ ถ้าเคล่ือนไหวเร่ืองประชาธิปไตยก็คือ
ประชาธิปไตย จนมนัเบนออกมาจากความเป็นหน่ึงเดียวกบั NGOs เรียกไดว้่าถา้ก่อนปี 
2549 ไม่ไปเคล่ือนกบัเหลือง คือไม่ดี แต่ถา้หลงัปี 2549 ยงัเคล่ือนกบัเหลืองอีก คือ หนกัเลย  

ดงันั้น ขบวนการนกัศึกษาส่วนหน่ึงจึงอยูบ่นเวทีพนัธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยอยา่งเตม็ตวั เช่น กลุ่มของเลขาธิการ สนนท. (นางสาวกชวรรณ) หรือแมก้ระทัง่กลุ่ม
ท่ีตั้ งข้ึนมาในนามของ ศูนย์ประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษา (ศนศ.) และศูนย์ประสานงาน
เยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (ศยป.)  ในขณะท่ี ขบวนการนักศึกษาอีกส่วนหน่ึง เลือกท่ีจะไม่
เคล่ือนไหวร่วมกบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่เลือกท่ีจะเคล่ือนไหวโดยใช้
แนวทางและวิธีการของนักศึกษาเอง ไม่เน้นการเรียกร้องนายกตามมาตรา 7 ได้แก่ กลุ่มนิสิต
นกัศึกษารักประชาชน ซ่ึงน าโดย อมธ. และนอกจากน้ีก็ยงัคงมีนกัศึกษาบางส่วนเห็นว่า ควรจะ
จดัการกับนายกทกัษิณด้วยวิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่า เน่ืองจากยงัคงมี
ความชอบธรรมของการเขา้สู่อ านาจดว้ยกระบวนการเลือกตั้งอยู ่จึงควรใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสิน 
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รอยร้าวเล็ก ๆ เร่ิมเป็นทางแยกท่ีส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดา
องค์กร NGOs ภายใตร่้มของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ีเคยท างานร่วมกนั และ
การรัฐประหารในวนัท่ี 19 กนัยายน 2549 ก็ยิ่งกลายเป็นจุดแตกหักส าคญั ซ่ึงไดแ้บ่งองค์กร NGOs 
และขบวนการนกัศึกษาออกเป็นสองขั้ว เพราะนกักิจกรรมนกัศึกษาก็มีทั้งกลุ่มท่ีพอยอมรับไดบ้า้ง
กบัการรัฐประหาร กบักลุ่มท่ีมองวา่การรัฐประหารคือส่ิงท่ีตรงขา้มกบัประชาธิปไตยโดยส้ินเชิง  

ในกรณีน้ีเห็นได้ชดั กรณีของ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย 
หรือ ครป. ซ่ึงขณะนั้นน าโดย นายสุริยศยั กะตะศิลา อดีตเลขาธิการ สนนท. ปี 2538 - 2539 ซ่ึงให้
การสนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตรฯ มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2551 การน า ครป. 
ไปผูกติดกบักลุ่มพนัธมิตรในคร้ังน้ี ปฏิเสธไม่ไดว้่าไดท้  าให้เกิดการขาดสะบั้นของความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รพี่อยา่ง ครป. กบัองคก์รนอ้งอยา่ง สนนท. ท่ีมีแนวทางเคล่ือนไหวในการต่อตา้นการ
รัฐประหารและอ านาจนอกระบบมากกวา่  

หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีอธิบายเร่ืองน้ีได้ชัดเจนประการหน่ึง คือการ
เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงจาก นายพงษ์สุวรรณ สิทธิเสนา เลขาธิการ สนนท. ปี 2551 ถึง นาย
สุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการ ครป. (กลุ่มพนัธมิตรฯ) อดีตเลขาธิการ สนนท. ปี 2538 - 2539 ในเชิง
เรียกร้องใหท้บทวนตวัเอง และหนักลบัมายนืขา้งฝ่ายประชาธิปไตย ซ่ึงมีใจความตอนหน่ึงวา่  

การเคล่ือนไหวของพี่ในนามพนัธมิตรฯ ซ่ึงพี่นิยามว่าเป็นการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการภาคประชาชนแต่ท่ีผา่นมายิง่ท  าใหภ้าคประชาชนอ่อนแอ ซ่ึงการเคล่ือนไหวของ
พนัธมิตรฯ ไม่ไดพ้ฒันากระบวนการประชาธิปไตย และขบวนการภาคประชาชนเลย ดูจาก
ขอ้เสนอของการเคล่ือนไหวแต่ละคร้ัง ดว้ยการอิงกบัพระราชอ านาจ หรือ สู้เพื่อในหลวง 
และใช้วิธีการอะไรก็ได้เพื่อไล่ทักษิณ ไม่ได้พฒันาจิตส านึกของมวลชนเพื่อน าไปสู่
คุณภาพไดเ้ลย ยิง่ท  าใหพ้ลงัฝ่ายขวาท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์กลบัมามีอ านาจมากข้ึน 

ผมอดเป็นห่วงพี่ไม่ได้ในการเคล่ือนไหวของพี่ ทั้ง สนนท. เองก็มีส่วนในการ
ก่อตั้ง ครป. พวกผมเป็นคนรุ่นหลังต้องพิทกัษ์เจตนารมณ์ของการตั้ง ครป. ไม่ให้มัน
บิดเบือนจากประวติัศาสตร์การต่อสู้จากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ แต่พี่กลบัใช้ ครป.เขา้ไป
สนบัสนุนการเคล่ือนไหวของพนัธมิตรฯ ซ่ึงการเคล่ือนไหวของพนัธมิตรฯ ไม่มีการพูดถึง
คนชั้นล่างในการเข้าถึงระบอบประชาธิปไตย เช่น ให้รัฐกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน การ
เลือกตั้งผูว้่าฯรวมทั้งระบบสวสัดิการท่ีมากกว่านโยบายประชานิยม การเก็บภาษีอตัรา
กา้วหนา้ หรือถา้น าเสนออยา่งน้ีกลวัวา่ชนชั้นกลางในเมืองท่ีมาไล่ทกัษิณจะไม่เขา้ร่วมหรือ
เปล่าพี่? 
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จดหมายฉบบัน้ี ค่อนข้างชัดเจนในการอธิบายถึง ความสัมพนัธ์อันดี
ระหว่าง สนนท. และ ครป. ท่ีก าลังขาดสะบั้น จากสถานการณ์ทางการเมืองและภูมิทัศน์ทาง
การเมืองท่ีเปล่ียนไปในขณะนั้น จากความสัมพนัธ์แบบพี่น้อง ระหว่างสององค์กรท่ีเคยร่วม
ประสานงานกนัน าเครือข่ายภาคประชาชน กลบักลายเป็นสององค์กรท่ีมีทางเดินคนละทาง จนท า
ใหต้อ้งขบคิดถึงความเป็นไประหวา่งขบวนการนกัศึกษากบั NGOs ท่ีเคยมี 

ดังนั้ นแล้ว เม่ือเวลาผ่านไป และรอยปริแยกทางการเมือง ระหว่าง
การเมืองสองฝ่ังเร่ิมแตกหกัจากกนัมากข้ึน นกัศึกษาท่ีเคยเคล่ือนไหวโดยยึดติดกบั NGOs ก็เร่ิมถูก
ปล่อยให้โดดเด่ียว และไร้เงินทุนจะเคล่ือนไหว จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัท่ี พรชัย  
อธิบายเร่ืองเงินทุนในการเคล่ือนไหวของ NGOs และขบวนการนกัศึกษา ไวด้งัน้ี 

พอเทกระแสมา เม่ือการแตกหกัของ NGOs ไม่ไปทางเดียวกบันกัศึกษา นกัศึกษาก็
เลยไปสนิทกบันกัการเมืองไง  เพราะแหล่งทุนต่างประเทศเขาไม่สนบัสนุนประเทศไทย
แลว้ เขามองวา่ประเทศไทยมนัพฒันาไปไกลแลว้ เขาจึงไปพฒันาประเทศท่ีดอ้ยพฒันากวา่
น้ี เช่น กมัพูชา ดีกวา่ หรือพูดง่ายๆ คือ ประเทศไทยค่อนขา้งมีการพฒันามากกวา่อีกหลาย
ประเทศ จึงไปช่วยประเทศอ่ืนดีกวา่ 

ดังนั้ น เม่ือถึงเวลาท่ีขบวนการนักศึกษาจะต้องปรับตัว ขบวนการ
นกัศึกษาจึงเร่ิมมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกบันกัการเมืองอีกขั้วมากข้ึน โดยเฉพาะองคก์ร
กลางนกัศึกษา อย่าง สนนท. แต่กระนั้น การท่ีนกัศึกษาส่วนหน่ึงไปเคล่ือนไหวทางการเมืองกบั
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นั้น ก็ไม่ไดห้มายความวา่ ทุกอยา่งจะ
ราบร่ืน และสวยหรู ดงัท่ี พรชยั ยวนย ี(สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) ไดอ้ธิบายวา่  

เม่ือหลงัปี 49 นกัศึกษาตอ้งการประชาธิปไตย มนัก็ปฏิเสธไม่ไดท่ี้จะตอ้งไปกบั
แดง เพราะมนัมีชุดความคิดท่ีคลา้ยๆกนั แต่แน่นอนวา่นกัศึกษามนัตอ้งคิดมากกกวา่นั้น คือ 
ไม่ยอมคอรัปชั่นด้วย ดังนั้ นแทนท่ีเราจะมีพันธมิตรใหม่  คือ NGOs เราก็ด่า หรือ
นกัการเมืองพรรคเพื่อไทย ซ่ึงเราก็มองว่าไม่ไดมี้อุดมการณ์เป็นประชาธิปไตยจริงๆ แต่
เน้นท่ีการได้เข้าไปเป็นรัฐบาล สุดท้ายนักศึกษาก็พูดมากไม่ได้ สุดท้ายก็ไม่มี เงิน
เคล่ือนไหว แต่ก็ตอ้งเคล่ือนกนัแบบไม่มีเงิน นกัเคล่ือนไหวพอจะท าอะไรสักอย่าง ตอ้ง
ออกเงินเอง จึงกลายเป็นภาระในการแบกรับมนัเยอะมาก และดว้ยภาระในการแบกรับท่ี
เยอะมาก นกัศึกษาจึงกลบัมาตั้งค  าถามท่ีตวัเรา วา่มนัเหน่ือยและไม่รู้จะท าเพื่ออะไร ในเม่ือ
เป้าหมายมนัใหญ่ 



100 

  

พนัธมิตรทางการเมืองแบบหลวม ๆ ระหวา่ง สนนท. กบั นปช. หรืออาจ
เรียกว่า ขบวนการนกัศึกษากบันกัการเมืองในขณะนั้น ไม่ไดมี้ความเหนียวแน่นและไวว้างใจกนั
มากนกั เป็นเพียงพนัธมิตรจ าเป็นชัว่คราว และความเห็นร่วมกนัเฉพาะเร่ือง โดยเฉพาะอุดมการณ์
ประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้ง แต่กระนั้นขบวนการนกัศึกษาก็ยงัคงมีประเด็นรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่อาจไวว้างใจนักการเมืองได้ เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น แนวทางการพฒันาประเทศท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มทุน การสนบัสนุนองคก์รชาวบา้นและการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน เป็นตน้ 

โครงสร้างพนัธมิตรดงักล่าว มีพลวตัรของความเปล่ียนแปลงและซบัซ้อน
อยา่งมากในช่วงการเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว แต่ก็เร่ิมเขา้รูปเขา้รอยเม่ือภูมิทศัน์ทางการเมือง
ของการเมืองภาคประชาชนเร่ิมลงตวัภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี พ.ศ. 2553     
เร่ิมจากการก่อตั้ง NGOs กลุ่มใหม่ ๆ เช่น iLaw ประชาไท เป็นตน้ โดยเคล่ือนไหวดว้ยเงินทุนจาก
ต่างประเทศ ท่ีให้การสนับสนุนเป็นหลกั เน้นเป้าหมายไปท่ีการพฒันาประชาธิปไตยซ่ึงคลอน
แคลนอยูใ่นขณะนั้น นบัวา่เป็นอีกหน่ึงของตวัละครทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม่ หลงัจากรัฐประหาร
ปี พ.ศ. 2549 และไดก้ลายเป็นพนัธมิตรส าคญัของขบวนการนกัศึกษาในเวลาต่อมา 

4.1.1.4 บริบททางการเมืองภายในมหาวทิยาลยั  
ภายในร้ัวมหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 2548 เป็นช่วงเปล่ียนผ่านของอธิการบดีจาก ศ.ดร.

นริศ ชยัสูตร เป็น ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ซ่ึงก็ไดเ้ปล่ียนคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ขนานใหญ่และได้ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารยค์ณะนิติศาสตร์ อดีตผูน้ านักศึกษาในยุค
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (ปี พ.ศ. 2535) มาเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฝ่ายการ
นักศึกษา อันอาจมองได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงของการเปล่ียนผ่านสู่การเคล่ือนไหวของนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ยคุใหม ่

ขณะนั้น กิจกรรมภายในมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมทัว่ ๆ ไป ท่ีค่อนขา้งมี
ความหลากหลาย ทั้ งกิจกรรม Freshly Games – Freshly Night ,การถกประเด็นเร่ืองรับน้อง 
(SOTUS) ,เวทีโดมวิชาการ ไปจนถึงงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ และขบวนพาเหรด 
ล้อการเมือง อนัเป็นตวัจุดกระแสการเคล่ือนไหวทางการเมืองของนักศึกษาเป็นระลอก ๆ และ
นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหวทั้งร่วมและไม่ร่วมกบั สนนท. เช่น กลุ่ม
วรรณศิลป์ กลุ่มลอ้การเมือง เป็นตน้ 

ในอีกแง่หน่ึง ซ่ึงถือเป็นปัจจยัทางการเมืองท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก็
คือการต่อสู้ในเร่ืองของการยา้ยนกัศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี ไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต โดยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลยัซ่ึงมีก าหนดให้ยา้ยไปพร้อมกนัในปีการศึกษา 2549 
จึ ง เ ป็ น ท่ี ม า ข อ ง แน ว ค ว า ม คิ ดนั ก ศึ ก ษ า ห ล า ย ก ลุ่ ม  ร ว ม ไ ป ถึ ง อ ง ค์ ก า รนั ก ศึ ก ษ า
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (อมธ.) ท่ีจะพยายามจดักิจกรรมท่ีท่าพระจนัทร์ให้มากท่ีสุด เพื่อแสดงให้
เห็นวา่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ยงัคงการใชป้ระโยชน์ และมีความส าคญัต่อนกัศึกษาธรรมศาสตร์ 
รวมไปถึงมีความส าคญัต่อการเมืองไทย 

ตั้งแต่งานกิจกรรมโดมวชิาการ ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงประจวบเหมาะกบัการจดั
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร และกระแสการเมืองท่ีร้อนแรง การสร้างสีสันให้ท่าพระจนัทร์
จึงน่าจะเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้นกัศึกษาคิดเคล่ือนไหวทางการเมือง ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ และอาจเป็นส่วนหน่ึงของท่ีมาในกรณี “เปิดลานโพธ์ิ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจนัทร์ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการล่ารายช่ือ 50,000 ช่ือ เพื่อตรวจสอบทกัษิณฯ” ในเวลาต่อมา 

ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และการประชามติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก็ได้ยา้ยเอานักศึกษาหลกัสูตรภาคปกติทั้งหมดไปเรียนท่ี ศูนยรั์งสิต 
ตลอด 4 ปีการศึกษา เป็นอีกหนา้ฉากหน่ึงของบริบทภายในมหาวิทยาลยัท่ีท าให้นกัศึกษาส่วนหน่ึง 
ยา้ยฐานการเคล่ือนไหวทางการเมือง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ไปอยู่ท่ีรังสิตมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามล าดบั  
โดยมีตึกกิจกรรมนักศึกษาศูนยรั์งสิตเป็นศูนยก์ลาง ในขณะเดียวกนั ธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ก็ยงัคงไวซ่ึ้งการจดักิจกรรมทางการเมือง ในฐานะสัญลกัษณ์และพื้นท่ี
ประวติัศาสตร์ เพื่อใหป้ระชาชน ญาติวีรชน และนกักิจกรรมรุ่นเก่า ไดม้าร าลึกตามงานร าลึกต่าง ๆ 
ท่ีมีการจดัเป็นประจ าทุกปี อาทิ งานร าลึกเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 เป็นตน้ รวมไปถึงการจดักิจกรรมงานเสวนาใหญ่ ๆ ท่ีตอ้งการให้
ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ก็ยงัคงจดัท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เช่นเดิม 
แมผู้ป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ในขบวนการนกัศึกษาจะยา้ยไปเรียนท่ีรังสิตแลว้ก็ตาม 

ขณะท่ีกิจกรรมโดยภาพรวมของนกัศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท่ีท่าพระจนัทร์ หรือรังสิต 
ยงัคงเป็นการจดักิจกรรมงานประจ าปีต่าง ๆ อาทิ การแข่งขนักีฬา Freshly Games งานรับเพื่อนใหม่ 
งาน Freshly Night งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่นั้น ยงัคงเนน้ท่ี
งานร่ืนเริง เพื่อสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ โดยบางงานอาจสอดแทรก ปลูกฝังค่านิยมของ
มหาวทิยาลยัในเร่ืองธรรมศาสตร์และการเมืองอยูบ่า้ง แต่ก็ยงัเป็นส่วนนอ้ย  

อย่างไรก็ตาม เป็นข้อสังเกตว่า นักกิจกรรมนักศึกษาจะแบ่งการท ากิจกรรมใน
มหาวทิยาลยัออกเป็นสองฐานพื้นท่ีใหญ่ ๆ คือ กิจกรรมมหาวทิยาลยั ซ่ึงมกัเกิดจากนกักิจกรรมท่ีท า
ในกลุ่มหรือสังกดัของ อมธ. สภานกัศึกษา หรือชุมนุม/ชมรม กลุ่มอิสระของมหาวิทยาลยั กบัอีก
ส่วน คือ กิจกรรมภายในคณะ เช่น กิจกรรมรับนอ้ง-ประชุมเชียร์  กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบท
ของคณะ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา ภายในคณะ ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่มกัจะให้ความส าคญักบั
กิจกรรมภายในคณะของตนเองมากกวา่กิจกรรมของมหาวทิยาลยั  
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 วเิคราะห์ขบวนการนักศึกษาในเชิงเป้าหมายของขบวนการ 4.1.2
ค าถามส าคญัท่ีตอ้งน ามาวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาในเชิงเป้าหมายของขบวนการ คือ 

ทา้ยท่ีสุดแล้ว จุดประสงค์หรือเป้าหมายของขบวนการนักศึกษาเหล่านั้น ให้ความสนใจกบัการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องในเร่ืองอะไรหรือประเด็นอะไรเป็นหลกั และจะสามารถจ าแนกประเภทการ
เคล่ือนไหวในประเด็นเหล่านั้นไดห้รือไม่ ซ่ึงในประเด็นน้ีเอง พรชยั ยวนยี อดีตเลขาธิการ สนนท. 
ปี 2554 ไดอ้ธิบายถึงสองทิศทางในเชิงเป้าหมายของขบวนการนกัศึกษา (ในทางการเมือง) ดงัน้ี 

คือ พวกผมมองกันสองมุม กล่าวคือ ส าหรับผม ก็จะเป็นคนท่ีถ้าแก้ปัญหา
โครงสร้างไม่ได ้ก็ไม่มีทางแกปั้ญหาเร่ืองเล็กได ้กล่าวคือ โครงสร้างตอ้งเปล่ียน ทุกอยา่งก็
จะเปล่ียน เม่ือประเทศมนัเป็นประชาธิปไตย ทุกอยา่งก็จะเปล่ียน แต่อีกส่วนหน่ึงก็จะมอง
วา่ การสู้เร่ืองเล็ก ๆ โครงสร้างก็จะเปล่ียน เช่น ต่อสู้เร่ืองท่ีดิน ก็จะเกิดการกระจายรายได ้
กระจายทรัพยากร โครงสร้างก็จะเปล่ียนเอง (พรชยั ยวนย,ี สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) 

กล่าวคือ นกักิจกรรมส่วนหน่ึงมองว่าปัญหาเชิงโครงสร้างทางการเมือง เป็นปัญหาหลกัท่ี
ขบวนการทางสังคมตอ้งใหค้วามสนใจเป็นอนัดบัแรก ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงมองวา่ประเด็นปัญหา
ในเร่ืองท่ีหลากหลายของสังคมเป็นส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขกนัไปเป็นเร่ือง ๆ ก่อน ซ่ึงคลา้ยกบัค าอธิบายใน
ประเด็นเร่ือง “งานร้อน งานเย็น” ของขบวนการนักศึกษาก่อน พ.ศ. 2549 ในงานของ จารุวฒัน์ 
เกยูรวรรณ ท่ีอธิบายว่า ขบวนการนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กร จะมีงานเยน็ หรืองานประจ า
ตามความสนใจของกลุ่มหรือตวัเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเร่ืองทรัพยากร การศึกษา หรือ
การศึกษาพฒันาชนบท หากแต่ขบวนการเหล่านั้นจะพร้อมใจกนัไปรวมตวัเคล่ือนไหวเรียกร้องใน
เร่ืองเดียวกนัก็ต่อเม่ือมีงานร้อน หรือประเด็นท่ีก าลงัเป็นกระแสและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่าง
มาก จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า แลว้สถานการณ์เช่นไรท่ีจะท าให้ขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ ละทิ้ง
ประเด็นเคล่ือนไหวตามความสนใจของกลุ่ม และหันมาให้ความสนใจในประเด็นเชิงโครงสร้าง
ทางการเมืองร่วมกนั  

หากวิเคราะห์จากการเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ท่ี
เกิดข้ึนภายใต้บริบทของความขัดแย้ง และการเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ วนั้ น พบว่า 
วกิฤติการณ์ทางการเมือง และโจทยใ์หญ่ทางการเมืองท่ีเปล่ียนภูมิทศัน์ของการเมืองภาคประชาชน 
ไดส่้งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อขบวนการนกัศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีกระตุน้ใหน้กักิจกรรมนกัศึกษาหนักลบัมา
ให้ความสนใจกบัการเมืองในเชิงโครงสร้างร่วมกนั หากแต่ปัญหาทางการเมืองท่ีซับซ้อน และชุด
ความจริงท่ีปรากฏต่อสังคมยงัไม่เป็นชุดเดียวกนั ขบวนการนกัศึกษาจึงเกิดการตีความปัญหาของ
การเมืองการปกครองไทยในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั  
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ดา้นหน่ึงคือปัญหาความฉ้อฉล อ านาจนิยมแบบรัฐบาลเสียงขา้งมากเบ็ดเสร็จ และการเป็น
ปฏิปักษต่์อการเมืองภาคประชาชน และความไร้ธรรมาภิบาลของรัฐบาลทกัษิณ รวมถึงกระแสของ
การเมืองภาคประชาชนท่ีเทไปในทางตรงขา้มกบัทกัษิณ ไดท้  าใหน้กักิจกรรมนกัศึกษาส่วนหน่ึงเร่ิม
เบ่ียงเบนกระแสประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ และเลือกเส้นทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาการเมืองไทย 
โดยอาจไม่ใชว้ธีิการตามวถีิทางประชาธิปไตย ในขณะท่ีอีกดา้นหน่ึง ขบวนการนกัศึกษาอีกไม่นอ้ย 
ซ่ึงมีกระบวนการจดัตั้ง ส่งต่อทางความคิดจากรุ่นสู่รุ่นท่ีเขม้แขง็ ยงัคงมีมุมมองวา่ปัญหาของรัฐบาล
อ านาจนิยมแบบทหารและรัฐราชการ (Authoritarian States/Bureaucratic state) เป็นปัญหาหลกัของ
การเมืองและประชาธิปไตยไทยอยู ่แต่ก็ยงัมีนกักิจกรรมนกัศึกษาอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่เกิดการ
ตกผลึกทางความคิด หรือเลือกเคล่ือนไหวไปในทางใดทางหน่ึง และยงัคงสงวนท่าทีทางการเมือง
ภายใตส้ถานการณ์ความขดัแยง้เหล่าน้ี  

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาของการจดัประเภทขบวนการนกัศึกษาในเชิงเป้าหมายดงักล่าว ยงัคงมี
ความซบัซอ้นของค าอธิบาย และท าให้การให้ค  านิยามหรือจดักลุ่มขบวนการนกัศึกษาท่ีมีเป้าหมาย
แตกต่างกนัเช่นน้ี เสมือนว่าอยู่บนเส้นความขดัแยง้คนละเร่ืองหรือคนละประเด็นกนั แมว้่า จะมี
นกัวิชาการทางดา้นรัฐศาสตร์หลายคนพยายามให้ค  าอธิบายของความขดัแยง้น้ีในมุมท่ีหลากหลาย 
แต่ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะกระชบัค านิยามความขดัแยง้ดงักล่าวให้สั้ นและกลายเป็นประเด็นเร่ืองเดียวกนั
มากท่ีสุด นัน่คือ การพยายามอธิบายความขดัแยง้ดงักล่าวใหอ้ยูบ่นนิยามวา่ดว้ยประชาธิปไตย  

ค าอธิบายเ ร่ืองประชาธิปไตย ของ Yoshifumi Tamada ในการบรรยายพิ เศษ เ ร่ือง 
ประชาธิปไตย การกลายเป็นประชาธิปไตยและการออกจากประชาธิปไตยของประเทศไทย ในงาน
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 
2551 ซ่ึงไดแ้บ่งการนิยามประชาธิปไตยออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบหน่ึงคือ ประชาธิปไตยในเชิง
กระบวนการ อันเป็นความหมายของประชาธิปไตยอย่างกระชับท่ีสุด (Necessary) ซ่ึงให้
ความส าคัญกับวิธีการได้มาซ่ึงผูมี้อ  านาจ โดยหมายถึงกระบวนการเลือกตั้ง และต้องเป็นการ
เลือกตั้งท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเสรี ในขณะท่ีนิยามอีกรูปแบบ คือการนิยามประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหา 
ซ่ึงขยายความประชาธิปไตยไปให้ความส าคญักบัรูปแบบการใช้อ านาจของรัฐบาล ประเด็นเร่ือง
สังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชน สวสัดิการของประชาชน เป็นตน้ (Yoshifumi Tamada, 2551) 

เม่ือน ามาวิเคราะห์ขบวนการนกัศึกษาของไทยภายใตค้  านิยามดงักล่าว จะพบวา่ขบวนการ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคญักบัค าว่าประชาธิปไตยอยู ่แมว้่าจะมีเส้นทางท่ีเก่ียวพนักบั
การรัฐประหารและวถีิทางท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยอยูบ่า้ง แต่ภาคส่วนท่ีเป็นขบวนการนกัศึกษาโดย
ส่วนใหญ่แลว้ก็ยงัคงอยู่คนละขา้งกบัระบอบการปกครองท่ีเรียกวา่เผด็จการ ดงัเช่น กรณีของ นาย
ธัชพงศ์ แกด า อดีตนกักิจกรรมนกัศึกษา แกนน ากลุ่มเครือข่ายนกัศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ



104 

  

ไทย คปท. (ปี พ.ศ. 2556 – 2557) ท่ีแมว้า่จะให้ความส าคญักบัการปฏิรูปการเมืองและขดัขวางการ
เลือกตั้ง ตามแนวทางของ คปท. ในช่วงปี พ.ศ. 2557 แต่ก็ยงัคงออกมาเคล่ือนไหวคดัค้านการ
รัฐประหาร ภายหลงัการรัฐประหารในปีเดียวกนันั้น เป็นตน้ 

ดงันั้น จึงอาจสามารถใหค้  านิยามของขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ โดยอาศยัเส้นแบ่งของ
ค านิยามวา่ดว้ยประชาธิปไตย ภายใตภ้าวะความขดัแยง้ทางการเมืองได ้ดงัน้ี 

4.1.2.1 ขบวนการนักศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหา
มากกวา่เชิงกระบวนการ  

กล่าวคือ เป็นกลุ่มขบวนการนกัศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัการใชอ้  านาจของรัฐบาล 
ท่ีตอ้งการใหมี้ธรรมาภิบาล และมองวา่การไร้จริยธรรมทางการเมืองของรัฐบาลประชาธิปไตย ท่ีท า
ใหเ้กิดรัฐบาลเสียงขา้งมากเบด็เสร็จ การทุจริตคอรัปชัน่ และเป็นปรปักษก์บัการเมืองภาคประชาชน
ของรัฐบาลทักษิณ ท าให้ประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหาภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 ไม่
สามารถขยายต่อไปไดภ้ายใตก้ารกระท าของรัฐบาลทกัษิณและพรรคไทยรักไทย ดงันั้น การกระท า
การใด ๆ ซ่ึงรวมไปถึงการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีทา้ทายอ านาจรัฐ การสร้างกลไกรัฐธรรมนูญท่ี
จ ากดัอ านาจรัฐ และอาจรวมถึงการรัฐประหารเพื่อปฏิรูปทางการเมือง จึงอาจเป็นส่ิงท่ีชอบธรรม ท่ี
จะท าให้เกิดระบอบประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหาท่ีเขม้แข็งในอนาคต ซ่ึงในกรณีน้ี ผูว้ิจยัหยิบยก
กรณีศึกษาของขบวนการนกัศึกษาประเภทดงักล่าว 3 กลุ่มมาเป็นกรณีศึกษาเพื่ออธิบายให้เห็นความ
หลากหลายและระดบัความเขม้ขน้ของเป้าหมายในทางการเมืองตามระดบัเฉดสีของประชาธิปไตย 
ได้แก่ (1) สหพนัธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท. 2548 – 2549) (2) ศูนยป์ระสานงาน
นกัเรียนนิสิตนักศึกษา (ศนศ.) และศูนยป์ระสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (ศยป.) และ (3) 
กลุ่มเครือข่ายเยาวชนกูช้าติ (Young PAD.)  

ทั้งน้ี ขบวนการนักศึกษาตามขอ้ (1) และ (2) เกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ก่อนการ
รัฐประหาร ปี 2549 จึงมีบริบทเชิงความคิด และเป้าหมายท่ีสนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เน่ืองจากมองว่ารัฐบาลทกัษิณเป็นส่ิงท่ีอยู่ตรงขา้มกบันิยามประชาธิปไตยในเชิง
เน้ือหาอย่างชัดเจน แต่ก็ยงัคงกงัวลกบัขอ้เรียกร้องท่ีใช้วิธีการอนัไม่เป็นประชาธิปไตยของกลุ่ม
พนัธมิตรอยู่บา้ง ในขณะท่ีขบวนการนักศึกษาตามขอ้ (3) เกิดข้ึนภายหลงัการรัฐประหารปี 2549 
และบทเรียนของการสร้างเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดการรัฐประหาร จึงมีความชัดเจนในการเลือกใช้
วถีิทางซ่ึงไม่เป็นประชาธิปไตยมากกวา่ 2 กลุ่มแรก ดงัรายละเอียดเพิ่มเติม ดงัน้ี  

 กลุ่มท่ีสนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กรณี 1)
สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2549 

ช่วงเวลาการเคล่ือนไหว กุมภาพนัธ์ 2549 – กรกฎาคม 2549 
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ท่ีมาของปฏิบัติการ เร่ิมจากท่ีเลขาธิการสหพนัธ์นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (สนนท.) ในขณะนั้น ไดข้ึ้นเวทีประกาศเขา้ร่วมชุมนุมกบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2549 โดย สนนท. น าโดย นางสาวกชวรรณ ชยับุตร ในนาม
เลขาธิการฯ ส่วนทีมงานของ สนนท. ในขณะนั้นยงัคงมีท่าทีต่อกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยท่ีแตกต่างกนัอยู่บา้ง ตามแต่การวิเคราะห์หรือตกผลึกทางการเมืองของนกักิจกรรม
แต่ละคน แต่ ณ ท่ีน้ีจะวเิคราะห์ในส่วนของการใชช่ื้อ สนนท. เคล่ือนไหวโดยเลขาธิการ สนนท. ซ่ึง
สนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  

เป้าหมายของขบวนการ ในกรณีดงักล่าว มีความชดัเจนถึงการสนบัสนุน
ระบอบประชาธิปไตยภายใตค้  านิยามประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหา ท่ีขยายความไปถึงการปฏิรูป
การเมือง และสร้างประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ดงัใจความตอน
หน่ึงในการปราศรัยของ กชวรรณ เลขาธิการ สนนท. เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2549 ว่า (กชวรรณ 
ชยับุตร, 2549ก) 

มีหลายคนถามวา่ หากไม่เอานายกฯ แลว้จะเอาใครข้ึนมาเป็นนายกฯ เราตอบไดว้า่ 
ถา้ไม่เอานายกฯ ทกัษิณแลว้ เราจะเอาสังคมแบบไหน เพราะหากไม่มีนายกฯ ทกัษิณ การ
ปฏิรูปการเมืองก็จะเกิดข้ึน จะท าให้มีการปลดล็อกกลไกการตรวจสอบ โซ่ตรวนท่ีล็อกไว้
อยูใ่นขณะน้ี อยา่งเช่น รัฐสภา ส่ือมวลชน ขบวนการของภาคประชาชน และองคก์รอิสระ
จะไม่ถูกกดดนัและบีบบงัคบั ท าใหส้ามารถตรวจสอบรัฐบาลได ้ดงันั้น เราตอ้งปลดปลอก
คอใหก้บั ส.ส.ในสภา ส่ิงท่ีเราตอ้งการในวนัน้ีก็คือ พลงัของประชาชนท่ีจะขบัไล่ทรราช 

อย่างไรก็ตาม ในเชิงวิธีการตามรูปแบบประชาธิปไตยนั้ น สนนท.     
เพียงตอ้งการให้นายกทกัษิณลาออกจากต าแหน่ง และให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป 
โดยไม่ไดต้อ้งการใหเ้กิดสุญญากาศทางการเมือง และไม่ตอ้งการการเปล่ียนผา่นอ านาจโดยไม่ไดม้า
จากประชาชน ซ่ึงถือวา่เป็นเป้าหมายท่ียงัคงใหค้วามส าคญักบันิยามของประชาธิปไตยในเชิงวิธีการ
ดว้ย ดงัค าให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการ สนนท. เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2549 เก่ียวกบัท่าทีของ สนนท. 
และการเคล่ือนไหวร่วมกบักลุ่มพนัธมิตรฯ วา่ (กชวรรณ ชยับุตร, 2549ค) 

แต่ไม่ว่าอย่างไรการเลือกตั้ งต้องด าเนินต่อไปตามครรลองการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะหากไม่มีการเลือกตั้งก็จะท าให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ซ่ึงจะท า
ใหมี้รัฐบาลท่ีมาจากการแต่งตั้ง แมว้า่การเลือกตั้งในคร้ังน้ีจะไม่เป็นธรรม ไม่ท าให้สังคมมี
ความหวงั เพราะยงัมีล๊อคทางการเมืองท่ียงัไม่ไดป้ลด แมว้า่เงินภาษีของประชาชนท่ีจะตอ้ง



106 

  

สูญเสียไปทั้ง ๆ ท่ีสังคมจะไม่เกิดการเปล่ียนแปลง เพราะสุดทา้ย ส.ส. ทั้งหลายก็ยงัคงเป็น
คนหนา้เก่า แต่การเลือกตั้งตอ้งด าเนินต่อไป 

ถา้หากจะโทษก็ตอ้งโทษท่ีตวั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เพราะเป็นความผิดของตวั
ท่านนายกฯ ท่ีพยายามใชก้ารเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมาฟอกความผิดของตวัท่าน 
แต่ก็อยากจะบอกวา่แมว้่าการเลือกตั้งคร้ังน้ีจะท าให้ท่านไดก้ลบัมาใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าท่าน
จะสามารถฟอกความผดิท่ีท่านท ามาได ้ทาง สนนท. จึงเรียกร้องใหท้่านลาออก 

ดังนั้ น ข้อพิจารณาท่ีว่า สนนท. เคล่ือนไหวร่วมกับกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีร่วมเรียกร้องให้ลม้รัฐบาลทกัษิณดว้ยการถวายคืน
พระราชอ านาจ เรียกร้องนายกพระราชทาน ตามมาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ดังท่ีปรากฏใน
บทความของสถาบนัพระปกเกลา้ฯ (วรีะศกัด์ิ กีรติวรนนัท,์ มปป.) จึงยงัคงยอ้นแยง้กบัค าสัมภาษณ์
ดงักล่าวอยู่พอสมควร และอาจสรุปไดเ้พียงว่า แมข้บวนการนักศึกษาท่ีเคล่ือนไหวกบัพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในระยะแรกนั้น จะมีจุดร่วมเดียวกนัในการเรียกร้องให้นายกทกัษิณ
ลาออก แต่รูปแบบวิธีการเพื่อให้ได้มาซ่ึงรัฐบาลใหม่นั้น แต่ละกลุ่มขบวนการก็ยงัคงมีทศันะท่ี
แตกต่างกนั สนนท. ณ ท่ีน้ี จึงมีลกัษณะของเป้าหมายท่ีให้ความส าคญันิยามประชาธิปไตยในเชิง
เน้ือหาอยู่ แต่ส าหรับวิธีการตามวิถีทางประชาธิปไตยนั้น ยงัสรุปได้ไม่ชัดเจน เน่ืองจากการ
เคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ของ สนนท. ในขณะนั้นก็ไม่ไดแ้สดงออกถึงการคดัคา้นนายกมาตรา 7 เลย 

อย่างไรก็ตาม บรรดานักกิจกรรมนักศึกษา และองค์กรนักศึกษาก็ยงัมี
ประเด็นและตั้ งข้อสงสัยต่อ สนนท. กับการไปเข้า ร่วมเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะขอ้เรียกร้องและการเคล่ือนไหวประเด็นของการไม่ยอมรับการเลือกตั้ง 
และนายกมาตรา 7 ซ่ึงกลายเป็นจุดแตกหักจุดหน่ึงของบรรดาขบวนการนักศึกษาในยุคนั้ น 
กลายเป็นเส้นทางหลายเส้นของขบวนการนักศึกษา ท่ีส่วนหน่ึงออกมาร่วมเคล่ือนไหวกบักลุ่ม
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และอีกส่วนหน่ึงยงัคงมีการสงวนท่าที แต่เร่ิมตั้ งวง
วิพากษ์วิจารณ์อยู่ห่าง ๆ ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีน่าสนใจ ซ่ึงบรรดากลุ่มกิจกรรมนักศึกษาและ
นกัศึกษาเขา้ร่วมสนบัสนุนเป็นจ านวนมาก หรืออาจจะมากกวา่ท่ีเขา้ร่วมกบั สนนท. คือ การรวมตวั
ของนิสิตนกัศึกษาหลากหลายสังกดัในนาม “กลุ่มนิสิตนกัศึกษารักประชาชน” ภายใตก้ารน าของ
องคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ถดั ๆ ไป (พลงันกัศึกษา "ถึง
เวลาดอกไมบ้าน" , 2549) 



107 

  

 ขบวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อ2)
ประชาธิปไตย กรณีศึกษา ศูนยป์ระสานงานนกัเรียนนิสิตนกัศึกษา (ศนศ.) และศูนยป์ระสานงาน
เยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (ศยป.)  

ช่วงเวลาเคล่ือนไหว มกราคม 2549 – 19 กนัยายน 2549 
ท่ีมาของขบวนการ เกิดข้ึนจากความพยายามของกลุ่มแรงคิด ซ่ึงเป็น

เยาวชนกลุ่มหน่ึง ท่ีเป็นลูกหลานอดีตนักกิจกรรมท่ีร่วมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีได้รับการ
ปลูกฝังและซึมซบัอุดมการณ์ประชาธิปไตยกนัมาตั้งแต่เด็ก ผา่นการมาร่วมงานกิจกรรมร าลึกและ
กิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ  เยาวชนกลุ่มน้ีจึงมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมท่ีต่างออกไปจากเด็กทัว่ไป 
กล่าวคือ แทนท่ีจะไปเท่ียวเล่นดูหนงัเป็นหลกั กลบัเป็นการตั้งวงสนทนาแลกเปล่ียน และถกเถียง
กนัเร่ืองปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ หรือแมก้ระทัง่ประวติัศาสตร์  

ดว้ยในสถานการณ์ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2549 การเคล่ือนไหวของเครือข่าย
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีความเด่นชัดมากข้ึน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหลาย
สถาบนัให้ความสนใจในการไปร่วมรับฟังขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมชุมนุม ณ ทอ้งสนามหลวง 
กลุ่มแรงคิดจึงเร่ิมปฏิบติัการประสานเครือข่ายเยาวชน โดยการตั้งจุดประสานงานเยาวชนท่ีมาร่วม
การชุมนุมท่ีสนามหลวง ในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 และพบว่ามีนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
ท่ีมาชุมนุมร่วมลงช่ือแสดงตวัมากกว่า 1,000 คน แต่ยงัคงกระจดักระจายไม่เป็นกลุ่มก้อน จึงมี
แนวคิดท่ีจะตั้งศูนยป์ระสานงานนกัเรียนนิสิตนกัศึกษา หรือ ศนศ. ข้ึน และมีการแถลงข่าวเปิดตวั
ศูนยป์ระสานงานดงักล่าวอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2549 ท่ีอนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ ส่ี
แยกคอกววั รวมถึงออกแถลงการณ์ฉบบัท่ี 1/2549 มีใจความส าคญัอนัเป็นเหตุผลของการจดัตั้ง
เครือข่ายดงักล่าวว่า (เปิดตวัศูนยป์ระสานงานนร.-นิสิต-นศ. นัดเจอลานโพธ์ิก่อนเคล่ือนทพับุก
สนามหลวง, 2549) 

เน่ืองจากการติดต่อประสานงานระหวา่งกลุ่มและองคก์รต่าง ๆ ของนกัเรียน นิสิต 
นกัศึกษา ยงัขาดความคล่องตวัในการด าเนินงาน จึงเกิดการรวมตวัข้ึนของนกัเรียน และ
นกัศึกษา ในสถาบนัต่างๆ เพื่อจดัตั้งศูนยป์ระสานงานนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ส าหรับเป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อส่ือสาร ระหว่างกลุ่มและองค์กรต่างๆ ให้มีความเข้าใจและ
ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เป้าหมายของขบวนการ ไม่ได้มี ส่ิงอ่ืนใดนอกจากเป้าหมายในการ
เคล่ือนไหวสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในนามของนักเรียน นิสิต 
นกัศึกษา หรือท่ีในขณะนั้นเรียกว่าพลงัเส้ือขาว ท่ีเขา้ร่วมและสนับสนุนการชุมนุมขบัไล่รัฐบาล



108 

  

ภายใตค้วามชุดความเช่ือของประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหา ท่ีตอ้งการรัฐบาลและกลไกตรวจสอบ
รัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ซ่ึงสามารถอนุมานไดว้า่เป็นส่ิงท่ีอยูต่รงขา้มกบัรัฐบาล
และกลไกตรวจสอบรัฐบาลทกัษิณ แต่ทวา่ ก็ยงัมีความคิดท่ีไม่ลงรอยกนัอยูบ่า้ง เม่ือกลุ่มพนัธมิตร
เลือกท่ีจะใชว้ธีิการเรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทาน ตามมาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญ ดงัเช่น
ท่ี ยุรชฏั ให้สัมภาษณ์อธิบายถึงความคิดเห็นท่ีแตกแยกกนัภายในกลุ่มกบัขอ้เรียกร้องดงักล่าวของ
กลุ่มพนัธมิตรฯ  

กลุ่ม ณ เวลาตอนนั้นมนัก็แตกเป็นสองสายเหมือน สนนท. มนัก็มีทั้งคนเห็นดว้ย
ไม่เห็นดว้ยเพราะวา่มาตรา 7 มนัจะแกปั้ญหาไดไ้หม มนัก็ไม่ใช่ มนัเหมือนการกดทบั (ใน
ความคิดพี่นะ) แกไ้ดเ้หมือนหาคนมาแลว้ไงการันตีหรอวา่จะแกไ้ดเ้พราะวา่การขดัแยง้ช่วง
นั้นเหมือนรากลึก มีปัญหาปมนูน้ปมน้ีเยอะไปหมด มนัไม่ใช่แค่เร่ืองว่าใครจะเป็นนายก 
ปัญหาคอร์รัปชัน่ก็มี ปัญหาโกงกินนูน้น่ีนั้นท่ีแบบว่ารัฐบาลตอบไม่ไดอ้ธิบายไม่ได ้สภา
ไม่สามารถจะใชถ่้วงอ านาจของรัฐบาลได ้มนัมีปัญหาพวกน้ีแทรกอยูม่นัไม่สามารถแกไ้ด้
ขนาดนั้นในความคิดพี่ (ยรุชฏั ชาติสิทธิชยั, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2559) 

แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ ศนศ. ก็ไม่ไดเ้สนอทางออกอ่ืนใด ท่ีนอกเหนือจากการ
สนับสนุนการชุมนุมและข้อเสนอตามท่ีกลุ่มพนัธมิตรเรียกร้อง จนกระทัง่เกิดสุญญากาศทาง
การเมือง ในช่วงหลงัการเลือกตั้งทัว่ไปท่ีเป็นโมฆะในปี พ.ศ. 2549 และกลายเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ี
ท าใหเ้กิดการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 ซ่ึงถือเป็นการแกปั้ญหาโดยไม่ใชว้ถีิทางประชาธิปไตย  

 บทบาทและจุดยนืบนพื้นท่ีการเมืองภาคประชาชน แมว้า่กลุ่มดงักล่าวจะ
มีความพยายามรวมตวัเป็นเครือข่ายเยาวชน และสร้างให้เยาวชนข้ึนมามีบทบาทกบัการเมืองไทย 
จนเป็นท่ีแตกต่ืนในหน้าส่ือมวลชนอยู่บา้ง แต่ก็ยงัคงไม่ใช่บทบาทน าในการชุมนุมทางการเมือง
ดงัเช่นท่ีขบวนการนกัศึกษาเคยเป็นมา หากแต่ยงัคงเป็นเพียงผูเ้ขา้ร่วมส่วนหน่ึงเท่านั้น และเป็น
เพียงตวัแปรตามบนพื้นท่ีของการเมืองภาคประชาชนในช่วงวกิฤติ ดงัท่ี ยรุชฏั อธิบายวา่  

พี่จะเขา้ประชุมกบัผูใ้หญ่เยอะไม่อยากบอกวา่ตวัเองเป็นตวัแทนเพราะพี่รู้สึกวา่พี่
ไม่ไดถึ้งขั้นมีปากเสียงขนาดนั้น แต่พี่ก็ไดอ้ยูด่ว้ยกระบวนการจดัมอ๊บ กระบวนการประชุม 
เห็นดว้ยไม่เห็นด้วยก็บอกไป มีแสดงความคิดเห็นบางท่ีมีพี่ อาร์ท แสงธรรม เขา้มาดว้ย
ไม่ใช่แค่พี่ ตอนนั้นในทีมหวัขบวนท่ีมีนกัศึกษาดว้ย หลกั ๆ ก็มีพี่ตาล (กชวรรณ เลขาธิการ 
สนนท.) แต่วา่เคา้ไม่ไดม้าประชุมบ่อย ๆ ของพี่เน่ืองจากเดินเขา้ออกหลงัเวที พี่วา่งพี่ก็เขา้
มาเป็นแค่ฝ่ายเสียง แต่เขาก็ไม่ไดบ้อกว่าตามเรา เป็นบางไอเดียเท่านั้นท่ีเขารู้สึกวา่ไวก่้อน
แลว้กนั (ยรุชฏั ชาติสิทธิชยั, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2559) 
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นอกจากน้ี หนา้ท่ีแอบแฝงอีกประการ ส าหรับขบวนการนกัศึกษาดงักล่าว 
คือ การเป็นเสมือนการเพิ่มความชอบธรรมให้กบักลุ่มพนัธมิตรฯ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้เห็นถึง
การมีแรงขบัเคล่ือนจากภาคส่วนท่ีเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเคยมีบทบาทส าคญัทางการเมืองอยูบ่น
หน้าประวติัศาสตร์การเมืองไทยมาโดยตลอด และการท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในฐานะพลัง
บริสุทธ์ิเขา้ร่วมชุมนุมกบักลุ่มพนัธมิตร ก็ยิ่งท าให้เห็นวา่ขบวนการนกัศึกษามองรัฐบาลทกัษิณเป็น
ปฏิปักษก์บัการเมืองและประชาธิปไตยไทยเช่นกนั  

 เครือข่ายเยาวชนกูช้าติ Young PAD. 3)
ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว ปี พ.ศ. 2551  
ท่ีมาของขบวนการ จากการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่ อ

ประชาธิปไตยระรอกแรก เม่ือปี 2549 ก่อนการรัฐประหาร ซ่ึงมีการก่อตั้งของ ศูนยป์ระสานงาน
นักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย หรือ ศนศ. ท่ีค่อนข้างมีบทบาทในฐานะขบวนการ
นกัศึกษาในเวลานั้น แต่วนัเวลาผา่นไป ประกอบกบัการไม่ค่อยมีกิจกรรมการรวมตวัของเครือข่าย
นักศึกษาเดิม และบทบาทท่ีเลือนลางไปพร้อมกับการยุติการชุมนุมคร้ังนั้น อีกทั้ งวยัวุฒิของ
นกัศึกษาในรุ่นนั้น ก็ท  าใหห้ลายคนขยบัจากฐานะของนกัศึกษาเยาวชนไปสู่ประชาชนทัว่ไป 

ในการชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเม่ือปี พ.ศ. 
2551 ก็ยงัคงเป็นอีกคร้ังท่ีไดรั้บการตอบรับจากนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชนสายเลือดใหม่จ  านวนมาก 
ซ่ึงมีความสนใจทางการเมือง ผลัดเปล่ียนเขา้ไปเคล่ือนไหวและแสดงออกทางการเมืองแทนท่ี
เยาวชนและนกัศึกษาชุดเก่า  

เป้าหมายของขบวนการ ประเด็นหลกัของการออกมามีส่วนร่วมทางการ
เมืองของเยาวชนและนกัศึกษากลุ่มน้ี ยงัคงมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่ม ศนศ. ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ก่อน
การรัฐประหาร คือ การสนับสนุนและเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยอย่างชดัเจน ในฐานะส่วนหน่ึงของขบวนการทางการเมืองท่ีอยู่ตรงขา้มกบัรัฐบาล
และเครือข่ายของทกัษิณ ดงัท่ี วสันต ์วานิชย ์ผูป้ระสานงานเครือข่ายให้สัมภาษณ์ถึงท่ีมาของกลุ่ม 
ดงัน้ี (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) 

เครือข่าย Young PAD. ยอ่มาจาก Young People's Alliance for Democracy แปล
โดยรวมก็คือเยาวชนพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ค าเหล่าน้ีมนับ่งบอกถึงการ
เคล่ือนไหวท่ีมีพนัธกิจ มีการรณรงคเ์ร่ืองสร้างการเมืองรูปแบบใหม่และการปกป้องความ
ถูกตอ้ง โดย Young PAD. เองก็จะท าในบริบทของเยาวชน คือบางทีพนัธมิตรฯ รุ่นใหญ่
อาจไม่ไดม้าท ากิจกรรมกบัเด็กและเยาวชนมากนกั Young PAD. จึงเขา้มาช่วยแบ่งเบาใน
ส่วนน้ี 
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ในขณะเดียวกันก็ยืนอยู่บนหลักของประชาธิปไตยเชิงเน้ือหา ท่ีให้
ความส าคญักบัประสิทธิภาพและคุณธรรมทางการเมืองของรัฐบาล มากกว่าความชอบธรรมของ
รัฐบาลท่ีมาจากกระบวนการประชาธิปไตย หรือกล่าวคือ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ในช่วงปี พ.ศ 2551 รวมถึง Young PAD. เอง ใชข้อ้อา้งวา่ดว้ยรัฐบาลท่ีไม่มีคุณธรรม
ทางการเมือง ท่ีมาเป็นรัฐบาลเพื่อเป็นเพียงนอมินีและช่วยเหลืออดีตนายกทกัษิณเท่านั้น ทั้งรัฐบาล
สมคัร และรัฐบาลสมชาย ในขณะนั้น จึงไม่มีถูกตอ้งชอบธรรมท่ีเกิดจากการบริหารประเทศ ดงัท่ี 
วสันต ์ใหส้ัมภาษณ์ถึงอุดมการณ์ของกลุ่มวา่ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2551) 

ตอนก่อตั้งกลุ่มมีเพื่อนท่ีช่วยกนั 4-5 คน ซ่ึงเป็นเพื่อนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกนั โดย
อุดมการณ์คือ “ยอมเสียเงินเพื่อรักษาอวยัวะ ยอมเสียอวยัวะเพื่อรักษาร่างกาย แต่ยอม
เสียชีวิตและร่างกายเพื่อรักษาธรรมะ” นัน่หมายความว่าเรากลา้ ไม่มีความกลวัท่ีจะรักษา
ความถูกตอ้งไว ้

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Young PAD. มาจากหลาย ๆ สถาบัน พวกเราจะมีส่ิงหน่ึงท่ี
เหมือนกนัคือ “เรามีธรรมน าหน้า” ค  าว่าธรรมในท่ีน้ี มนัแปลได้สองอย่าง คือมีทั้งค  าว่า 
‘ธรรมะ’ และค าวา่ ‘ท า’ ธรรมะก็คือธรรมะของพระพุทธเจา้ในการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้ง 
ส่วนค าวา่ท าก็คือการลงมือท าจริง เราไม่ไดต้ั้งกลุ่มข้ึนมาเพื่อมีไวแ้อ็กอาร์ต สร้างภาพ หรือ
แค่ออกมาแถลงการณ์แต่ไม่ไดล้งมือปฏิบติัจริง 

นอกจากน้ี ระดบัความเขม้ขน้ท่ีให้ความส าคญักบันิยามประชาธิปไตยใน
เชิงกระบวนการท่ีน้อยลงมากข้ึน โดยเฉพาะการไม่ยอมรับการได้มาซ่ึงรัฐบาลตามวิธีการใน
ระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลสมคัร สุนทรเวช อย่างชัดเจน และเสนอทางเลือกให้รัฐบาล
ประกาศลาออกทั้ งคณะ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ดังปรากฏตามแถลงการณ์
เครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ ฉบบัท่ี 1/2551 เร่ือง การประกาศจุดยืนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ ขอ้ 2 
ใจความดงัน้ี (เครือข่ายเยาวชนกูช้าติ, 2551) 

วิกฤตการณ์บา้นเมือง ซ่ึงขณะน้ีทางออกทางเดียวท่ีเหลืออยู่ ตอ้งเกิดจากสามญั
ส านึกและความเสียสละของนกัการเมือง เป็นหลกัเท่านั้น ดงันั้นเครือข่ายเยาวชนกูช้าติ ขอ
ร้องเรียนให้รัฐบาลภายใตก้ารน าของนายสมคัร สุนทรเวช ประกาศลาออกทั้งคณะ เพื่อ
ปลดชนวนความขดัแยง้ ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จะขยายวงกวา้งข้ึน 

ท้ายท่ีสุด แม้ว่ารัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สว ัสด์ิ จากพรรคพลัง
ประชาชน จะสามารถเข้ามาเป็นรัฐบาลได้อีกคร้ัง แต่ก็เกิดการรัฐประหารเงียบจนสถานการณ์
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ทางการเมืองน าไปสู่การเปล่ียนขั้วทางการเมืองในท่ีสุด โดยวิธีการท่ีอาจเรียกไดว้่าไม่ไดเ้กิดจาก
ความชอบธรรมของการเลือกตั้ง หรือยนือยูบ่นนิยามประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการสักเท่าไหร่  

ดงันั้น การจดักลุ่มขบวนการดงักล่าววา่ให้ความส าคญักบัประชาธิปไตย
ในเชิงเน้ือหา มากกว่าประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ จึงมีความชดัเจนเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมี
ข้อสังเกตว่าเป้าหมายของขบวนการดังกล่าว มีความแนบแน่นเป็นเน้ือเดียวกับกลุ่มพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมากกวา่ขบวนการ ศนศ. ทั้งน้ี เน่ืองจาก Young PAD. (และรวมไปถึง
กลุ่มสาธิตมฆัวานด้วย) มีกระบวนการจดัตั้งท่ีมาจากผูใ้หญ่ในรูปแบบ Top-Down มากกว่า ซ่ึง
เกิดข้ึนโดยความตั้งใจจากท่ีเห็นความส าเร็จและการมีส่วนร่วมของนกัเรียนนกัศึกษาในการชุมนุมปี 
พ.ศ. 2549 ท่ีช่วยสร้างความชอบธรรมให้กบัการชุมนุม จึงท าให้การชุมนุมทางการเมืองรอบใหม่น้ี
ต้องมีองค์กรหรือกลุ่มข้ึนมารองรับลูกหลานของผู ้ท่ีมาร่วมชุมนุม ให้เด็กได้มีพื้นท่ีในการ
แสดงออกเช่นเดียวกบัผูป้กครองดว้ย ซ่ึงแตกต่างจากกระบวนการจดัตั้งของ ศนศ. และ ศยป. ในปี 
พ.ศ. 2549 ท่ีเกิดจากความริเร่ิมของเยาวชนและนกัศึกษามากกวา่  

4.1.2.2 ขบวนการนกัศึกษาท่ีใหค้วามส าคญักบัประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ  
เป็นกลุ่มขบวนการนกัศึกษาท่ีให้ความส าคญักบักระบวนการไดม้าซ่ึงรัฐบาลตาม

ระบอบประชาธิปไตย อนัเป็นพื้นฐานของนิยามประชาธิปไตยเชิงกระบวนการ แต่ก็ไม่ไดป้ฏิเสธ
นิยามประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหา ท่ียงัคงตอ้งการหลกัประกนัดา้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
รัฐบาท่ีมีธรรมาภิบาลอยู ่เพียงแต่ยงัคงยึดมัน่ในระบบการเลือกตั้งเพื่อรักษานิยามประชาธิปไตยขั้น
พื้นฐานใหด้ ารงอยู ่เนน้กระบวนการแกไ้ขปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย และปฏิเสธรัฐบาลท่ีเขา้
สู่อ านาจโดยมาจากการรัฐประหาร อ านาจนอกระบบ หรือไม่ไดช้นะมาจากกระบวนการเลือกตั้ง  

ในกรณีน้ี ผูว้ิจยัหยิบยกกรณีศึกษาของขบวนการนกัศึกษาประเภทดงักล่าว 2 กลุ่ม
มาเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ (1) ขบวนการนักศึกษาท่ีต่อต้านการรัฐประหาร และผลพวงของการ
รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 และ (2) สนนท. กับการเข้าร่วมกับกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยแห่งชาติ (นปช.) ในปี พ.ศ. 2553 

 เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมตา้นรัฐประหาร พ.ศ. 2549 1)
ท่ีมาของขบวนการ ดว้ยท่าทีของกลุ่มการเมือง กลุ่มพนัธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตย และแนวร่วมนกัศึกษาในช่วงก่อนรัฐประหารเดือนกนัยายน 2549 ท่ีดูซบเซาลง 
และเงียบหายไปพกัใหญ่หลงัการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 ไดเ้กิดกลุ่มขบวนการใหม่ท่ีออกมา
ปกป้องหลกัการของประชาธิปไตย ในเชิงกระบวนการเขา้สู่อ านาจ ท่ีไม่ยอมรับและต่อตา้นการ
รัฐประหารอย่างจริงจงั โดยรวมตวักนัในนาม “กลุ่มเครือข่าย 19 กนัยา ตา้นรัฐประหาร” ซ่ึงมีแนว
ร่วมส าคญัในระยะแรกเป็นกลุ่มนกัศึกษา นัน่ก็คือ กลุ่มโดมแดง (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) ศูนย์
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ข่าวสารกิจกรรมนกัศึกษา สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.ชุดใหม่) ประกอบกบั
เครือข่ายภาคประชาชนอ่ืน ๆ ได้แก่ พรรคแนวร่วมภาคประชาชน เครือข่ายพิทกัษ์เจตนารมณ์
พฤษภา 35 กลุ่มวารสารฟ้าเดียวกนั กลุ่มกรรมกรปฏิรูป เป็นตน้ 

ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว หลงั 19 กนัยายน 2549 - ตุลาคม 2550 
เป้าหมายของขบวนการ ในระยะแรกมีความชัดเจนอย่างมากในการ

คดัคา้นการรัฐประหาร คณะรัฐประหาร (คมช.) รวมไปถึงรัฐบาลทหารในขณะนั้น แต่ก็ตอ้งเจอกบั
แรงต่อตา้นพอสมควรจากหลายฝ่าย รวมถึงกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ีมีท่าที
เพิกเฉยต่อการรัฐประหารดังกล่าว ประกอบกับมีประชาชนบางกลุ่มแสดงท่าทีสนับสนุนการ
รัฐประหารเพื่อขบัไล่รัฐบาลทกัษิณดว้ย เป้าหมายในระยะต่อมาจึงปรับไปสู่การด าเนินการอ่ืน ๆ 
เพื่อคดัคา้นผลพวงจากรัฐประหาร เช่น การรณรงคไ์ม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550 เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี ข่าวสารท่ีปรากฏส่วนใหญ่เก่ียวกับการต่อต้านรัฐประหารใน
ช่วงแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์หรือการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เช่น 
การชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2549 ภายหลงัการรัฐประหาร เป็นตน้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีท่าทีให้คณะรัฐประหารคืนอ านาจให้ประชาชนโดยเร็ว และยุติการปิดกั้น
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ดงัปรากฏเป็นขอ้เรียกร้องในแถลงการณ์ ของกลุ่มนกักิจกรรมในนาม 
สนนท.5  เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2549 ดงัน้ี (สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2549) 

1) ขอให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข เร่งคืนอ านาจใหป้ระชาชน และใหมี้การเลือกตั้งโดยเร็ว  

2) ส าหรับการสรรหาคณะร่างรัฐธรรมนูญ ขอใหเ้ป็นไปโดยมีกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดย 1. เปิดใหป้ระชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชั้น โดยไม่จ  ากดัวุฒิ
การศึกษา 2. จะตอ้งมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  

3) เปิดใหมี้การลงประชามติก่อนการประกาศใช ้ 
4) ขอใหย้กเลิกการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  
5) ขอใหย้ติุการแทรกแซงเสรีภาพส่ือมวลชน  
6) ขอให้ยกเลิกค าสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

อยา่งนอ้ยส าหรับ การจดัประชุมทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประชาธิปไตย เช่ือมัน่ในพลงัประชาชน  

                                                        
5 เน่ืองจากในขณะนั้นยงัไม่มีการประชุมสมชัชาประจ าปีของ สนนท. เพ่ือเลือกเลขาธิการ สนนท. และ

กรรมการบริหารข้ึนมาใหม่ จึงเท่ากบัวา่ขณะนั้นไม่มีเลขาธิการ สนนท. ในการขบัเคล่ือนองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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ในขณะท่ีขบวนการนกัศึกษาอ่ืน ๆ มีกิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์ทัว่ไปในการ
ต่อตา้นการรัฐประหาร ตลอดจนการแสดงออกถึงการอยู่เคียงขา้งภาคประชาชนในการต่อตา้น
รัฐประหาร เช่น กลุ่มโดมแสบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ก๊ิก 
(กปก.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ออกแถลงการณ์ ประณามการสลายชุมนุมของกลุ่มคนต่อตา้นการ
รัฐประหารท่ีบา้นส่ีเสาเทเวศร์ โดยมีใจความยืนยนัถึงท่ีมาของการชุมนุม ท่ีปฏิเสธรัฐบาลท่ีมาจาก
การรัฐประหาร อนัไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย รวมถึงมีการใช้ความรุนแรงและ
ละเมิดสิทธิการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ดงัน้ี (กลุ่มโดมแสบ และกลุ่มประชาธิปไตย
ไม่ใช่แค่ก๊ิก, 2550) 

จากเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจใช้ก าลังเข้าสลายการชุมนุมของแนวร่วม
ประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการ(นปก.) เม่ือช่วงค ่าวนัอาทิตยท่ี์ 22 ก.ค. 2550 ท่ีหนา้บา้นส่ีเสา
เทเวศน์ นั้น  เรา-นักศึกษากลุ่มโดมแสบและกลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ก๊ิก (กปก.) ใน
ฐานะประชาชนคนหน่ึงท่ีไปร่วมชุมนุมดว้ยในวนันั้น... 

ส่วนเป้าหมายในเชิงการคดัคา้นผลพวงของการรัฐประหารนั้น ส่วนใหญ่
มีประเด็นอยู่ท่ีการคดัคา้นรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2550 ตั้งแต่กระบวนการประชามติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งการเคล่ือนไหวรณรงค์คว  ่ า ร่าง รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.  2550  ของกลุ่มโดมแดง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมีประเด็นท่ีคดัคา้นไดแ้ก่ (1) ในแง่ท่ีมาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ท่ีให ้
คมช. แต่งตั้ง จนเป็นขอ้สังเกตวา่ สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดดงักล่าวเป็นเพียงเนติบริกรให้กบั คมช. 
เพื่อร่างกฎหมายท าลายฝ่ายตรงขา้ม (2) ในขณะเดียวกนัเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ ก็มีความไม่เป็น
ประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการอยูห่ลายส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การก าหนดให้ สมาชิกวุฒิสภา
มาจากการแต่งตั้ง และการก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในการพิจารณาแต่งตั้งองค์กรอิสระ 
ซ่ึงอาจท าให้กระบวนการตรวจสอบถูกผูกขาดโดยกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม และไม่ยึดโยงกับ
ประชาชน (ฤกษ ์ศุภศิริ, 2553) 

แมก้ลุ่มโดมแดงจะเป็นแค่ขบวนการหน่ึงภายใตข้บวนการภาคประชาชน
อ่ืน ๆ ท่ีคดัคา้นผลพวงจากการรัฐประหารดงักล่าว แต่ก็สามารถสร้างพื้นท่ีในการส่ือสารรณรงคไ์ด้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  โ ด ย เ ฉพ า ะ ก ร ณี ท่ี โปส เ ตอ ร์ รณร ง ค์ ค ว  ่ า ร่ า ง รั ฐ ธ ร รม นูญ ท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ถูกดึงออกโดยเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยั ซ่ึงไดก้ลายเป็นประเด็นกระตุน้ต่อม
สิทธิเสรีภาพของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จนท าให้ เกิดกระแสในหมู่นักศึกษาเพื่อตั้ง
ค  าถามถึงการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว ดงัปรากฎตามแถลงการณ์กลุ่มโดมแดง เม่ือ
วนัท่ี  27 มิถุนายน 2550 ดงัน้ี 
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กลุ่มโดมแดงในฐานะเป็นส่วนหน่ึงชุมชนธรรมศาสตร์ เห็นวา่พฤติกรรมดงักล่าว 
เป็นการจงใจลิดรอนสิทธิทางการเมือง ปิดกั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของนกัศึกษา ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมของพวกเผด็จการโดยแท ้และโดยเจา้หนา้ท่ีในระดบัล่างยอ่มไม่มีเจตจ านงท่ีจะ
ท าเช่นน้ี จึงขอประณามผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัการปลดโปสเตอร์ของกลุ่ม นอกจากนั้น ภายใต้
สังคมการเมืองไทยท่ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเผด็จการทหารมายาวนานกวา่ 9 เดือน 
เราขอเรียกร้องให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง รู้จกัแยกแยะความเป็นส่วนตวัของท่านท่ีสนบัสนุน
หรือรับใช ้คมช. กบัความเป็นมหาวิทยาลยัซ่ึงไม่ใช่สมบติัส่วนตวัของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
โดยใหค้งเหลือพื้นท่ีแห่งเสรีภาพไวใ้นมหาวทิยาลยั เพื่อจะไดไ้ม่ละอายใจมากนกั เม่ือตอ้ง
กราบไหวผู้ป้ระศาสน์การ นายปรีดี พนมยงค์ (กลุ่มโดมแดง 27 มิถุนายน 2550) ("โดม
แดง" ประณามผูบ้ริหาร มธ. ปลดโปสเตอร์คว  ่ารธน. เกล้ียง !, 2550) 

 สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท. ปี 2553) กบัการเขา้2)
ร่วมการชุมนุมกบักลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  

ท่ีมาของขบวนการ ท่ีท าให้ สนนท. ตดัสินใจเขา้ร่วมการชุมนุมกบักลุ่ม 
นปช. เร่ิมจากปัจจยัแรกคือ กรรมการบริหารชุดใหม่ ภายใต้การน าของ ต้ี อนุธีร์ เดชเทวพร 
เลขาธิการ สนนท. 2552 – 2553 และปัจจยัท่ีสองคือการระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนสถานการณ์การเคล่ือนไหว (Movement) ของกลุ่มต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการร่วมกนัก าหนดทิศทางและจุดยืนของ สนนท. และขบวนการนกัศึกษา ซ่ึงการ
สมชัชา สนนท. ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2553 หรือการสัมมนากลางเทอม ของ สนนท. ไดมี้การ
วเิคราะห์สถานการณ์ผา่น 2 มุมมองส าคญั ไดแ้ก่  

มุมมองแรก คือ ตวัขบวนการนักศึกษาและสภาพการณ์โดยทัว่ไปของ
นกัศึกษา ณ ขณะนั้น ท่ีประกอบไปด้วยความไม่สนใจทางการเมืองและทศันคติการดูถูกคนจน 
(อนุธีร์ เดชเทวพร  อา้งถึงใน ฉตัรสุดา หาญบาง, 2553)  

นกัศึกษาก็อยู่ในฐานะชนชั้นกลาง ในขณะท่ีชนชั้นรากหญา้ออกมาเรียกร้องเพื่อ
ประชาธิปไตยท่ีมีความเสมอภาคมากข้ึน นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนชนชั้นกลางก็เกิด
ทัศนะดูถูกดูแคลน ไม่เข้าใจ และมองว่าเป็นการก่อความวุ่นวายในสังคม ส่งผลให้
นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นคลอ้ยไปกบัชนชั้นกลางท่ีพอใจกบัเสรีภาพในการใชชี้วิตบางส่วน 
พอพดูถึงความเสมอภาคก็จะมีทศันะท่ีดูถูกและแยง้ข้ึนมาในทนัที 
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มุมมองท่ีสอง คือ การประเมินสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมภายนอก ซ่ึงนกัศึกษาก็วิเคราะห์ว่าเป็นโอกาสทางการเมือง ท่ีสถานการณ์ทางการเมืองเร่ิม   
สุกงอม และขบวนการ นปช. มีความเขม้ขน้ของการเคล่ือนไหวอยา่งมาก และมีการขยายฐานของ
มวลชนของเส้ือแดงออกไปอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงมีทั้งปริมาณและการเป็นมวลชนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
ส่ิงเหล่าน้ีล้วนท าให้ความคิดของนักศึกษาในการมองมวลชนคนเส้ือแดงเปล่ียนไป (อนุธีร์          
เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559)  

ช่วงเวลาการเคล่ือนไหว กุมภาพนัธ์ 2553 – พฤษภาคม 2553 
เป้าหมายของขบวนการ จากการวิเคราะห์เหตุปัจจัยทั้ งภายในและ

ภายนอกขบวนการ ท่ีกล่าวมา ล้วนเป็นตัวก าหนดให้ทิศทางการเคล่ือนไหวไหวของ สนนท. 
เปล่ียนไปในแนวทางเดียวกบั นปช. หรือคนเส้ือแดงมากข้ึน โดยเนน้ไปท่ีบทบาทในการหนุนเสริม
ขบวนการ นปช. ในการต่อตา้นอ านาจนอกระบบและการรัฐประหาร ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานของ 
สนนท. อยู่แลว้ อีกทั้งยงัตรงกบันิยามประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ ท่ีสนใจความชอบธรรม
ของกระบวนการเขา้มาเป็นรัฐบาลหรือการเลือกตั้งเป็นอยา่งมาก อนัน าไปสู่การร่วมเคล่ือนไหวกบั 
นปช. ในการเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธ์ิยุบสภา และเขา้สู่กระบวนการเลือกตั้งอีกคร้ังหน่ึงในปี 
พ.ศ. 2553 (อนุธีร์ เดชเทวพร,สัมภาษณ์, 2559) ดงัปรากฏตามแถลงการณ์ท่ีร่วมกบั สหพนัธ์นิสิต
นกัศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) เร่ือง “รัฐบาลจงยอมรับการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน” 
ซ่ึงมีเน้ือหายืนยนัในการยึดหลกัการประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง โดยมีขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาล
อภิสิทธ์ิ ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2553 ดงัน้ี (สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาภาคอีสาน และสหพนัธ์นิสิตนกัศึกษา
แห่งประเทศไทย, 2553) 

1) ขอให้ รัฐบาลจงยอมรับการเคล่ือนไหวและเสียงสะท้อนของ
ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่มีทางท่ีจะปฏิเสธไดว้า่คนเส้ือแดงคือคนส่วนใหญ่
ของประเทศน้ี รัฐบาลต้องยุบสภาแล้วจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อน าไปสู่วิถีทางตาม
ระบอบประชาธิปไตย และน ารัฐธรรมนูญปี 2540 มาแกไ้ขมาตราท่ีเป็นอ ามาตยาธิปไตย 
ออกไป แลว้น ากลบัมาใช ้ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดม้าโดยไม่ชอบธรรมจาก
การรัฐประหาร 

2) ขอประณามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี เ ป็นอีแอบทางการเมือง              
ท่ีพยายามต่อตา้นหรือขดัขวาง เพื่อให้กลุ่มคนเส้ือแดงยุติการเคล่ือนไหวท่ีจะถึงน้ี โดยอา้ง
เหตุผลวา่จะน าไปสู่ความรุนแรง ซ่ึงเป็นการสร้างภาพไวเ้กินจริงวา่การเคล่ือนไหวในคร้ังน้ี
เป็นท่ีน่าหวาดกลวั ทั้งท่ีแนวทางการเคล่ือนไหวของกลุ่มคนเส้ือแดงเป็นแนวทางสันติวิธี 
และเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกประการ  
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3) ขอให้กองทัพวางท่าทีอยู่น่ิงเฉยและห้ามสร้างเง่ือนไขในการท า
รัฐประหาร ไม่วา่เง่ือนไขใดหรือกรณีใดก็ตาม 

4) ด้วยความท่ีการเคล่ือนไหวในคร้ังน้ีเป็นสิทธิอันชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนูญของประชาชน รัฐบาลจึงไม่มีสิทธ์ิใด ๆโดยเด็ดขาดท่ีจะออกกฎหมายพิเศษ 
เพื่อสร้างเง่ือนไขในการปราบปรามประชาชน ซ่ึงจะเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชน 

 
4.1.2.3 ขบวนการนกัศึกษาอ่ืนๆ เคล่ือนไหวโดยพยายามสงวนท่าทีทางการเมือง 
กรณีศึกษา เครือข่ายนิสิตนกัศึกษารักประชาชน ภายใตก้ารน าของ อมธ.(พ.ศ.2549) 
ท่ีมาของขบวนการ เครือข่ายนิสิตนกัศึกษารักประชาชน เกิดจากการประสานงาน

เครือข่ าย นิ สิต นัก ศึกษา  ในช่วงต้นปี  พ .ศ .  2549 ภายใต้การน าขององค์การนัก ศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีเล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารน าของรัฐบาลทกัษิณ 2 แต่ก็ยงัสงวน
ท่าทีกบัการชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทั้งน้ี เน่ืองจากประสบการณ์และ
บทเรียนจากการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ในอดีต ท่ีอาจก่อให้เกิดการนองเลือดและไม่ใช่
ค าตอบของการแกไ้ขปัญหาในวิกฤติการเมืองเช่นน้ี ประกอบกบัการมองวา่ การเคล่ือนไหวควรจะ
มีการด าเนินการมากกว่าแค่การออกแถลงการณ์ทางการเมือง ดงัท่ีองคก์ารนกัศึกษาเคยด าเนินการ
มาในอดีต (ธนาชยั สุนทรอนนัตชยั, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559) 

ส่ิงท่ี อมธ. ท าเร่ิมจากการระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินสถานการณ์ และก าหนด
ทิศทางในการเคล่ือนไหว โดยมีนักกิจกรรมรุ่นก่อน ๆ เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้
ค  าแนะน า จนไดข้อ้สรุปท่ีจะเคล่ือนไหวดว้ยการล่ารายช่ือเพื่อน านายกทกัษิณเขา้สู่กระบวนการ
ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ และเร่ิมสร้างเครือข่ายปฏิบติัการร่วมกบันกัศึกษาในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
(สุรพงษ ์บุญเดชารักษ,์ สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2559) 

ช่วงเวลาการเคล่ือนไหว มกราคม 2549 – มีนาคม 2549  
เป้าหมายของขบวนการ แมว้า่ส่ิงท่ีเครือข่ายนิสิตนกัศึกษารักประชาชนท าจะเป็นส่ิง

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในฐานะท่ีให้ความส าคญักบันิยาม
ประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหาท่ีต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ทว่า
ขบวนการนกัศึกษากลุ่มน้ีก็ให้ความส าคญักบันิยามประชาธิปไตยในเชิงวิธีการเช่นกนั กล่าวคือ 
พวกเขาย ังคงปฏิบัติการตามเส้นทางท่ีอยู่ในกติกาประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการตรวจสอบของประชาธิปไตยในเชิงเน้ือหาให้
มากข้ึน ซ่ึงอาศยัหลกัเกณฑว์ธีิการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 304 
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และในขณะเดียวกนั อมธ. ก็เพียงตอ้งการสร้างทางเลือกของการปฏิเสธรัฐบาล
ทกัษิณ แต่ไม่ไดต้อ้งการใช้วิธีการท่ีอาจเบ่ียงเบนต่อประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการ ดงัปรากฏ
ตามเหตุผลจากบทสัมภาษณ์อุปนายก อมธ. ในเวบ็ไซตป์ระชาไท ดงัน้ี  

แต่ในคร้ังน้ีทาง อมธ. ตอ้งการสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนกัถึงสถานการณ์
ทางการเมือง เน่ืองจากสภาวะการเมืองไทยในปัจจุบนัดูเหมือนว่าสังคมจะมองไม่เห็น
ทางออก เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้ออกมาหาแนวทาง การออกมาเคล่ือนไหว
ของประชาชนจ านวนหลายหม่ืนคนก็แสดงให้ตระหนักแล้วว่า ประชาชนตอ้งการเห็น
ความเปล่ียนแปลง 

อย่างกรณี เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ ก็มีนกัศึกษาจ านวนหน่ึงเขา้ร่วมการชุมนุม แต่
ส่วนใหญ่ไปในลกัษณะปัจเจก นกัศึกษาบางส่วนเห็นวา่เวทีนั้นก็ยงัไม่ใช่เวทีของนกัศึกษา 
ท าใหห้ลายคนไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นเราจึงอยากสร้างพื้นท่ีใหม่ๆ เพื่อ
เป็นทางออก (อมธ. เตรียมผนึกก าลงั นศ. ทัว่ประเทศเขยา่บลัลงัก ์"ทกัษิณ", 2549) 

 
โดยขบวนการดงักล่าวใหค้วามส าคญักบัเหตุผลสามประการหลกัของการเคล่ือนไหว  

คือ (1) ต้องการจุดประกายกระตุ้นให้ภาคประชาชนตระหนักและสนใจในการตรวจสอบ
นกัการเมือง (2) คือเป็นเสมือนการให้ความรู้และขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ และ (3) มองว่า 
ยงัมีประชาชนและนกัศึกษาอีกจ านวนมากท่ีวา่ควรจะท าอะไรสักอยา่ง แต่ไม่ใช่การไปร่วมชุมนุม
กบักลุ่มพนัธมิตรฯ (ธนาชยั สุนทรอนนัตชยั, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2559) 

การเคล่ือนไหวตามเป้าหมายดงักล่าว ยงัรวมไปถึงการรณรงคข์องกลุ่มนิสิตนกัศึกษา
รักประชาชน ท่ีเรียกวา่ Vote for NO VOTE หรือ การรณรงคใ์ห้ประชาชนไปใชสิ้ทธิงดออกเสียง 
เพื่อประทว้งการเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ี 2 เมษายน 2549 ซ่ึงถึงแมว้า่จะมีคนให้ความสนใจไม่มาก
นกั แต่ก็ถือว่าเป็น การเผยแพร่เคร่ืองมือใหม่ของประชาธิปไตยไทย ให้คนรู้จกัส่ิงท่ีเรียกว่า NO 
VOTE จนกระทัง่มีผูร้ณรงคเ์ร่ืองน้ีมากข้ึนในคร้ังต่อ ๆ มา ในขณะเดียวกนัการ NO VOTE ก็ยงัคง
เป็นส่วนหน่ึงของวธีิการประทว้งตามนิยามของประชาธิปไตยในเชิงวธีิการ ท่ีก าหนดวา่การเลือกตั้ง
ท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นการเลือกตั้งท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเสรีดว้ย  

 วเิคราะห์ขบวนการนักศึกษาในเชิงองค์กร และผลกระทบจากความขัดแย้งทาง4.1.3
การเมือง  

ตามกรอบการศึกษาขบวนการนกัศึกษาไทยแบบเดิม สามารถจดักลุ่มประเภทองคก์รของ
ขบวนการนักศึกษา ภายใต้มิติการวิเคราะห์ 2 มิติ ได้แก่ มิติของความเป็นทางการ (Formal-
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Informal) และมิติของการประสานงานขา้มมหาวิทยาลยั (Multi-University) ซ่ึงสามารถแบ่งองคก์ร
ของขบวนการไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  

 องคก์รอยา่งเป็นทางการ ท างานประสานงานขา้มมหาวทิยาลยั  1)
 องค์กรอย่างเป็นทางการ ท างานบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 2)

องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา สภานกัศึกษา มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  
 องค์กรอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีสมาชิกเป็นนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเดียวกนั 3)

ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจปรากฏในรูปแบบของชุมนุม/ชมรม ท่ีมี
ระเบียบของมหาวทิยาลยัรองรับ หรือกลุ่มอิสระท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งตามระเบียบ 

 เครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ ท างานประสานงานขา้มมหาวทิยาลยั 4)
ทั้งน้ี องค์กรหรือเครือข่ายของขบวนการนักศึกษาแต่ละประเภทนั้น นอกจากจะมีความ

แตกต่างตามหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ ยงัคงมีลกัษณะเฉพาะหรือบทบาทในฐานะขบวนการทางสังคม
ท่ีท าให้การเคล่ือนไหวแตกต่างกนัด้วย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้องค์กรนักศึกษาแต่ละประเภท ได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัภายใตบ้ริบทของความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน 
ในช่วง พ.ศ. 2549 – 2553 ดงัจะไดอ้ธิบายและยกตวัอยา่งต่อไป 

4.1.3.1 องคก์รอยา่งเป็นทางการท างานประสานงานขา้มมหาวทิยาลยั 
เป็นองค์กรประเภทท่ีเรียกได้ว่าเป็นภาพอุดมคติของขบวนการนักศึกษาไทยท่ี

ท างานประสานกนัในระดบัชาติ มีแกนกลางเป็นหน่วยงานประสานงานและก าหนดทิศทางการ
เคล่ือนไหวของขบวนการร่วมกัน มีต้นแบบมาจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ศนท.) ในช่วงปี พ.ศ. 2516 ท่ีถือว่าเป็นยุคทองของขบวนการนกัศึกษาท่ีเขม้แข็ง จนกระทัง่มีการ
ปรับบทบาทและเปล่ียนรูปแบบขององคก์รน า จนกลายมาเป็น สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนนท.) ในปัจจุบนั ซ่ึงดูเหมือนว่าจะถูกลดบทบาทน าลงอย่างมากภายใตส้ถานการณ์ทาง
การเมืองท่ีเปล่ียนไป  

อย่างไรก็ตาม องค์กรอย่างเป็นทางการท่ีมีโครงสร้างและกฎระเบียบท่ีชัดเจน   
อย่าง สนนท. ไดก้ลายเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาในบริบท
ของความขดัแยง้ทางการเมือง และสังคมขอ้มูลข่าวสารยุคส่ือสังคมออนไลน์ ดงัจะไดอ้ภิปรายจาก
กรณีศึกษาของ สนนท. ท่ีประสบปัญหาเง่ือนไขของโครงสร้างองค์กรท่ีไม่สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ได ้โดยแบ่งประเด็นในการอภิปรายเป็นประเด็น และกรณีศึกษา ดงัน้ี  

 โครงสร้างและวฒันธรรมองคก์รของ สนนท.  1)
เดิมทีนั้น ด้วยโครงสร้างของ สนนท. ท่ีค่อนข้างมีความแข็ง มีการจดั

โครงสร้างในลกัษณะของการจดัตั้ง (Organized) มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน มีการก าหนดบทบาท
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และหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังาน และโครงสร้างของผูน้ านกัศึกษา ท าให้ สนนท. สามารถท าหน้าท่ีทั้ง
การเป็นองค์กรประสานงานและเป็นองค์กรปฏิบัติการได้ในเวลาเดียวกัน และในส่วนของ
อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมและการจดัตั้งองค์กรนั้น แมว้่านักศึกษาจะมีความ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ค่อนข้างมาก แต่ทว่าก็ยงัได้รับอิทธิพลของอุดมการณ์
ความคิดแบบสังคมนิยมอยู ่(วรีะพงษ ์อธิปัญญาวงศ ์และพรภิรมณ์ เชียงกลู, 2551, น. 66-68) 

การจดัตั้ง สนนท. ข้ึนมาไดส้ าเร็จนั้น เกิดจากจุดร่วมของนกัศึกษาในช่วง 
ปี พ.ศ. 2527 ท่ีมีความความตอ้งการจะมีบทบาทและกิจกรรมทางสังคม เน้นความตอ้งการท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยประชาชนแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยการน าเอาปัญหาโครงสร้างองค์กร
อยา่งหลวม ๆ ของ “องคก์ารนกัศึกษา 18 สถาบนั” มาเป็นบทเรียน ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีผา่น
มาของขบวนการนกัศึกษาท่ีมกัถูกบัน่ทอนก าลงัจากฝ่ายขวาและรัฐ เช่น ท่ีมีการจดัตั้งสมาพนัธ์นิสิต
นกัศึกษาแห่งประเทศข้ึนมาภายหลงัการตั้ง สนนท. เพื่อจะป่ันป่วนสร้างความสับสนในขบวนการ
นกัศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดจึงท าให ้สนนท. ตกลงสร้างกฎระเบียบขอ้บงัคบัองคก์รท่ีชดัเจน ในการ
ก าหนดบทบาทของสมาชิก ท่ีจะท าให้ สนนท. เป็นองค์กรกลางท่ีมีโครงสร้างองค์กรเข้มแข็ง         
(วรีะพงษ ์อธิปัญญาวงศ ์และพรภิรมณ์ เชียงกลู, 2551, น. 69) 

สมาชิกของ สนนท. ตามโครงสร้างเดิม นั้น ในหมวดท่ี 2 ขอ้บงัคบัท่ี 11 
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท (1) คือ สมาชิกสามญั หรือ องคก์ารบริหารกิจกรรมนกัศึกษาท่ียื่นสมคัรเป็น
สมาชิกต่อ กรรมการบริหาร เช่น องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา เป็นตน้ และ (2) คือ สมาชิก
วิสามญั หรือ กลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาท่ียื่นสมคัรเป็นสมาชิกต่อ กรรมการบริหาร ซ่ึงแต่เดิมนั้น การ
จะเขา้เป็นสมาชิกได ้จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการกลาง โดยอาศยัเสียงขา้งมากใน
การอนุมติั (สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546) 

กรรมการกลางนั้น หมายถึง สมาชิกสามัญของ สนนท. องค์กรละ 1 
ต  าแหน่ง จะมีต าแหน่งเป็นกรรมการกลางของ สนนท. และมีการประชุมคณะกรรมการกลาง แต่
ปัจจุบนั เน่ืองจากสมาชิกสามญัของ  สนนท. หรือผูแ้ทนจากองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม สนนท. และร่วมปฏิบติังานกบั สนนท. นานแลว้ ช่วงล่าสุดท่ี อมธ. ซ่ึงเป็น
องคก์ารนกัศึกษาองคก์รสุดทา้ยท่ียงัเคล่ือนไหวและร่วมปฏิบติังานอยู ่แต่ก็อยูถึ่งแค่ประมาณปี พ.ศ. 
2535 เท่านั้น จึงเท่ากับว่าปัจจุบนัไม่มีสมาชิกประเภทสามญัเหลืออยู่ใน สนนท. เลย ดังค าให้
สัมภาษณ์ของ อนุธีร์ เดชเทวพร (สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) ท่ีอธิบายวา่ 

ถา้ไล่ประวติัศาสตร์ไป มนัคือองคก์รท่ีข้ึนมาแทนท่ี ศนท. (ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษา
แห่งประเทศไทย) ซ่ึงล่มสลายไป โดยโครงสร้างของ สนนท. คือ องค์การนักศึกษา
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ รวมกนัเป็นสหพนัธ์ ส่วนสมาชิกวสิามญัก็คือกลุ่มอิสระต่าง ๆ ซ่ึงเราจะ
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เห็นในตอนปี 35 ซ่ึงก็จะมี อมธ. มีอาจารยป์ริญญาอยู ่คือ สนนท. มนัแข็งช่วงแรก องคก์าร
นกัศึกษามนัยงัมาขยบัเร่ืองการเมืองอยู่บา้ง แต่พอหลงัปี 35 เป็นตน้มา ความต่ืนตวัทาง
การเมืองในองค์การนกัศึกษามนัลดลง มาพร้อมกระแสกาลเวลา พฤษภาทมิฬเสร็จ ร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2540 จนบา้นเมืองประชาธิปไตยเตม็ใบ สุดทา้ยนกัศึกษาก็ไม่สนใจการเมือง
อะไรพวกน้ีอีก ก็กลับไปยงัจุดของสายลมแสงแดด องค์การนักศึกษาซ่ึงข้ึนมาด ารง
ต าแหน่งในแต่ละปี ก็สายลมแสงแดด เพราะฉะนั้นมนัก็ไม่มาท ากิจกรรมใน สนนท. แลว้ 

ในส่วนของ สมาชิกประเภทวิสามัญ หรือ กลุ่มกิจกรรมและองค์กร
นกัศึกษาท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมนั้น ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 12 ก าหนดไวว้่า “องค์กรท่ีประสงค์จะเขา้เป็น
สมาชิกของ สนนท. ตอ้งยืน่ความจ านงต่อเลขาธิการ สนนท. และองคก์รรับรองอยา่งนอ้ย 3 องคก์ร 
และให้ถือว่าสมาชิกภาพขององค์กรท่ีสมัครมีผล เม่ือได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุม
กรรมการกลางโดยเสียงขา้งมาก”  (สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)   

ขณะท่ีคณะกรรมการอีก 2 ประเภท คือ กรรมการอ านวยการประสานงาน 
ซ่ึงมี 4 คน ประกอบด้วยประธาน หรือเลขาธิการ หรือผูป้ระสานงาน หรือตวัแทนจากสหพนัธ์
ภูมิภาคทั้ง 4 ภาค โดยสหพนัธ์ภูมิภาคเป็นผูก้  าหนด (สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546) 
ในส่วนน้ี ระยะหลงัส่วนใหญ่แลว้จะเป็นต าแหน่งผูป้ระสานงาน สนนท. ภาค  

และกรรมการชุดสุดทา้ย คือ กรรมการบริหาร หรือ กกบ. ซ่ึงไดม้าจากท่ี
ประชุมสมชัชา สนนท. ในแต่ละปี เป็นคณะกรรมการรูปแบบเดียวท่ียงัคงมีการปฏิบติัการอย่าง 
ต่อเน่ือง (Active) จนถึงช่วงท่ี สนนท. หมดบทบาทลง และเป็นฟันเฟืองหลกัของ สนนท. ในช่วง
เวลาท่ีศึกษา (พ.ศ. 2549 – 2555) ตลอดจนเป็นโครงสร้างหลกัของ สนนท. ในการประสานงาน 
ออกมติ หรือด าเนินการจดัประชุมสมาชิกวสิามญัประจ าปีของปีถดัไป ถือเป็นงานใหญ่ของ สนนท. 
ในการเอานกักิจกรรมทางการเมืองมารวมตวักนั เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ก าหนดทิศทาง และ
โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ งก าร เ ลื อก  กรรมการบ ริหาร ชุดใหม่  (กกบ . )  เพื่ อป ฏิบัติ ง านของ  
สนนท. ในปีถัดไป ทั้งน้ี กรรมการบริหาร ชุดดังกล่าวมีต าแหน่งกรรมการ6 ประกอบไปด้วย  
(สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546) 

 เลขาธิการ 1 คน 1)
 รองเลขาธิการอยา่งนอ้ย 1 คน 2)
 กกบ.ฝ่ายขอ้มูลและการศึกษา 1 คน 3)

                                                        
6 ในปี 2554 เป็น สนนท. ชุดท่ีไม่มีต าแหน่งเลขาธิการ แต่เปล่ียนช่ือเป็นต าแหน่งผูป้ระสานงาน*** 
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 กกบ.ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 1 คน 4)
 กกบ.ฝ่ายประสานงานส่วนภูมิภาคจากส่วนกลาง 4 คน 5)
 กกบ.ฝ่ายการเงิน 1 คน 6)
 ต าแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีท่ีประชุมสมชัชาเห็นสมควร 7)

โดยต าแหน่งใหญ่ท่ีสุด ท่ีความส าคญัมากต่อ สนนท. ก็คือ ต าแหน่งเลขาธิการ ซ่ึงมี
หน้าท่ีตามขอ้บงัคบั คือ การเป็นแกนกลางประสานงานกบัองค์กรสมาชิก สนนท. และองค์กรอ่ืน 
จดัประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นผูรั้บผิดชอบงานธุรการทัว่ไปของ สนนท. และรับผิดชอบงาน
ตามท่ีคณะกรรมการกลางมอบหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน
รายงานการท างานเสนอต่อท่ีประชุมสมชัชาใหญ่ (สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)  

ดงัท่ีกล่าวมาน้ี สะทอ้นให้เห็นว่าต าแหน่งเลขาธิการ สนนท. เป็นตวัแปรส าคญั
อยา่งยิง่ในการขบัเคล่ือนองคก์ร เป็นผูท่ี้รวบรวมเพื่อน ๆ นกักิจกรรมใหเ้ขา้มาท างานใน สนนท. ซ่ึง
จะสังเกตไดว้่า ผูท่ี้เขา้มาท างาน สนนท. ส่วนใหญ่ ค่อนขา้งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท างานร่วมกบั
เลขาธิการในฐานะผูน้ านกัศึกษา เลขาธิการจึงมกัเป็นตวัแปรในการดึงสมาชิกท่ีสนิทเขา้มาท างาน
ดว้ยเช่นกนั เช่น ในปี พ.ศ. 2554 ก็จะมีทีมงาน สนนท. ท่ีมาจาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจ านวนมากกว่าปีอ่ืน เน่ืองจากเลขาธิการมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ขณะท่ีมุมกลบักนั หากเลขาธิการสนิทสนมกบัองคก์รฐานสายไหน สนนท. ก็อาจมีการเคล่ือนไหว
ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมสายนั้ นมากเป็นพิเศษเช่นกัน สอดคล้องกับท่ี พงษ์สุวรรณ สิทธิเสนา 
เลขาธิการ สนนท. ปี 2550 กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของ สนนท. ภายหลงัการสมชัชาใหญ่ ช่วงวนัท่ี     
16 – 18 สิงหาคม 2551 ดงัน้ี (สมชัชา สนนท. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่, 2551) 

คิดว่ากิจกรรมท่ีท ามนัประสบความส าเร็จ สามารถหนุนเสริมองค์กรพื้นฐานได ้
แต่อาจจะไม่สมบูรณ์ เพราะไม่สามารถประสานไดท้ั้งหมด ถา้มองตวับุคคลก็ควรมองผา่น
งานท่ีท า ว่ามนัหนุนยุทธศาสตร์ได้เท่าไหร่ คนท่ีท าตรงไหนได้ก็ควรท า อย่างตวัผมเอง
สนิทกบัอีสานก็ลงพื้นท่ีหนุนเสริมอีสานส่วนใหญ่  

อีกเหตุผลท่ีวา่ เลขาธิการ สนนท. เป็นต าแหน่งส าคญั อาจเป็นเพราะเป็นต าแหน่งท่ี
มีความส าคญัในหนา้ส่ือมวลชน มีช่ือเสียงในการเคล่ือนไหวทางการเมืองในอดีตในหลายช่วงเวลา 
ยกตวัอย่างเช่น อาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ก็เคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการ สนนท. ในช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 และมีภาพในฐานะหน่ึงในแกนน าบนเวทีใน
นามของผูน้ านกัศึกษา นอกจากน้ียงัมี นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการ สนนท. ปี 2538 - 2539 อดีต
ผูป้ระสานงานคณะกรรมการรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตย (ครป.) ปี พ.ศ. 2541 – 2543 ตลอดจนเป็นผู ้
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ท่ีมีบทบาททางการเมืองในกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (วิทยาลยันวตักรรมสังคม, 
2560) 

นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัยงัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของต าแหน่งอ่ืน ๆ อย่างชดัเจน เช่น 
รองเลขาธิการ มีหน้าท่ีท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ และรับผิดชอบงานท่ี
คณะกรรมการกลางมอบหมายให้ ในกรณีท่ีเลขาธิการไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้กกบ.
ฝ่ายข้อมูลและการศึกษา มีหน้าท่ีเก็บรวมรวมขอ้มูลและเอกสารการเคล่ือนไหวด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม ของ สนนท. รวมทั้งจดักิจกรรมเพื่อการศึกษาของ สนนท. ในขณะท่ี กกบ.ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ มีหน้าท่ีด าเนินงานตามโครงการประจ าปี ของ สนนท. จดัพิมพ์โฆษณา และ
เผยแพร่เอกสารขอ้มูล ของ สนนท. เป็นตน้ (สหพนัธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)         
ซ่ึงจากประเด็นขา้งตน้ วีระพงษ์ อธิปัญญาวงศ์ ไดว้ิเคราะห์โครงสร้าง สนนท. ไวด้งัน้ี (วีระพงษ ์ 
อธิปัญญาวงศ,์ 2551) 

อย่างไรก็ตามด้วยโครงสร้างองค์กรท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีความ
สลับซับซ้อนอยู่บ้างนั้น ท าให้ สนนท. ต้องประสบปัญหาในการก าหนดบทบาทของ
ตนเอง ทั้งน้ี เพราะสมาชิกของ สนนท. มีความแตกต่างหลากหลาย ความคาดหวงัท่ีมีต่อ 
สนนท. ขององคก์รสมาชิก จึงมีมากเช่นกนั และท าใหมี้อุปสรรคในการเจรจาตกลงต่าง ๆ 

ดว้ยโครงสร้างท่ีใหญ่และเทอะทะ ตลอดจนกฎระเบียบท่ีชดัเจนตายตวัน้ีเอง ท าให ้
สนนท. ประสบปัญหาในการเคล่ือนไหวเป็นอย่างมากในช่วงความขดัแยง้ทางการเมือง ปี พ.ศ. 
2550 – 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ สนนท. มีความจ าเป็นจะต้องท างานช้ินใหญ่ ท่ีกระทบต่อ
อุดมการณ์ความคิดของสมาชิกหลายกลุ่มท่ีมีความหลากหลายเชิงอุดมการณ์ 

 การเคล่ือนไหวเขา้ร่วมชุมนุมกบั นปช. และผลกระทบต่อองคก์ร 2)
สถานการณ์ทางการเมืองภาคประชาชนตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2553 ทั้งก่อนและ

หลงัการสัมมนากลางเทอม มีส่วนในการกระตุน้ต่อมการเมืองของนกัศึกษาให้พุ่งพล่านมากข้ึน 
นบัตั้งแต่ นปช. เร่ิมชุมนุมท่ีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ซ่ึงกรรมการบริหารหลายคนไดป้รึกษากนั และ
ตดัสินใจประกาศเขา้ร่วมกบัมวลชนเส้ือแดงอยา่งเป็นทางการ โดยมีเหตุผล ดงัท่ี อนุธีร์ เดชเทวพร 
กล่าวไวว้า่ “ส าหรับผมก็คือ สนนท. มนัเป็นกลางมาตลอด เราก็คุยกนัวา่ มนัไดเ้วลาแลว้หรือยงั ท่ี
เราจะตอ้งชดัเจนสักที คือถา้ยอมรับกนัตามความเป็นจริง ก็คือ สนนท.ประกาศเขา้ร่วมเส้ือแดง” 
(อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) 

วันท่ี  13 มีนาคม 2553 นายอนุธี ร์  เดชเทวพร เลขาธิการ สนนท.              
ไดป้ระกาศว่า สนนท. จะเขา้ร่วมการชุมนุมกบักลุ่มคนเส้ือแดง ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ     
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ท่ีเขา้มาทวงคืนประชาธิปไตย โดยมีขอ้เรียกร้องร่วมคือให้รัฐบาลยุบสภา (สนนท.ประกาศร่วม
ชุมนุมกบัแดงรากหญา้, 2553) ขณะเดียวกนั อนุธีร์ ในฐานะเลขาธิการ สนนท. ไดเ้ผยแพร่บทความ
ช่ือ “สาส์นถึง 'นกัศึกษา' ” ซ่ึงมีเน้ือหาปลุกเร้ากระตุน้ให้ขบคิด พร้อมกบัเช้ือเชิญบรรดานกัศึกษาท่ี
มีความเห็นในแนวทางร่วมกนัมาร่วมชุมนุมกบัพี่น้องคนเส้ือแดงท่ี “ราษฎรด าเนิน”7 ดงัใจความ   
ตอนหน่ึงวา่ (อนุธีร์ เดชเทวพร, 2553) 

เราเป็นเพียงนกัศึกษาส่วนนอ้ยจ านวนหน่ึง ท่ีจะเช้ือเชิญนกัศึกษาอีกจ านวนหน่ึง
ในสังคมน้ีท่ีเห็นตรงกบัเรา มาร่วมขบวนกนักบัพวกเราในการเดินทางคร้ัง ประวติัศาสตร์
น้ีไปดว้ยกนั หากท่านไม่เห็นด้วยกบัพวกเรา เราก็ยินดีท่ีจะเป็นเช่นนั้น และขอเคารพใน
ความเห็นและวถีิของท่านท่ีต่างไปจากเรา 

แต่หากท่านเห็นดว้ยกบัพวกเรา เราก็ขอเช้ือเชิญท่านมาร่วมกนักบัเราและคนเส้ือ
แดงไปบนการเดินทางคร้ังประวติัศาสตร์น้ีดว้ยกนั 

 
แมว้า่ สนนท. จะไม่ไดมี้หนา้ท่ีหรือบทบาทหลกัในฐานะแกนน าของการ

ชุมนุม (อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) และไม่มีผลต่อการเปล่ียนยุทธศาสตร์
หรือทิศทางของการชุมนุมของขบวนการเส้ือแดง หรือแมก้ระทัง่เปล่ียนแปลงการตดัสินใจของฝ่าย
รัฐมากนัก หากแต่เป็นเพียงส่วนเสริมท่ีคอยสนับสนุนขบวนการเส้ือแดงมากกว่า แต่กระนั้น 
ผลกระทบท่ีตามมาของขบวนการนกัศึกษาอยา่ง สนนท. จากการตดัสินใจเคล่ือนไหวทางการเมือง
อยา่งเขม้ขน้ไปในทางใดทางหน่ึงภายใตส้ถานการณ์ท่ีสังคมเกิดความสับสนและขดัแยง้กนัแบ่งเป็น
สองฝ่าย จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งประเด็นผลกระทบเป็น 3 มิติ ดงัน้ี  

หน่ึง ผลกระทบต่อสมาชิกภายในองค์กร ซ่ึงอนุธีร์ยอมรับว่ามีความ
ขดัแยง้ทางความคิดกนัอยู่บา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากกรณีการประกาศเขา้ร่วมกบัขบวนการเส้ือ
แดงท่ียงัไม่ไดผ้า่นมติกรรมการบริหาร แต่เป็นการถามเจตนารมณ์ร่วมขององคก์รฐานแทนผา่นทาง
สายโทรศพัท ์ดงัท่ี อนุธีร์ เดชเทวพร (สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) อธิบายประเด็นดงักล่าว ดงัน้ี 

เร่ืองของการไม่ผา่นมติกรรมการบริหาร มนัก็เป็นแบบไม่ผา่นมติกรรมการบริหาร 
แต่ผมก็ท าข้ามขั้นตอนเร่ืององค์กรฐาน ให้พวกกรรมการบริหารท่ีมาทางแดงแล้ว 
โทรศพัท์ไปทางองค์กรฐานทุกองค์กร ทั้งรามค าแหง หรือทางอีสาน หรือทางภาคใตว้่า 
โอเคไหมถา้เราจะเขา้ร่วมกนัเส้ือแดง ประเด็นท่ีคิด และใชท้ริคในจุดน้ีก็คือ ถา้องคก์รฐาน

                                                        
7 ค าท่ีปรากฏใน บทความ สาส์นถึง 'นักศึกษา' ท่ีมีท่าทีเปรียบเปรยวา่เป็นถนนของประชาชนท่ีจะ

ออกมาเดินตา้นระบอบอ ามาตยาธิปไตย  
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ส่วนใหญ่เห็นดว้ยในมติตรงน้ี มติของกรรมการบริหารก็ไม่จ  าเป็น และจากจุดนั้น สนนท. 
ก็เขา้ร่วมเส้ือแดง 

ในประเด็นน้ี ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาดา้นความไม่ตกลงปลงใจเท่านั้น แต่
ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นองค์กรใหญ่ ท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชัดเจนในการจะแสดงออกถึง
เจตนาร่วมสักประเด็น ไดท้  าให้ขบวนการนกัศึกษาไม่สามารถตอบโตต่้อสถานการณ์ทางการเมือง
ไดท้นัเหตุการณ์ หาก สนนท. ไม่ใช้วิธีน้ีในการเคล่ือนไหวหรือหาเจตนารมณ์ร่วม อาจจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลาอีกมากในการจดัประชุมและแสวงหามติร่วมของ สนนท. รวมถึงองคก์รฐาน  

ในขณะท่ีดา้นของกรรมการบริหาร ซ่ึงมีการประชุมเพื่อขอมติอย่างเป็น
ทางการในการข้ึนประกาศบนเวที นปช. ท่ีแยกคอกววั วา่ สนนท. เขา้ร่วมการชุมนุมกบั นปช. อยา่ง
เป็นทางการ แต่กระนั้นมติกรรมการบริหารก็ไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนกรรมการบริหารทุกคนจะ
เห็นดว้ย ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของอดีตกรรมการบริหาร สนนท. ท่านหน่ึง  

เลขาธิการ สนนท. จะเรียกประชุมกนัท่ีอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สนนท. ประชุม    
แค่กรรมการบริหาร มีการขอมติประกาศเป็นทางการในการเขา้ร่วมชุมนุมกบัเส้ือแดง  
ตอนนั้นมีคนงดออกเสียงแค่ 2 คน คือ ผมกบัแมน เราเคารพวา่เขาจะเขา้ร่วมก็เป็นสิทธิของ
เขา แต่ไม่เห็นว่าวิธีการแบบน้ีจะท าให้การเคล่ือนไหวของนักศึกษาเป็นอิสระ ไม่ได้มี
บทบาทในการน าเขา ไม่ได้มีอ านาจในการตดัสินใจร่วม (ธิวชัร์ ด าแก้ว, สัมภาษณ์, 4 
พฤษภาคม 2560) 

สอง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก และเกิดข้ึนกบัตวัสมาชิก สนนท. ท่ี
เข้าร่วมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ คือ ความรุนแรงทางการเมือง ทั้งในรูปแบบของความรุนแรงเชิง
โครงสร้างในแง่ของการใชก้ฎหมายต่อบุคคล และความรุนแรงเชิงวฒันธรรมจากการกดดนัต่าง ๆ 
ทั้งจากฝ่ายรัฐและสังคมรอบขา้ง ดงัท่ี อนุธีร์ เดชเทวพร อธิบายวา่ “ตนโดนหมายเรียก ศอฉ. 2 รอบ 
รอบแรก เขาก็เรียกไปหา เขาก็จิตวิทยาแลว้ก็ปล่อยเราออกมา รอบท่ี 2 หลงัจากสลายแลว้เขาเรียก
อีก เขาไม่ค่อยกลา้ท าอะไรเรา เขาจะท าเร่ืองการข่าวมากกวา่ เช่น เขาแฮกไปปิดเฟซบุ๊กเรา ตอนนั้น
เราหนีเข้าเซฟเฮาส์ ก็พยายามเข้าเฟซบุ๊กปรากฏว่าเขา้ไม่ได้” (อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 
กรกฎาคม 2559)  

สาม ผลกระทบจากภายนอกท่ีเกิดข้ึนกบัตวัองคก์รของ สนนท. ย่อมเป็น
ท่ีแน่นอนวา่ตอ้งมีทั้งฝ่ายท่ีชอบและไม่ชอบ แต่ปัญหาท่ีเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นกักิจกรรมกลบั
กลายเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนกวา่นั้น โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความชอบธรรมของ สนนท. ท่ีถูกสังคม
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ภายนอกมองวา่เป็นตวัแทนของนกัศึกษาทั้งประเทศ และใชช่ื้อเสียงทางประวติัศาสตร์ขององคก์ร
เคล่ือนไหวเพื่อวตัถุประสงคข์องนกัศึกษาเพียงกลุ่มเดียว จึงมีนกัศึกษาหรือนกักิจกรรมจ านวนไม่
นอ้ย ตอบโตก้ารแสดงท่าทีสนบัสนุนคนเส้ือแดงของ สนนท. อาทิ แสงธรรม ชุนชฎาธาร ประธาน
นกัเรียนเครือข่ายสาธิตมฆัวาน อา้งใน (รุ่นพี่ เตือนสติ “สนนท.” คิดก่อนเคล่ือนไหว อยา่ให้ใครลา้ง
สมอง, 2553) 

ถามวา่ สนนท. เป็นตวัแทนของนิสิต นกัศึกษาทัว่ประเทศหรือเปล่า ? ก็ไม่ใช่ ซ ้ า
ยงัติดกบัมายาคติเดิม ถูกคนอ่ืนชกัจูงความคิด ไม่ไดม้องถึงความผิดชอบชัว่ดี และเส้นแบ่ง
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม แต่กลับละเว้นให้กับบุคคลคนเดียวท่ีพวกคุณคิดว่าจะ
เปล่ียนแปลงประเทศ เปล่ียนแปลงสังคมยิ่งใหญ่ตามท่ีพวกคุณต้องการได้ แม้ในบาง
กิจกรรมของ สนนท. ยงัมีแง่ดี เช่น การมีส่วนร่วมกบัปัญหาชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสังคมก็ช่ืน
ชม แต่ทิศทาง หรือความคิดเห็นในประเด็นการเมือง กลบักลายเป็นเคร่ืองมือให้กบัทุน
นิยม คุณจะมาพดูเร่ืองนิติรัฐ เร่ืองประชาธิปไตย แต่กลบัละเวน้การใชก้ฎหมายกบับุคลคน
หน่ึง ละเวน้การเคล่ือนไหวของกลุ่มเส้ือแดงท่ีพงัเวทีอาเซียน สร้างความเดือดร้อนในช่วง
เดือนเมษายน ปีท่ีแลว้ ก็คงตอ้งถามวา่ น่ีหรือเป็นนิยามนิติรัฐของ สนนท. 

4.1.3.2 องค์กรอย่าง เ ป็นทางการ ท างานบริหารกิจกรรมนัก ศึกษาของ
มหาวทิยาลยั  

องค์กรประเภทน้ี ได้แก่ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ มีบทบาทหลกัในการบริหารกิจกรรมนกัศึกษา มีความชอบธรรมจากการเขา้สู่
ต าแหน่งโดยการเลือกตั้งมาจากนกัศึกษาดว้ยกนัเอง และในบางมหาวิทยาลยัอาจมีความเช่ือมโยง
อยา่งเหนียวแน่นกบัพรรคนกัศึกษา ซ่ึงมีกระบวนการจดัตั้งทางความคิด การส่งต่อของอุดมการณ์ 
และส่งผลต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองในนามองคก์รนกัศึกษาดว้ย 

ในประวติัศาสตร์นั้ น องค์กรเหล่าน้ีมักท างานเคล่ือนไหวทางการเมืองโดย
ประสานงานร่วมกับ สนนท. และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อย่างสม ่ าเสมอ ในฐานะขบวนการท่ี
ประกอบด้วยนกัศึกษาจากหลายมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2535 แต่ปัจจุบนั
กลับมีระดับการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีลดน้อยลงอย่างมาก โดยเฉพาะการเมืองท่ีเป็นเชิง
โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น การเคล่ือนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ การเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เป็นตน้ จนอาจเหลือเพียงการเคล่ือนไหวตามสถานการณ์ และเหลือเพียงในบางมหาวิทยาลยัท่ีมี
คว ามผู กพัน ธ์ กับ ก า ร เ มื อ ง เ ข้ม ข้นก ว่ า มหา วิ ท ย า ลัย อ่ื น  ๆ  เ ช่น  อ งค์ ก า รนัก ศึ กษ า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นตน้  
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อย่างไรก็ตาม องค์กรอย่างเป็นทางการท่ีมีฐานความชอบธรรมมาจากการเป็น
ตวัแทนของนักศึกษาเช่นน้ี ได้สร้างปัญหาเป็นอย่างมากต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองภายใต้
สถานการณ์ความขดัแยง้ จนท าใหอ้งคก์รตอ้งด าเนินการปรับบทบาททางการเมืองของตวัเองอีกคร้ัง
ภายใต้บ ริบทดังก ล่ า ว  ดัง จะได้อ ธิบ ายด้ว ยกร ณี ศึ กษาขององค์ก รนัก ศึกษาภาย ใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นประเด็น ดงัน้ี  

1) การเคล่ือนไหวทางการเมืองของ อมธ. ในปี พ.ศ. 2551 และผลกระทบ
จากความขดัแยง้ 

ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2551 เป็นอีกหน่ึงจุดเปล่ียนและจุดส าคญัขององค์การ
นกัศึกษา ภายหลงักิจกรรมทางการเมืองของนกัศึกษาท่ีซบเซาในช่วงปีการศึกษา 2550 หลงัจากท่ี
พรรคธรรมเพื่อโดม ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษามากวา่ 7 ปี ตอ้งถูกทา้ทายโดย
พรรคคู่แข่งช่ือ “พรรคเคียงโดม” 

จากค าให้สัมภาษณ์ของ ต้ี อนุธีร์ เดชเทวพร อุปนายก อมธ. ฝ่ายการเมือง 
ปี 2551 พรรคเคียงโดมเร่ิมจากการท่ีกลุ่มกิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีสนใจการเมือง เช่น กลุ่มสภากาแฟ 
กลุ่มวรรณศิลป์ ฯลฯ พยายามตั้งค  าถามกบักิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ซ่ึง
ค่อนขา้งมีความซบเซา และรู้สึกว่า อมธ. ควรจะเป็นท่ีพึ่ง เป็นปากเสียงให้นกัศึกษาไดม้ากกว่าน้ี 
(อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) 

แต่การฟอร์มทีมไม่ใช่เร่ืองง่าย จึงตอ้งหาแนวร่วมกบักลุ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เช่น กลุ่มชมนุมสายอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นตน้ มาร่วมกนัจดัตั้งพรรคท่ีมีสมาชิกหลากหลาย ซ่ึง
สุดทา้ยแลว้ ความหลากหลายของความตอ้งการท ากิจกรรม ก็กลายเป็นความไม่ลงรอยของคณะ
กรรมการบริหาร อมธ. ในเวลาต่อมา ซ่ึง อนุธีร์ เดชเทวพร กล่าวถึงเหตุผลท่ีมาท่ีไปในประเด็น
ดงักล่าววา่ (อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) 

แต่ดว้ยความมนัมีสายชมรมโลกสวยเยอะเหมือนกนั ซ่ึงเขาก็มาฟอร์มทีมกบัเรา
โดยไม่ไดคิ้ดอะไร แบบเราเขาก็แค่คิดวา่อยากท า อมธ. บา้งแค่นั้น แต่เขาไม่ใช่คอนเนคชัน่
ของธรรมเพื่อโดม เขาเลยไม่ได้มีโอกาสท า เขาเห็นโอกาสเขาก็มาแค่นั้น มนัไม่มีไร
ซับซ้อน สุดทา้ยก็ท าให้เราแตกกนัในจงัหวะท่ีมีการเมืองพนัธมิตรเขา้มาพอดี ปี 2551      
ยบุท าเนียบ ลอ้มสภา สนามบิน ช่วงนั้นแรงมาก  

ณ จุดน้ีเองท่ีสะทอ้นให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมือง ไม่ใช่ความสนใจ
ร่วมของนักศึกษาท่ีจะเขา้มาท ากิจกรรมในนามของ อมธ. เน่ืองด้วยชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ นั้น ก็มี
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ความสนใจและอุดมการณ์เฉพาะท่ีจะขบัเคล่ือนและเคล่ือนไหวตามความตอ้งการของปัจเจกใน
ชุมนุม/ชมรม และในจุดน้ีเอง ท่ีกลายจุดอ่อนหน่ึงขององค์กรอย่างเป็นทางการน้ี และรอวนัปะทุ
อยา่งเงียบ ๆ  

จนกระทัง่ กลางปี พ.ศ. 2551 การชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ได้ยึดท าเนียบรัฐบาลอย่างยาวนานและยืดเยื้อ เพื่อประท้วงขบัไล่นายกสมคัร-
สมชาย และพรรคพลงัประชาชน ฐานท่ีถูกมองว่าเป็นรัฐบาลนอมินีของ อดีตนายกทกัษิณ ความ
ขดัแยง้ทางการเมืองในช่วงน้ี ไม่ใช่เพียงแต่การเร่ิมมีกระแสของความเห็นต่าง ระหวา่งฝ่ายท่ีเช่ือใน
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง กบัฝ่ายท่ีไม่ยอมรับในความฉ้อฉลของพรรคทกัษิณ ซ่ึงติดคดีทาง
การเมืองอยู่หลายคดี และเป็นขอ้ครหาเร่ืองการทุจริตมาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารปี 2549 หากแต่
การชุมนุมปิดท าเนียบรัฐบาลในคร้ังน้ี เรียกได้ว่ามีความรุนแรงเขา้มาเป็นกบัดกัทางการเมืองใน
หลายคร้ัง 

ขบวนการนัก ศึกษา เอง  โดย เฉพาะอย่า งยิ่ ง  องค์การนัก ศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (อมธ.) ในฐานะความคาดหวงัของสังคมท่ีตอ้งการเห็นการแสดงออกทาง
การเมือง จึงเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งมีท่าทีหรือจุดยืนต่อสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนั้น ซ่ึงการ
แสดงความเห็นในฐานะขององค์กรท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ก็ท  าให้ท่าทีของ อมธ. ในการ
แสดงออกทางการเมืองนั้น ไม่ค่อยจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการออกแถลงการณ์
แสดงท่าทีและจุดยืนทางการเมือง หรือการพยายามรวมกบักลุ่มหรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
เครือข่ายในการแสดงออกทางการเมืองร่วมกนั  

แถลงการณ์ อมธ. ยงัคงเป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารและแสดงออก
ทางการเมืองในนามของนักศึกษา โดยจากการวิเคราะห์จุดยืนหรือท่าทีทางการเมืองของ อมธ. 
ตามท่ีปรากฏในแถลงการณ์นั้น ในระยะแรก ๆ ของปีการศึกษา 2551 แถลงการณ์จะค่อนขา้งมี
ความเป็นกลางทางการเมืองสูง และให้ความส าคญักบัสิทธิของการชุมนุมโดยไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น 
ดงัเช่น แถลงการณ์ อมธ. เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2551 ท่ีแสดงจุดยนืต่อวกิฤตการณ์ทางการเมืองวา่ 

อมธ. สนบัสนุนสิทธิในการชุมนุม หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยา่ง
เสรี แต่ตอ้งไม่คุกคามสิทธิของผูอ่ื้น และตอ้งเป็นไปโดยสันติ ไม่มีการใช้ก าลงั และการ   
ย ัว่ยุ ท่ีส าคญัตอ้งไม่น าสถาบนัพระมหากษตัริยม์าใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง และขอ
เรียกร้องใหรั้ฐบาลงดใชค้วามรุนแรงสลายการชุมนุมโดยเด็ดขาด 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏขอ้เท็จจริงว่า อมธ. ในช่วงปี 2551 นั้น ไดป้ระสบ
กบัผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมืองถึง 2 กรณี  
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กรณีแรก คือ ผลกระทบของความขัดแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจาก
ภายนอกองค์กร ซ่ึงเกิดจากการปรากฏเน้ือหาข่าวสารทางส่ือมวลชนว่า นายรักษ์นิรันดร์ ชูสกุล 
ประธานฝ่ายการเมือง อมธ. ได้ร่วมกบักลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ก๊ิก (กปก.) ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อ่านแถลงการณ์ประณามการเคล่ือนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย โดยมีเน้ือหาท่ีกระตุ้นให้มวลชนฝ่ังหน่ึงมองว่า อมธ. เลือกข้างทางการเมือง 
(นกัศึกษาจุฬาฯ-มธ.ประณามพนัธมิตรฯกบฎ, 2551) 

ทั้งน้ี แมจ้ะไม่ทราบว่าการออกไปแสดงจุดยืนเช่นนั้น จะเป็นไปในนาม
บุคคลหรือในนามองคก์ร แต่ทวา่ ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีความขดัแยง้สูงเช่นน้ี แมจ้ะ
เป็นการแสดงความเห็นในนามส่วนตวั แต่ส่ือมวลชนต่าง ๆ ก็พร้อมจะน าประเด็นดงักล่าวไปเขียน
ข่าวเพื่อใหเ้ร่ืองราวดูน่าสนใจข้ึน โดยอาจพยายามเช่ือมโยงวา่เป็นการแสดงท่าทีในนามขององคก์ร 
และดงันั้น ฝ่ายตรงขา้มก็พร้อมเสมอท่ีจะโจมตีความคิดเห็นส่วนบุคคลน้ีเช่นกนั 

เพียง 3 วนัต่อมา เครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ หรือ Young PAD. ซ่ึงน าโดย 
นายวสันต์  วานิชย์ ผู ้ประสานงานเครือข่ายฯ ประกาศเดินทางดาวกระจายไปชุมนุมท่ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีการใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ขนาดใหญ่ เป็นเวทีปราศรัยเชิญชวน
นกัศึกษาใหอ้อกมาเคล่ือนไหวสนบัสนุนและเลือกขา้งฝ่ายท่ีถูกตอ้ง (เครือข่ายเยาวชนกูช้าติเปิดเวที
ท่ีมธ.ศูนยรั์งสิต,  2551)  

เหตุการณ์ดงักล่าว สร้างความสะเทือนอยา่งมากต่อกรรมการบริหาร อมธ. 
ถึงขนาดตอ้งหาผูรั้บผิดชอบเจรจากบักลุ่มเครือข่ายเยาวชนกู้ชาติท่ีมา และตอ้งออกแถลงการณ์
ประกาศจุดยืนเพื่อยืนยนัวา่ “มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และ
ไม่สนบัสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมหาวิทยาลยัจะเป็นคนจดัประชุมหาทางออกท่ีดี
ท่ีสุดและแถลงผลการประชุมดว้ยตวัเอง แต่ถา้นกัศึกษากลุ่มใดหรือฝ่ายใดท่ีมีความเห็นต่างสามารถ
ขอใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลยัได้” (นายกฯขู่งดัพรก.จอ้งสลายพธม., 2551) สร้างความพอใจให้
เครือข่ายเยาวชนกูช้าติ และยติุการชุมนุมในวนันั้นลง 

กรณีท่ีสอง คือ ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร ซ่ึงเกิด
จากการออกแถลงการณ์ซ้อนของ อมธ. เพื่อแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ความรุนแรง 7 ตุลาคม 2551 
เม่ือรัฐบาลพยายามสลายการชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ีปิดลอ้มรัฐสภา
ไม่ให ้นายสมชาย วงษส์วสัด์ิ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีการปะทะกนั
ระหว่างฝ่ายผูชุ้มนุมและต ารวจ ส่งผลให้มีผูบ้าดเจ็บจ านวนมาก รวมถึงมีผูเ้สียชีวิต 2 ราย (พธม. 
ร าลึกครบรอบหา้ปี เหตุการณ์ 7 ตุลา, 2556)  
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แถลงการณ์ อมธ. ฉบับแรกจากนายก อมธ. ในขณะนั้น ระบุเน้ือหา 
ประณามความรุนแรง เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างสันติและรับผิดชอบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ในขณะท่ีแถลงการณ์อีกฉบบัโดยฝ่ายการเมือง อมธ. พร้อมดว้ยกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาหลายกลุ่ม 
ระบุเน้ือหาเรียกร้องให้กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยุติการปิดลอ้มรัฐสภา คดัคา้น
การรัฐประหารและรัฐบาลแห่งชาติ รวมทั้งให้เร่งตรวจสอบว่าสาเหตุของความรุนแรงนั้นมาจาก
ฝ่ายใด (อมธ.เสียงแตก ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาล-เรียกร้องพนัธมิตรฯ ยติุปิดลอ้มสภา, 2551)  

แถลงการณ์ทั้ งสองฉบับดังกล่าว ท่ี เ น้ือหาขัดแย้งกันโดยส้ินเ ชิง              
ไม่สามารถอ้างได้ด้วยขอ้จ ากัดของการส่ือสารและประสานงาน เน่ืองจากทางเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีมีความก้าวหน้าในระดับหน่ึงแล้ว เหตุผลจึงเหลือเพียงว่า การออกแถลงการณ์ในต่าง
สถานท่ีและเน้ือหาต่างกนัน้ี คือการแสดงออกถึงความไม่เห็นพอ้งทางการเมือง (Consensus) ผ่าน
ถอ้ยค าท่ียอ้นแยง้กนัเองในนามขององคก์ร และนอกจากน้ี สถานการณ์ดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาว่าด้วยมติขององค์กร ในฐานะองค์กรนักศึกษาอย่างเป็นทางการ ท่ีประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนมาก ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารองคก์ร การแถลงการณ์ในนามขององคก์รอาจใชฉ้นัทามติ 
หรือเสียงส่วนมาก แต่จากค าให้สัมภาษณ์ของ อนุธีร์ เดชเทวพร ซ่ึงเป็นอุปนายกในขณะนั้น         
ได้ยืนยนัว่าแถลงการณ์ฉบบัแรกดงักล่าวไม่ได้ผ่านมติของคณะกรรมการฯ (อนุธีร์ เดชเทวพร, 
สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) อยา่งไรก็ตาม เหตุผลวา่ดว้ยความเร่งด่วนของสถานการณ์ ก็ยงัคงฟัง
ข้ึน แต่ยงัคงเป็นปัญหาฉันทามติในการเคล่ือนไหวทางการเมืองขององค์กรขนาดใหญ่ส าหรับ
ประเด็นดงักล่าว  

หลาย ๆ กรณี ของการเคล่ือนไหวของ อมธ. ในช่วงปี พ.ศ. 2551 แมว้า่จะ
ดูมีความเขม้ขน้ และค่อนขา้งให้ความสนใจอย่างมากกบัการเมือง แต่ทว่าความเขม้ขน้ของการ
เคล่ือนไหวนั้นก็เต็มไปด้วยรอยร้าวของนักกิจกรรมนักศึกษา จนกระทัง่กลายเป็นความขดัแยง้
ภายในองค์กร ดงัท่ี อนุธีร์ เดชเทวพร อุปนายก อมธ. ในขณะนั้น ยอมรับว่า “ซ่ึงสุดทา้ยมนัก็คือ
ความขดัแยง้ (Conflict) ฝ่ังนายก อมธ. จะออกอิงไปทางพนัธมิตรหน่อย พวกกลุ่มท่ีปรึกษาเคา้เป็น
ส่วนส าคญัในกองกิจการนกัศึกษา ท่ีสนิทกบันายกฯ พนัธมิตรหมดเลยไม่มาทางแดงสักคน มีแต่
พวกเรา (นกักิจกรรมกลุ่มอุปนายกฯ)” (อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) ดงันั้น 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนไหวทางการเมืองอยา่งเขม้ขน้ในปีดงักล่าว จึงท าให้ อมธ. ในรุ่น
ต่อมาเกิดการถอดบทเรียนและปรับบทบาท ดงัหวัขอ้ถดัไป 

2) อมธ. กบัการพยายามปรับบทบาทภายใตบ้ริบทของความขดัแยง้ทาง
การเมือง 
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แมว้่าการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของ อมธ. หลงัจากเหตุการณ์ ปี 
พ.ศ. 2551 จะยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง มีการออกแถลงการณ์แสดงท่าทีทางการเมืองเป็นระยะ รวมถึงมี
การส่งตวัแทนไปร่วมประชุมกบัเครือข่ายต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่ความพยายามในการจดัตั้งเครือข่าย
องค์การนกัศึกษา แต่ทว่าทุกอย่างก็ไม่ไดร้าบร่ืนและไม่อาจเรียกไดว้่าประสบความส าเร็จในเชิง
การเมืองเท่าใดนกั 

การเลือกตั้ง อมธ. ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2552 ท าให ้พรรคธรรมเพื่อโดม ท่ีน า
โดย กนกพร แสนสุขสม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สามารถกลบัเขา้มาเป็น อมธ. ไดอี้ก
คร้ัง ซ่ึงสามารถเอาชนะพรรคเคียงโดมไดอ้ย่างถล่มทลาย ดว้ยสโลแกนการเลือกตั้ง “ท าเพื่อเพื่อน 
ธรรมเพื่อโดม” เนน้การค่อย ๆ ปรับตวัไปท างานกิจกรรมทัว่ ๆ ไป มากกวา่การมีท่าทีทางการเมือง 
ดงัท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผา่นมา โดยการปรับบทบาทของ อมธ. คร้ังน้ี อาจสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัจจยั
ไดจ้ากมุมมอง 2 ดา้น คือ 

ประการแรก คือ การมองแบบเชิงภววิสัย หรือการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองภายนอกมหาวทิยาลยั และบริบทของความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่อเคา้
จะมีความรุนแรงมากข้ึน ดว้ยบริบททางการเมืองในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นช่วงของการสลบัขั้ว
ทางการเมือง สภาพการขยายตัวของมวลชนเส้ือแดงท่ีมีความคับแค้นต่อการเปล่ียนตัว
นายกรัฐมนตรี เป็นคนท่ีเขาไม่ไดเ้ลือกและไม่ไดช้นะการเลือกตั้ง ประกอบกบัส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
การเร่ิมสร้าง Hate Speech และวาทกรรมการต่อสู้แบบ “ไพร่-อ ามาตย”์ ท่ีค่อย ๆ ถ่างระยะห่าง
ระหวา่งมวลชนสองฝ่ายให้กวา้งข้ึน รวมถึงการสร้างภาพความเกลียดชงัมวลชนอีกฝ่ายจนน าไปสู่
การใชก้ าลงัเขา้ปะทะกนัในท่ีสุด 

แต่กระนั้น ก็ตอ้งยอมรับวา่ การเมืองของคนเส้ือแดงนั้น มีภาพลกัษณ์ท่ียงั
ไม่ค่อยดีส าหรับนักศึกษาโดยทัว่ไปในขณะนั้น เน่ืองด้วยภาพของความรุนแรง การสนับสนุน
ทกัษิณอย่างสุดขั้ว เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีมีการระดมมวลชนมาปะทะกับกลุ่ม
พนัธมิตรในช่วงเดือนกนัยายน 2551 ไปจนถึง เหตุการณ์จลาจล “เมษาเลือด” ในเขตพื้นท่ี กทม.    
ในปี พ.ศ. 2552 และการขดัขวางการจดัประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 
2552 ท่ีพทัยา ส่ิงเหล่าน้ีล้วนท าให้ภาพการเคล่ือนไหวของมวลชนเส้ือแดงออกห่างจากจริตของ
นกัศึกษาส่วนท่ีไม่ค่อยไดส้นใจบริบททางการเมืองมากนกั 

ผลส ารวจความคิดเห็นดา้นการเมืองของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ โดยศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 
13 ตุลาคม 2552 ระบุวา่ นิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ถึงร้อยละ 54.7 ไม่ทราบถึงความส าคญั
ของวนัท่ี 14 ตุลาคม แต่ร้อยละ 65.5 ยงัคงเห็นวา่นกัศึกษาควรมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการ
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เมือง โดยใหเ้หตุผลวา่ นิสิตนกัศึกษามีสิทธิท่ีจะแสดงความเห็นของตน เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนทาง
สังคม จะได้รู้ทนัเหตุการณ์บา้นเมือง เพื่อสะทอ้นมุมมองทางการเมืองจากคนรุ่นใหม่ (ศูนยว์ิจยั
มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2552) 

แมว้า่ผลส ารวจดงักล่าวจะไม่ไดเ้ท่ียงตรงและสะทอ้นตวัเลขท่ีแม่นย  านกั 
แต่ก็ท  าให้เราอาจวิเคราะห์ตรรกะง่าย ๆ ของภาพลกัษณ์ทางการเมืองในมุมของนกัศึกษาส่วนหน่ึง 
วา่นกัศึกษาเป็นเพียงวยัเรียน เท่ียว เล่น ให้ความสนใจกบัเร่ืองอ่ืน ๆ มากกวา่เร่ืองการเมือง โดยจาก
ผลส ารวจระบุว่า นกัศึกษาพูดคุยเร่ืองการเมืองกนัเพียง ร้อยละ 6.06 และส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
พูดคุยกนัเร่ืองการเรียน และเร่ืองกิน เท่ียว ช๊อป กนัมากกวา่ (ศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2552)
ดงันั้นแลว้ การเมืองจึงอาจเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลส าหรับพวกเขา และภาพการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จึงอาจหมายถึงการแสดงออกด้วยความบริสุทธ์ิใจ และไม่นิยมการใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการเมือง การเมืองแบบการประทว้งขา้งถนนส่วนหน่ึงจึงอาจท าให้คนบางส่วน
เบ่ือหน่ายการเมือง รวมไปถึงนักศึกษาเองด้วย ท่ีอาจมองว่าการเมืองข้างถนนกระทบกับ
ชีวติประจ าวนัของพวกเขา 

อีกภาวะหน่ึงท่ีท าให้นักศึกษาตัดสินใจท่ีจะถอยห่างจากการเมืองใน
ระดบัชาติ คือ ความขดัแยง้ท่ีเร่ิมบานปลาย กลายเป็นการเมืองท่ีมีสองฝ่ังสองฝ่ายอยา่งชดัเจน และ
ภาวการณ์ไม่เหมาะท่ีองค์การนกัศึกษาจะเป็นตวัแทนนกัศึกษากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงดว้ย ดงัท่ี กนกพร 
แสนสุขสม อดีตนายก อมธ. ปีการศึกษา 2552 อธิบายว่า (กนกพร แสนสุขสม, สัมภาษณ์, 22 
กรกฏาคม 2559) 

ตรงนั้นมนัก็เลยเป็นปีพกัยก เพราะ 2 รุ่นก่อนหน้านั้นการเมืองมนัเขม้ข้นมาก       
มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย จึงคิดว่าไม่สามารถจะไปปะทะได้แล้ว และกลุ่มการเมือง
ภายนอกก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวอีกต่อไป มนัเร่ิมมี 2 ขั้วชดัเจน และเราก็มองวา่เราไม่สามารถเป็น
ตวัแทนของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัได้ เพราะนักศึกษาในมหาวิทยาลยัมี 2 กลุ่ม มีทั้ ง
เหลืองทั้งแดง และหลากสีมาก ถา้เราจะออกไปเป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมนัคงไม่ได ้มนัจึงเป็น
เร่ืองท่ียากมาก 

ประการท่ีสอง มองแบบอตัวิสัย หรือมองการเปล่ียนแปลงขององค์การ
นกัศึกษา ผา่นการท างานขององคก์ารนกัศึกษาเอง จะพบวา่ ท่ีผา่นมาใน อมธ. รุ่นปี พ.ศ. 2551 นั้น 
ประสบกบัปัญหาวิกฤติการแสดงท่าทีทางการเมืองเป็นอย่างมาก ปัญหาความขดัแยง้ภายในคณะ
กรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาในปี พ.ศ. 2551 ท่ีเกิดข้ึน จนเป็นเร่ืองเป็นราว และส่งผลต่อการ
ด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษากลายเป็นเร่ืองเล่าท่ีถูกเล่าต่อเป็นบทเรียนให้กบัรุ่นถดัมา ลว้นส่งผลต่อ
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การปรับตัวของรูปแบบกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อ ๆ มา เช่นกัน ดังท่ี ชัยวุฒิ ตันไชย อดีตทีม
การเมืองของ อมธ. ปี 2552 - 2553 ไดใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้า่ (ชยัวุฒิ ตนัไชย, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 
2559) 

เราเคยคุยกนัถึงปัญหาของ อมธ. วา่กิจกรรมของ อมธ. ท่ีเป็นการเมืองแลว้ พอออก 
action อะไรก็ข้ึนอยู่กบัวา่ นายก อมธ. เช่ือแบบไหน อย่างตอนเคียงโดม ปัญหาก็คือตอน
ไปแถลงข่าวไม่เห็นดว้ยกบัพนัธมิตร ก็มีกรณีปิดตึกกิจ ตอนหลงัเราก็คุยกนัว่า อมธ. ไม่
สามารถ represent กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได ้ดว้ยท่ีตวัองคก์รของเรามนัพีคต่อเน่ืองกนัมาหลายปี 
และอย่างท่ี 2 คือ อมธ. จะมีคนคาดหวงัว่าเราต้องท าอย่างนั้ น ท าอย่างน้ี แต่เราไม่มี
ความสามารถจะท าอะไรไดเ้ลย เราเลยกลบัมาวเิคราะห์งานของเราใหม่  

การกลบัเขา้มาเป็น อมธ. อีกคร้ังของพรรคธรรมเพื่อโดม จึงมาภายใตก้าร
ปรับบทบาทของกิจกรรมนกัศึกษาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความใหม่เร่ืองระบบการท างาน 
และการตีความการเคล่ือนไหวในเร่ืองการเมืองให้มีความกวา้งและยืดหยุ่นในการท างานมากข้ึน 
ดงัท่ี ชยัวฒิุ ตนัไชย (สัมภาษณ์, 22 กรกฏาคม 2559) ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่  

งานของเรา อยา่งหน่ึงก็คืองานประจ า (Routines) และอีกอยา่งคืองาน Event ส่วน
งานการเมืองเราก็จะพยายามไม่ออก Action แต่จะเน้น Reaction และสนบัสนุนทุกกลุ่ม
เตม็ท่ี แต่จะพยายามไม่ออกในนาม อมธ. เอง และไม่สนบัสนุนให้กรรมการ อมธ. ออกไป
ท าเร่ืองการเมืองในนามกรรมการ และเราก็มาตีความกนัวา่ นกัศึกษากบัการเมืองคืออะไร 
ก็เลยกลบัมาเป็นว่าเรามาท าเร่ืองการเมืองภายในมหาวิทยาลยั ก็คือเร่ืองสิทธิสวสัดิการ
นกัศึกษา เพราะการเลือกตั้งมนัสู้กนัดว้ยนโยบายเพื่อนกัศึกษา 

การกลับมาตีความการเมืองแบบกวา้ง และครอบคลุมไปถึงเร่ืองสิทธิ
สวสัดิการนักศึกษา ประการหน่ึงนั้น จึงถือว่าเป็นการถอยร่นทางการเมืองของนกัศึกษา และวาง
ต าแหน่งแห่งท่ีของตวัเองใหม่บนเวทีทางการเมืองระดบัชาติ ซ่ึง ชยัวุฒิ ตีความต่อไปวา่ เพราะเวที
ทางการเมืองของนกัศึกษาท่ีให้นักศึกษาแสดงออกมนักวา้งข้ึน และมีความหลากหลาย เครือข่าย   
ไม่จ  าเป็นตอ้งมาในรูปองคก์ารนกัศึกษา หรือนกัศึกษาแต่ละมหาวทิยาลยัอีกต่อไป  

อยา่ลืมวา่ การเมืองปี 2540 คนคงคิดวา่ไม่ทะเลาะกนัแลว้ คงไม่มีรัฐประหารกนั
แลว้ คงจะมีรัฐบาลแบบประชาธิปไตยตลอดไป ทุกคนมนัมองแบบนั้น คืออยากจะฝากไว้
เวลาท่ีจะเขียนท่ีมาเคล่ือนไหวการเมืองเร่ิมตน้ปี 2549 ตอ้งเขา้ใจวา่ระหวา่งปี 2540 กบัปี 
2549 มนัมีเง่ือนไขทางการเมือง มนัท าให้มีกลุ่มมีองค์กรเขา้ไปอยู่ในนั้น เช่น ทูตรักษ์
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พลงังานของกระทรวงพลงังาน คือ คนท่ีเคยกิจกรรมคนก็เร่ิมเขา้ไปท า แลว้บางส่วนเขาก็
ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลยับา้ง อธิบายให้ชดัคือ เครือข่ายมนักวา้งข้ึน หลากหลายข้ึน คือ 
รูปแบบมนัเปล่ียนไป มนัมีการ Setup Network ข้ึนมา (ชยัวุฒิ ตนัไชย , สัมภาษณ์, 22 
กรกฏาคม 2559) 

4.1.3.3 องคก์รนกัศึกษาอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจากภายใน
มหาวทิยาลยั  

ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจปรากฏในรูปแบบของ
ชุมนุม/ชมรม ท่ีมีระเบียบของมหาวิทยาลยัรองรับ หรือกลุ่มอิสระท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั แต่มีพื้นท่ีของการเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจเกิดจากการรวมตวัของผูท่ี้
สนใจเคล่ือนไหวหรือท ากิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั องคก์รนกัศึกษารูปแบบน้ี มกัจะเป็นพื้นท่ีในการ
รวมตวัเพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์และความสนใจท่ีหลากหลายของขบวนการนกัศึกษา และมี
พฒันาการในการเพิ่มข้ึนของทั้งจ  านวนกลุ่มกิจกรรมและประเด็นการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายข้ึน 
โดยมีความแตกต่างกนัภายในปลีกยอ่ยอีก ดงัน้ี  

1) องค์กรประเภทชุมนุม/ชมรม ส่วนใหญ่เร่ิมมีการจดัตั้งท่ีมีความเป็น
สถาบนัมากข้ึนตามระยะเวลาของการก่อตั้ง มีกิจกรรมหลกัเป็นงานประจ าของแต่ละปีการศึกษา     
มีการเลือกผูน้ าองค์กร คณะกรรมการ รวมถึงแกนน าในการขับเคล่ือนกิจกรรมของแต่ละปี             
มีกระบวนการจดัตั้งและส่งต่อทางความคิดในระดบัหน่ึง รวมทั้งความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ ์เป็นพี่
เป็นน้อง และการสร้างเครือข่ายร่วมกับ NGOs ซ่ึงอาจเป็นรุ่นพี่ท่ีเคยท ากิจกรรมด้านน้ีมาก่อน 
นอกจากน้ี ยงัพบว่ามกัมีแหล่งทรัพยากรในการเคล่ือนไหวท่ีชัดเจน ผ่านการของบประมาณ
กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในรายท่ีให้การ
สนบัสนุนอยูเ่ป็นประจ า รวมถึง กิจกรรมเร่ียไรเงินทุน หรือท่ีนกักิจกรรมเรียกวา่การเปิดหมวก 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นองคก์รนกัศึกษาประเภทท่ีไม่ค่อยเช่ือมโยงกบั
การเคล่ือนไหวทางการเมืองมากนกั จึงมีลกัษณะท่ีไม่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของบริบททาง
การเมือง กิจกรรมต่าง ๆ ยงัสามารถด าเนินต่อไปอย่างปกติภายใต้ความขัดแยง้ทางการเมือง         
โดย กิจกรรมประ เภท น้ี  เ ช่น  ชุม นุม /ชมรมค่ า ยอาสาฯพัฒนาชนบท  ชมรมอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ชุมนุมวรรณศิลป์ ชุมนุมพุทธศาสตร์ประเพณี รวมถึงชุมนุม
ดนตรีและกิจกรรมตามความถนดั เป็นตน้  

นอ ก จ า ก น้ี  ย ั ง มี ข้ อ ย ก เ ว้น ใ น ก ร ณี ข อ ง ก ลุ่ ม อิ ส ร ะ เ ดี ย ว ใ น
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คือ กลุ่มอิสระล้อการเมือง ซ่ึงแมว้่าจะไม่มีการจดัตั้งตามระเบียบของ
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มหาวิทยาลัย แต่กลับมีความเป็นสถาบันค่อนข้างสูง มีงานประจ าในงานฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ มีการส่งต่อทางความคิด รวมทั้งเก่ียวข้องโดยตรงกับการเคล่ือนไหวทาง
การเมือง ดงันั้น จึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมืองค่อนขา้งมาก ดงัเช่น
กรณีศึกษา ดงัน้ี 

กรณีศึกษา กลุ่มอิสระล้อการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ
ผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมือง 

อีกกิจกรรมหน่ึงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีค่อนขา้งมีบทบาททาง
การเมือง และมีต าแหน่งในทางประวติัศาสตร์มายาวนาน คือ  กิจกรรมท่ีเรียกวา่ “ขบวนพาเหรดลอ้
การเมือง” ซ่ึงมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัมาจากการมีส่วนร่วมและเป็นไฮไลต์หน่ึงในงานฟุตบอล
ประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ทุก ๆ ปี   

เดิมที ขบวนพาเหรดลอ้การเมือง เป็นหน่ึงในขบวนพาเหรดใหญ่ท่ีจะร่วม
เดินและแสดงออกทางความคิดในงานฟุตบอลประเพณีฯ ซ่ึงล้วนเป็นขบวนท่ีส่วนใหญ่มีการ
บริหารจดัการโดย อมธ. ดงัค าให้สัมภาษณ์ของอดีตประธานกลุ่มอิสระลอ้การเมือง (อดีตประธาน
กลุ่มอิสระลอ้การเมือง, สัมภาษณ์กลุ่ม, 17 มีนาคม 2560) ท่ีอธิบายถึงขบวนลอ้การเมืองในช่วงยุคปี 
พ.ศ. 2540 วา่ “มนัมีก่ึงเป็นดราม่า ไม่มีค  าอธิบายเยอะ มีแค่ป้ายผา้ ไม่มีเร่ืองราว ไม่มีคอนเซป ส่วน
ใหญ่เป็นการสืบต่อกนัมา อมธ. สายศิลปวฒันธรรม เป็นคนท า” 

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 กลุ่มนกักิจกรรมท่ีท าขบวนลอ้การเมืองจ านวนหน่ึง 
จะมีความต้องการให้ขบวนล้อการเมืองนั้น เป็นอิสระจากมหาวิทยาลัย และไม่ข้ึนกับ อมธ. 
กลายเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า  “กลุ่มอิสระ” เพื่อให้มีอิสระทางความคิด และอิสระในการบริหารจดัการ
งบประมาณ   โดยในการเคล่ือนไหวคร้ังนั้น แมว้า่สุดทา้ย กลุ่มอิสระลอ้การเมืองจะไดข้ยบัออกมา
เป็นกลุ่มอิสระท่ีแทจ้ริง แต่ทว่า การขบัเคล่ือนกิจกรรมก็ยงัคงติดปัญหาเร่ืองงบประมาณ จึงยงัคง
ตอ้งพึ่งพางบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจาก อมธ. เพื่อท าขบวนพาเหรดลอ้การเมืองอยู ่ซ่ึง อมธ. นั้นก็
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมาจากสมาคมธรรมศาสตร์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์อีกทอดหน่ึง 

ในส่วนน้ี มีความหมายโดยนัยยะว่า การล้อการเมืองของนักศึกษานั้น 
ยงัคงถูกควบคุมโดยมหาวิทยาลยั ผ่านฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ ในขณะเดียวกนัอีกดา้นหน่ึงก็ยงัตอ้ง
พึ่งพิงงบประมาณจากสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซ่ึงเป็นเจา้ภาพหลกัในการจดังานฟุตบอลประเพณีฯ 
ในส่วนของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นคนถืองบประมาณท่ีจะคอยจดัสรรให้อีกทีหน่ึง 

ดว้ยเหตุน้ี จึงน่าแปลกใจวา่ ท าไมหลาย ๆ คร้ังจึงยงัคงมีข่าววา่มีการสร้าง
หุ่นล้อเลียนมหาวิทยาลยั หรือล้อเลียนงานบอลเสียเอง เช่น (1) หุ่นนายฟุ่มนายเฟือย ซ่ึงล้องาน
ฟุตบอลประเพณี ในประเด็นความฟุ่มเฟือย จนท าให้มีประเด็นขดัแยง้กบัสมาคมธรรมศาสตร์อยา่ง
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รุนแรง (2) หุ่นโดมร้องไห้ ซ่ึงลอ้ในประเด็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ของนักศึกษาท่ีขาดหายลด
น้อยลงไป แต่กลับมีวิญญาณของอดีตผูมี้อ  านาจในมหาวิทยาลัย (ในช่วงนั้น) บินวนเวียนเสพ
ผลประโยชน์อยู ่เป็นตน้ (อดีตประธานกลุ่มอิสระลอ้การเมือง, สัมภาษณ์กลุ่ม, 17 มีนาคม 2560) 

ค าตอบท่ียอ้นแยง้ของค าถามดงักล่าวคือ การทา้ทายหรือล้อเลียนท่ีว่าน้ี 
สะทอ้นถึงลกัษณะเฉพาะของนกัศึกษาธรรมศาสตร์ ท่ีมีความเป็นขบถต่อการกดข่ีทางความคิด หรือ
มีความพยายามในการต่อสู้เพื่อยืนยนัเสรีภาพทางความคิด โดยแสดงออกมาเป็นรูปธรรมผา่นหุ่น
ลอ้การเมืองในงานฟุตบอลประเพณีทุกปี หรือแมก้ระทัง่การออกมาในรูปโปสเตอร์เชิญชวนต่าง ๆ  

อยา่งไรก็ตาม หากมองจากมุมของบุคคลภายนอกแลว้ คงจะปฏิเสธไม่ได้
วา่ ความเป็นมหาวทิยาลยัการเมืองของธรรมศาสตร์นั้น ยงัคงถูกจบัตามองผา่นเลนส์และกลอ้งของ
ส่ือมวลชนในงานฟุตบอลประเพณี โดยในทุก ๆ ปี ขบวนลอ้การเมืองก็ยงัคงเป็นท่ีสนใจและถูก
ส่ือมวลชนน าไปตีความเป็นกระแสไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะไม่ถึงกบัเป็นผูช้ี้น าประเด็นในสังคม แต่ก็
ตอ้งยอมรับวา่ ลอ้การเมืองธรรมศาสตร์คือหน่ึงในส่ิงท่ีคนภายนอกอยากรู้วา่นกัศึกษาธรรมศาสตร์
คิดอะไรอยู่ ซ่ึงก่อนท่ีจะมีความขดัแยง้ทางการเมืองแบบเหลืองแดงนั้น ประเด็นส าคญัท่ีหุ่นล้อ
การเมืองสะทอ้นออกมา ก็มกัจะมีแนวทางไปในทางเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คือประเด็นเร่ือง
คอรัปชัน่ ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของประธานกลุ่มอิสระลอ้การเมืองช่วงก่อนปี พ.ศ. 2549 ท่านหน่ึงวา่  

ตอนนั้น (ก่อนปี 2549) ทักษิณยงัไม่ใช่ประเด็นหลักขนาดน้ี เราก็ล้อไปเร่ือย       
ทั้ งต่างประเทศ ในประเทศ หรือแม้กระทัง่เร่ือง ม.นอกระบบ การมองการเมืองยงัคง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ปัญหาคอรัปชัน่เป็นปัญหาใหญ่ท่ีทุกคนเอามาเล่น เพราะศตัรูเรา
คนเดียวกนั ต่างกบัปัจจุบนัท่ีศตัรูรอบทิศ พูดอะไรมากก็ไม่ได ้ใครเป็นแดงเราก็ไม่กลา้พูด 
ใครเป็นเหลืองเราก็ไม่กล้าพูด (อดีตประธานกลุ่มอิสระลอ้การเมือง, สัมภาษณ์กลุ่ม, 17 
มีนาคม 2560) 

โดยปกติ การกลัน่กรองความคิดก่อนจะแสดงออกมาเป็นหุ่น ภายในกลุ่ม
จะมีกระบวนการท่ีเรียกว่าการตกผลึก ซ่ึงเป็นการเรียกประชุมระดมความคิดทางการเมือง           
เพื่อจดัล าดับประเด็นทางการเมืองท่ีส าคญัท่ีสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นหุ่นล้อการเมืองได ้      
แต่กระนั้นความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2557 ก็ท  าให้เกิดวิกฤติทาง
ความคิดภายในกลุ่มเช่นกนั ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของ ฟ้า ประธานกลุ่มอิสระลอ้การเมือง ปี พ.ศ. 2552 
(อดีตประธานกลุ่มอิสระลอ้การเมือง, สัมภาษณ์กลุ่ม, 17 มีนาคม 2560) 

มนัมีความขดัแยง้อยู่กระบวนการตกผลึกอยูต่ลอด แต่สุดทา้ยการจดัการความคิด 
มนัจบท่ีความเช่ือ เราตอ้งรู้วา่น่ีเป็นความเช่ือของเรา มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกหรือส่ิงท่ีผิด หรือส่ิง
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ท่ีเขาถูกหรือผิด ก็เคารพในความเช่ือของแต่ละคน และถา้มนัมีประเด็นท่ีเล่นได ้ก็น าไป
ขบัเคล่ือนต่อในประเด็นท่ีคุณเช่ือ สุดทา้ยจริง ๆ ก็ไม่สามารถเอาความเช่ือมารวมกนัได ้
เพราะต่างคนก็ต่างมีอีโก ้ไม่ยอมกนั แต่จุดประสงคก์็คือเพื่อส่วนรวม ถา้ประเด็นของคุณยงั
มีความตอ้งการแสดงออกเพื่อส่วนรวมอยู ่มนัก็เป็นประเด็นท่ียกข้ึนมาเล่นไดท้ั้งสองฝ่ัง  

แต่กระนั้น ในกระบวนการท ากิจกรรมล้อการเมืองในแต่ละปี ก็ยงัคง
ค่อนขา้งเป็นโจทยท่ี์ยากท่ีจะตอ้งตกผลึกทางความคิดให้ออกมาเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายให้มาก
ท่ีสุด เพราะความคิดท่ีแสดงออกมาน้ี ไม่ใช่แค่เพียงปัญหาภายในกลุ่มในเชิงกระบวนการเท่านั้น  
แต่ยงัคงเป็นประเด็นท่ีกระทบต่อนกัศึกษาธรรมศาสตร์โดยภาพรวม จากภาพท่ีส่ือออกไปในแต่ละปี 
ดงันั้นแลว้ ทกัษะในการจดัการความขดัแยง้และความเห็นต่างภายในกลุ่มจึงถือว่าเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจดัการความขดัแยง้ในรูปของการสร้างหุ่นลอ้การเมืองหลายตวั
เพื่อใหมี้ครบทุกประเด็น หรือแมก้ระทัง่การประนีประนอมให้ความคิดทุกฝ่ายออกมาอยูใ่นช้ินงาน
ศิลปะช้ินเดียวกนั  

ช่วงวยันกัศึกษามนัเป็นช่วงเดียวท่ีความคิดมนับริสุทธ์ิ ความคิดไม่มีผลประโยชน์ 
มีแต่อุดมการณ์ แมจ้ะมีความเช่ือต่าง ๆ กนัไป แต่ก็มีไม่ผลประโยชน์มาบิดเบือนอะไร และ
เลือกท่ีจะท าตามความคิดของตวัเองแบบสุด ๆ และลอ้การเมืองมนัไม่ใชก้ารเล่าข่าว ไม่ใช่
หนงัสือพิมพท่ี์จะตอ้งขายข่าว แต่มนัคือการตีแผค่วามคิดของนกัศึกษาจริง ๆ แมม้นัจะไม่มี
คนพูดในสังคม ซ่ึงเล่ามนัออกมาผ่านหุ่น (สัมภาษณ์กลุ่มอดีตประธานกลุ่มอิสระล้อ
การเมือง, 2560) 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่โดยความตั้งใจ แต่มนัคือการปรับตวัของนักศึกษาใน
ช่วงเวลาดงักล่าว  ภายใตภ้าพของการเมืองท่ีถูกกระท าให้ดูเป็นสภาพท่ีเลวร้าย การเมืองเป็นเร่ือง
ของนกัการเมือง ผลประโยชน์ อ านาจ การแข่งขนั และความวุน่วาย ดูจะไม่ใช่อะไรท่ีใสสะอาดใน
แบบท่ีพลงับริสุทธ์ิอยากจะเห็น ส่ิงท่ีลอ้การเมืองแสดงออกมาจึงมีทิศทางท่ีโนม้เขา้หาการเป็นงาน
ศิลปะมากกว่างานทางการเมือง นักศึกษาท่ีมาท ากิจกรรมล้อการเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นพวก
นกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง หรือไม่ก็นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีเนน้
การท าหุ่นลอ้การเมืองและศิลปะในช้ินงาน มากกวา่ความคิดทางการเมืองท่ีเขม้ขน้และดุเดือด  

การเสียดสีนกัการเมืองหรือชุดวาทกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่การประทว้งหรือ   
ชูป้ายเรียกร้องให้ดูเป็นพวกหวัรุนแรง แต่กลบัเป็นการแสดงออกดว้ยศิลปะท่ีเสียดสีอยา่งเจ็บแสบ 
แต่ในบางคร้ังก็ไม่ชดัเจนในความหมายจนส่ือมวลชนตอ้งตีความงานศิลปะนั้นเอง ส่ิงท่ีเกิดข้ึน     
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แมจ้ะดูเหมือนเป็นวิธีการท่ีประกอบดว้ยความคิดสร้างสรรคใ์นการเคล่ือนไหว แต่อีกมุมหน่ึงก็ถือ
วา่เป็นการลดทอนความเป็นการเมือง (Depoliticize) ในตวัเองเช่นกนั 

โดยการลดทอนความเป็นการเมืองนั้น มีลักษณะคล้ายกับการปิดกั้น 
(Censor) ตัวเอง ท่ีจะพยายามไม่พูดถึงการเมืองตรง ๆ ไม่ใช่การเขียนวิจารณ์ด้วยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา แต่เป็นการลดทอนคุณค่าของการวิพากษ์และโตเ้ถียงให้ไปสู่ส่ิงท่ีคลุมเครือมากข้ึน 
หรืออาจกล่าวไดว้า่ เป็นความกลวัท่ีจะพูดถึง จึงตอ้งพยายามหาส่ิงสมมติเพื่อมาเป็นตวัแทนในการ
พดูถึงในทางใดทางหน่ึง ดงัท่ีกระท าผา่นหุ่นลอ้การเมืองหรืองานศิลปะนัน่เอง 

2) องค์กรประเภทกลุ่มอิสระ ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้จดทะเบียนจดัตั้งตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั อาจเกิดข้ึนจากการรวมตวัตามความสนใจร่วมกนัของนกักิจกรรม ทั้งท่ี
เป็นประเด็นเฉพาะกิจตามสถานการณ์ หรือประเด็นตามอุดมการณ์ทางการเมือง ซ่ึงองคก์รประเภท
น้ีส่วนใหญ่แลว้จะมีความเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของการเคล่ือนไหวทางการเมือง แต่กระนั้นก็กลบั
ไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบจากบริบทของความขดัแยง้ทางการเมืองมากนกั เน่ืองจากการรวมตวัของ
กลุ่มอิสระเหล่าน้ีมกัเกิดจากความสนใจและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละกลุ่มอยู่แลว้ กลุ่มอิสระทาง
การเมืองโดยส่วนใหญ่จึงมีความชัดเจนในเร่ืองหลักการของการเคล่ือนไหว ตลอดจนมีความ
คล่องตวัในการตกผลึกทางความคิดและปรับความเขา้ใจเพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางการเคล่ือนไหว
ของกลุ่ม ซ่ึงต่างจากองคก์รขนาดใหญ่ท่ีสูญเสียความสามารถเหล่าน้ีไป 

ผูว้ิจยัให้ความสนใจกบัองค์กรประเภทน้ีเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีพฒันาการ
ของการเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก จนก้าวข้ึนมาเป็นหัวหอกในการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการนักศึกษาในช่วงหลังปี พ.ศ. 2553 และภายหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ด้วย      
โดยลกัษณะเฉพาะเดิมขององคก์รประเภทน้ี ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี  

หน่ึง มีความเป็นสถาบันต ่ า กล่าวคือ นักกิจกรรมมีลักษณะของการ
รวมตวัตามสถานการณ์ มีนกักิจกรรมผูป้ฏิบติัการน้อย และมกัให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปัจเจกมากกว่าความจงรักภกัดีกบัองคก์ร มีความสนใจในประเด็นท่ีเคล่ือนไหวมากกวา่การ
เคล่ือนไหวในนามขององค์กร ดงันั้น องค์กรเหล่าน้ีในแง่หน่ึงจึงมีลกัษณะของความเป็นหัวโขน    
ท่ีหยิบยืมช่ือมาทดแทนการรวมกลุ่มของปัจเจกเท่านั้น เม่ือนักกิจกรรมนักศึกษาจบการศึกษา      
หรือเปล่ียนเป้าหมายความสนใจ องคก์รในลกัษณะน้ีก็อาจไม่ปรากฏความเคล่ือนไหวตามไปดว้ย 
และหายไปในท่ีสุด เวน้เสียแต่ว่าจะมีบางองคก์รท่ีสามารถจดัตั้งและส่งต่อทางความคิดไปสู่นกั
กิจกรรมรุ่นต่อไปได ้สร้างความเป็นสถาบนัข้ึนในองคก์ร จนอาจขยบัฐานะข้ึนเป็นชุมนุม/ชมรมได ้ 

สอง มีวฒันธรรมการจดัตั้งและส่งต่อทางความคิด กล่าวคือ การจดัตั้งทาง
ความคิดของขบวนการนกัศึกษา (Organize) เป็นระบบวฒันธรรมท่ีแฝงอยูก่บัขบวนการนกัศึกษา
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไดรั้บอิทธิพลมาจากวิธีการจดัตั้งมวลชนของแนวความคิดและอุดมการณ์
ฝ่ายซา้ย ดงันั้น การจดัตั้งทางความคิดของกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาทางการเมืองในแบบเดิม ส่วนใหญ่
จึงหมายถึงการน าแนวคิดแบบฝ่ายซ้าย (เพื่อมวลชน) มาสถาปนาข้ึนภายในกลุ่ม ปรากฏทั้งใน
รูปแบบของแนวคิด/อุดมการณ์การเคล่ือนไหว วฒันธรรมการแต่งกาย เพลงของขบวนการ รวมไป
ถึงรูปแบบยทุธวธีิการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะอธิบายใหเ้ห็นความแตกต่างในกรณีศึกษาต่อไป 

สาม มีการจดัโครงสร้างองค์กร กล่าวคือ แมว้่าโดยภายรวมแลว้ องค์กร
ประเภทน้ีจะมีลกัษณะของความเป็นสถาบนัต ่า แต่ก็ยงัพบว่ามกัมีความพยายามในการสถาปนา
ความเป็นสถาบนัและโครงสร้างท่ีเขม้แข็งให้เกิดข้ึนภายในองคก์ร โดยโครงสร้างองคก์รของกลุ่ม
อิสระในแบบเดิมนั้น ส่วนใหญ่ยงัคงปรากฏเป็นการท างานแบบบนลงล่าง Top-Down มีความเป็น
ล าดับชั้นการบงัคบับญัชาอย่างหลวม ๆ ให้ความส าคญักับต าแหน่งของนักกิจกรรมในองค์กร       
อนัเป็นความพยายามสร้างความสัมพนัธ์และความภกัดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งสมาชิกกบัองคก์ร 

ทั้ งน้ี ประเด็นลักษณะเฉพาะทั้ ง 3 ประเด็นนั้ น ได้กลายเป็นความ
เปล่ียนแปลงในเชิงองค์กรอย่างหน่ึงของขบวนการนกัศึกษาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ซ่ึงแนวคิด
และการเคล่ือนไหวแบบฝ่ายซ้ายไดถู้กทา้ทายทางความคิดจากแนวคิดการเคล่ือนไหวแบบเสรีนิยม
ใหม่ ท่ีเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในช่วงของการเคล่ือนไหวในยุคส่ือสังคมออนไลน์ในช่วงปี พ.ศ.
2553 – 2554 โดยผูว้ิจยัยกตวัอย่างถึงกระบวนการทา้ทายความเปล่ียนแปลงในเชิงองคก์รดงักล่าว 
จากกรณีศึกษาของกลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คดัคา้นอ านาจนอกระบบ (TCAD) ดงัน้ี 

กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คดัคา้นอ านาจนอกระบบ (TCAD) 
(พ.ศ. 2553 - 2554)  

ภายหลงัเหตุการณ์สลายการชุมนุมท่ีราชประสงค์ เม่ือเดือนพฤษภาคม 
2553 กลุ่มนกัศึกษาธรรมศาสตร์ท่ีรู้จกักนัผา่นทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในช่วงเหตุการณ์เมษายน – 
พฤษภาคม 2553 ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีเพิ่งส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มท่ีเรียนท่าพระจนัทร์ตลอดส่ีปี รุ่นสุดท้าย กับนักศึกษาท่ีเรียน
หลกัสูตรภาคพิเศษท่ีธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ รวมตวักนัท ากิจกรรม โดยใชช่ื้อวา่ กลุ่มประชาคม
ธรรมศาสตร์คดัคา้นอ านาจนอกระบบ (TCAD) ดว้ยเหตุผลท่ี ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์ อธิบายวา่เกิด
จากความสุกงอมของสถานการณ์และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการสลายการชุมนุม
ในช่วง ปี พ.ศ. 2553 ดงัน้ี “ตอนนั้นเราเห็นตรงกนัว่าในสถานการณ์นั้นเราตอ้งท าอะไรซักอย่าง 
อย่างน้อยเพื่อเป็นการแสดงออกว่าการฆ่าประชาชนตายกลางถนนไม่ใช่เร่ืองท่ีชอบธรรมและ
ยอมรับได ้และตอ้งมีคนรับผิดชอบกบัความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน” (ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์, สัมภาษณ์
ทางอีเมล, 22 กนัยายน 2559) 
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ในขณะท่ี ความเห็นของ รักษช์าติ วงษอ์ธิชาติ และอนุธีร์ เดชเทวพร อดีต
อุปนายกองคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสมาชิกรุ่นก่อตั้งของกลุ่ม มองว่า TCAD 
เป็นกลุ่มอิสระทางการเมือง ท่ีเป็นแนวทางใหม่ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง หลงัจากพบความ
ผดิหวงัจากการเขา้ไปเคล่ือนไหวโดยผา่น อมธ. และกลายเป็นความขดัแยง้ภายในองคก์รตามมา ซ่ึง
การเป็นองคก์รอย่างเป็นทางการของ อมธ. นั้น ไม่สามารถแสดงออกซ่ึงความคิดทางการเมืองได้
เตม็ท่ีเหมือนกบัการเป็นกลุ่มอิสระ  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนของ TCAD น้ีเอง ถือเป็นความริเร่ิมท่ีจะก่อตั้งกลุ่มกิจกรรม
ทางการเมืองรูปแบบใหม่ในยุคนั้นข้ึนมาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นการฉีกแนวไปจากการ
เคล่ือนไหวทางการเมือง โดยใช้ฐานขององค์กรอย่างเป็นทางการแบบ อมธ. หรือพรรคการเมือง   
แต่เปล่ียนเป็นการใช้ฐานของกลุ่มอิสระ และความเป็นกลุ่มทางเลือกให้นักศึกษาท่ีสนใจทาง
การเมืองได้เคล่ือนไหวไปพร้อมกันด้วยอีกทางหน่ึง ดงัท่ี รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ (สัมภาษณ์, 15 
กนัยายน 2559) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ 

จริง ๆ ก็ตั้งจากคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มท่ีเคยท างานกบั สนนท. กลุ่มท่ีเคยท างานกบั  
จุฬาฯ อาจจะมาคุยกนั มาคุยเร่ืองการเมือง มาคุยเร่ืองสังคมกนั แลว้ก็รับสมคัรคนเขา้มา   
ซ่ึงคนส่วนหน่ึงก็มาจากเคียงโดม (ค่ายกล้าโดม)8 ซ่ึงผมคิดว่า ‘เคียงโดมไม่สามารถท า
อะไรท่ีเป็นการเมืองไดข้นาดนั้น’ จึงออกมาท าอะไรท่ีสามารถ Represent ไดม้ากกว่านั้น 
และตอนนั้นก็ไม่มีกลุ่มการเมืองทางเลือก นอกจากจุฬาฯ 

กลุ่ม TCAD มีความแปลกใหม่ในแง่ของรูปแบบการเคล่ือนไหว และการ
สร้างเครือข่ายขบวนการนกัศึกษาร่วมกบักิจกรรมนกัศึกษาจากจุฬาฯ และ สนนท. แต่ยงัมีจุดอ่อน
ของความเป็นกลุ่มอิสระทางการเมือง ท่ีส่งผลต่อการลดบทบาทลง หรืออาจเรียกไดว้า่ไม่สามารถ
ท ากิจกรรมต่อไปไดด้ว้ยปัญหาของการไม่มีนกักิจกรรมผูป้ฏิบติัการในเวลาต่อมา  

กล่าวคือ “กลุ่มอิสระทางการเมือง” มีจุดเด่นในลกัษณะของการจดัตั้งข้ึน
ไดง่้ายจากการพูดคุยและฉันทามติร่วมกนัของสมาชิกท่ีอาจมีเพียงไม่ก่ีคน ท่ีเห็นดว้ยในประเด็น 
การเคล่ือนไหวบางประเด็น แต่กระนั้นความหลวมในลกัษณะน้ีท าใหก้ลุ่มอิสระมีความเป็นสถาบนั
น้อยกว่าองค์กรท่ีเป็นทางการอย่าง อมธ. หรือเม่ือสมาชิกเดิมส าเร็จการศึกษา และถา้ไม่มีการรับ

                                                        
8 ค่ายกลา้โดม คือ ค่ายท่ีรับนักศึกษาใหม่ท่ีสอบตรงเขา้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได ้ซ่ึงมกัจะมีความ

สนใจในการท ากิจกรรม มาเข้าค่ายในลักษณะการเตรียมความพร้อม และสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และในขณะเดียว ดว้ยความท่ีค่ายน้ีสร้างข้ึนโดยกลุ่มกิจกรรมท่ีเคยก่อตั้งพรรคเคียงโดม 
ค่ายกลา้โดมจึงถูกมองวา่เป็นค่ายท่ีสร้างนกักิจกรรมของพรรคเคียงโดมอีกทางหน่ึง 
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สมาชิกใหม่มาสืบทอด ก็อาจจะท าให้ความเป็นกลุ่มอิสระนั้นตอ้งส้ินสุดบทบาทลงดว้ย นอกจากน้ี 
ในกรณีของกลุ่ม TCAD ดงักล่าวก็ยงัคงมีปัญหาในเชิงองค์กรดา้นอ่ืน ๆ อีกสองประเด็นท่ีส่งผล
กระทบต่อความย ัง่ยนืของกลุ่ม ดงัอธิบายไดต่้อไปน้ี  

ประเด็นแรก คือ ความไม่เห็นพอ้งในเร่ืองแนวทางการท างานและวฒันธรรม
องค์กร ท่ีอาจรวมไปถึงเร่ืองแนวคิดพื้นฐานของขบวนการนักศึกษา ซ่ึงส่วนหน่ึงยงัมีความคิดใน
ลกัษณะของขบวนการนกัศึกษาแบบเก่า ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากความคิดแบบสังคมนิยม (ฝ่ายซ้าย) และ
บางส่วนก็พยายามจะปฏิเสธความคิดของขบวนการนักศึกษาแบบเก่า และมองว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็น
วฒันธรรมองค์กรท่ีลา้หลงั9 ดงัท่ี อธิชาติ วงษ์อธิชาติ ไดใ้ห้สัมภาษณ์ไว ้ดงัน้ี (รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ, 
สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) 

มนัมีคร้ังหน่ึง ท่ีเราทะเลาะกนัเร่ืองไม่ยอมร้องเพลงฝ่ายซ้าย และเราก็ไปประชุม
กนัท่ีตึกบญัชี และเราก็เถียงกนัเร่ืองคนส่วนหน่ึงไม่ยอมร้องเพลงซ้าย แบบคอมมิวนิสต ์   
ก็ไม่ผดิถา้จะบอกวา่ มนัจะมีฝ่ายหน่ึงท่ีเป็นซ้าย และก็เสรีนิยมแบบท่ีไม่ใช่ซ้าย ไม่อยากย  ่า
เข้าไปสู่ความเป็นซ้าย การจัดตั้ งแบบซ้าย (ประมาณ Liberal Democracy กับ Social 
Democracy) 

ในขณะนกักิจกรรมอีกกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดเหล่าน้ีและต่อมาได้
แยกออกมาตั้งเป็นกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) นั้น ค่อนขา้งให้ความสนใจกบั
วฒันธรรมการเคล่ือนไหวแบบวฒันธรรมใหม่ (Pop Culture) มากกวา่ท่ีจะยึดติดกบัรูปแบบเดิม ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชก้ารตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ในการเคล่ือนไหวของขบวนการ
นักศึกษาในลักษณะท่ี “ขายได้” หรือเพิ่มความเป็นธุรกิจเข้าไปในกระบวนการ (รักษ์ชาติ            
วงศอ์ธิชาติ, สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) 

มนัล่มเพราะมีการเขา้ใจไม่ตรงกนั คือตอนแรกก็ท างานร่วมกนักบัจุฬา และก็ถึง
จุดๆหน่ึงท่ี ปราบ BBA (คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีหลักสูตร 5 ปี) และ บ๊ิก BE 
(คณะเศรษฐศาสตร์หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ) ซ่ึงจะเป็นสายนกัธุรกิจ สายการตลาด จะ
เนน้วา่ TCAD จะตอ้งเป็นอะไรท่ี เอาไปขายได ้เอาไปท าทุนได ้และก็อยากท ากิจกรรมเชิง
สัญลกัษณ์ท่ีไม่สนใจความเป็น PC (Political Correctness) และจะละทิ้งความเป็นวิชาการ

                                                        
9 ประเด็นน้ี จะกลายเป็นปัญหาและขอ้ถกเถียงส าคญัของขบวนการนกัศึกษายคุใหม่ ซ่ึงยงัคงตอ้งตั้ง

ค  าถามวา่ ความใหม่ และความเก่าเหล่าน้ีมีจริงหรือไม่ และขบวนการนกัศึกษามีแนวทางในการขบัเคล่ือนแนวคิด
ท่ีแตกต่างน้ีอยา่งไร ซ่ึงจะไดอ้ภิปรายในภายหลงั 
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ไปเลย อีกเร่ืองคือเร่ืองการท างานเชิงความคิด ท่ีส่วนหน่ึงอยากท างานวิชาการมากกวา่ คือ
ถา้เกิดจะท างานเคล่ือนไหวก็อยากเคล่ือนไหวใหม้นัอิงกบัวชิาการ 

กล่าวให้ถึงท่ีสุด ในเร่ืองแนวคิดของขบวนการนักศึกษาแบบเก่านั้ น     
รวมไปถึงการพยายามจดัโครงสร้างของขบวนการนกัศึกษาดว้ย กล่าวคือ ฝ่ายหน่ึงนั้นค่อนขา้งจะ
พยายามปฏิเสธวฒันธรรมองคก์รและรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบเก่าโดยส้ินเชิง โดยส่ิงท่ีอาจเรียก
ไดว้่าเป็นมรดกตกทอดจากการเคล่ือนไหวแบบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในขบวนการ
นกัศึกษา เช่น โครงสร้างการท างานท่ีตอ้งมีการจดัระเบียบองคก์ร การตั้งเลขาธิการ ต าแหน่งต่าง ๆ 
ในการท างาน ซ่ึงไดน้ าไปสู่ประเด็นปัญหาขององคก์รประเด็นต่อไป  

ประเด็นท่ีสอง คือ ปัญหาการจดัโครงสร้างองคก์รของขบวนการนกัศึกษา 
(Organization) อนัส่งผลต่อความย ัง่ยนืของกลุ่มอิสระ กล่าวคือ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบั
ชั้นการบงัคบับญัชาภายในองค์กร ท่ีมีการวางต าแหน่งผูน้ าองค์กร และผูป้ฏิบติังานอย่างชัดเจน 
คลา้ยกบัรูปแบบขององคก์รราชการ หรือ สนนท. ดงัท่ี ปราบ ให้ความเห็นว่า (ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์, 
สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กนัยายน 2559) “การแยกตวัออกจาก TCAD ไปตั้งกลุ่มนักศึกษาใหม่       
เกิดจากแนวคิดการจดักิจกรรมท่ีไม่ตรงกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการระเบียบภายในขององคก์ร 
TCAD นั้นมีการแต่งตั้งต าแหน่งต่างๆในการท างานอาทิ ท่ีปรึกษา เลขาธิการ ฯลฯ”  

ดงันั้น ประเด็นดงักล่าวจึงส่งผลต่อนกักิจกรรมผูป้ฏิบติังาน เม่ือองคก์รถูก
แทรกแซงและประกอบไปดว้ยนกักิจกรรมรุ่นเก่า ซ่ึงปรากฏต าแหน่งอยูใ่นขบวนการ แต่ไม่ไดมี้
สถานะเป็นนกัศึกษาแลว้ (ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์, สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กนัยายน 2559) 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือคนมีต าแหน่งจริง ๆไม่ไดท้  างาน แต่สมาชิกใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่
ปีหน่ึงปีสองในตอนนั้นกลบัเป็นคนท างานหนกัท่ีสุด ต่อมาพอแนวคิดไม่ตรงกนั สมาชิก
เดิมท่ีส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ท่ีเพิ่งเรียนจบไปก็ใช้อ  านาจตามต าแหน่งมาขดัขวางส่ิงท่ีสมาชิก
รุ่นใหม่อยากท า และเม่ือสมาชิกท่ีท างานจริง ๆ ออกไปตั้งกลุ่มใหม่ TCAD ก็ฝ่อลงและ
หายไปในท่ีสุด 

ในประเด็นปัญหาเหล่าน้ีเอง จึงท าให้ผลสุดท้ายแล้ว กลุ่ม TCAD มี
บทบาทท่ีลดลง สมาชิกส่วนหน่ึงเปล่ียนไปท ากิจกรรมในนามกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่ อ
ประชาธิปไตย (LLTD) ซ่ึงมีความใหม่กวา่ มีความพร้อมกบัรูปแบบโครงสร้างองคก์รท่ีใหม่กว่า 
และสอดรับการการเคล่ือนไหวทางสังคมสมยัใหม่ และแล้วในทา้ยท่ีสุด ช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 
ความเป็นกลุ่มของ TCAD ก็ตอ้งจบลง พร้อม ๆ กบัการกา้วข้ึนมามีบทบาทอยา่งชดัเจนของกลุ่มท่ี
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ตั้งข้ึนใหม่ หรือกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย หรือ LLTD ท่ีสมาชิกกลุ่มส่วนหน่ึงคือ
นกัศึกษาท่ีเคยเคล่ือนไหวภายใตช่ื้อของ TCAD และเกิดความเห็นไม่ตรงกนัดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ (ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์, สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กนัยายน 2559) 

4.1.3.4 เครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ ท างานประสานงานขา้มมหาวทิยาลยั  
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการของขบวนการนักศึกษา โดยภาพรวมถือเป็นการ

รวมตวักันอย่างเฉพาะกิจของนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อประเด็นการ
เคล่ือนไหว ประเด็นใดประเด็นหน่ึง เช่น การเคล่ือนไหวในประเด็นกระบวนการสอบเข้า
มหาวิทยาลยั (Admission) ของเครือข่ายนักเรียนนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2549, การเคล่ือนไหวของ
เครือข่ายนกัศึกษาในนามของศูนยป์ระสานงานนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ซ่ึงเคล่ือนไหวไปพร้อมกบั
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2549, หรือเครือข่ายเยาวชนกูช้าติ (Young 
PAD.) ซ่ึงเคล่ือนไหวไปพร้อมกบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2551, หรือ
แมก้ระทัง่ กลุ่มนิสิตนกัศึกษารักประชาชน ท่ีเคล่ือนไหวล่ารายช่ือถอดถอนนายกทกัษิณ ปี พ.ศ. 
2549 เป็นตน้  

1) วาระซ่อนเร้นของเครือข่ายนกัศึกษา 
ตามกรอบการวเิคราะห์ขบวนการแบบเดิมนั้น เครือข่ายเหล่าน้ีอาจแบ่งใน

เชิงเป้าหมายของขบวนการไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ๆ  
ประเภทแรกใหค้วามสนใจในการเคล่ือนไหวประเด็นทางสังคมทัว่ ๆ ไป 

ไม่ได้มีเป้าหมายเก่ียวกับการเมืองในเชิงโครงสร้าง เพื่อรวมเอากลุ่มนักศึกษาจากหลากหลาย
มหาวิทยาลยั มาจบัประเด็นเคล่ือนไหวร่วมกนั เช่น การเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการศึกษาท่ีเป็นธรรม 
การเคล่ือนไหวในเร่ืองส่ิงแวดล้อม การเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการสอบแอดมิชชั่น เป็นตน้ ซ่ึงการ
เคล่ือนไหวเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเคล่ือนไหวควบคู่ไปกบัขบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีพยายามหาแนว
ร่วมในเชิงประเด็น 

อีกประเภทนั้น ใหค้วามสนใจประเด็นดา้นการเมืองเป็นหลกั ท่ีอาจไดรั้บ
อิทธิพลมาจากภาพการเมืองในอุดมคติของไทย ท่ีเคยถูกขบัเคล่ือนและมีขบวนการนกัศึกษาเป็น
แกนน า รวมเอานกัศึกษาจากหลายมหาวิทยาลยัมาร่วมเคล่ือนไหวเพื่อชาติบา้นเมือง ซ่ึงภาพมายา
การเมืองดงักล่าว อาจท าใหก้ลุ่มนกัศึกษาท่ีเคล่ือนไหวอยูท่่ามกลางวกิฤติการเมืองเหล่านั้น ตอ้งการ
สร้างตวัตนของขบวนการนกัศึกษาให้มีบทบาทข้ึนอีกคร้ังบนเวทีการเมืองภาคประชาชน ดงัเช่น 
กรณีของ ศูนยป์ระสานงาน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา (ศ.น.ศ.) ท่ียุรชฏั ชาติสิทธิชยั อดีตโฆษกกลุ่ม 
ใหส้ัมภาษณ์ถึงเหตุผลของการตั้งศูนย ์วา่ (ยรุชฏั ชาติสิทธิชยั, สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2559) 
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เน่ืองจากมนัมีหลายกลุ่ม แรงคิดเป็นกลุ่มหน่ึง สนนท. เป็นกลุ่มหน่ึง และกลุ่มอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย มนัมีกลุ่มอาชีวะมาดว้ย เราเลยคุยว่าตอ้งตั้งศูนยใ์หม่มาหน่ึงศูนยก์็เลยกลายเป็น 
ศนศ. ศูนย์ประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษา มีการเปิดตวัท่ีอนุสรสถาน 14 ตุลาคม คือ
ประสานงานเอาทุกกลุ่มมารวมกนัใหไ้ด ้

อนัท่ีจริงนั้น หากนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ แค่ตอ้งการออกไปร่วมเคล่ือนไหว
ในนามของกลุ่ม หรือในนามของทศันคติส่วนบุคคล การจดัตั้งเครือข่ายดงักล่าวก็อาจไม่มีความ
จ าเป็นเลย หากแต่ความพยายามจดัตั้งเครือข่ายนกัศึกษานั้น มีวาระแอบแฝงท่ีมากกว่าแค่การร่วม
เคล่ือนไหว การสร้างเครือข่ายเหล่าน้ีจึงหมายถึงความพยายามท าให้นักศึกษาข้ึนมามีตวัตนและ
บทบาทน าอีกคร้ัง บนพื้นท่ีของการเมืองภาคประชาชน หรือมิเช่นนั้น ก็คงเป็นเพราะแกนน ามีความ
พยายามข้ึนมาเป็นผูน้ านักศึกษาอีกคร้ังตามแนวทางของรุ่นพี่ในประวติัศาสตร์ โดยกรณี ศูนย์
ประสานงานนักเรียน นิสิต นกัศึกษา หรือ ศนศ. น้ีเอง ก็มีช่ือท่ีคลา้ยกบั ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษา
แห่งประเทศไทย (ศนท.) ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เช่นกนั  

ในขณะเดียวกนั แนวทางการเคล่ือนไหวดงักล่าว ก็ยงัคงให้ความส าคญั
กบัพลงันักศึกษาในเชิงปริมาณท่ีนักศึกษาออกมาเดินขบวนร่วมกนัสร้างความเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง รวมถึงวาทกรรม “พลงับริสุทธ์ิ” ดงัเช่นการนดัรวมตวันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ในวนัท่ี 5 
มีนาคม 2549 ท่ีบริเวณลานโพธ์ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อรวมพลเยาวชนก่อนจะเดินไปรวม
กบักลุ่มผูชุ้มนุมท่ีทอ้งสนามหลวง พร้อม ๆ กนั โดยใชส้โลแกนวา่ “รวมพล พลงับริสุทธ์ิ นกัเรียน 
นิสิต นกัศึกษา 5 มี.ค. บ่าย 2 ลานโพธ์ิ มธ.” (เปิดตวัศูนยป์ระสานงานนร.-นิสิต-นศ. นดัเจอลาน
โพธ์ิก่อนเคล่ือนทพับุกสนามหลวง, 2549) 

ณ เวลานั้นแลว้เรารู้สึกจะท าไงให้รวมกลุ่มเยอะท่ีสุด เยอะท่ีสุดในท่ีน่ีคือเด็กไม่
ควรเป็นจุดเล็กๆในขบวนการเคล่ือน ณ เวลานั้นในความคิดพวกเรา เราก็ใช้วิธีจ  าได้ว่า
แถลงข่าวแลว้ก็ออกทีวีเชิญชวนให้ทุกคนออกมาท่ีลานโพธ์ิท่ีธรรมศาสตร์เพื่อจะไปรวม
กบัพนัธมิตรพร้อมกนั 

เพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจหากความพยายามสร้างเครือข่ายนกัศึกษาท่ี
ปรากฏตามมหาวิทยาลยั หรือพื้นท่ีนอกมหาวิทยาลยั ทั้งท่ีนกัศึกษารวมตวักนัเองหรือถูกจดัตั้งโดย
กลุ่มการเมือง องค์กรภาครัฐต่าง ๆ จะมีวาระแอบแฝงถึงความพยายามในการร้ือฟ้ืนขบวนการ
นักศึกษาข้ึนมาแทนท่ี สนนท. ท่ีเร่ิมหมดความชอบธรรมและก าลังลดบทบาทลงบนพื้นท่ีการ
เมืองไทย แต่กระนั้น ความพยายามดงักล่าวโดยส่วนใหญ่แลว้ก็ยงัถือวา่ไม่ประสบความส าเร็จ 
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2) ความพยายามและความล้มเหลวของการจัดตั้ งเครือข่ายนักศึกษา 
กรณีศึกษา การจดัตั้งองคก์ารนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (อนท.)  

ภายใต้ขอ้จ ากัดของ สนนท. และภาพลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงความ    
ไม่ชอบธรรมของ สนนท. ในการเคล่ือนไหวภายใตเ้งาของค าว่า “ขบวนการนักศึกษา” ในอดีต         
จนมีความพยายามหลายคร้ังของกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีจะก่อตั้ง หรือรวมตวัเป็นแนวร่วม/
องค์กร ในนามขบวนการนักศึกษาใหม่ ๆ เพื่อเขา้ไปมีบทบาทแทนท่ี สนนท. เดิม ซ่ึงถูกมองว่า     
ไม่มีองค์กรก่อตั้ง หรือพวกบรรดาองค์การนกัศึกษามหาวิทยาลยัต่าง ๆ หลงเหลืออยู่เป็นสมาชิก
สามญั อีกต่อไปแลว้ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2552 อมธ. มีความพยายามในการสร้างเครือข่ายท่ีพยายาม
เอากรรมการบริหารขององคก์ารนกัศึกษา และสโมสรนกัศึกษาจากหลายสถาบนัมาท างานร่วมกนั 
สร้างสรรคกิ์จกรรมร่วมกนั เรียกวา่ “องคก์ารนกัศึกษาแห่งประเทศไทย” (อนท.) โดยเร่ิมจากผูน้ า
ขององค์การนกัศึกษาและสโมสรนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตน้ และ
เร่ิมจากการท ากิจกรรมท่ีไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัการเมือง แต่ตอบโจทยข์องนักศึกษาของหลาย ๆ 
สถาบนั ดงัเช่นท่ี กนกพร แสนสุขสม อดีตนายก อมธ. ปี 2552 อธิบายวา่  

มีการจดัประกวดวงดนตรีระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ อีก 8 
แห่ง การจดัโครงการรณรงค์เร่ืองตา้นคอร์รัปชัน่ร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ไดแ้ก่ มรภ.สวน
ดุสิต มรภ.พระนคร และนิด้าโดยจะจดัเป็นงานแฟร์ ร่วมกนัของกลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ มาปลุกจิตส านึกของคนในสังคมว่าอย่าน่ิงเฉยกบัปัญหาน้ี นอกจากนั้น อมธ. ก าลงั
สร้างเครือข่ายเพื่อร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารนกัศึกษา ให้กลบัมามีบทบาทมาก
ข้ึน แยกบทบาทออกมาจาก สหพนัธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไม่ค่อยมีคนขององค์การเขา้ไปอยู่จริง (กนกพร แสนสุขสม, สัมภาษณ์, 22 
กรกฎาคม 2559) 

หลังจากนั้ น ได้มีการร้ือเอาเครือข่ายดังกล่าวมาใช้ในการพยายาม
เคล่ือนไหวร่วมกนัในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2553 โดย อมธ. ไดใ้ชเ้ครือข่ายดงักล่าว
เชิญผูแ้ทนจากองค์การนักศึกษาหลายมหาวิทยามาประชุมร่วมกนัในช่วงตน้เดือนเมษายน 2553      
ท่ีหอ้งประชุมจารุพงษ ์ทองสินธ์ุ ตึกกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เพื่อ
หาจุดร่วมและร่วมกนัแสดงออกทางการเมืองในนามขบวนการนกัศึกษาอย่างเป็นทางการอีกคร้ัง 
แต่ปรากฏวา่ท่ีประชุมในวนันั้นมีเพียงไม่ก่ีมหาวิทยาลยัท่ีมาร่วมหารือ และสุดทา้ยก็ไม่ไดข้อ้ยุติใน



145 

  

การท ากิจกรรมหรือเคล่ือนไหวทางการเมืองร่วมกนัแต่อย่างใด ทั้งน้ี หลายมหาวิทยาลยัให้เหตุผล
ว่า  เป็นเ ร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและไม่สามารถเคล่ือนไหวร่วมโดยไม่ผ่านมติท่ีประชุมของ
กรรมการบริหารได ้

สุดทา้ยแลว้ การเคล่ือนไหวในวนันั้น มีผลลพัธ์แค่เพียงแถลงการณ์แสดง
จุดยืนทางการเมืองของ อมธ. ท่ีพยายามชูธงเร่ืองของการให้ทุกฝ่ายถอยคนละกา้วและยุติการใช้
ความรุนแรง จนถูกวิพากษว์ิจารณ์ในสังคมออนไลน์วา่ เน้ือหาดงักล่าวคลุมเครือและไม่หนกัแน่น
ต่อขอ้เรียกร้อง และกลายเป็นแถลงการณ์ท่ีไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าท่ีควร เท่ากบัเป็นการตอกย  ้าความ
ลม้เหลวของนกัศึกษาในการพยายามจะข้ึนมาสร้างบทบาทน าทางการเมืองในหว้งของความขดัแยง้ 

กล่าวโดยสรุป ช่วงความขดัแยง้ทางการเมืองท าให้เห็นว่า “ขบวนการ 
แนวร่วม หรือเครือข่ายนักศึกษา” ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะมีจุดยืนเป็นเช่นไร หรือเคล่ือนไหวไปใน
แนวทางใด ก็คงตอ้งยอมรับถึงความพยายามท่ีไม่ประสบความส าเร็จ ในแง่การเป็นผูน้ าในการ
เคล่ือนไหว ท่ามกลางกระแสการเมืองภาคประชาชนท่ีเขม้ขน้ และมีบทบาทโดดเด่นกว่า เฉียบ
แหลมกว่า และมีทรัพยากรมากกว่า ทั้งน้ี ขบวนการนกัศึกษาท่ีกล่าวมาจึงอาจกลายเป็นเพียงเศษ
เส้ียวเล็ก ๆ ของการเมืองระดบัชาติท่ีเกิดข้ึน และเป็นเพียงความส้ินหวงัของกลุ่มนกัศึกษาบางกลุ่มท่ี
ยงัคงมุ่งมัน่ภายใตภ้าพมายาการเคล่ือนไหวท่ียิง่ใหญ่ของขบวนการนกัศึกษาในอดีตท่ีผา่นมา  

3) ความพยายามจดัตั้งเครือข่ายนกัศึกษาโดยสถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ 
นอกจากเครือข่ายนกัศึกษา ท่ีนกัศึกษารวมตวักนัเองเพื่อจุดประสงค์ทาง

การเมืองแลว้ ยงัคงมี กลุ่มหรือองค์กรเครือข่ายนกัศึกษา ภายใตก้ารจดัตั้งโดยองคก์รหรือสถาบนั
ทางสังคมอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนจงัหวดั อ าเภอ 
และต าบล ท่ีอยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์            
ตามพระราชบญัญติัพฒันาส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  กลุ่มยุวชนประชาธิปัตย ์ซ่ึงจดัตั้งโดย
พรรคประชาธิปัตย ์เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละเครือข่ายนั้น คือมิติใหม่ของการท ากิจกรรมนกัศึกษา ท่ีไม่ได้
ถูกตีกรอบใหอ้ยูภ่ายในร้ัวมหาวทิยาลยัเท่านั้น แต่มีลกัษณะท่ีขา้มมหาวทิยาลยั และขา้มเส้นแบ่งเขต
แดนของช่วงอายุ ภายใต้การสนับสนุนจากผูใ้หญ่ ดงัเช่นท่ี ชัยวุฒิ ตนัไชย อดีตคณะกรรมการ
บริหาร อมธ. ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการดงักล่าวเป็นขอ้สรุป ดงัน้ี  

มนัก็ท าใหมี้วธีิการ Force ในการท่ีจะท าให้คนสนใจเร่ืองน้ี มีเวทีเยอะไปหมดเลย 
ท่ีจ  าไดเ้ลยวา่มนัก็จะมีเครือข่ายท่ีไป เช่น Bangkok Forum ท่ีจดัเอาตวัแทนเยาวชนไปนัง่คุย
กนั และตอนปี 2548 ก็ไปเป็นอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาในเร่ืองพระราชบญัญติักิจการ
เด็กและเยาวชนร่างแรก ซ่ึงมนัพยายามจะท าคลา้ยของ สสส. คือหักภาษีไปท าให้กิจการ
เยาวชน 0.03% แลว้ก็เอาไปท าสถานีวทิย ุไปท าอะไรพวกนั้น 
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คือมนัก็มีกลุ่มท่ีแบบน้ีมาตลอด คือมนัไม่ไดท้  างานในนามองค์การนกัศึกษา แต่
ไปในนามส่วนตวั เป็นพวกเด็กกิจกรรม อยา่งคนในธรรมศาสตร์หลาย ๆ คนเขาก็มาจาก
สายนกักิจกรรมอย่าง ยุวชนสภา สภาเยาวชนเขต  คนจ านวนมากก็มีพื้นท่ีของข่าว หลาย
หน่วยงาน เช่น พรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตยก์็มีความพยามท่ีจะสรรหาพลงันกัศึกษา
พลงัเยาวชนเขา้ไปอีกแบบ (ยุวชนประชาธิปัตย)์ หรือแมก้ระทัง่ กลุ่ม NGOs อยา่ง Green 
Peace ก็มีกลุ่มเขาเป็นเยาวชน” (ชยัวฒิุ ตนัไชย, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2559) 

 รูปแบบและวธีิการในการเคลื่อนไหว 4.1.4
จากการส ารวจและวเิคราะห์พื้นท่ีของบริบททางการเมือง เป้าหมายของขบวนการนกัศึกษา 

และองค์กรของขบวนการนักศึกษา น าไปสู่การจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีของขบวนการนักศึกษา       
เพื่อมองเห็นความส าคญัของขบวนการนกัศึกษา บนพื้นท่ีทางการเมือง (Positioning) ภายใตเ้ง่ือนไข
ของช่องทางการส่ือสาร (Chanel) แบบส่ือมวลชนกระแสหลัก และส่ือใหม่ประเภทโทรทศัน์
ดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ต  

อาจกล่าวไดว้า่ ภายใตบ้ริบทของความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 
2553 ขบวนการยงัคงมีเป้าหมายหลกัในการชิงพื้นท่ีส่ือมวลชน เพื่อเสนอประเด็นหรือความเห็น
ทางการเมืองของนกัศึกษาผา่นพื้นท่ีส่ือเหล่านั้น เช่นเดียวกบัขบวนการนกัศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2540 
หากแต่ดว้ยความเขม้ขน้ทางการเมืองท่ีเพิ่มข้ึน และขบวนการภาคประชาชนอ่ืน ๆ มีความสามารถ
ในการช่วงชิงพื้นท่ีส่ือไดม้ากกว่า ประกอบกบัทางเลือกทางการเมืองสองแพร่งท่ีเกิดข้ึน จึงท าให้
ขบวนการนกัศึกษาบางส่วนอาจพิจารณาเลือกขั้วทางการเมือง และพยายามระดมทรัพยากรให้มาก
ข้ึนเพื่อให้ได้มาซ่ึงพื้นท่ีส่ือของตน ในลักษณะการแข่งขนัแบบการเมืองเชิงจ านวน (Politic of 
Number) ท่ีส่ือมวลชนกระแสหลกัให้ความส าคญักบัจ านวนผูเ้คล่ือนไหว เพราะจ านวนท่ีมากกว่า
นั้นสามารถน าไปสร้างข่าวไดน่้าสนใจกวา่  

ดังนั้ น ต าแหน่งแห่งท่ี (Positioning) ของขบวนการนักศึกษาบนพื้นท่ีทางการเมืองใน
ช่วงเวลาดงักล่าว จึงเป็นขบวนการท่ีสนบัสนุนดา้นความชอบธรรมให้กบัขบวนการภาคประชาชน
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม โดยมีจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมเป็นตวัก าหนดระดบัความชอบธรรมนั้น  

ท าให้การวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ และประเด็นในการเคล่ือนไหวของขบวนการท่ีเกิดข้ึน 
อาจแบ่งโครงสร้างของการวเิคราะห์ออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่  
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4.1.4.1 รูปแบบการระดมทรัพยากรของขบวนการนัก ศึกษา  (Resource 
Mobilization)  

1) ทรัพยากรบุคคล  
 การระดมมวลชนภายใตก้ารเมืองวา่ดว้ยจ านวน  (1)

ทรัพยากรบุคคล หรือนักศึกษาผูป้ฏิบัติงานนั้ น เป็นทรัพยากรท่ี
จ าเป็นอยา่งหน่ึงในการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) อยา่งนอ้ยท่ีสุดในฐานะผูก้  าหนด
ประเด็นในการเคล่ือนไหว และผูแ้สดงออกในการเคล่ือนไหว (Expression) แต่จะมีความส าคญัมาก
หรือน้อยข้ึนยู่กับบริบทของการเคล่ือนไหวนั้น ซ่ึงหากพิจารณาประวติัศาสตร์ของขบวนการ
นักศึกษา เดิมทีขบวนการจะให้ความส าคัญกับการระดมทรัพยากรบุคคลมากในยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหวแบบการขดัขวาง/ทา้ทายอ านาจรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมประทว้ง ตวัอย่างเช่น 
กรณีของขบวนการนักศึกษา 14 ตุลาคม 2516 หรือ 6 ตุลาคม 2519 หรือแมก้ระทัง่ในเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 นอกจากน้ี ยงัมีการเคล่ือนไหวยุทธวิธีอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชผู้ป้ฏิบติังานจ านวนมากอีก 
เช่น การเคล่ือนไหวจดัท าลงประชามติรัฐธรรมนูญ (จ าลอง) เพื่อส ารวจความเห็นประชาชนใน
ภูมิภาคและต่างประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปขององค์กรน า หรือองค์กร
ประสานงานอยา่ง สนนท. ท าใหเ้ห็นวา่ขบวนการนกัศึกษาไม่ไดมี้การขบัเคล่ือนหรือเคล่ือนไหวใน
ลักษณะระนาบเดียว  ท่ีอาศัยผู ้ปฏิบัติจ  านวนมากอีกต่อไป หากแต่เป็นการเคล่ือนไหวท่ี               
“แรง ออกแบบคม เคล่ือนไหวเร็ว” และใชผู้ป้ฏิบติังานนอ้ยกวา่ เช่น การออกแถลงการณ์ ถือป้ายผา้ 
วางพวงหรีด เผาหุ่น เป็นตน้ ซ่ึงสถานการณ์ท่ีว่าน้ี มิใช่เป็นความตั้งใจโดย สนนท. เสียทีเดียว 
หากแต่เป็นการปรับตวัขององคก์ร ท่ีไม่ไดมี้โครงสร้างตามความเป็นจริงท่ีสามารถระดมมวลชนได้
อีกแล้ว กล่าวคือ แมว้่า สนนท. จะมีโครงสร้างของสมาชิกสามญัเป็นองค์การนักศึกษา/สโมสร
นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซ่ึงเดิมเคยมีบทบาทในการระดมผู ้ปฏิบัติงานจากแต่ละ
มหาวิทยาลยั เพื่อการเคล่ือนไหวประเด็นเฉพาะกิจร่วมกนั แต่ปัจจุบนั เม่ือองค์การนกัศึกษาหรือ
สโมสรนกัศึกษาเหล่านั้นถอนตวัออกจาก สนนท. โครงสร้างหลกัดงักล่าว จึงเหลือเพียงองคก์รฐาน
ประเภทกลุ่มอิสระทางการเมืองจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ นบัตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2540 ท่ีผา่นมา  

แต่กระนั้น บริบททางการเมืองท่ีเขม้ขน้ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 
ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ใหน้กัศึกษาทัว่ ๆ ไปออกมาสนใจกบัการเมืองมากข้ึนอีกคร้ัง จ  านวนนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกบัขบวนการจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งหน่ึงท่ีท าให้ขบวนการนกัศึกษา ข้ึนมามีความส าคญับน
หนา้ส่ือมวลชน ดงันั้น การระดมมวลชนนกัศึกษาจึงกลบัมาเป็นยุทธวิธีหลกัอีกคร้ังของขบวนการ
นกัศึกษา และส่งผลต่อความชอบธรรมของการจดัตั้งเครือข่ายนกัศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับ ดงัเช่น 
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กรณีของ ศนศ. ท่ีมีความพยายามจะระดมมวลชนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อไปร่วมชุมนุมกับ 
พธม. ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2549 ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

ในขณะเดียวกัน การเคล่ือนไหวด้วยยุทธวิธีอ่ืน ๆ ของเครือข่าย
นักศึกษาท่ีไม่ได้น าโดย สนนท. ก็ยงัคงท าให้เห็นว่าก าลงัทรัพยากรบุคคลมีความส าคญักบัการ
ปฏิบติังานของขบวนการนกัศึกษา โดยเฉพาะเม่ือมีสถานการณ์ท่ีตอ้งขบัเคล่ือนในลกัษณะหลาย
พื้นท่ี เช่น กรณีกลุ่มนิสิตนกัศึกษารักประชาชน สร้างเครือข่ายให้นกัศึกษาจากหลายมหาวิทยาลยั 
ท าหนา้ท่ีตั้งโตะ๊ล่ารายช่ือเพื่อถอดถอนนายกทกัษิณพร้อมกนัทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้  

 รูปแบบการระดมทรัพยากรบุคคล (2)
รูปแบบการระดมทรัพยากรบุคคลในช่วงเวลาดงักล่าว ยงัคงแบ่งเป็น 

2 ลกัษณะ โดยลกัษณะแรกไดแ้ก่ การระดมมวลชน หรือผูส้นบัสนุนขาจร ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั
การประชาสัมพนัธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสนับสนุน
ขบวนการในระดับพื้นฐาน ในฐานะมวลชนเพื่อเสริมย  ้าความชอบธรรมของขบวนการ เช่น        
ร่วมเดินขบวนประทว้ง ถือป้ายผา้ ตลอดจนการเขา้มาเป็นเจา้หนา้ท่ี (Staff) หรือหน่วยรักษาความ
ปลอดภยั (Guard) เป็นต้น การระดมเช่นน้ี มกัใช้รูปแบบของการประชาสัมพนัธ์เชิญชวน เช่น     
การติดป้ายผา้ การแถลงข่าวเชิญชวน การชักชวนแบบปากต่อปาก เป็นหลกั โดยมีรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมกัใช้วาทศิลป์ในลกัษณะของการเรียกร้องพลงันักศึกษา หรือการเช่ือมโยงกบั
เร่ืองเล่าของนกัศึกษาในประวติัศาสตร์การเมืองไทย   

ลกัษณะท่ีสอง คือ การระดมผูป้ฏิบติังานหลกั ซ่ึงหมายถึงการดึงเอา
นักกิจกรรมท่ีมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง มาเป็นก าลังหลักในการเคล่ือนไหวทางการเมือง         
ท  าหน้าท่ีส าคัญในขบวนการ ตั้ งแต่กระบวนการจัดประเด็น สร้างช่องทางการติดต่อส่ือสาร         
วางแผนการเคล่ือนไหว ไปจนถึงระดับการปฏิบัติงานจริง ผูป้ฏิบติังานดังกล่าวจึงมกัเป็นนัก
กิจกรรมท่ีเคล่ือนไหวอยูเ่ป็นประจ า  มีต าแหน่งแห่งท่ีอยูบ่ริเวณแกนกลางของขบวนการ โดยอาจ
เร่ิมเข้าสู่ขบวนการจากการร่วมสังเกตการณ์และเป็นผูส้นับสนุนแบบขาจร ก่อนจะเปล่ียนเป็น
ผูป้ฏิบติังานหลกัในภายหลงั ตลอดจนการใชเ้ครือข่ายความสัมพนัธ์ส่วนตวั ดึงเอานกักิจกรรมท่ีมี
ความสามารถเขา้มาปฏิบติังาน นอกจากน้ี การระดมดงักล่าวยงัอาจรวมไปถึงการจดัตั้งขบวนการ
นกัศึกษา ท่ีกระท าโดยนกักิจกรรมรุ่นเก่า หรือองคก์รภายนอกดว้ย  
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2) ทรัพยากรทุน 
นอกจากการระดมก าลงัคนแลว้ ก าลงัทรัพยเ์ป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัและ

จ าเป็นต่อการเคล่ือนไหว เน่ืองจากทรัพย์ท่ีว่าน้ี หมายถึง ทุนและปัจจัยสนับสนุนปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ เช่น การน าไปจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ การขนส่งและคมนาคม การจดัเล้ียง
อาหาร/น ้ าด่ืมส าหรับมวลชน หรือแมก้ระทัง่การใช้เงินว่าจา้งธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อปฏิบติังานบางอย่าง
แทน เป็นตน้  

 ทุนจากภายนอกมหาวทิยาลยั (1)
ส าหรับขบวนการนักศึกษาก่อนปี 2549 นั้น ด้วยมีต าแหน่งแห่งท่ี    

ในการเคล่ือนไหวร่วมกบัองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรต่าง ๆ (NGOs) การระดมทุนของขบวนการ
นกัศึกษาจึงมกัอยูภ่ายใตก้รอบการสนบัสนุนขององคก์รเหล่านั้น กล่าวคือ ทุนหลกัของนกัศึกษาใน
การเคล่ือนไหวประเด็นต่าง ๆ มกัมาจาก NGOs ขาประจ าท่ีให้การสนบัสนุน ในระบบพี่เล้ียง และ
จดัตั้งขบวนการนกัศึกษา ดงัท่ี พรชยั ยวนย ี(สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) อธิบายดงัน้ี  

คือก่อนปี 2549 นักศึกษาก็ท ากิจกรรมมาเร่ือยๆ แต่มนัไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ และ
กลุ่มท่ีนกัศึกษาเคล่ือนไหวมาดว้ยตลอดก็คือ NGOs มนัมี NGOs เขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ NGOs 
มนัเกิดข้ึนหลงัจาก 6 ตุลา ตั้งแต่อาจารยป๋์วย หลงัจากสู้เผด็จการชนะ ก็เกิด NGOs ก็เกิด
การพฒันาประเทศดา้นต่างๆ แหล่งทุนต่างประเทศเขา้มาสนบัสนุนประเทศไทย เช่น กลุ่ม
ท่ีช่วยเหลือสลมั กลุ่มช่วยเหลือท่ีดิน กลุ่มช่วยเหลือเด็กยากไร้ เป็นตน้ ซ่ึง NGOs เหล่าน้ีก็
มาจากนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมตามอุดมการณ์ ดงันั้นคนท่ีจดัตั้งนกัศึกษาก็คือ NGOs 

การเปล่ียนแปลงผูใ้ห้การสนับสนุนเงินทุนของ NGOs ภายหลังปี 
พ.ศ. 2540 จากการรับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็น
ประเทศก าลงัพฒันา ก็ไดเ้ปล่ียนเป็นการรับการสนบัสนุนจากองคก์รภายในประเทศเอง เน่ืองจาก 
[1] การถอนการสนบัสนุนของทุนต่างประเทศท่ีตอ้งการหันไปช่วยเหลือประเทศท่ีดอ้ยพฒันากว่า 
ประกอบกบั [2] การก่อตั้งส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุน NGOs ภายใต้การจดัการท่ีบญัญติัไวโ้ดย
กฎหมายและนโยบายรัฐ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้บรรดา NGOs กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงขบวนการนกัศึกษาดว้ย 
เป็นเน้ือเดียวกนัมากข้ึน ภายใตร่้มใหญ่ของขบวนการภาคประชาชนอยา่ง สสส. ซ่ึงเป็นท่ีพึ่งพิงดา้น
เงินทุนให ้ 

ภาวะการพึ่งพิงดา้นเงินทุนจากองคก์รภายนอกน้ี ท าให้การระดมทุน
ของขบวนการนักศึกษาเกิดปัญหาข้ึน เม่ือเผชิญกับความขัดแยง้ทางการเมือง และกลายเป็น
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ขบวนการท่ีประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งเงินทุนสนบัสนุนในช่วงความขดัแยง้ทางการเมือง ปี 
พ.ศ. 2550 – 2553 ดว้ยสาเหตุหลกั 2 ประการ  

ประการแรก โครงสร้างพนัธมิตรทางการเมืองระหว่างขบวนการ
นักศึกษากับ NGOs เร่ิมเปล่ียนแปลงเม่ือ NGOs กลุ่มใหญ่ หันไปให้การสนับสนุนและร่วม
เคล่ือนไหวทางการเมืองในนามของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.
2549 - 2552 และเร่ิมแสดงท่าทีทางการเมืองท่ีไม่สนใจต่อกระบวนการประชาธิปไตยแบบการ
เลือกตั้ง จึงท าให้ขบวนการนกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเคล่ือนไหวดงักล่าวเร่ิมตีตวัออกห่างจาก 
NGOs กลุ่มเหล่านั้น กลายภาวะขาดพนัธมิตรในการเคล่ือนไหว และขาดเงินทุนในการเคล่ือนไหว
ไปพร้อมกนั 

ประการท่ีสอง การแสวงหาโครงสร้างพนัธมิตรรูปแบบใหม่กบักลุ่ม
นกัการเมือง หรือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ไม่สามารถเกิดข้ึน
ไดอ้ย่างถาวร เน่ืองจาก เป้าหมายของขบวนการนักศึกษาท่ีมากกว่าการเขา้สู่อ านาจทางการเมือง 
กล่าวคือ แมว้า่ สนนท. หรือขบวนการนกัศึกษาอ่ืน ๆ จะเขา้ร่วมและแสดงความเป็นพนัธมิตรอยา่ง
หลวม ๆ กบั นปช. ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ในช่วงปี พ.ศ. 2553 นั้น แต่ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นเพียง
สถานการณ์จ าเป็นชั่วคราว และความเห็นร่วมกนัเฉพาะประเด็นความตอ้งการประชาธิปไตยท่ี
สนใจกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ขบวนการนกัศึกษาเอง ยงัคงมีเป้าหมายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
การเขา้ไปเป็นรัฐบาล หรือจดัให้มีการเลือกตั้ง ไดแ้ก่ ความพยายามในการสถาปนาประชาธิปไตย
เชิงเน้ือหาใหเ้กิดข้ึนดว้ย ดงันั้น ปัญหาวา่ดว้ยความไม่ไวใ้จนกัการเมือง/นกัเลือกตั้ง จึงเป็นอุปสรรค
ส าคญัประการหน่ึง ไม่วา่จะเป็นประเด็นเร่ืองการทุจริตคอรัปชัน่ แนวทางการพฒันาประเทศ หรือ
สวสัดิการของประชาชน ดงัท่ี พรชยั ยวนย ี(สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) ไดอ้ธิบายวา่  

เม่ือหลงัปี 2549 นกัศึกษาตอ้งการประชาธิปไตย มนัก็ปฏิเสธไม่ไดท่ี้จะตอ้งไปกบั
แดง เพราะมนัมีชุดความคิดท่ีคลา้ยๆกนั แต่แน่นอนวา่นกัศึกษามนัตอ้งคิดมากกกวา่นั้น คือ 
ไม่ยอมคอรัปชั่นด้วย ดังนั้ นแทนท่ีเราจะมีพันธมิตรใหม่  คือ NGOs เราก็ด่า หรือ
นกัการเมืองพรรคเพื่อไทย ซ่ึงเราก็มองว่าไม่ไดมี้อุดมการณ์เป็นประชาธิปไตยจริงๆ แต่
เน้นท่ีการได้เข้าไปเป็นรัฐบาล สุดท้ายนักศึกษาก็พูดมากไม่ได้ สุดท้ายก็ไม่มี เงิน
เคล่ือนไหว แต่ก็ตอ้งเคล่ือนกนัแบบไม่มีเงิน นกัเคล่ือนไหวพอจะท าอะไรสักอย่าง ตอ้ง
ออกเงินเอง จึงกลายเป็นภาระในการแบกรับมนัเยอะมาก และดว้ยภาระในการแบกรับท่ี
เยอะมาก นกัศึกษาจึงกลบัมาตั้งค  าถามท่ีตวัเรา วา่มนัเหน่ือยและไม่รู้จะท าเพื่ออะไร ในเม่ือ
เป้าหมายมนัใหญ่ 
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 ทุนจากภายในมหาวทิยาลยั  (2)
การจดัสรรงบประมาณโดยมหาวิทยาลยั ถือเป็นทรัพยากรหลกัใน

การท ากิจกรรมของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
หรือไม่เก่ียวขอ้งก็ตาม โดยส่วนมาก มหาวทิยาลยัจะมีการจดัสรรผา่นกระบวนการของนกัศึกษาเอง 
นั่นคือ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือคณะกรรมการนักศึกษาแต่ละคณะ ซ่ึงเป็นองค์กร
บริหารกิจกรรมนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั และงบประมาณดงักล่าวจะถูกจดัสรรให้กบั ชุมนุม ชมรม 
กลุ่มอิสระ ท่ีท ากิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั เกิดเป็นการเมืองเร่ืองผลประโยชน์ระหวา่ง
นักศึกษา และเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้นักกิจกรรมนักศึกษาจ านวนมากตอ้งการเขา้ไปมีบทบาทใน 
องคก์ารนกัศึกษาหรือสภานกัศึกษา เพื่อโอกาสในการจดัสรรงบประมาณให้กบักิจกรรมตามความ
สนใจส่วนตวั ภายใตค้วามสนใจท่ีหลากหลายของนกัศึกษาเหล่านั้น 

ด้วยความสนใจและ เป้าหมาย ท่ีแตกต่างในการท า กิจกรรม 
งบประมาณกิจกรรมท่ีจ ากดัจึงกลายเป็นประเด็นการเมืองภายในขบวนการนกัศึกษาเอง และบัน่
ทอนความเป็นเป็นปึกแผ่นของนักกิจกรรมนักศึกษาในอีกทางหน่ึง เช่น กรณีของการจดัสรร
งบประมาณระหว่างกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ชุมนุม ชมรม และกลุ่มอิสระภายใตโ้ครงสร้างของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมกัจะสร้างความไม่ลงรอยกนัระหวา่งนกัศึกษา เป็นตน้วา่ การพิจารณา
จดัสรรงบประมาณในแต่ละปี ซ่ึงงบประมาณไม่อาจเพียงพอส าหรับกิจกรรมนกัศึกษาทุกกิจกรรม 
และ อมธ. จะท าหนา้ท่ีพิจารณาจดัสรร ตดักิจกรรม หรือรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นของชุมนุม/ชมรม ออก 
และส่งให้สภานักศึกษาพิจารณาอีกขั้นหน่ึง โดยทา้ยท่ีสุดแล้วมกัจะมีข้อครหาว่า องค์กรกลาง
นกัศึกษาเหล่าน้ีสร้างความไม่เท่าเทียมให้กบักิจกรรมนกัศึกษา และมกัจะเป็นเกิดเป็นความขดัแยง้
ภายในกลุ่มนกักิจกรรมเองดว้ย  

ไม่เพียงเท่านั้น งบประมาณ ยงัคงสร้างขอ้จ ากดัใหก้บับรรดากิจกรรม
นกัศึกษาท่ีเป็นกิจกรรมทางการเมือง เน่ืองดว้ยกิจกรรมทางการเมืองนั้น แมจ้ะไม่ไดมี้ตน้ทุนในการ
จดัสูงมากนัก แต่ก็เป็นกิจกรรมท่ีไม่สามารถขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนได้ดงัเช่น
กิจกรรมสายลมแสงแดดอ่ืน ๆ อีกทั้งการขอสนบัสนุนจาก NGOs ก็อาจเป็นเร่ืองยากตามท่ีไดก้ล่าว
ไปข้างต้น และอาจมีเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดผูกมดัตามมา แต่กระนั้นหากจะใช้งบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัเพื่อจดักิจกรรมทางการเมืองดงักล่าว ก็อาจจะถูกจ ากดัเน้ือหาโดยมหาวิทยาลยัอีกทาง
หน่ึง กล่าวคือ เน่ืองด้วยการจะส่งค าขอให้พิจารณางบประมาณนั้น จ าเป็นจะต้องจัดท าเป็น
โครงการเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมติั จึงท ากิจกรรมภายใตชุ้มนุม/ชมรมนั้น ยงัคงมีกรอบ
พอสมควร และกิจกรรมทางการเมืองท่ีส่อไปทางท่ีรุนแรง หรือมีประเด็นท่ีสุ่มเส่ียงก็อาจท าให้
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ไม่ไดรั้บงบประมาณได ้ส่วนกลุ่มอิสระทางการเมือง ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโครงสร้างอยา่งเป็นทางการของ
กิจกรรมนกัศึกษา ก็จะท าใหไ้ม่สามารถขอรับการสนบัสนุนงบประมาณไดโ้ดยตรงเช่นกนั  

 ปัญหาการระดมทรัพยากรในหว้งความขดัแยง้ทางการเมือง (3)
สถานการณ์ดา้นการระดมทุนของนกัศึกษาในช่วงปี ในช่วงปี พ.ศ. 

2549 – 2553 เกิดปัญหามาจากรอยปริแยกทางการเมือง ท่ีท าให้โครงสร้างพนัธมิตรทางการเมือง
ของขบวนการนกัศึกษาเปล่ียนไป ทั้งจากภายในสังคมนกัศึกษาและภายนอกสังคมของนกัศึกษา  

โดยจากภายในสังคมของนักศึกษานั้น แสดงออกผ่านการระดม
ทรัพยากรบุคคลท่ียุง่ยากข้ึน ภายใตส้ภาวะความขดัแยง้ดงักล่าว กล่าวคือ ความขดัแยง้ท่ีหย ัง่รากลึก 
และเกิดปัญหาความรุนแรงตามมา ท าให้นักกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป         
แสดงท่าทีถอยห่างจากประเด็นการเคล่ือนไหวดา้นการเมืองไป จนการระดมผูป้ฏิบติังาน และการ
ระดมมวลชนของขบวนการนักศึกษาไม่สามารถท าได้โดยง่าย และจะไม่สามารถเห็นนักศึกษา
จ านวนมากออกมาเคล่ือนไหวเป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนัดงัเช่นในอดีตอีกต่อไป เน่ืองจาก [1] องค์กร
ประสานงานของขบวนการนกัศึกษาขาดความชอบธรรมในการเป็นตวัแทนระดมมวลชนนกัศึกษา 
[2] นกักิจกรรมนกัศึกษาประสบปัญหาการตกผลึกดา้นความคิดท่ีอาจไม่สามารถยอมรับการเมือง
แบบแบ่งขั้วไดไ้ม่วา่ทางใดทางหน่ึง เน่ืองจากหลกัการการเคล่ือนไหวท่ีไม่สมบูรณ์ของขบวนการ
ภาคประชาชนแต่ละฝ่าย [3] ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองท าให้นกัศึกษาโดยทัว่ไป 
มองการเคล่ือนไหวทางการเมืองในแง่ลบ และหวัน่กลวัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความรุนแรง
ทางการเมืองดงักล่าว 

ในขณะท่ีพนัธมิตรจากภายนอกสังคมนกัศึกษา แสดงผลกระทบผา่น
การระดมทรัพยากรทุนอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ การระดมทุนแบบเก่า หรือ
ภาวะการพึ่งพิงด้านเงินทุนจากองค์กรภายนอกท าให้ [1] ขบวนการนักศึกษาท่ีไม่ได้เขา้ร่วมกบั
การเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว จะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจากโครงสร้างพนัธมิตร
เดิมของขบวนการนักศึกษาอนัได้แก่ NGOs กลุ่มเก่า และในขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถสถาปนา
โครงสร้างพนัธมิตรรูปแบบใหม่ข้ึนกบัพรรคการเมืองและนกัการเมืองได ้[2] ขบวนการนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกบัการเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว อาจไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนในการเคล่ือนไหว 
แต่ก็เป็นการเคล่ือนไหวภายใต้กรอบของขบวนการเหล่านั้นเท่านั้ น [3] การพึ่ งพิงเงินทุนจาก
มหาวทิยาลยั อาจท าใหเ้น้ือหาของการจดักิจกรรมถูกจ ากดัและตีกรอบภายใตอ้คติและความขดัแยง้
ทางการเมือง [4] ในขณะท่ี การแสวงหาแหล่งเงินทุนจากองคก์รเอกชนไม่สามารถเป็นไปไดเ้ลย  

ดงันั้น ปัญหาว่าดว้ยการระดมทรัพยากรท่ีท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการ
เคล่ือนไหว ทั้งดา้นก าลงัคน และการพึ่งพิงเงินทุนจากภายนอก ไดก้ลายเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้
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ขบวนการนักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษาในห้วงหลังปี 2553 เกิดการปรับรูปแบบการระดม
ทรัพยากรขนาดใหญ่ ดงัจะไดก้ล่าวถึงในส่วนของขบวนการนกัศึกษาหว้งถดัไป 

4.1.4.2 รูปแบบการเคล่ือนไหวแสดงออกของขบวนการนกัศึกษา  
การเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษา เป็นประเด็นท่ีมีความใกลเ้คียงกบัการระดม

ทรัพยากรมาก เน่ืองจากบางคร้ังรูปแบบการแสดงออกของขบวนการนกัศึกษา ก็มีเป้าหมายเพื่อการ
ระดมทรัพยากรอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปพร้อมกนัดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น แถลงการณ์ทางการเมืองท่ีแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง แต่ก็ประกอบด้วยนัยยะท่ีต้องการการสนับสนุนทรัพยากรจาก
บุคคลภายนอกอยา่งใดอยา่งหน่ึง อาทิ การมาเป็นมวลชนร่วมเคล่ือนไหว การร่วมลงช่ือสนบัสนุน 
เป็นตน้ ดงันั้น การตอบสนองต่อการระดมทรัพยากรดงักล่าวจึงท าใหรู้ปแบบการเคล่ือนไหวเหล่าน้ี 
ตอบสนองต่อจุดยืน (Position) ในการสนับสนุนด้านความชอบธรรมให้กับขบวนการภาค
ประชาชนแบบแบ่งขั้ ว โดยมีลักษณะเฉพาะของรูปแบบการส่ือสารหรือแสดงออกท่ีส าคัญ             
3 ประการ ไดแ้ก่  

ประการแรก คือ การใช้เคร่ืองมือของส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นช่องทางหลกั 
(Chanel) ในการส่งสาร หรือท าการส่ือสารใด ๆ เพื่อจุดประสงคใ์นการช่วงชิงพื้นท่ีของส่ือมวลชน 
เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว ส่ือมวลชนยงัคงเป็นช่องทางหลกัเพียงช่องทางเดียวในการส่งสารจาก
ขบวนการสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมกัเป็นช่องทางท่ีส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลหรือผูมี้
อ  านาจตระหนักถึงข้อเรียกร้องท่ีเกิดข้ึน ดังนั้ น ขบวนการทางสังคมแบบดั้ งเดิม จึงล้วนมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการแยง่ชิงพื้นท่ีส่วนน้ี ทั้งน้ี กระบวนการท่ีท าให้ส่ือมวลชนสนใจนั้น มกัเนน้
ท่ีการสร้างข่าวใหญ่ โดยใช้ยุทธวิธีขดัขวางทา้ทายอ านาจรัฐ เช่น การชุมนุมประทว้ง การปิดถนน 
การปิด/พยายามปิดสถานท่ีราชการ เพราะยุทธวิธีเหล่าน้ี นอกจากจะสามารถส่งสารไปถึง
สาธารณชนไดแ้ลว้ ยงัเป็นการกดดนัต่อการท างานของรัฐอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงการ
แสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในรูปแบบดั้ งเดิม เพื่อสร้างประเด็นให้ส่ือมวลชนสนใจด้วย เช่น การ
แต่งตวัไปยืน่หนงัสือ การเผาหุ่น การวางพวงหรีด เป็นตน้ 

ประการท่ีสอง คือ เน้นการส่ือสารเพื่อสร้างมวลชนในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว 
กล่าวคือ เป็นการส่ือสารท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์การเมืองภาคประชาชน ในการระดมมวลชน
ใหเ้ขา้ร่วมในฐานะผูส้นบัสนุนชัว่คราว มากกวา่จะเป็นการแสวงหาผูมี้อุดมการณ์หนกัแน่นมาเป็น  
ผูป้ฏิบติัการหลกั หรือกล่าวคือ เป็นการส่ือสารเพื่อการเชิญชวนผูมี้ความสนใจอยูบ่า้งแลว้ให้มาร่วม
สนับสนุนแบบชั่วคร้ังคราว แต่มิใช่เป็นการพฒันาให้ความรู้ (Educated) เพื่อสร้างมวลชนท่ีมี
อุดมการณ์หนักแน่นในระยะยาว เช่น มีการเชิญชวนให้นักศึกษา/ประชาชน มาชุมนุมท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ในปี 2549 เพื่อแสดงออกคดัคา้นนายกทกัษิณ แต่กลบัมี
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เป็นส่วนน้อยท่ีจะเป็นการจดัเสวนา ท าหนงัสือ หรือสร้างฐานความรู้ให้กบัมวลชนนกัศึกษา หรือ
ประชาชน ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว เป็นตน้ โดยท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมือง
ท่ีสุกงอม และตอ้งการจะใช้ประโยชน์จากมวลชนผูส้นับสนุนในระยะสั้ นมากกว่าจะต้องการ
มวลชนท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

ประการท่ีสาม คือ การติดต่อส่ือสารประสานงานเพื่อก าหนดการเคล่ือนไหวภายใน
ขบวนการส่วนใหญ่ยงัคงใชร้ะบบการประชุมแบบพบปะหารือ (face to face) การประสานงานผา่น
โทรศพัท์ และระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ซับซ้อน ข้ึนอยู่กับการเข้ามาพบปะและความสนใจของ
สมาชิก โดยอินเทอร์เน็ตในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2550 จะมีลกัษณะแค่เพียงเป็นเคร่ืองมือส่งสารแบบ
ทางเดียว (One-way Communication) เช่น การเผยแพร่แถลงการณ์ ประกาศ ข่าวสารทางเว็บเพจ 
หรือบล็อก (Blog) ของขบวนการ และเร่ิมพัฒนาเข้าสู่การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 – 2552 เช่น การติดต่อผ่านบญัชี Hi5 และโปรแกรม 
Microsoft Network หรือ MSN จนกระทัง่ การเขา้มาแพร่หลายของโปรแกรม Facebook ในช่วงปี 
พ.ศ. 2552 – 2553 การส่ือสารของขบวนการก็เร่ิมกลายมาเป็นการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) มากข้ึน แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั โดยเร่ิมมีความสลบัซบัซ้อนและการตอบ
โตก้บัของผูส่ื้อสารแบบหลายคน (Many to Many) และพฒันาสู่การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ท่ีหลากหลายบนโลกสังคมออนไลน์  

ทั้งน้ี จากลกัษณะส าคญั 3 ประการ ผูว้ิจยัไดย้กตวัอย่างยุทธวิธีการแสดงออกของ
ขบวนการนกัศึกษา ท่ีสังเกตไดโ้ดยทัว่ไปในหว้งระยะเวลาดงักล่าว เรียงล าดบัตามระดบัการทา้ทาย
อ านาจรัฐ ดงัน้ี  

ยทุธวธีิท่ีเป็นไปตามระบบหรือขั้นตอนทางการเมืองปกติ  
 การออกแถลงการณ์ หรือการให้สัมภาษณ์เพื่อแสดงท่าทีทางการเมือง ถือเป็น1)

การแสดงออกขั้นพื้นฐานท่ีสุดของขบวนการนกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขบวนการประเภท
องคก์รท่ีเป็นทางการ ทั้งในรูปแบบประสานงานขา้มมหาวิทยาลยัอยา่ง สนนท. หรือองคก์รบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา อย่าง องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา เน่ืองด้วย 
แถลงการณ์เหล่าน้ีแสดงถึงความเป็นทางการ (Formal) และเป็นการแสดงท่าทีขั้นต ่าต่อสถานการณ์
ทางการเมือง ภายใต้ความคาดหวงัของสังคมและกระแสการเรียกร้องให้ขบวนการนักศึกษามี
บทบาทในหว้งความขดัแยง้ทางการเมืองเขม้ขน้  

กล่าวคือ แถลงการณ์ทางการเมืองนั้น มกัจะประกอบดว้ย การกล่าวถึงบริบททาง
การเมืองท่ีนกัศึกษามองเห็น ส่วนของการวเิคราะห์ความเป็นมาและความเป็นไปท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึง
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ข้อสรุปในการวิเคราะห์บริบททางการเมืองเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน ก็ยงัคงประกอบด้วยข้อ
เรียกร้องต่อสังคม รัฐบาล หรือมหาวทิยาลยั ในการแสดงความตอ้งการบางอยา่ง อยา่งมีนยัยะส าคญั  

โดยทัว่ไปนั้น แถลงการณ์ทางการเมืองค่อนขา้งมีความเป็นเหตุเป็นผลและส้ินสุด
ในตวัเอง กล่าวคือ ไม่ไดน้ าไปสู่การเคล่ือนไหวอ่ืนใด นอกจากเป็นการแสดงความคิดเห็นและท่าที
ต่อสถานการณ์ทางการเมืองของนกัศึกษา รวมถึงขอ้เรียกร้องของขบวนการนกัศึกษาต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
แต่ในบางคร้ัง แถลงการณ์ก็ท าหน้าท่ีในการเปิดพื้นท่ีการเคล่ือนไหว หรือส่งต่อประเด็นไปสู่
กิจกรรมเคล่ือนไหวรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น แถลงการณ์ท่ีต่อทา้ยดว้ยการเชิญชวนให้นกัศึกษาประชาชน
ออกมาร่วมลงช่ือถอดถอนนายกรัฐมนตรี หรือลงช่ือสนับสนุนความคิดเห็น หรือเชิญชวนออก
มาร่วมชุมนุม เป็นต้น ทั้ งน้ี ในส่วนของบทบาทของแถลงการณ์ในรูปแบบหลังน้ี ธนาชัย        
สุนทรอนันตชัย นายกองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2548 ได้ให้ความคิดเห็นว่า    
การออกแถลงการณ์ฉบบัเดียวของขบวนการนกัศึกษา หากไม่มีการกระท า (Action) ตามมาก็จะเป็น
แถลงการณ์ท่ีสูญเปล่า และหายไปเข้าไปในกระแสสังคมท่ีก าลังเข้มข้นในขณะนั้น (ธนาชัย    
สุนทรอนนัตชยั, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559)   

เหตุผลท่ีแถลงการณ์ทางการเมืองของขบวนการนักศึกษา หรือองค์กรนักศึกษา      
มีความส าคัญในอดีต น่าจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรกคงเป็นเพราะความเช่ือมั่นต่อ
ขบวนการนักศึกษาในอดีตในการท าหน้าท่ีช้ีน าสังคม (Historical) โดยเฉพาะองค์กรท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์อยา่ง สนนท. หรือ อมธ. สองคงเป็นเพราะแถลงการณ์นั้น มีลกัษณะท่ี
เป็นทางการ (Officially) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นแถลงการณ์จากองค์กรท่ีได้รับเลือกตั้งจาก
นกัศึกษา องคก์รเหล่าน้ีจะมีความเป็นตวัแทนของนกัศึกษาเพิ่มข้ึนมาทนัที ซ่ึงจะยิ่งท าให้เกิดอ านาจ
หน้าท่ี (Authority) และความชอบธรรม (Legitimacy) ท่ีจะท าหน้าท่ีแสดงออกซ่ึงความคิดของ
นกัศึกษา และสาม คงเป็นเพราะไม่มีทุกคนหรือทุกองค์กรจะสามารถเขา้ถึงการเผยแพร่ความคิด
ผา่นส่ือมวลชนไดโ้ดยง่าย เหตุผลสองส่วนแรกจึงเป็นท่ีมาให้ส่ือมวลชนแบบดั้งเดิมให้ความส าคญั
กบัการเผยแพร่แถลงการณ์ทางการเมืองขององคก์รอยา่งเป็นทางการของนกัศึกษา 

 การด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 2)
เป็นการด าเนินการตามยุทธวิธีอีกขั้น ท่ียงัคงอยูใ่นรูปแบบตามระบบการเมืองปกติ 

หรือยงัไม่มีการทา้ทายอ านาจรัฐ หรืออ านาจของผูมี้อ  านาจ หากแต่เป็นการแทรกซึม ควบรวม หรือ
ด าเนินการภายใตร้ะบบปกติ ซ่ึงบางคร้ังก็เกิดจากความตั้งใจทางดา้นยทุธวธีิของขบวนการนกัศึกษา
เอง หรือในบางคร้ังก็เป็นไปตามแผนการของรัฐท่ีตอ้งการให้ขบวนการแสดงความคิดเห็นและขอ้
เรียกร้องภายในระบบท่ีสามารถควบคุมได้ โดยการแสดงออกประเภทน้ี ยกตวัอย่างเช่น การล่า
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รายช่ือเพื่อถอดถอนนักการเมือง เสนอให้แก้ไขกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ การรณรงค์ประชามติ 
การเขา้ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในนามของนกัศึกษา เป็นตน้  

กรณีศึกษา ล่า 50,000 รายช่ือเพื่อตรวจสอบทกัษิณ 
การเคล่ือนไหวล่ารายช่ือ 50,000 ช่ือ เพื่อน านายกทักษิณเข้าสู่กระบวนการ

ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ของ อมธ. และเครือข่ายนิสิตนกัศึกษารักประชาชน ในปี พ.ศ. 2549 
โดยอาศยัความตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 304 ความวา่ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ห้าหม่ืน
คน มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ให้ถอด
ถอนบุคคลตามมาตรา 303 ออกจากต าแหน่งได ้ ค าร้องขอดงักล่าวตอ้งระบุพฤติการณ์ท่ี
กล่าวหาวา่ผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวกระท าความผดิเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน 

สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของวฒิุสภา มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวฒิุสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ให้
ถอดถอนสมาชิกวฒิุสภาออกจากต าแหน่งได ้

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเขา้ช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต” 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, 2540) 

การเคล่ือนไหวดงักล่าว มีการจดัแถลงข่าว ประกาศล่ารายช่ือ 50,000 รายช่ือ เพื่อ
ถอดถอนนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร โดยมีการตั้ งโต๊ะรวบรวมรายช่ือ ณ ลานโพธ์ิ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ตั้งแต่วนั 10 กุมภาพนัธ์ 2549 มีการตั้งโต๊ะล่ารายช่ือท่ี
ห้างสรรพสินคา้สีลมคอมเพล็กซ์ ตั้งแต่วนัท่ี 20 – 22 กุมภาพนัธ์ 2549 รวมถึงการจดัประชุมเพื่อ
เชิญชวนองค์กรนักศึกษาอ่ืน ๆ เขา้ร่วมการเคล่ือนไหวดงักล่าว  (อมธ. เตรียมผนึกก าลงั นศ. ทัว่
ประเทศเขยา่บลัลงัก ์"ทกัษิณ", 2549)  

โดยการจดัทีมเคล่ือนไหวของกลุ่มดงักล่าว แบ่งการท างานเป็นสามฝ่าย10 ธนาชยั 
สุนทรอนนัตชยั (สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559) คือ  

(1) ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เน้นไปท่ีการจดัท าเวบ็ไซต์ tuthaprachan.org และ
เวบ็บอร์ด การจดัแถลงข่าว ประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึงการจดัท าคู่มือเจา้ของประเทศขนาด A6 ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบัสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญและรายละเอียดเก่ียวกบัการลง

                                                        
10 จากการสมัภาษณ์ คุณธนาชยั สุนทรอนนัตชยั 2 กรกฎาคม 2559 
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ช่ือถอดถอน เพื่อจดัพิมพแ์ละแจกจ่ายให้กบัประชาชนและนกัศึกษาทัว่ประเทศ (อมธ.แถลงล่าช่ือ
ไล่ "แมว้" ทะลุเกิด 50,000 ใน 13 วนั, 2549) 

(2) ฝ่ายตั้งโต๊ะล่ารายช่ือ ซ่ึงถือเป็นแกนหลักในการด าเนินการล่ารายช่ือ       
มีทั้งจุดรับเอกสาร จุดถ่ายเอกสาร และการตรวจสอบเอกสาร ซ่ึงจะตอ้งจดัเวรกนัลงไปดูแล และใช้
ก าลงัคนจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่าพระจนัทร์ โดยการเปิดรับเอกสารนั้น มีทั้งแบบ     
ขาจร (Walk In) ถือบตัรประชาชนเขา้มายืน่ และยงัเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกรายละเอียด
มาจากบา้นและน ามายืน่ท่ีลานโพธ์ิ 

(3) ฝ่ายเหรัญญิก ดูแลด้านการเงิน การเปิดบัญชีและการใช้จ่ายเงินของ
กิจกรรมน้ี ซ่ึงรวบรวมรายได ้จากการเปิดกล่องรับบริจาค การเปิดบญัชี และการจ าหน่ายเข็มกลดั
รวมพลงัตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 10 ถึงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ มียอดบริจาคทั้งส้ิน 438,653 บาท (อมธ.
แถลงล่าช่ือไล่ "แมว้" ทะลุเกิด 50,000 ใน 13 วนั, 2549) 

(4) ฝ่ายประสานงาน ซ่ึงก็รวมถึง นายกองค์การนักศึกษาในขณะนั้น ซ่ึงมี
หน้าท่ีเดินทาง ติดต่อประสานงานรวบรวมรายช่ือจากกลุ่ม หรือองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไป
ประสานงานกบัเครือข่ายในมหาวิทยาลยัต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และไปร่วมเวทีในส่วนภูมิภาค เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น (ธนาชัย       
สุนทรอนนัตชยั, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559) 

กิจกรรมดงักล่าวขยายตวัออกไปนอกร้ัวธรรมศาสตร์อยา่งรวดเร็ว เพียงไม่ก่ีวนัก็มีกลุ่ม
ต่าง ๆ ทั้งนกัศึกษา และองค์กรภาคประชาชน ติดต่อเขา้มาประสานกบั อมธ. จ  านวนมาก เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรมดงักล่าวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเป็นอาสาสมคัรรวบรวมรายช่ือ จดัส่งเอกสารให้ อมธ. ดงันั้น
เพื่ อ เ ป็ นการแสดง ถึ ง เจตนารมณ์ของนัก ศึ กษาหลากหลายมหาวิ ทยาลัย  ไม่ เพี ย งแ ต่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จึงมีการจดัตั้งเป็นกลุ่มนิสิตนกัศึกษารักประชาชน  

เครือข่ายดงักล่าวมี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เป็นศูนยก์ลาง รวมถึงมี
การตั้งโต๊ะท่ีศูนยรั์งสิต และศูนยล์  าปาง และมีแนวร่วมไดแ้ก่ เครือข่ายสังคมวิจารณ์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กลุ่มกล้าท่ีจะก้าวเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พรรคสัจธรรม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง กลุ่มพลงัเสรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กลุ่มพลงัประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายองค์การ สโมสรนิสิตนักศึกษานครศรีธรรมราช 14 สถาบัน โดยมี 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นศูนยก์ลาง กลุ่มนิสิตนกัศึกษารักประชาชนมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(มอ.) วทิยาเขตหาดใหญ่ องคก์รกิจกรรมนกัศึกษา มอ.วทิยาเขตปัตตานี กลุ่มนกัศึกษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตทบัแกว้ และกลุ่มนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยันวตักรรมศาสตร์ 
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มธ.ศูนยรั์งสิต ท่ีร่วมเป็นเครือข่ายจดักิจกรรมให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองกบัประชาชน 
(อมธ.แถลงล่าช่ือไล่ "แมว้" ทะลุเกิด 50,000 ใน 13 วนั, 2549) 

ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่ากลุ่มกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมกบั “กลุ่มนิสิตนักศึกษารัก
ประชาชน” นั้น ไม่ค่อยมีการเขา้ร่วมในนามองค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา เหมือนกบั 
อมธ. ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ องค์กรนักศึกษาไม่ค่อยกล้าท่ีจะแสดงความเป็น
ตวัแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้ น เพราะหากเทียบเคียงแล้วอาจเป็นท่ีธรรมศาสตร์เองมี
นกัศึกษาท่ีสนใจการเมืองมากกวา่ท่ีอ่ืน (ธนาชยั สุนทรอนนัตชยั, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559) 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ จะมีการประกาศยุบสภา และก าหนดวนัเลือกตั้งใหม่ ในวนัท่ี  
2 เมษายน 2549 แลว้ก็ตาม แต่กระบวนการล่ารายช่ือยงัคงยนืยนัในหลกัการและแนวทางเดิม (อมธ.
แถลงล่าช่ือไล่ "แม้ว" ทะลุเกิด 50,000 ใน 13 วนั, 2549) เพื่อมุ่งไปสู่การถอดถอนและการ
ตรวจสอบอดีตนายกทกัษิณ ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ (กลุ่มนิสิตนกัศึกษารักประชาชน, 2549) 

(1) ผลการตรวจสอบโดยวุฒิสภา เพื่อลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี อนัจะ
น าไปสู่การท่ีไปสู่การตดัสิทธิในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 

(2) ผลในทางกระบวนการอาญา คือ หากมีการยื่นรายช่ือ พร้อมส านวน
ความผิดและ ปปช.พิจารณาแลว้เห็นว่ามีมูลความผิด ปปช.จะตอ้งด าเนินการส่งเร่ืองไปยงัอยัการ
สูงสุดเพื่อฟ้อง พ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นคดีอาญาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ขบวนการนกัศึกษาดงักล่าวไดส้ร้างปรากฏการณ์ ให้กบัขบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ 
ได้ตระหนักถึงพลังท่ีไม่ได้เกิดจากการชุมนุม หากแต่เป็นการคัดค้านและต่อต้านอ านาจรัฐ          
โดยพยายามใชช่้องทางตามกฎหมาย ควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด ารงอยูข่องรัฐบาล
ทกัษิณทั้งทางตรงและทางออ้ม อนัเป็นการกดดนัให้เกิดการยุบสภาทางหน่ึง ทั้งน้ี กระบวนการ
ดงักล่าวมีขอ้สังเกตอยูท่ี่ทรัพยากรท่ีส าคญัของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ความรู้และการตีความดา้นกฎหมาย 
ท่ีน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อขบวนการ และสามารถน ากระบวนการตรวจสอบตามระบบดงักล่าว
เช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม แต่อยา่งไรก็ตาม กระบวนการดงักล่าวก็ยงัไม่สามารถ
ไปไดไ้กลกว่าการชุมนุมประทว้งของมวลชนได ้ท าให้สถานการณ์ทางการเมืองไปสู่ทางแยกและ
ตอ้งจบลงดว้ยการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 ในท่ีสุด  

ยทุธวธีิขดัขวางทา้ทายอ านาจรัฐ  
 การแสดงสัญลักษณ์แบบดั้ ง เดิม ในท่ีน้ีผู ้วิจ ัย เห็นว่า การแสดงออกเชิง3)

สัญลักษณ์นั้น มีจุดเร่ิมต้นมายาวนานแล้ว เน่ืองจากการแสดงออกหรือการส่ือสารทุกประการ     
ลว้นเป็นการแสดงเชิงสัญลกัษณ์ทั้งส้ิน ตั้งแต่ภาษา ค าพูด ท่าทาง หรือภาษาท่ีเขียนในป้ายผา้แบบ
เรียบง่ายเอง ก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์เช่นกนั เพียงแต่พฒันาการของการเคล่ือนไหวทาง
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สังคม ไดท้  าให้การแสดงออกเร่ิมมีความซับซ้อนและเด็ดขาดมากข้ึน เพื่อจุดชนวนให้สาธารณชน
และผูมี้อ  านาจใหค้วามสนใจ ดงันั้น ขบวนการจึงตอ้งพยายามหลีกหนีความจ าเจ และสร้างจุดสนใจ
ให้ส่ือมวลชนน าไปสร้างเป็นข่าวในหน้าส่ือ โดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์เป็นตวัแปรส าคญัของ
การเคล่ือนไหวประเภทน้ี  

ทั้ งน้ี การแสดงสัญลักษณ์แบบดั้ งเดิมท่ีว่ามาน้ี ยงัคงมีความซับซ้อนไม่มาก          
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการตีความท่ีลึกซ้ึง เช่น การชูป้ายผา้ต่อหนา้ขบวนเดินทางของผูมี้อ  านาจ โดยแสดง
ขอ้ความท่ีส่ือสารไดช้ดัเจน เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงแฝงไปดว้ยความรุนแรงท่ีซ่อนเร้นอยู ่
เช่น การเผาหุ่น การวางพวงหรีด เป็นตน้ โดยยุทธวิธีดงักล่าวน้ี มีจุดส าคญัอยูท่ี่การจ าเป็นตอ้งสร้าง
สัญลกัษณ์ท่ีมีความยิง่ใหญ่และรุนแรง เพื่อสร้างกระแสให้ส่ือมวลชนน าขอ้เรียกร้องของขบวนการ
ไปเป็นข่าวสารส่งต่อไปยงัสาธารณชน หรือผูมี้อ านาจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงท่ีสังคมไม่ค่อยให้
ความสนใจกบัการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา หรือช่วงท่ีส่ือมวลชนถูกปิดกั้นในระดบัหน่ึง 

(1)  กรณี เผาหุ่นต่อต้านรัฐประหาร 2549 เม่ือว ันท่ี 3 กรกฎาคม 2550 
เครือข่ายกลุ่มนักกิจกรรมนักศึกษาหลายกลุ่ม รวมตวักนัในนาม เครือข่ายนิสิตนักศึกษาพิทกัษ์
ประชาธิปไตยประชาชน (คนป.) รวมตวักนัชุมนุมประทว้ง ท่ีบริเวณหนา้กองบญัชาการกองทพับก 
เรียกร้องต่อ คมช. ให้กลุ่มทหารท่ียึดอ านาจการปกครองกลบัเขา้กรมกอง หยุดกระบวนการร่าง
กฎหมาย พ.ร.บ.การรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร เพื่อสืบทอดอ านาจ คมช. และให้มีการ
เลือกตั้งตามท่ีสัญญา รวมถึงยงัไดเ้ชิญชวนให้นิสิต นกัศึกษา และประชาชน แสดงเจตนารมณ์ลง
ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 ดว้ย 

ในการชุมนุมดงักล่าวมีการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ดว้ยการเผาหุ่นจ าลองของ 
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน พลเอกสพร่ัง กัลยาณมิตร พลเอกสรุยุทธ จุลานนท์ และพลเอกเปรม     
ตินสูลานนท ์โดยท ารูปหุ่นดงักล่าวยืนบนพานอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย และเผาหุ่นทั้งหมดบริเวณ
หน้ากองบญัชาการกองทพับก ระหว่างการเผาหุ่นได้ร้องเพลง "ค าตอบอยู่ในสายลม" แสดง
เจตนารมณ์เพื่อปกป้องประชาธิปไตย (เครือข่ายนิสิตนกัศึกษา เผาหุ่นประทว้งไม่เอาทหาร, 2550) 

(2)  กรณี เผาหุ่นอธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 โดยการ
รวมตัวของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามของ กลุ่มเครือข่ายนักศึกษา
ประชาธิปไตยต่อตา้นอ านาจนอกระบบ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2551 ท่ีบริเวณอนุสาวรีย ์ศาสตราจารย ์
ดร.ป๋วย อ้ึงภากร หนา้อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต ซ่ึงไดมี้การ
เผาหุ่นของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในขณะนั้น และอ่าน
แถลงการณ์ มีใจความว่า ได้ท าการเผาหุ่น เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ในการต่อตา้นการกระท าของนาย       
สุรพลฯ ท่ีไดใ้ชส้ถานะการเป็นอธิการบดีน าเอาช่ือและต าแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



160 

  

ไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่ีเป็นอนัตรายต่อระบอบประชาธิปไตยหลายคร้ังหลายหน 
อย่างไรก็ตาม แมว้่าการเคล่ือนไหวดงักล่าวจะถูกขดัขวางโดยเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยั แต่ทา้ยท่ีสุด
แลว้ก็สามารถด าเนินการไดจ้นเสร็จส้ินกิจกรรม (นศ.เผาหุ่นอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศตา้น
อ านาจนอกระบบ, 2551) 

 การชุมนุมประทว้ง / ร่วมชุมนุมประทว้ง  4)
ถือเป็นอีกหน่ึงยุทธวิธีหน่ึงท่ีถึงแมจ้ะเป็นการแสดงออกผ่านการขดัขวางทา้ทาย

อ านาจรัฐ และกฎหมายอยา่งชดัเจน แต่ทวา่ก็เป็นยุทธวิธีหลกัท่ีขบวนการภาคประชาชนไทย ใชใ้น
การแสดงออกเพื่อเรียกร้องและมีข้อเสนอต่าง ๆ ให้รัฐบาลหรือผูมี้อ  านาจด าเนินการแก้ไข 
เช่นเดียวกบันกัศึกษา ซ่ึงตามประวติัศาสตร์นั้น มีบทบาทส าคญัในการเคล่ือนไหวชุมนุมประทว้ง 
สร้างขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลในช่วงเหตุการณ์ก่อน 14 ตุลาคม 2516 อนัเป็นหน้าประวติัศาสตร์และ
ภาพมายาคติส าคญัและยิง่ใหญ่ท่ีเป็นตน้แบบใหก้บันกักิจกรรมนกัศึกษาในทุกยคุสมยั  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การข้ึนไปอยู่บนเวทีในฐานะผูช้ี้น าทางสังคม และบทบาทใน
การเป็นผูน้ าในการชุมนุมประทว้ง ท่ียงัคงติดอยู่ตามหนังสือประวติัศาสตร์และการขดัเกลาของ
มหาวิทยาลยับางแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นตน้ ดงันั้น จึงไม่น่าแปลกหากในห้วงท่ี
สังคมมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเข้มข้นในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 บรรดานักกิจกรรม
นกัศึกษาจะมีความรู้สึกอยากเขา้ร่วมหรือเป็นผูน้ าในการชุมนุมเหล่านั้นอีกคร้ังหน่ึง  

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการชุมนุมประทว้งเหล่าน้ี ก็ยงัคงมีระดบัการเขา้ร่วมท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่การชุมนุมท่ีขบวนการนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัการชุมนุมและระดมมวลชนดว้ยตวัเอง 
เช่น การชุมนุมคดัคา้นมหาวิทยาลยัออกนอกระบบ ของ สนนท. และเครือข่ายนกัศึกษา เพื่อยื่น
หนังสือต่อ สนช. ในการทบทวนประเด็นดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2550 โดยนักศึกษากว่า 
300 คน ไดมี้การปิดถนนบริเวณหนา้รัฐสภา และแยกอู่ทองในกีดขวางทางจราจรดว้ย  (นศ.ปิดถนน
หน้าสภา ประทว้ง ม.นอกระบบ ปะทะต ารวจเจ็บ 1 สนช.ไม่สน ดนั "พระนครเหนือ" ออกนอก
ระบบ, 2550) หรือการชุมนุมร่วมกบัขบวนการภาคประชาชนอ่ืน ๆ ตั้งแต่การเมืองระดบัปัญหาเชิง
โครงสร้างอย่าง พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไปจนถึงการชุมนุมร่วมกบัขบวนการทาง
สังคมท่ีเรียกร้องแกไ้ขปัญหาคนรากหญา้ เช่น สมชัชาคนจน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี การชุมนุมประทว้ง ยงัเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปเพื่อการ
ระดมทรัพยากรมวลชนดว้ย อาทิ การจดัแถลงข่าว หรือแถลงการณ์เรียกร้องให้นกัศึกษา/ประชาชน
มาร่วมชุมนุมประทว้งหรือแสดงออกทางการเมืองตามวาระต่าง ๆ โดยอาจรวมไปถึงการระดม
มวลชนเพื่อสนบัสนุนขบวนการทางการเมืองอ่ืน ๆ อีกทอดหน่ึงดว้ย  
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4.2 การเปลีย่นแปลงสู่การเมอืงสมยันิยมของขบวนการนักศึกษา (พ.ศ. 2553 – 2557) 
 

 บริบททางการเมืองและปัจจัยแวดล้อม 4.2.1
4.2.1.1 บรรยากาศทางการเมืองหลงัเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 
ภายหลังจากท่ีความร้อนแรงทางการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 เร่ิม

คล่ีคลาย สถานการณ์มวลชนก็เร่ิมเย็นลง เลือนลางความโกรธแค้นของมวลชนเส้ือแดงท่ีต้อง
สูญเสียเพื่อนร่วมอุดมการณ์ และประชาชนทัว่ไปท่ีรู้สึกเคืองโกรธไปตามวาทกรรมเผาบา้นเผาเมือง 
รวมถึงความเกลียดชงัท่ียงัคงฝังรากลึก ความพยายามปรองดองของรัฐบาลอภิสิทธ์ิด าเนินงานโดย
อาศยัการท างานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
หรือ คอป. ท่ีมีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน มีการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาตรการเยียวยาผู ้
ชุมนุมทางการเมืองท่ีช่วยผอ่นคลายสถานการณ์ไดพ้อสมควร 

เป้าหมายของบรรดาพรรคการเมืองในขณะนั้ นมุ่ งหน้าไปท่ีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงมีความน่าสนใจอยู่ท่ีผูส้มคัร ส.ส. ระบบ
บญัชีรายช่ือล าดบัท่ี 1 ของพรรคเพื่อไทย นัน่ก็คือ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีมีศกัด์ิเป็นน้องสาว
ของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีมีทั้งคนรักและคนไม่ชอบเป็นจ านวนมากใน
เวลาเดียวกนั วา่ท่ีนายกหญิงคนน้ีจึงถูกจบัตามอง และถูกจบัผิดเป็นพิเศษในฐานะนอมินีของพี่ชาย  
แต่กระนั้น พรรคเพื่อไทยก็ยงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนมากกวา่พรรคประชาธิปัตยข์อง 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จึงท าใหไ้ดท่ี้นัง่ของ ส.ส. ไปถึง 265 ท่ีนัง่ จาก 500 ท่ีนัง่ เป็นพรรคการเมือง
เสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร และเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลอีกคร้ังหน่ึง โดยมีนางสาว   
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีตามคาดหมาย 

โดยประเด็นทางการเมืองท่ีส าคญัของรัฐบาลสมยันายกยิ่งลกัษณ์ ส่วนใหญ่มิได้
ติดขดัอยู่ท่ีการเมืองภาคประชาชน หรือการเมืองบนทอ้งถนนดงัเช่นในช่วงท่ีผ่านมา หากแต่เป็น
ช่วงของการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง และการด าเนินการต่าง ๆ ต่อกรณีเหตุการณ์พฤษภาคม 2553    
ในขณะเดียวกนัก็เน้นหนกัไปท่ีการสร้างยุทธศาสตร์ระยะยาว และโครงการนโยบายขนาดใหญ่ 
ต่าง ๆ อาทิ ความพยายามวางแผนระบบคมนาคม (ประเทศไทย 2020) โครงการรับจ าน าข้าว 
โครงการรถคนัแรก เป็นตน้ แมจ้ะประสบปัญหาภาวะความเป็นผูน้ าของนายกรัฐมนตรีและบุคลิก
ส่วนตวัท่ีมกัจะถูกฝ่ายตรงขา้มโจมตีอยูเ่ป็นระยะ มิหน าซ ้ ายงัมีส่ิงท่ีเป็นปัญหาต่อรัฐบาลมากท่ีสุด
ตั้งแต่ช่วงตน้ของรัฐบาล คือเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ ในปี 2554 

สถานการณ์ดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบต่อภูมิทศัน์ทางการเมืองของการเคล่ือนไหว
ภาคประชาชน และขบวนการทางสังคมต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ 
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 ขบวนการทางการเมืองเส้ือเหลือง-แดง ในช่วงหลงัจากเหตุการณ์เมษายน - 1)
พฤษภาคม 2553 เกิดภาวะชงกังนัและหยุดการเคล่ือนไหวทางการเมืองไปช่วงระยะหน่ึง ส่วนหน่ึง
อาจเพราะความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงรวมทั้งการสลายการชุมนุมของฝ่ายรัฐ และการก่อจลาจล
ของผูชุ้มนุมท่ีลุกลามเป็นวงกวา้งกระจายไปทัว่ประเทศ โดย คอป. ไดส้รุปตวัเลขเหตุการณ์ดงักล่าว 
พบว่ามีผูเ้สียชีวิต จ านวน 92 ราย และไดรั้บบาดเจ็บกว่า 1,500 คน ทั้งฝ่ายเจา้หน้าท่ีรัฐ และฝ่ายผู ้
ชุมนุม รวมถึงยงัมีรายงานอ้างถึงการซ้อมทรมาน และการข่มขืนในห้วงเหตุการณ์ดังกล่าว 
(คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ [คอป.], 2555) 

ภาวะไม่คาดฝัน (Shock) ท่ีเกิดข้ึน ไดต้อกย  ้าให้ขบวนการเส้ือแดงหยุดเคล่ือนไหว
ไปชัว่ขณะ ฝ่ายแกนน าทยอยมอบตวัเพื่อยุติเหตุการณ์ดงักล่าว ส่วนผูชุ้มนุมท่ีสูญเสีย และผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบก็เร่ิมเขา้สู่กระบวนการหาความจริง และเยียวยาความเสียหาย ในขณะท่ีผูเ้ฝ้ามอง รวมถึง
ประชาชนท่ีเคยเขา้ร่วมขบวนการเส้ือเหลืองต่างก็รับรู้ไดถึ้งความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะตีความวา่
เป็นสาเหตุของฝ่ายรัฐ ผูชุ้มนุม หรือบุคคลท่ีสามก็ตาม ดงันั้น บทเรียนประการแรกท่ีขบวนการ
ไดรั้บในขณะนั้นคงจะเป็นเร่ืองของความสูญเสียท่ีไม่คาดฝันจากการชุมนุมทางการเมือง ส่ิงน้ีเอง
ไดท้  าให้สถานการณ์การชุมนุมคล่ีคลายไปสู่การเรียกร้องทางการเมืองตามยุทธวิธีปกติ ราวกบัว่า
ฝ่ายรัฐเป็นผูช้นะในขอ้เรียกร้องคร้ังน้ี  

 การเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว ลดระดับความเข้มข้นของการชุมนุม 2)
โดยเฉพาะฝ่ังท่ีอยู่ตรงขา้มกบัรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ท่ีเป็นการชุมนุมเพื่อขบัไล่รัฐบาล เน่ืองด้วย
ความชอบธรรมของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีพุ่งสูงข้ึน หลงัจากท่ีไดรั้บคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
ทัว่ไปปี พ.ศ. 2554 อย่างท่วมท้น และความสนใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองท่ีลดลงในช่วง
เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในปีเดียวกนันั้น  

 ความสนใจทางการเมืองของขบวนการภาคประชาชนกระจายไปให้ความ3)
สนใจกับประเด็นความเดือดร้อนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะปัญหาประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการเรียกร้องในการบริหารจดัการทรัพยากรของชุมชน เช่น ประเด็นโฉนดชุมชน 
การจดัตั้งสถาบนัธนาคารท่ีดิน การคดัคา้นการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก ์เป็นตน้ 

 ความสนใจทางการเมืองของขบวนการภาคประชาชนอีกส่วน หนัไปให้ความ4)
สนใจกบัประเด็นการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ และการเมืองของคนชายขอบ ซ่ึงเป็นประเด็นอีกขั้นของ
ขบวนการภาคประชาชนท่ีขยายตัวตามแนวโน้มของนโยบายรัฐบาล ท่ีจ  ากัดเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชนน้อยลง จึงท าให้เกิดการรณรงคใ์นประเด็นดา้นสิทธิเสรีภาพของกลุ่มคน
ชายขอบมากข้ึน เช่น การรณรงคแ์กไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คนไทยพลดัถ่ิน สิทธิและ
การยอมรับของกลุ่มรักร่วมเพศ (LGBT) เป็นตน้ 
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การขยบักรอบความสนใจทางการเมืองให้ขยายออกจากการเมืองภาคประชาชน
แบบแบ่งขั้ว และการเมืองภาคประชาชนแบบท่ีเนน้มุ่งโจมตีแต่รัฐบาลฝ่ายตรงขา้ม ไดท้  าให้เพดาน
ของเสรีภาพของขบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ ขยายตวัเพิ่มข้ึน เกิดเป็นการเรียกร้องในประเด็นปัญหาท่ี
หลากหลาย และมีความถ่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงวิธีการแสดงออกของการเรียกร้องต่าง ๆ ก็เร่ิมขยบัเปล่ียน
จากการชุมนุมบนทอ้งถนนเขา้สู่พื้นท่ีของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มากข้ึน โดยเฉพาะใน
ประเด็นเร่ืองการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ท่ีไม่ใช่เพียงแค่ตอ้งการเรียกร้องดา้นสิทธิทางกฎหมายและการ
ดูแลจากรัฐบาลเท่านั้น หากแต่เป็นการเคล่ือนไหวเพื่อใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงปัญหา 
และแสดงท่าทีท่ีถูกตอ้งต่อประเด็นดงักล่าวดว้ย  

4.2.1.2 เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 
เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 กลายเป็นวาระระดบัชาติ เพราะมีผูไ้ดรั้บความ

เดือดร้อนเป็นจ านวนมาก โดยจากสรุปสถานการณ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สถานการณ์อุทกภยั ตั้ งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2554 มีพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบรวมทั้งส้ิน 65 จงัหวดั 684 อ าเภอ 43,600 หมู่บา้น รวมถึงกรุงเทพมหานคร ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน 4,039,459 ครัวเรือน 13,425,869 คน บา้นเรือนเสียหายทั้งหลงั 2,329 หลัง 
บา้นเรือนเสียหายบางส่วน 96,833 หลงั พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายประมาณ 11.20 ลา้นไร่ 
ถนน 13,961 สาย มีผูเ้สียชีวิตถึง 657 ราย (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร, 2554) 
ถือเป็นอุทกภยัคร้ังประวติัศาสตร์ มีผลกระทบเกิดข้ึนกว่าค่อนประเทศ โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มใน
จงัหวดัภาคกลางตอนบนอย่าง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซ่ึงมีผูไ้ดรั้บผลกระทบไม่มีท่ีอยู่
อาศยัจ านวนมาก 

ส่ิงเหล่าน้ี ไดเ้ปล่ียนโฉมการท ากิจกรรมนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 
2554 ไปอย่างมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงถูกปรับพื้นท่ีให้เป็น “ศูนย์พงัพิง
ผูป้ระสบภยั” นกัศึกษาส่วนใหญ่ รวมถึงนักกิจกรรมนักศึกษา ไม่ว่าพวกเขาจะมีความสนใจท า
กิจกรรมในดา้นไหนก็ตาม ต่างก็ไปร่วมกนัท ากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในฝ่ายต่าง ๆ 

ตอ้งยอมรับว่ากระแสน ้ าท่วมใหญ่ไม่เพียงแต่เบนจุดสนใจให้หันเหไปจากด้าน
การเมือง แต่ยงัคงเป็นกระแสหลกัของบรรดานกักิจกรรม และองคก์ร NGOs ดว้ย หรืออาจพูดไดว้า่ 
การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัได้กลายเป็นวาระแรก ๆ ท่ีทุกกลุ่มให้ความสนใจ ทั้งน้ี ก็เพราะ
สถานการณ์น ้ าท่วมไดก้วาดเอาทรัพยากรส าคญัของการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ไปหมด ตั้งแต่ทรัพยากร
ดา้นเงินทุนการเคล่ือนไหว ทรัพยากรบุคคล (นกักิจกรรมท่ีประสบกบัปัญหาน ้ าท่วม) มหาวิทยาลยั 
หรือสถานท่ีในการเคล่ือนไหว ซ่ึงถา้หากไม่น ้ าท่วมก็กลายเป็นศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบภยั หรือ
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แมก้ระทัง่ส่ือมวลชนท่ีให้พื้นท่ีแต่เร่ืองดงักล่าว อนัส่งผลไปถึงสมาชิกผูส้นบัสนุน และผูเ้ฝ้ามอง
จากสังคมภายนอก ท่ีถูกเบนความสนใจไปดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวแลว้ 

ดงันั้น ทั้งบรรดาองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) นักกิจกรรมนักศึกษา หรือ
แมก้ระทัง่มหาวิทยาลัย จึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนัท่ีแนวคิด
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility) และการศึกษาเพื่อ
บริการสังคม (Service Learning) เขา้มามีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาในมหาวิทยาลยั ตวัอยา่งเช่นท่ี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมีการพยายามปลูกฝังค่านิยม และอตัลกัษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย        
ท่ีนอกเหนือจากดา้นการเมือง ไดแ้ก่ วาทกรรมวา่ดว้ย “ธรรมศาสตร์สอนใหฉ้นัรักประชาชน”  

ประกอบกบัสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ือต่อการแสดงท่าทีภาวะวิกฤตร่วมของสังคม 
ท่ีนอก เหนือจากสถานการ ณ์ทางการ เ มื องใน ช่ วง ก่ อน  จึ ง ถือ เ ป็นความจ า เ ป็นของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในฐานะพื้นท่ีปลอดภยัส่วนหนา้ และพนัธะท่ีผูกพนัธ์กบัสโลแกนของ
มหาวิทยาลยัท่ีวา่ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉนัรักประชาชน” มหาวิทยาลยั 
และนกัศึกษา จึงเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยศูนยพ์กัพิงธรรมศาสตร์ในช่วงแรก
เกิดจากระดมความคิดของนักกิจกรรมศูนยอ์าสาสมคัรฯ สภานักศึกษา และ อมธ. ซ่ึงได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั  

การตั้งศูนยพ์งัพิงอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 แมช่้วงแรกจะมีความ
ทุลักทุเลในการบริหารจดัการ แต่ก็ต้องยอมรับว่าศูนย์พงัพิงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ประสบ
ความส าเร็จในระดบัหน่ึง ส าหรับการบริหารจดัการสาธารณภยัในภาวะวิกฤต และหากมองในแง่
การระดมทรัพยากร ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีการบริหารจดัการทรัพยากรได้อย่างดีเยี่ยม      
มีการใช้ทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กของ อมธ. เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์รับของบริจาค และ
ระดมทรัพยากรจิตอาสาทั้งท่ีเป็นนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป ตลอดจนดว้ยความท่ีเป็นกิจกรรมท่ีมี
ขนาดใหญ่ ตอ้งอาศยัเทคนิคการบริหารจดัการแบบรอบดา้น น่ีจึงเป็นสถานท่ีขดัเกลาแห่งหน่ึงท่ีให้
บรรดานกักิจกรรมไดม้าฝึกฝนทกัษะการบริหารจดัการดว้ย 

มหาวิทยาลัยก็ใช้โอกาสน้ีโดยนัยยะเพื่อสะท้อนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        
ไม่ทอดทิ้งประชาชน พร้อม ๆ กบัใช้ช่วงเวลาน้ีในการช่วงชิงค านิยามว่าดว้ยความเป็นนกัศึกษา
ธรรมศาสตร์ แทนท่ีความหมายเดิมดว้ยความหมายใหม่ ซ่ึงมีแนวโนม้ไปทาง “ความเป็นจิตอาสา” 
ช่วยเหลือผูท่ี้ก าลงัตอ้งการความช่วยเหลือ และก็ดูเหมือนว่าการสอดแทรกในคร้ังนั้น จะค่อนขา้ง
ประสบความส าเร็จ และท าให้หลายคนเช่ือวา่นกัศึกษาธรรมศาสตร์ปรับเปล่ียนจิตวิญญาณไปตาม
บริบทของกาลเวลา ไม่ใช่ธรรมศาสตร์และการเมืองดงัเช่นอดีต แต่คือ “ธรรมศาสตร์รักประชาชน” 
ดงัท่ีเป็นค าโฆษณาปลุกจิตวญิญาณธรรมศาสตร์ในวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ในปีต่อ ๆ มา 
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ทั้งน้ี เหตุผลท่ีท าให้ประเด็น “ธรรมศาสตร์รักประชาชน” ดงักล่าว ดูจะสวยงาม
และเป็นไปไดม้ากกวา่ “ธรรมศาสตร์และการเมือง” ส่วนหน่ึงก็เพราะการรักประชาชน ผา่นการท า
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในเหตุการณ์น ้ าท่วมคร้ังนั้น ดูจะเป็นอะไรท่ีเห็นผลและ
เป็นรูปธรรม ผูป้ระสบภยัท่ีมารับการช่วยเหลือก็เป็นคนท่ีประสบปัญหาอยู่จริง ๆ และนกัศึกษา
พอจะลงแรงช่วยพวกเขาได้ เหตุผลท่ีสองก็คือ ปัญหาท่ีเข้าไปช่วยเหลือเป็นส่ิงท่ีเกิดจากภัย
ธรรมชาติ ไม่ใช่ปัญหาท่ีเกิดจากโครงสร้างทางการเมือง และแทบจะไม่มีประเด็นเร่ืองสีเส้ือเขา้มา
เก่ียวข้องในศูนย์พกัพิงธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการโดยภาคีของภาคประชาชนและ
มหาวิทยาลยั นกัศึกษาจึงมีความสบายใจและเต็มใจอยา่งยิ่งท่ีจะท ากิจกรรมภายใตค้วามเป็นพื้นท่ี
ปลอดการเมืองเร่ืองสีเส้ือ  

4.2.1.3 การเปล่ียนผา่นสู่มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 
1) ความเป็นมาของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 
เร่ืองมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือท่ีเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 

มหาวิทยาลยันอกระบบ (ม.นอกระบบ) นั้น เป็นประเด็นท่ีในทางวิชาการและแวดวงการศึกษา
ถกเถียงกนัมาเป็นระยะเวลานาน แต่ทวา่ส าหรับขบวนการนกัศึกษาแลว้ เร่ืองดงักล่าวเพิ่งจะเป็นท่ี
สนใจเม่ือปี 2549 น้ีเอง และมกัจะมีความสนใจเพิ่มข้ึนเป็นระยะ ๆ ในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีแต่ละมหาวทิยาลยัก าลงัจะออกนอกระบบอยา่งเป็นทางการ หรืออยูใ่นชั้นของ
การพิจารณาพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในรัฐสภา  

ในทางทฤษฎี มหาวิทยาลยันอกระบบ เกิดจากหลกัคิดพื้นฐานในเร่ือง
เสรีภาพและความเป็นอิสระในทางวิชาการ (Autonomous University) ท่ีไม่ตอ้งการถูกก ากบัทาง
วชิาการโดยรัฐ และหลุดพน้จากขอ้ผกูมดัและรูปแบบการบริหารแบบระบบราชการ (Bureaucratic 
System) ซ่ึงมีมาตั้งแต่ตน้ทศวรรษ 2500 และมีการขบัเคล่ือนพูดถึงมาเป็นระยะ แต่กระนั้น ส่ิงท่ีเขา้
มาเร่งรัดใหแ้นวคิดมหาวทิยาลยันอกระบบเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมก็คือ แนวคิดเร่ืองเสรีนิยมใหม่ 
(Neo-Liberalism) ท่ีให้ความส าคญักบัการแปรรูปหน่วยงานของรัฐให้ออกไปเป็นเอกชนให้มาก
ท่ีสุด (Privatization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการสาธารณะ ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของภาครัฐ 
และใหเ้กิดการแข่งขนัใหม้ากท่ีสุด  

แนวคิดดงักล่าวเขา้มามีผลกบัรัฐไทย ภายใตบ้ริบททางการเมืองท่ีทหาร
เขา้ครอบง าเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลยั ทั้งการเขา้ไปเป็นผูบ้ริหาร คณาจารย ์หรือแมแ้ต่
การพยายามจะยึดมหาวิทยาลยั ดงัท่ีเกิดข้ึนในยุคของจอมพลแปลก พิบูลยส์งคราม ภายหลงักบฏ
แมนฮตัตนั ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2507 ผูบ้ริหารและคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัในไทยส่วนหน่ึงจึงไดย้ื่น
หลกัการ Autonomous University ต่อจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่เร่ืองก็
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ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ เพียงแต่มีการจดัตั้งทบวงมหาวิทยาลยัข้ึน เพื่อดูแลมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
แทนส านักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น เรียกว่าเป็นการถอนก าลงัส่วนหน่ึง แต่มหาวิทยาลยัก็ยงัคงอยู่
ภายใตก้ฎหมายระเบียบของระบบราชการเช่นเดิม ท าใหข้าดความคล่องตวัในการด าเนินงาน  

แต่กระนั้น แนวคิดมหาวิทยาลยัอิสระก็ยงัคงมีการผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง 
และเป็นรูปธรรมคร้ังแรก เม่ือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีก่อตั้งข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2533 และมหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์เป็นแห่งท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2535 และ
หลงัจากนั้น แนวคิดดงักล่าวก็บงัเอิญมาเป็นจริงเป็นจงัในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2540 เน่ืองดว้ยเง่ือนไข
วิกฤติเศรษฐกิจ ท่ีรัฐบาลตอ้งตอบสนองต่อเง่ือนไขการกูเ้งินจากธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) 
ซ่ึงรัฐบาลจ าเป็นตอ้งกูเ้ขา้มาเพื่อเยียวยาระบบเศรษฐกิจ ท่ีลม้ลงอยา่งรุนแรงในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ตม้ย  ากุ้ง ปี พ.ศ. 2540 จนท าให้รัฐตอ้งพยายามลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการบริการสาธารณะ 
เช่นเดียวกบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าว ปรากฏในมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2541 ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัจะไดรั้บมอบอ านาจการบริหารงบประมาณในส่วนงบด าเนินการท่ี
มิใช่เงินเดือน ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นไป โดยสร้างระบบการติดตามผลการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในเร่ืองความสามารถในการตรวจสอบได้ และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

2. มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งจะได้รับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ 
(Autonomous University) หรือมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐบาลภายในปี 2545 โดยท่ีภายใน
เดือนธันวาคม 2541 จะมีมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างน้อย 1 แห่ง ปรับสภาพไปเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

 
จากความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน จึงสะทอ้นให้พอเห็นอย่าง

คร่าว ๆ วา่ หลกัการ ม.นอกระบบในประเทศไทย แมว้า่จะยงัคงความคิดเร่ืองเสรีภาพทางวิชาการ
อยูบ่า้ง แต่เน้ือแทท่ี้จริงแลว้ ค่อนขา้งจะมีแนวโนม้ของการแปรรูปเพื่อสนบัสนุนลทัธิเสรีนิยมใหม่
มากกวา่ เนน้การแปรรูปมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอกชนมากข้ึน โดยเปล่ียนจากการอุดหนุนงบประมาณ
มหาวิทยาลยัตามค าขอ และก ากบัการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านั้นให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการอย่างไม่ยืดหยุ่น เปล่ียนเป็นการให้เงินอุดหนุนทัว่ไป (Block Grant) ท่ีรัฐจดัสรรให้รายปี
โดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั และเพื่อ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนท่ีนอกจากนั้นก็ใหสิ้ทธิมหาวทิยาลยัในการจดัหารายไดด้ว้ยตนเอง 
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2) ขอ้กงัวลต่อการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 
ส่ิงท่ีตามมาจากการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ จึงเกิดเป็นขอ้ถกเถียง

ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในแวดวงนกัวชิาการและนกัเคล่ือนไหวทางสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัศึกษา
ท่ีสนใจประเด็นน้ี จนอาจสรุปประเด็นส าคัญท่ีขบวนการนักศึกษาพยายามจะตั้ งค  าถามกับ
มหาวทิยาลยันอกระบบได ้ดงัน้ี  

หน่ึง ความคล่องตวัและเสรีภาพทางวิชาการ ดูจะเป็นประเด็นท่ีนกัศึกษา
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเชิงบวก เน่ืองด้วยเป็นหลกัการส าคญัประการแรกของ Autonomous 
University ท่ีตอ้งการให้งานวิชาการปราศจากการแทรกแซงโดยภาครัฐหรือภาคการเมือง รวมถึง
รัฐบาลทหารดว้ย ซ่ึงมิติทางประวติัศาสตร์ก าลงับอกกบันกัศึกษาวา่ มหาวิทยาลยัควรเป็นพื้นท่ีท่ีมี
เสรีภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ทั้งการจดั
เสวนา การจดัหลกัสูตร งานวิจยั หรือแมแ้ต่การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองดว้ยหลกัวิชาการ 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐนั้น ขอ้เท็จจริงดูจะขดักบัหลกัการ
อยา่งเห็นไดช้ดั เพราะเสรีภาพทางวิชาการก็ยงัถูกจ ากดัโดยกลไกของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
ผา่นการก ากบัของสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวนมาก และอาจ
ไม่ใช่นักวิชาการ หรือก ากบัผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (กบม.) ซ่ึงมีอธิการบดีเป็น
ประธาน ตรรกะดงักล่าวจึงท าใหเ้สรีภาพทางวชิาการไม่ไดส้วยหรูอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้

ใ นป ร ะ เ ด็ น น้ี พิ จ า รณ า ไ ด้ จ า ก ก ร ณี  คณ ะ ก ร รม ก า รบ ริ ห า ร
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (กบม.) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 ไดมี้มติ 
ไม่อนุญาตให้กลุ่มนิติราษฎร์ใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม เพื่อเสนอให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีมหาวิทยาลัยเพื่อ
เคล่ือนไหวประเด็นดงักล่าว จนเป็นเหตุให้บรรดาองคก์รนกัศึกษา และนกัวิชาการหลายคนรวมตวั
กนัเพื่อแสดงจุดคืนคดัคา้นมติดังกล่าว เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีขดัต่อเสรีภาพทางวิชาการท่ี
มหาวิทยาลยัพึงมี และขดักบัแนวทางของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
เสรีภาพทุกตารางน้ิว  

สอง การผลกัภาระค่าใชจ่้ายให้นกัศึกษา ดูจะเป็นอีกประเด็นท่ีส าคญัและ
เป็นประเด็นหลกัท่ีท าให้นกัศึกษาเกิดการรวมตวัเพื่อเคล่ือนไหวคดัคา้น ม.นอกระบบ ทั้งน้ีเน่ือง
ดว้ย กฎหมายวา่ดว้ยมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัสามารถจดัเก็บรายได้
เอง มหาวิทยาลยัจึงตอ้งมีการจดัหารายได้ในทุกวิธี เพื่อให้มหาวิทยาลยัสามารถบริหารตวัเองได ้
ดงันั้น วธีิการจดัเก็บรายไดท่ี้แปลกใหม่ จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิด ม.นอกระบบไปโดยปริยาย 
อาจมีตั้งแต่ การข้ึนค่าหน่วยกิตนกัศึกษา การเก็บค่าเทอมแบบเหมาจ่ายเพื่อให้มหาวิทยาลยัประเมิน
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รายไดไ้ดช้ดัเจนตามรายหวั การเก็บค่าสวสัดิการนกัศึกษาและการบริการการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน หรือ
แมก้ระทัง่การข้ึนค่าเช่าหอพกันักศึกษา เป็นตน้ นอกจากน้ี อาจหมายรวมไปถึงการเบียดบงัเอา
สวสัดิการท่ีควรจะเป็นของนกัศึกษามาจดัหารายไดพ้ิเศษดว้ย เช่น การให้เช่าสนามฟุตบอล และส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้  

ตวัอยา่งเช่น กรณีเวบ็ไซต ์Thaipublica ไดร้ายงานวา่ มหาวิทยาลยับูรพามี
การเก็บค่าหน่วยกิตแพงข้ึน จากท่ีก่อนออกนอกระบบ มีค่าหน่วยกิตประมาณหน่วยกิตละ 100 บาท 
ซ่ึงนกัศึกษาจะเสียค่าเทอมประมาณ 8,000-9,000 บาท แต่หลงัจากออกนอกระบบเพียง 3 ปี ก็ไดมี้
การเปล่ียนระบบการเก็บแบบค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่าย ซ่ึงท าให้มีค่าเทอมสุทธิแพงข้ึนจากเดิม 
อาทิ คณะสาธารณสุข จากเดิมท่ีเก็บ 8,000-9,000 บาท ต่อเทอม ก็กลายเป็น 20,000 บาท ขณะท่ี
คณะเภสัชศาสตร์ท่ีเพิ่งเปิดท าการเรียนการสอนเม่ือปี 2553 (หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัออกนอกระบบ
ไปแลว้) มีค่าเทอมเพียง 40,000 บาท แต่หลงัจากนั้นเพียงไม่ก่ีปี ก็มีค่าเทอมเพิ่มข้ึนสูงถึง 75,000 
บาท (Thaipublica, 2555)  

สาม ขอ้กงัวลเร่ืองความโปร่งใสของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ท่ีการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลยั จะท าให้สภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมีอ านาจ
หนา้ท่ีและความเป็นอิสระกวา่การท างานภายใตร้ะบบราชการ โดยเฉพาะเร่ืองระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ านาจของผูบ้ริหาร ดงัท่ี กลุ่ม LLTD ไดต้ั้งขอ้สังเกตถึงประเด็นดงักล่าวว่า การออก
นอกระบบของมหาวิทยาลยัส่งผลให้สภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมีอ านาจมากข้ึน
กวา่ในสมยัท่ีเป็นการบริหารงานภายใตร้ะบบราชการ ซ่ึงท าให้หลายฝ่ายกงัวลวา่ จะมีปัญหาในการ
คานอ านาจและตรวจสอบสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในอนาคต อาทิ การก าหนด
อตัราค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัให้สูงข้ึนกว่าเดิม รวมทั้ง
อ านาจในการบริหารจดัการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัก็มีมากข้ึนตาม
รายละเอียดขอ้บงัคบัของแต่ละมหาวทิยาลยั ซ่ึงถูกก าหนดโดยตวัสภามหาวทิยาลยัเอง 

3) สถานการณ์ของมหาวิทยาลยัไทยในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ 

กระบวนการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบก็ไม่ใช่เพียงแนวโน้มท่ีจะ
เป็นไป แต่กลบัเป็นขอ้เท็จจริง ท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัทุกมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแต่การ
ออกนอกระบบในเชิงกฎหมายโดยตรงเท่านั้น แต่รวมไปถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง
มหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นบรรษทัมหาวิทยาลยั (Corporate University) มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการ
ข้ึนค่าหน่วยกิต การให้เอกชนเขา้มาบริหารหรือลงทุนในมหาวิทยาลยั หรือแมก้ระทัง่การแปรรูป
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ ซ่ึงอาจอธิบายสถานการณ์ โดยสรุปได ้ดงัน้ี 



169 

  

หน่ึง ในเชิงกฎหมาย มีมหาวิทยาลยัออกนอกระบบ โดยพิจารณาจาก
กระบวนการทางกฎหมาย คือ สภาผูแ้ทนราษฎร หรือ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ผ่านร่างกฎหมาย 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลยั ต่าง ๆ เพื่อแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดย ณ ขณะนั้นเร่ิมมี
กฎหมายแบบดงักล่าว ประกาศใช้ไปแลว้จ านวนมากโดยเป็นมหาวิทยาลยัท่ีออกนอกระบบตั้งแต่
ก่อตั้ งทั้ งส้ิน 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัพะเยา มหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลยันวมิน- 
ทราธิราช) สถาบันดนตรีกัลยาณิว ัฒนา และเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั และ มหาวทิยาลยัมกุฏราชวทิยาลยั 

ส่วนท่ีเหลือ เป็นมหาวิทยาลยัท่ีค่อย ๆ ทยอยแปรสภาพจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐ เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยมี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ขอออก
นอกระบบราชการเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2540 และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามมา ได้แก่ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มหา วิท ย าลัย ธ ร รมศาสต ร์มหาวิท ย าลัย ศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  มหาวิ ทย าลัย ศิ ลป าก ร  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และมีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ซ่ึงออกจากระบบราชการในปี พ.ศ. 2560 

สอง ในเชิงเทคนิค กระบวนการแปลงสภาพมหาวทิยาลยัท่ีมากกวา่ในเชิง
กฎหมาย หรืออาจเรียกวา่การเปล่ียนแปลงสู่การเป็น “บรรษทัมหาวิทยาลยั (Corporate University)” 
กล่าวคือ เป็นการแปรรูปในเชิงโครงสร้างการจดัเก็บรายได้และบริหารค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีลกัษณะท่ี
แนบเนียนและแยบยลกวา่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในเชิงกฎหมาย ทั้งน้ี อาจพิจารณา
จากกรณีของการจดัเก็บรายได้ของมหาวิทยาลยั อาทิ การจดัสอบในโครงการรับตรง โดยเก็บค่า
สมคัรสอบเขา้มหาวิทยาลยัหรือคณะ การแปรรูปบางองค์กรในมหาวิทยาลยัให้มีการบริหารงาน
และจดัเก็บรายได้แบบเอกชน เช่น การจดัตั้งส านักงานจดัการทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
รวมถึง การน าพื้นท่ีหรือสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลยัมาใชเ้พื่อหารายไดเ้ขา้มหาวิทยาลยั เช่น 
การน าสนามกีฬาของมหาวทิยาลยัใหเ้อกชนเช่าจดังาน หรือใชเ้ป็นสนามของสโมสรฟุตบอลอาชีพ 
การใหส้ัมปทานเอกชนเขา้มาบริหารและจดัเก็บรายไดข้องโรงอาหารภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้  
 

 วเิคราะห์ขบวนการนักศึกษาในเชิงเป้าหมายของขบวนการ 4.2.2
จากบริบทขา้งตน้ ทั้งสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีระดบัความเขม้ขน้นอ้ยลง และการชนะ

การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยท่ีไดต้อกย  ้าสถานการณ์ทางการเมือง โดยการเพิ่มระดบัความชอบ
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ธรรมในการเขา้มาท าหน้าท่ีของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ และลดความชอบธรรมในการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองแบบขดัขวางทา้ทายอ านาจรัฐของขบวนการภาคประชาชนเหลือง -แดง ดงันั้น ในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวเราจึงเห็นการชุมนุมประทว้งในลกัษณะของการขบัไล่รัฐบาลนอ้ยลง แต่กลบัมา
เป็นการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนมากข้ึน เช่น ปัญหาท่ีดินท ากิน 
ราคาพืชผลทางการเกษตร การคัดค้านการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การเรียกร้องเชิง           
อตัลกัษณ์ของคนชายขอบ เป็นตน้  

ดงันั้น เม่ือจุดสนใจของขบวนการภาคประชาชนเบ่ียงเบนไปจากการพุ่งเป้าขบัไล่รัฐบาล
น้อยลง นักเคล่ือนไหวจากองค์กร NGOs และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ก็หันไปสนับสนุนการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนมากข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายกบัการเมืองภาค
ประชาชนในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2549  

ในขณะเดียวกันสถานการณ์ส าคญัอีกประการ คือการขยายเพดานของเสรีภาพในการ
แสดงออกและเคล่ือนไหวต่อประเด็นต่าง ๆ ให้เพิ่มข้ึน โดยมีการจ ากดัสิทธิเสรีภาพประชาชนจาก
ฝ่ายรัฐท่ีลดลง และการพฒันาของการเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเพิ่มข้ึน เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท า
ใหก้ารเคล่ือนไหวทางสังคมของภาคประชาชน และขบวนการนกัศึกษาท าไดอ้ยา่งมีอิสระมากข้ึน  

ด้วยความหลากหลายของประเด็นเคล่ือนไหว ทั้ งในเชิงอุดมการณ์ของนักกิจกรรม
นกัศึกษา ความสนใจเฉพาะตวัของนกักิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ และสถานการณ์ความสนใจตามกระแส
ของบรรดานักศึกษาและกระแสสังคม ประกอบการเคล่ือนไหวท่ีชัดเจนเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่ม
กิจกรรมขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ จึงท าให้เราสามารถจดัแบ่งประเภทเป้าหมาย และความ
สนใจของขบวนการนกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดข้ึน โดยไม่ถูกจ ากดัไวแ้ต่เพียงกรอบท่ีเนน้
สถานการณ์การเมืองเฉพาะหน้าดงัในห้วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ท่ีผ่านมา จึงอาจแบ่งเป็นประเด็น
ความสนใจของขบวนการนกัศึกษาได ้ดงัน้ี 

4.2.2.1 ความสนใจในประเด็นโครงสร้างทางการเมือง 
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนไป ประกอบกับแนวโน้มของขบวนการภาค

ประชาชนท่ีเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการเมืองสีเส้ือนอ้ยลง และหนัไปให้ความสนใจกบัประเด็นความ
เดือดร้อนอ่ืน ๆ มากข้ึน ไดท้  าให้ความสนใจของขบวนการนกัศึกษาเบ่ียงเบนออกจากการเมืองเชิง
โครงสร้างมากข้ึนด้วย โดยเฉพาะโครงสร้างการเขา้สู่อ านาจเพื่อเป็นรัฐบาล กล่าวคือ แทนท่ีจะ
เคล่ือนไหวเพื่อประท้วงรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเพื่อให้อีกฝ่ายได้เข้าสู่อ านาจ กลับเปล่ียนเป็นการ
เคล่ือนไหวเพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขเชิงนโยบาย และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

 แต่กระนั้ น ความสนใจเชิงโครงสร้างอีกประเด็นท่ีเข้ามาแทนท่ี และเป็น
โครงสร้างทางการเมืองในระดบัท่ีสูงข้ึน อนัไดแ้ก่ โครงสร้างสถาบนัพระมหากษตัริย ์โดยเฉพาะ
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ประเด็นการร่วมรณรงคแ์กไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ร่วมกบั คณะรณรงคแ์กไ้ขมาตรา 
112 (ครก. 112) 

1) การร่วมรณรงคแ์กไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 
ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว ช่วงประมาณเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 
ท่ีมาของขบวนการ จุดเร่ิมตน้ของประเด็นดงักล่าว ท่ีท าให้นกัศึกษาเร่ิม

หันมาสนใจน่าจะมาจาก 3 กระแสส าคญั คือ (1) การรุกหนักของการใช้ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 เป็นเคร่ืองมือในการลงโทษผูเ้คล่ือนไหวทางการเมือง เช่น คดีอากง เป็นตน้ ซ่ึงไดท้  าให้
ประเด็นดงักล่าวเขา้สู่ประเด็นทางการเมืองทนัที (2) แนวคิดของคณาจารยแ์ละปัญญาชนในการจดั
เวทีสาธารณะถกเถียงแลกเปล่ียนเก่ียวกบัประเด็นสถาบนัพระมหากษตัริยก์บัการเมือง (3) ประเด็น
เร่ืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดก้ลายเป็นกระแสสังคมและกระแสในทางวิชาการท่ีส าคญั
ซ่ึงเร่ิมจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

เป้าหมายและยทุธวธีิ  การเคล่ือนไหวของนกัศึกษาในการร่วมคณะรณรงค์
แกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ท่ีนกัศึกษาเขา้ไปมีบทบาทในแง่ของการสนบัสนุนการ
เคล่ือนไหว แมไ้ม่ไดปี้กกลา้ขาแขง็ทางความคิด แต่ก็เป็นฝ่ายรับเอาแนวคิด และขยายความเผยแพร่
แนวคิดของนกัวิชาการ ให้เป็นท่ีเปิดกวา้งในสังคม โดยบทบาทหลกัของนักศึกษา ใน ครก. นั้น 
เป็นดงัเช่นท่ี พรชยั ยวนย ี(ขบวนการนกัศึกษา, สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) ไดอ้ธิบายวา่  

ปีนั้น (พ.ศ. 2555) ประเด็นใหญ่ ๆ คือเร่ือง มาตรา 112 คือ สนนท. อยู่ใน ครก. 112 
ด้วย สนนท. ท่ีเข้าไปก็จะมีบทบาทในการจัดเสวนาในต่างจังหวดักับนักศึกษา เช่นท่ี ม.
ขอนแก่น  ม.นเรศวร ท่ีพิษณุโลก ก็จะเอาวิทยากรส่วนกลางคือไป ลิงคก์บั นิติราษฎร์ ครก. แต่
เราก็จะเป็นส่วนเสริมของคนพวกน้ีมากกว่า คือเขาจะส่งต่อความคิดให้เรา อิทธิพลทาง
ความคิดของนกัศึกษาตอนนั้นก็จะมี นิติราษฎร์ สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล คือ นกัศึกษารุ่นหลงั ๆ ก็
ไดรั้บอิทธิพลจากพวกน้ี 

การเคล่ือนไหวดังกล่าว แม้ว่าขบวนการนักศึกษา และนักกิจกรรม
นกัศึกษา จะท าหนา้ท่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเล็ก ๆ ของเครือข่ายนกัวิชาการ-นกักิจกรรม เท่านั้น แต่นัน่
ก็เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของการสร้างเครือข่ายและการส่งต่อทางความคิดระหวา่งนกัศึกษากบับรรดา
นกัวชิาการชั้นแนวหนา้ของประเทศ ซ่ึงท าใหน้กักิจกรรมนกัศึกษามีการตกผลึกทางความคิด และมี
แนวทางในการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ตามมา 
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2) การเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาเพื่อปกป้องพื้นท่ีในการ
เค ล่ือนไหวเ ก่ียวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา  112 โดย เฉพาะพื้ น ท่ีใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว มกราคม – กุมภาพนัธ์ 2555 
ท่ีมาของขบวนการ ตามท่ี มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง       

การไม่อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเพื่อจดักิจกรรมเคล่ือนไหวช้ีน ามวลชน ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการเสนอใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซ่ึงเป็นไปตามมติ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 โดยให้เหตุผลว่า เป็นการ        
ไม่สนับสนุนการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเส่ียงต่อความขดัแยง้ อนัน ามาซ่ึงความเสียหายต่อ
มหาวทิยาลยั และกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชาติบา้นเมือง โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
เคล่ือนไหวเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เท่านั้ น แต่ยงัคงให้เสรีภาพกับการ
เคล่ือนไหวในเร่ืองอ่ืน ๆ อยู ่ 

แต่กระนั้น มติดงักล่าวก็ท าให้เกิดเป็นกระแสทั้งบวกและลบต่อการจ ากดั
เสรีภาพในการเคล่ือนไหวดงักล่าว โดยฝ่ายหน่ึงมีความเห็นวา่ มติดงักล่าว เป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ย
หลกัการของมหาวทิยาลยัและขดัขวางเสรีภาพทางวชิาการ และมีขอ้เรียกร้องให ้ก.บ.ม. ทบทวนมติ
ดงักล่าว โดยมีการเคล่ือนไหวส าคญั อาทิ แถลงการณ์ อมธ. การจดัเสวนา “เม่ือเสรีภาพถูกตั้ง
ค าถาม” รวมไปถึงกรณีการวางพวงหรีดเพื่อเคล่ือนไหวเชิงสัญลกัษณ์ “ธรรมศาสตร์ตายแลว้” ท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เป็นตน้  

ในขณะท่ีอีกฝ่ายยงัคงยืนยนัและสนบัสนุนมติดงักล่าว โดยผูบ้ริหารคณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไดอ้อกแถลงการณ์ ยืนยนัการปฏิบติั
ตามมติของ ก.บ.ม. อีกทั้งยงัมีการนัดชุมนุมศิษยเ์ก่า ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์      
เพื่อยืน่หนงัสือเรียกร้องให้มีการด าเนินการทางวินยักบัคณาจารยก์ลุ่มนิติราษฎร์ นอกจากน้ี ภายใน
องค์กรของ อมธ. เอง ยงัมีการแสดงความคิดเห็นในนามส่วนตวัเพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย        
ท  าประชามตินกัศึกษาเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวเพื่อแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ดว้ย  

สุดทา้ยแลว้ ประเด็นการเคล่ือนไหวดงักล่าวจบลงในช่วงระยะเวลาอนัสั้น 
โดย ก.บ.ม.มธ. ไดมี้การนดัประชุมด่วนเพื่อทบทวนมติ ในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555 และยืนยนัถึง
มติวนัท่ี 30 มกราคม 2555 วา่ ไม่ไดเ้ป็นการจ ากดัเสรีภาพทางวิชาการแต่อยา่งใด โดยการจดัเสวนา
ทางวิชาการเก่ียวกบัประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ยงัสามารถท าได ้แต่มหาวิทยาลยัขอให้พึง
ระวงัมิใหเ้กิดการเผชิญหนา้ทางความคิดท่ีแตกต่างจนเกิดความรุนแรง และละเมิดกฎหมายเท่านั้น  
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นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยงัมีกรณีอ่ืน ๆ ท่ีขบวนการนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามปกป้องพื้นท่ีของเสรีภาพเร่ืองดังกล่าวอีก อาทิ การออก
แถลงการณ์ อมธ. และการเคล่ือนไหวของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้ส่ือมวลชนหยุดคุกคาม
เสรีภาพในการเข้ารับการศึกษาของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ท่ีใช้นามแฝงว่า “ก้านธูป” ซ่ึงถูก
ส่ือมวลชนเสนอข่าวเผยแพร่และกล่าวหาวา่มีความคิดเห็นท่ีส่อไปในทางเป็นปรปักษ์กบัสถาบนั
พระมหากษตัริย ์อนักระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นตน้ (อมธ. ออกแถลงการณ์กรณี ‘กา้น
ธูป’ เรียกร้องต่อส่ือมวลชน-มหาวทิยาลยั, 2555) 

3) กิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเด็นส าคญัเก่ียวกับ
สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละเสรีภาพในการแสดงออกแลว้ กิจกรรมอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ จะยงัคง
เนน้หนกัท่ีการจดังานเสวนาวิชาการ และงานร าลึกต่าง ๆ ท่ีนอกจะเป็นการร าลึกถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองในโอกาสต่าง ๆ แลว้ ยงัเป็นงานรวมตวันกัวิชาการ นกักิจกรรมนกัศึกษารุ่นต่าง ๆ รวมถึง
นกัเคล่ือนไหวทางการเมือง ใหม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความตระหนกัรู้ทางการเมือง และมีวาระ
ในการซ่อนเร้นในการเตรียมสร้างสรรค์การเคล่ือนไหวทางการเมืองใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนใน
มหาวทิยาลยัดว้ย   

4.2.2.2 ความสนใจในประเด็นการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ของนกัศึกษา 
การเมืองเชิงอตัลกัษณ์ของนกัศึกษา คือ การเคล่ือนไหวแสดงออกเพื่อสร้างตวัตน

ของนกัศึกษาบนพื้นท่ีทางสังคม โดยการก าหนดคุณค่า ความหมาย และอตัลกัษณ์ของความเป็น
นกัศึกษา ซ่ึงส าหรับการต่อสู้ดงักล่าวแลว้ ส่วนหน่ึงคือการแสดงออกดา้นเสรีภาพของนกัศึกษาเพื่อ
ปลดแอกตวัเองออกจากกฎเกณฑ/์ชุดความคิดทางสังคมท่ีครอบง าพวกเขา หรือกฎเกณฑ์ท่ีพยายาม
บิดเบือนความหมายของความเป็นนกัศึกษาท่ีพวกเขาวาดเอาไว ้เช่น จารีตของสังคมท่ีท าให้พวกเขา
ไม่สามารถมีอิสระในการกระท าใด ๆ รวมถึง ระเบียบ ความเช่ือ เคร่ืองแต่งกาย ท่ีท าให้พวกเขาตอ้ง
ติดอยูก่บักรอบระเบียบกฎเกณฑ ์เป็นตน้   

1) กรณี ขบวนการต่อตา้นการบงัคบัแต่งชุดนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์  

ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว ช่วงประมาณเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2556 
ท่ีมาของขบวนการ การเคล่ือนไหวเร่ืองการแต่ง หรือไม่แต่งชุดนกัศึกษา 

ถือเป็นประเด็นหน่ึงท่ีพดูถึงกนัมากอยา่งลบั ๆ ในหลายสังคมมหาวิทยาลยั แต่กระนั้นก็อาจจะมีแค่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ียงัคงมีพื้นท่ีให้ถกเถียงหรือเลือกจะแสดงออกในเร่ืองน้ีอย่างเต็มท่ี 
ในขณะท่ี ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2547 ขอ้ 13 ไดบ้ญัญติัไว้
อยา่งชดัเจนวา่ “นกัศึกษาตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเหมาะสมแก่กาลเทศะหรือแต่งเคร่ืองแบบนกัศึกษา” 
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(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547) จึงหมายถึง นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่จ  าเป็นตอ้งแต่ง
กายชุดนักศึกษาเขา้เรียนก็ได้ แต่กระนั้น ก็ยงัคงมีบางวิชาท่ีอาจารยผ์ูส้อนพยายามก าหนดความ
เหมาะสมของการแต่งกาย โดยให้นกัศึกษาแต่งชุดนกัศึกษาเขา้เรียน จนกลายเป็นประเด็นท่ีเกิดข้ึน
ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือวิชาท่ีบงัคบัให้แต่งชุดนกัศึกษาเป็นวิชาพื้นท่ีฐานนกัศึกษาทุกคน
ตอ้งเรียน นัน่คือวชิา สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหสั TU130) 

เป้าหมาย ในระยะแรกเป็นเพียงการส่ือสารให้รายวิชา สหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ยกเลิกการบงัคบัให้นกัศึกษาแต่งกาย
ดว้ยชุดนกัศึกษาเพื่อเขา้เรียน อนัไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีไม่ไดก้  าหนดขอ้บงัคบัใน
เร่ืองน้ีไว ้แต่ในระยะต่อมา การเคล่ือนไหวดงักล่าวก็ขยบัเป้าหมายไปสู่การรณรงค์ให้นักศึกษา
โดยทัว่ไปตระหนกัถึงเสรีภาพของการไม่ถูกบงัคบัใส่ชุดนกัศึกษา และรวมไปถึงการเคล่ือนไหว
เพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เพื่อสร้างความชดัเจนในการไม่บงัคบัแต่งชุดนกัศึกษาดว้ย  

ยุทธวิธีการเคล่ือนไหว ปรากฏจากกรณีแฟนเพจเฟซบุ๊ก “สภาหนา้โดม” 
กลุ่มกิจกรรมหน่ึงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เม่ือวนัท่ี 6 กันยายน 2556 เป็นภาพ
โปสเตอร์ท่ีอ้างว่าติดอยู่ทัว่มหาวิทยาลัย ซ่ึงในภาพดังกล่าวมีนักศึกษาก าลังร่วมเพศกันในชุด
นกัศึกษา และมีขอ้ความแนวประชดประชนั ซ่ึงภายหลงัทราบวา่เป็นการจดัท าโดย ศรัญย ์ฉุยฉาย 
หรือ อั้ม เนโกะ หน่ึงในนกักิจกรรมนกัศึกษาท่ีเป็นหญิงขา้มเพศ ซ่ึงเธอไดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงการท า
โปสตเ์ตอร์ดงักล่าว วา่ (Fah SK, 2556) 

อยา่งแรกคือ TU 130 บงัคบัใส่ชุดนกัศึกษามานานมาก มหาวิทยาลยัก็รู้เร่ือง แต่ไม่
ออกมาแสดงอะไร แต่เราก็ไม่รู้วา่ ท่ีอาจารยป์ริญญา เทวานฤมิตรกุล ออกมาให้สัมภาษณ์ 
คือ เขาไม่รู้จริงหรือเปล่า อนัน้ี ก็ไปตดัสินอะไรไม่ได ้อีกประเด็น คือ มีบางวิชา ไม่ว่าจะ
เป็นคณะวิทยฯ์ หรือบญัชี ศิลปศาสตร์ภาคภาษาไทยบางคนยงับงัคบัให้ใส่ชุดนกัศึกษาใน
การเรียนการสอบ ประเด็นท่ีสามคือ ไม่ควรบงัคบัให้ใส่ชุดนักศึกษาตอนสอบ เพราะ 
สุดทา้ย มนัไม่ไดช้ี้วดัวา่ คุณเอาชุดนกัศึกษาไปสอบ หรือเอาสมองไปสอบ ในประเทศท่ี
เจริญแลว้ ก็ไม่ไดบ้งัคบัวา่ตอ้งใส่ชุดนกัศึกษาไปสอบ 

ยิ่ งไปกว่านั้ น  ย ัง มีการแสดงออกเ ชิงสัญลักษณ์ เพื่ อน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงยกเลิกการบงัคบัเร่ืองชุดนกัศึกษา โดยท่ีมีนกักิจกรรมนกัศึกษาจ านวนหน่ึง แต่งกายชุด
นกัศึกษาเขา้ไปรับใบขอ้สอบย่อย (Quiz) ในวิชา TU130 ตามท่ีวิชาบงัคบั และพร้อมกนัถอดชุด
นกัศึกษาออกกลางห้องเรียน เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับการบงัคบัดงักล่าว จนเป็นประเด็นให้
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นกัศึกษาหลายคนตอ้งโดนเรียกเขา้สอบสวนและเอาผิดทางวินยันกัศึกษา ซ่ึงคู่กรณีท่ีมีส่วนอย่าง
มากในการบงัคบัใหแ้ต่งชุดนกัศึกษา ก็คือผูบ้ริหารของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีอง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโปสเตอร์ดังกล่าว จะส่งผลให้ ผศ.ดร.ปริญญา         
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ต้องต่อสายถึงคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ           
เพื่อระงบักฎการบงัคบัให้แต่งชุดนกัศึกษาดงักล่าว แต่อาจารยป์ริญญาก็ยงัคงมีท่าทีวิพากษว์ิจารณ์
กรณีการรณรงค์ท่ีไม่เหมาะสมของนักศึกษาเช่นกัน โดยปรากฏค าให้สัมภาษณ์ของ ปริญญา          
เทวานฤมิตรกุล ท่ีอา้งถึงวา่ (รพีพรรณ สายณัห์ตระกลู, 2556)  

ผมเห็นว่านกัศึกษามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก แต่ตอ้งมีขอบเขต ตอ้งไม่ล ้ า
เส้น ซ่ึงภาพโปสเตอร์ท่ีปรากฏออกมาน้ีผมก็เพิ่งเห็น ซ่ึงไม่เหมาะสม การแสดงความ
คิดเห็นนั้นท าได้ แต่ไม่ควรเกินเลย แมแ้ต่รัฐธรรมนูญมาตรา 28 ก็ก าหนดไวช้ดัเจนว่า
เสรีภาพนั้นท าได ้ตราบใดท่ีไม่ละเมิดผูอ่ื้นหรือละเมิดศีลธรรม ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงคุณค่า
ความดีงามบางประการในสังคม 

กระแสเร่ืองชุดนกัศึกษาดงักล่าว เป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมากทั้งในวง
ของนกัศึกษาและในส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งฝ่ายท่ีเห็นดว้ยกบัการบงัคบัแต่งชุดนกัศึกษา และฝ่ายท่ี
ไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัแต่งชุดนกัศึกษา ลามไปจนถึงมีจนกระทัง่ มีการตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อ
ล้อเลียนเร่ืองดังกล่าว ช่ือ “ใน มธ. ตะวนัออก” และ “ใน มธ. ตะวนัตก” ซ่ึงล้อเลียนการแบ่ง
ความคิดของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเห็นดว้ยกบัการไม่บงัคบัแต่งชุดนกัศึกษา ซ่ึงมกัเป็นนกัศึกษากลุ่มคณะ
สังคมศาสตร์ ในขณะท่ีนกัศึกษาคณะกลุ่มสายวทิยาศาสตร์และสุขภาพ มกัจะเห็นดว้ยกบัการบงัคบั
แต่งชุดนกัศึกษา 

แฟนเพจดงักล่าวเป็นกระแสท าให้นกัศึกษาทัว่ไปสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ข้ึนเพื่อตอบรับกระแสดังกล่าว อาทิ แฟนเพจรัฐ(ศาสตร์)อิสระแห่งสมาพนัธรัฐธรรมศาสตร์         
รัฐอาณานิคม มธ. ริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา เป็นตน้ จนเร่ืองลามไปถึงส่ือมวลชน และสร้างความสงสัย
ให้กับสังคมภายนอก และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ กลายเป็นกระแสสร้างแฟนเพจระดับชาติใน
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น แฟนเพจราชอาณาจกัร ม.กรุงเทพ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ทุกแฟนเพจก็
ยงัเป็นแค่การเสียดสีท่ีเร่ิมจากประเด็นเร่ืองชุดนกัศึกษาเท่านั้น ไม่ไดมี้นยัยะถึงการแบ่งแยกดินแดน
จริงจงั (ศุภเดช ศกัด์ิดวง, 2556) และจากการนบัรวมสถิติเพียงสามวนัตั้งแต่เร่ืองน้ีกลายเป็นกระแส 
ก็มีการตั้งแฟนเพจลอ้เลียนเร่ืองดงักล่าวไปแลว้ กวา่ 100 แฟนเพจ (เทวฤทธ์ิ มณีฉาย, 2556) 

จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์โปสเตอร์ท่ีรุนแรง และนักศึกษาท่ีคดัคา้นชุด
นกัศึกษากลายเป็นพวกหัวรุนแรงในสายตาผูใ้หญ่ กระแสการตั้งแฟนเพจต่าง ๆ ในเฟซบุ๊กก็ท าให้
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เร่ืองดงักล่าวกลายเป็นแค่เร่ืองเล่นสนุกของบรรดานกัศึกษาท่ีเสียดสีกนัทีเล่นท่ีจริง แต่สามารถท า
ให้นกัศึกษาในหลายมหาวิทยาลยัตั้งค  าถามกบัเร่ืองชุดนกัศึกษาได ้ดงัท่ี แอดมินแฟนเพจ “ใน มธ. 
ตะวนัออก” ไดเ้ปิดเผยถึงความคิดเบ้ืองหลงัวา่ (เทวฤทธ์ิ มณีฉาย, 2556) 

ตอนแรกก็คิดไวแ้ลว้วา่จะมีคนท าเพจ “ใน มธ ตะวนัตก” ข้ึนมาเป็นคู่ตรงขา้มกบั
ของเราแน่ๆ แต่คิดไม่ถึงวา่จะมีคนท าเพจอ่ืนๆมาอีกเกือบร้อยเพจ ค่อนขา้งตกใจเหมือนกนั 
แต่ก็คิดวา่เพจเหล่านั้นเป็นตวัช่วยส่งเสริมกระแสเพจ “ใน มธ ตะวนัออก” มากยิ่งข้ึน บาง
เพจค่อนขา้งมีสาระและน่าสนใจ เหมือนเป็นพื้นท่ีใหน้ าเสนอความไม่พอใจต่อสถาบนัของ
เขาในแบบท่ีเสียดสีเหมือนกนั 

...ตอ้งการท า Parody (ลอ้เลียน) อุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ของชาว 
มธ. ตะวนัออก หรือ คณะสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมบางคณะ โดยพยายามจะท า
เลียนแบบคนท่ีคิดเช่ือแบบนั้นจริง ๆ น าส่ิงท่ีเขาประพฤติปฏิบติัมาแสดงออก โดยคาดหวงั
ใหเ้กิดการตั้งค  าถามและขบคิดวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นขณะน้ี มนัสมเหตุสมผลหรือไม่  

 
นอกจากการเคล่ือนไหวทางส่ือสังคมออนไลน์แล้ว กลุ่มกิจกรรม

นกัศึกษาใน มธ. ยงัคงมีการเคล่ือนไหวในอีกหลายรูปแบบเพื่อพยายามจุดกระแสเร่ืองชุดนกัศึกษา 
เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง อาทิ การจดังานเสวนา “ชุดนกัศึกษากบัโปสเตอร์ : ความเพอ้ของ
เสรีภาพทุกตารางน้ิว” ท่ี บร.1 มธ. รังสิต เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ซ่ึงมี อั้ม เนโกะ ร่วมเสวนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นดว้ย  

งานเสวนาดงักล่าว ไม่เพียงแต่พยายามวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเร่ืองการ
บงัคบัแต่งชุดนกัศึกษาในบางวิชา แต่ยงัคงมีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดงักล่าวไปถึงเร่ือง เสรีภาพ 
ศีลธรรม และสังคมส่วนรวม ซ่ึงสองส่วนหลังนั้ นต่างก็เป็นเส้นข้อจ ากัดของเสรีภาพท่ีท าให้
นกัศึกษาตอ้งคิดทบทวน เพราะศีลธรรมของแต่ละคนไม่เท่ากนั เสรีภาพจึงมกัถูกคนอ่ืน ๆ ในสังคม
จ ากดัดว้ยส่ิงน้ี และนอกจากน้ีงานเสวนายงัมีการวเิคราะห์ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั
วา่ท่ีจริงแลว้การไม่แต่งชุดนกัศึกษาถูกหรือผดิ ถา้มองในมุมของกฎหมาย 

ส าหรับประเด็นน้ี การเคล่ือนไหวของนกัศึกษาในอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีคน
ภายนอกคิดไม่ถึง คือการต่อสู้โดยการใช้กฎหมาย ซ่ึงถึงแมจ้ะไม่ได้ผลตามท่ีคาดหวงั แต่ก็ตอ้ง
ยอมรับวา่ ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวโดยใช้กฎหมาย หรือการตีความโดยใช้ความรู้ทางดา้นกฎหมาย
ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ค่อนข้างจะเป็นทรัพยากรความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กับขบวนการ
นกัศึกษาเป็นอยา่งมาก ดงัท่ี รังสิมนัต ์เคยกล่าวถึงวา่ 
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ตอนแรกเราไดว้างยา ในขอ้บงัคบัว่าดว้ยวินยันกัศึกษา ซ่ึงจะท าให้เรามัน่ใจไดว้่า 
ขอ้บงัคบัน้ีจะไม่เอาผิดกบันกัศึกษา ถา้ไม่ใส่ชุดนกัศึกษา แต่จะไปเอาผิดกบัใครก็ตามท่ี
บงัคับให้ใส่ชุดนักศึกษา มันเลยท าให้นักศึกษาไม่ต้องถูกบงัคับอีกต่อไป แต่ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนก็คือมนัตอ้งรอให้ขอ้บงัคบัน้ีถูกประกาศใช้ก่อน และมนัก็ไม่มีความแน่นอนหรอ
กวา่มนัจะไม่ถูกแกไ้ข แต่วา่ขอ้บงัคบัน้ี มนัรวมคนจากทั้งสภาและ อมธ. มาร่วมกนัร่าง ใช้
เวลากนัมาก ในการร่าง ขอ้บงัคบัน้ี 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะไม่ใช่คร้ังแรกท่ีประเด็นเร่ืองชุดนกัศึกษามีขอ้ถกเถียง
ในสังคมธรรมศาสตร์ แต่ในปี พ.ศ. 2556 เร่ืองชุดนักศึกษาก็กลับเข้ามาเป็นประเด็นอีกคร้ัง               
อย่างน่าสนใจ และเป็นกระแสไปไกลถึงสังคมภายนอกมหาวิทยาลยั ความแตกต่างของยุคสมยัท่ี
เป็นปัจจัยให้การกลับมาของเร่ืองชุดนักศึกษาคร้ังน้ีต่างจากคร้ังอ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจยัส าคัญท่ีท าให้
นกัศึกษายคุน้ี ไปไดไ้กลกวา่เดิมคงหนีไม่พน้ประเด็นของ “ส่ือสังคมออนไลน์” นัน่เอง 

2) กรณีศึกษา ขบวนการเคล่ือนไหวต่อตา้นโซตสั-รับน้อง-ประชุมเชียร์ 
(กลุ่ม Anti Sotus) 

ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวระยะยาวตั้งแต่ พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั 
ท่ีมาของขบวนการ กิจกรรมรับน้องใหม่ เป็นวฒันธรรมประเพณีของ

มหาวิทยาลยัอยา่งหน่ึง ซ่ึงนิสิตหรือนกัศึกษาใหม่ ตอ้งพบเจอในการกา้วเขา้สู่ร้ัวมหาวิทยาลยั โดย
แต่ละท่ีนั้นก็จะมีการรับนอ้งมีรูปแบบและความเขม้ขน้ต่างกนัไป บางแห่งอาจมีลกัษณะอ านาจนิยม
เต็มรูปแบบ มีการใช้ความรุนแรงทั้งในเชิงวฒันธรรมและเชิงกายภาพ บางแห่งอาจมีลกัษณะก่ึง
กดดนั หรือก่ึงบงัคบัเขา้ร่วม หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นแค่ความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว หรือใน
บางคณะบางมหาวทิยาลยัก็ไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่การรับนอ้งอยูเ่ลย เช่น มหาวทิยาลยัเปิด เป็นตน้  

กิจกรรมรับน้องนั้น ไม่ไดส้ัมพนัธ์กบัการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตนกัศึกษา
เสมอไป เพราะการรับนอ้ง ในแง่มุมหน่ึงนั้น คือ พิธีกรรมท่ีถูกจดัวางไวเ้ฉพาะกลุ่ม ข้ึนอยู่กบัการ
แบ่งกลุ่มในแต่ละสถาบนัการศึกษาว่านักศึกษาใหม่เหล่านั้น จะถูกจดัวางหรือสมคัรใจไปเข้า
ร่วมกบักลุ่มใดบา้ง อาทิ การรับน้องมหาวิทยาลยัมหาสารคามท่ีบงัคบันักศึกษาทั้งหมดเขา้ร่วม    
การรับนอ้งคณะ ในหลาย ๆ มหาวทิยาลยั หรืออาจแบ่งเป็นการรับนอ้งสาขา โต๊ะ บา้น สุดแลว้แต่ท่ี
จะมีการจดัแบ่ง รวมไปถึงการรับน้องของกลุ่มกิจกรรม เช่น กลุ่มรักบ้ีฟุตบอล หรือกลุ่มฟุตบอล 
อะไรประเภทน้ีดว้ย เพราะกิจกรรมเหล่าน้ี ถือเป็นกระบวนการหน่ึงในการขดัเกลานกัศึกษาใหม่ 
เพื่อใหพ้วกเขาไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอา้งอิง (Reference Group) ท่ีพวกเขาตั้งเป้าหมายไว ้
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นอกจากน้ี ในบางแห่งอาจมีการเรียกขานการรับน้องท่ีแตกต่างออกไป 
เช่น กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นตน้ ดงันั้น ดว้ยรูปแบบของการจดั
แบ่งกลุ่มนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั ทั้งในเชิงหน่วยนบั และความแตกต่างของแต่ละสถาบนัการศึกษา 
จึงไม่ไดห้มายความวา่ การรับนอ้งจะเท่ากบัส่ิงท่ีเรียกวา่ “โซตสั” (SOTUS) เสมอไป 

 “ระบบโซตสั (SOTUS) ถือเป็นหน่ึงในแบบแผนปฏิบติัของชีวิตในมหาวิทยาลยั 
โดยทัว่ไปเป็นการกล่าวถึงระบบท่ีเป็นตวัย่อมาจากการนบัถืออาวุโส (Seniority) ยึดมัน่
ระเบียบ (Order) ประเพณี (Tradition) ความสามคัคี (Unity) และน ้ าใจ (Spirit) ซ่ึงระบบน้ี
ขบัเคล่ือนผา่นการปกครองดูแลกนัเองระหวา่ง \รุ่นพี่\" และ \"รุ่นนอ้ง\" และผา่นการหล่อ
หลอมผา่นระบบการ \"รับนอ้ง\" และ \"หอ้งเชียร์\" (พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ, 2554) 

ซ่ึงจากค าจ ากดัความดงักล่าว “การรับนอ้ง/ห้องเชียร์/หรือกิจกรรมต่าง ๆ” 
ท่ีเกิดข้ึนภายในร้ัวมหาวทิยาลยั จึงเป็นเพียงภาคปฏิบติัหน่ึงของระบบวถีิชีวติในมหาวทิยาลยัเท่านั้น 
และการขดัขืนของบรรดานกัศึกษาส่วนหน่ึงต่อกิจกรรม/กระบวนการเหล่าน้ี ก็ไม่ใช่เพียงการขดั
ขืนต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเพียงเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการแข็งข้อต่อวฒันธรรมและธรรมเนียม
ปฏิบติัของกลุ่มอา้งอิงท่ีเป็นเจา้ของกิจกรรมดว้ย ซ่ึงอาจมีทั้งระบบอาวุโส ระบบอุปถมัภ ์และความ
เป็นพวกพอ้งท่ีสอดแทรกอยูใ่นแบบแผนเหล่าน้ี  

ค าอธิบายขา้งตน้ ก็เพื่อให้เขา้ใจบริบทดงักล่าวท่ีท าให้เห็นว่าขบวนการ
ต่อตา้นโซตสั-รับนอ้ง-ประชุมเชียร์ ลว้นมีตน้ทุนของการแข็งขืนต่อระบบท่ีตอ้งแลกเป็นอยา่งมาก 
มิใช่เพียงการถูกเพ่งเล็ง ถูกข่มขู่กดดนัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ แต่ยงัอาจกระทบต่อสถานภาพ
ท่ีจะคงอยู่กับตวับุคคลตลอดระยะเวลาของหลักสูตร หรือแมก้ระทัง่การท างานในอนาคตด้วย 
ดงันั้น ยุทธวิธี เคร่ืองมือ และประเด็นในการส่ือสารเคล่ือนไหวในเร่ืองดงักล่าว จึงมีความส าคญั
เป็นอยา่งมาก ทั้งในแง่การปกป้องสถานภาพของบุคคลท่ีเคล่ือนไหว รวมถึงตอ้งยอมรับผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัภาพลกัษณ์ของสถาบนัท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

เป้าหมาย ยทุธวธีิ และขอ้จ ากดัของการเคล่ือนไหว โดยท่ีสุดแลว้เป้าหมาย
สุดทา้ยของการเคล่ือนไหว ก็ถูกไล่ระดบัตั้งแต่ การขอเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการ ไปจนถึงการ
ยกเลิกระบบการรับนอ้ง แสดงออกมาในรูปแบบการต่อตา้นและแข็งขืนต่อระบบ ดงัปรากฏให้เห็น
ในทุกยุคสมยั ตั้งแต่บนัทึกของเสกสรร ประเสริฐกุล ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของการรับน้องในคณะ
รัฐศาสตร์ ช่วงปี พ.ศ. 2515 - 2516 มาจนถึงปัจจุบนั โดยมียุทธวิธีของการเคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกนั 
มีพื้นฐานการด าเนินการอยา่งนอ้ยใน 3 ยทุธวธีิ ไดแ้ก่  
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(1) ยุทธวิธีตามช่องทางการเมืองปกติ อันได้แก่ การเข้าแทรกแซง        
ผ่านการรวมตวัของกลุ่มหรือองค์กรนกัศึกษา เพื่อออกหนังสือ/ยื่นขอ้เรียกร้องต่อผูมี้อ  านาจตาม
กฎหมาย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี หรือผูมี้อ านาจอ่ืน ๆ ให้เข้ามา
ควบคุม/ก ากับดูแลการรับน้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการละเมิดสิทธิ เช่นกรณี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จะมีการออกประกาศ เร่ือง แนวทางการจดั
กิจกรรมรับนกัศึกษาใหม่ ในทุกปีการศึกษา ซ่ึงโดยมากมีสาระส าคญัเพียง 4 ประการ ไดแ้ก่ ห้าม    
มิใหมี้การรับนอ้งละเมิดสิทธิ/หรือมีพี่วา้ก การจดักิจกรรมตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะบดีหรือ
หน่วยงานท่ีดูแล การเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และสนบัสนุนการจดักิจกรรม
รับเพื่อนใหม่ ไม่ใช่รับนอ้งใหม่   

อยา่งไรก็ตาม วธีิดงักล่าวในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา พบวา่ ประกาศของผูมี้
อ  านาจเหล่านั้น แทบไม่มีผลในทางปฏิบติัจริง ๆ โดยมีขอ้สังเกต คือ ระบบแบบแผนและธรรม
เนียมปฏิบติัของนกัศึกษานั้น เป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีเกิดจากการหล่อหลอมของตวันกัศึกษาเอง 
การบงัคบัให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยอาศยักลไกภายนอกจึงมกัใช้ไม่ไดผ้ล และการเรียกร้องให้
มหาวิทยาลยั/ผูมี้อ  านาจใช้กลไกเชิงบังคบัเหล่าน้ี ก็เท่ากับเป็นการมอบอ านาจของนักศึกษาให้
มหาวทิยาลยัในการควบคุมเสรีภาพในการท ากิจกรรมของนกัศึกษาทางหน่ึง คลา้ยกบัการใชอ้  านาจ
นิยม เพื่อท าลายอ านาจนิยมอีกรูปแบบหน่ึงเท่านั้น หากจะส่งผลในเร่ืองดงักล่าว ก็คงเกิดจากการรับ
น้องท่ีมีผูไ้ด้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น เสียชีวิต/พิการ เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้มาตรการทาง
กฎหมายสามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากกวา่ 

(2) การจดัเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการรับนอ้ง/โซตสั/
ประชุมเชียร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ทั้ งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาผู ้ท่ีผ่าน
ประสบการณ์เขา้มาแสดงความคิดเห็น และถกเถียง สร้างเครือข่ายในการรณรงคแ์กไ้ขปัญหาระบบ
ดงักล่าว โดยมีนยัยะของกิจกรรมหลกั ๆ อยู่สองส่วน ไดแ้ก่ การระดมความคิดเห็น และการสร้าง
เครือข่าย เพื่อแกไ้ขปัญหาจากความหลากหลายของระบบในหลายมหาวิทยาลยั รวมถึงการสรรหา 
Best Practice ของการปฏิรูประบบรับนอ้งจากสถานศึกษาบางแห่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงแลว้  

ในแนวทางน้ี มีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจ คือ กระบวนการระดมความคิดเห็น
เหล่าน้ีไม่สามารถเขา้ถึงตวัการของปัญหาไดอ้ย่างจริงจงั เน่ืองจากนกัศึกษา/นกักิจกรรมท่ีเขา้ร่วม
กระบวนการส่วนใหญ่ มกัจะเป็นผูท่ี้ต่อตา้นระบบโซตสัเป็นทุนเดิม และเลือกท่ีจะหันหลงัให้กบั
กิจกรรมของกลุ่มท่ีตวัเองประสบมา ท าให้นกัศึกษากลุ่มน้ีมกัจะขาดแนวร่วมในการเปล่ียนแปลง 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่วนใหญ่จึงมกัเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายกนัภายใน
กลุ่มนกัศึกษาท่ีคิดเห็นคลา้ยกนัเท่านั้น  
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(3) ยทุธวธีิขดัขวางทา้ทายระเบียบแบบแผนเดิม ผา่นการรณรงค/์ประทว้ง
การรับน้องละเมิดสิทธิ เพื่อให้สังคมตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว ดงัเช่น ท่ี ไท ปณิธาน เล่าถึงการ
เดินรณรงคเ์ร่ืองปัญหาการรับนอ้ง ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต เม่ือปี พ.ศ. 2553 วา่ (ปณิธาน 
พฤกษาเกษมสุข, สัมภาษณ์, 23 กนัยายน 2559) 

เกิดจากการรวมกลุ่มของคนท่ีไม่เห็นด้วย ก็ไปรวมกลุ่มเพื่อน ๆ มา เน้นการ
ประสานงาน ตอนเดินประทว้งก็มีคนมาประมาณ 70-80 คน ... 

. . .  มีการจัดสัมมนาคร้ังนึงก่อน ท่ีท่ าพระจันทร์ บรรยากาศตอนนั้ นคือ
ประสบการณ์เราก็ไม่มี คนมา 20 คน เสร็จแล้วเขาก็มาช่วยต่อตอนเดินขบวนท่ีรังสิต ท า
หุ่นลอ้พี่วา้ก ท าป้ายผา้ จดังานเสวนา ถึงคนจะเดิน 70 คน 

 
ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่ ยุทธวิธีการประทว้งระบบรับนอ้งนั้น มีตน้ทุนท่ีตอ้ง

แลก และจะไม่สามารถมีผูส้นใจออกมามีส่วนร่วมจ านวนมากในสังคมมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เน่ืองจากธรรมศาสตร์นั้น มีหลกัการพื้นฐานเร่ืองของเสรีภาพเป็นทุนเดิม 
ประกอบกับความเป็นสังคมปัจเจกชนในบางส่วน ท าให้ไม่ค่อยมีการกดดัน (Social Sanction) 
ส าหรับผูท่ี้ออกมาร่วมกบักลุ่มดงักล่าวมากนกั และเป็นท่ีสังเกตว่าแทบไม่มีการจดัการเดินรณรงค์
ในเร่ืองน้ีท่ีมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ในประเทศไทยเลย 

นอกจากน้ี ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข ยงัไดใ้ห้ขอ้สังเกตวา่ การรณรงคใ์น
ยคุนั้น ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย จึงยงัคงขาดการกระจายของขอ้มูล
ข่าวสาร ข้อความท่ีส่ือสารออกไปจึงเกิดผลกระทบเฉพาะกลุ่มท่ีมาร่วมกิจกรรมและการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีรอบขา้งพวกเขา เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีคนเห็นนอ้ย (ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข, 
สัมภาษณ์, 23 กนัยายน 2559) 

อย่างไรก็ตาม ขบวนการต่อตา้นโซตสั ก็ยงัคงมีพฒันาการในเร่ืองของ
ยุทธวิธีการเคล่ือนไหวท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมยั การเขา้มาของ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการเคล่ือนไหวในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การสร้างสรรคใ์ห้เกิดยุทธวิธี
การเคล่ือนไหวแบบใหม่อีก 2 แบบ ท่ีจะกล่าวถึงน้ี  

(1) ยทุธวธีิการรณรงคเ์ชิงสัญลกัษณ์ เพื่อเสียดสีลอ้เลียนความลา้หลงัทาง
วฒันธรรม ของกลุ่มผูส้นบัสนุนระบบแบบแผนเดิม กล่าวคือ วิธีการดงักล่าว แมว้่าจะไม่ใช่วิธีท่ี
ใหม่ไปกว่าการเขียนป้ายผา้ หรือการท าหุ่นลอ้เลียนพี่วา้ก แต่ความทรงพลงัของวิธีการดงักล่าวท่ี
เกิดข้ึนในยุคของส่ือสังคมออนไลน์ คือ การเคล่ือนไหวท่ีน้อย แต่ทรงพลังมาก หมายความว่า          
ผูเ้คล่ือนไหวไม่จ  าเป็นตอ้งออกตวัในการรณรงค ์โปรยใบปลิว เพื่อเป็นข่าวและให้สังคมตระหนกั
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เห็นอีกต่อไป หากแต่ใชท้กัษะ/ความคิดสร้างสรรคใ์นการจุดประเด็นเพียงเล็กนอ้ย เพื่อสร้างกระแส
สังคมท่ีท าให้เกิดการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันต่อ เช่น กรณีกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อ
ประชาธิปไตย (LLTD) น าป้ายช่ือ “N’ป๋วย” ไปแขวนท่ีอนุสาวรีย ์อาจารยป๋์วย อ้ึงภากรณ์ เป็นการ
เสียดสีประเพณีการรับนอ้งใหม่ของบางคณะท่ียงัคงบงัคบัให้นกัศึกษาปีหน่ึงแขวนป้ายช่ือ ซ่ึงกรณี
ดงักล่าวท าใหน้กัศึกษาบางคณะถึงกบัยกเลิกประเพณีดงักล่าวเลยทีเดียว  

(2) ยทุธวธีิการเปิดโปง/ตีแผค่วามเลวร้ายของระบบโซตสัและการรับนอ้ง
ท่ีรุนแรง กล่าวคือ จากขอ้จ ากดัของการบอกเล่าประสบการณ์ความรุนแรงของการรับน้องท่ีอ่อน
ด้วยหลักฐาน และมีต้นทุนในการตีแผ่/รณรงค์ให้เกิดการเปล่ียนแปลง นั้น ส่ือสังคมออนไลน์    
อยา่ง Facebook และ Youtubeไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือชนิดใหม่ท่ีท าให้ขอ้จ ากดัดงักล่าวดอ้ยค่าลงไป 
ดว้ยการปกปิดขอ้มูลผูเ้ปิดโปงหรือตีแผค่วามเลวร้ายของระบบ ท าให้การเคล่ือนไหวต่อตา้นโซตสั
สามารถท าไดง่้ายข้ึน ดงัจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในส่วนของการอธิบายความเปล่ียนแปลง
ดา้นยทุธวธีิการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษา 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีขบวนการนกัศึกษาเขา้ไปเคล่ือนไหวเก่ียวกบัประเด็น
เชิงวฒันธรรม อย่างประเด็นชุดนักศึกษา และการต่อตา้นโซตสันั้น โดยรวมแลว้จะเก่ียวขอ้งกบั    
วถีิชีวติของพวกเขา และดูเหมือนวา่ในการเคล่ือนไหวประเด็นเหล่าน้ีจะเป็นเร่ืองท่ีพวกเขาประสบ
ความส าเร็จและเห็นผลส าเร็จในการท าใหส้ังคมนกัศึกษาและสังคมทัว่ไป สนใจกบัการเคล่ือนไหว
ของนักศึกษามากกว่าประเด็นท่ีพวกเขาเคล่ือนไหวเร่ืองการเมือง ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะประเด็น
เหล่าน้ี อยู่ใกลชิ้ดกบัฐานของนักศึกษาท่ีมาเคล่ือนไหวแบบชัว่คร้ังชั่วคราว เป็นเร่ืองท่ีนักศึกษา
ทัว่ไปเขา้ถึงง่าย และท่ีส าคญัคือการหลุดออกจากประเด็นทางการเมืองเชิงโครงสร้าง ซ่ึงนกัศึกษา
ทัว่ไปอาจมองว่าเป็นความขดัแยง้ ไม่ใสสะอาด มีความซับซ้อนและวุ่นวายจนเกินกว่าบรรดานกั
เคล่ือนไหวฝึกหดัจะเขา้ไปยุง่เก่ียว ดงัท่ี ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (สัมภาษณ์, 23 กนัยายน 2559)   
ใหค้วามเห็นไวว้า่ 

“ผมคิดว่าเร่ืองพวกน้ี (โซตสั ชุดนักศึกษา) ส าคญักว่าการเมืองอีก แต่พอท าไป
เร่ือย ๆ แลว้มนัหลุดไง เพราะว่า พอมนัเร่ิมมีช่ือ ทุกคนก็อยากไดม้นัไปโลดแล่นในเวทีท่ี
ใหญ่ข้ึน แต่ว่าความส าคญัของงานแบบน้ีก็คือหน่ึง มนัใกลชิ้ดกบัฐานมากกว่า และสอง 
มนัเป็นประเด็นท่ีทุกคนเล่นได ้ไม่ตะขิดตะขดักนัมาก ซ่ึงการเมืองอาจจะไม่ ยิ่งทะเลาะกนั
ใหญ่เลย เพราะพอมนัเป็นการเมือง มนัมีเร่ืองตดัสินใจเยอะ ไม่ใช่แค่เอาสีไปสาดแลว้จบ 
แต่มนัมีทั้งจะโดนจบัไหม รับเงินดีไหม ถา้ไปตรงน้ีถูกตอ้งไหม มนัซบัซ้อน ผูเ้ล่นมนัเยอะ
ข้ึน หลายคนไม่พร้อมท่ีจะท า หรือไม่มีประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะท าไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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เพราะฉะนั้น ฐานต้องมาก่อน กิจกรรมพวกน้ีมนัใกล้กับนักศึกษา มันได้ฐาน 
ใกลชิ้ดกบัคนมากข้ึน และมีความเป็นเอกฉนัทใ์นกลุ่มมากข้ึนท่ีทุกคนจะไดมี้ส่วนร่วม มนั
เหมือนเป็นสนามทดสอบประสบการณ์ พอสนามมนัเล็กกวา่ ตวัละคนมนัซบัซ้อนนอ้ยกวา่ 
มนัใส”  

ดงัท่ี ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข ไดใ้หค้วามคิดเห็นไว ้จึงอาจเป็นขอ้คน้พบ
ในเบ้ืองต้นว่า การประสบความส าเร็จของขบวนการนักศึกษาในการขับเคล่ือนประเด็นเชิง
วฒันธรรมเหล่าน้ีในมหาวิทยาลยั ท าให้พวกเขามีประสบการณ์และก าลงัใจในการกา้วเขา้ไปสู่การ
เคล่ือนไหวในสนามท่ีใหญ่ข้ึน และมีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีซับซ้อนมากข้ึนในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ 
ประเด็นการเมืองเชิงโครงสร้าง ซ่ึงตัวละครทางการเมือง อ่ืน ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ก าลัง
เคล่ือนไหวและขดัแยง้กนัอยา่งซบัซอ้น รอวนัปะทุเป็นการเคล่ือนไหวขนาดใหญ่อีกคร้ังหน่ึง  

4.2.2.3 ความสนใจในประเด็นการเมืองภายในมหาวทิยาลยั 
ประเด็นการเมืองในมหาวิทยาลยัท่ีกล่าวถึงน้ี มีความหมายโดยตรงถึงการประเด็น

การเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของนกัศึกษา หรือเป็นประเด็นท่ีนกัศึกษามี
ส่วนไดเ้สียเชิงทรัพยากรโดยตรง แต่ไม่ใช่ประเด็นเชิงอตัตลกัษณ์ ตามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ โดยใน
ท่ีน้ีประเด็นส่วนใหญ่ พุ่งเป้าไปท่ีความขดัแยง้ระหวา่งนกัศึกษากบัการบริหารมหาวิทยาลยั ซ่ึงแต่
เดิมนั้น อาจอธิบายไดว้า่เป็นการแยง่ชิงทรัพยากรโดยการจ ากดัสิทธิสวสัดิการต่าง ๆ ของนกัศึกษา 
และนกัศึกษาเรียกร้องท่ีจะเขา้ไปมีส่วนในการบริหารหรือเขา้ถึงทรัพยากรเหล่านั้น แต่ส าหรับใน
หว้งหลงัปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ปัญหาวา่ดว้ยทรัพยากรภายในมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ ถูกตีความใหม่ 
ภายใต ้ความพยายามท ามหาวทิยาลยัใหเ้ป็น “บรรษทัมหาวทิยาลยั” (Coporate University) หรือการ
ท ามหาวทิยาลยัของรัฐใหก้ลายเป็นเอกชนมากข้ึน (Privatization) โดยในประเทศไทยเรียกอีกช่ือวา่ 
“มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ” หรือ มหาวิทยาลยันอกระบบ ดงันั้น การเคล่ือนไหวของนกัศึกษา
ในประเด็นการเมืองในมหาวิทยาลัยท่ีว่าน้ี จึงกลายเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อคัดค้านการเป็น
มหาวิทยาลัยนอกระบบ ทั้ งในเชิงกฎหมาย และเชิงเทคนิค ท่ีค่อย ๆ ลดทอนสิทธิสวสัดิการ
นัก ศึกษ าให้ ลดลง เ ร่ื อยม า  ดัง จะได้ย กตัวอย่ า ง ในกรณีของขบวนการดัง ก ล่ า ว  ใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ดงัน้ี  
 กรณีศึกษา ขบวนการนักศึกษาคดัค้านมหาวิทยาลัยนอกระบบ ศึกษาเชิงพื้นท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว ช่วงประมาณเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2556 
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ท่ีมาและเป้าหมายของขบวนการ 
1) การคดัคา้นการออกนอกระบบในเชิงกฎหมาย 
กระบวนการน ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ออกนอกระบบนั้น เร่ิมข้ึนมา

นานแลว้พอสมควร โดยร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีจะแปลงเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ เร่ิมข้ึนตั้งแต่สมยั รศ.ดร.นริศ ชยัสูตร เป็นอธิการบดี เสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ และ 
ครม. มีมติเห็นชอบในหลกัการเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2548 โดยมีสาระส าคญั คือ  

ปรับเปล่ียนสถานะของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จากการเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ
ท่ีเป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐและเป็นนิติบุคคลภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาตามหลกัการกลางและแนวทางด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19  
สิงหาคม 2546 และในแนวทางเดียวกบัร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ
ฉบบัอ่ืน  ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี ไดอ้นุมติัหลกัการแลว้ ซ่ึงจะตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อหลกัการ
ปฏิรูปการเงินเพื่ออุดมศึกษา ทั้งน้ี ใหส้ านกังบประมาณร่วมพิจารณาเง่ือนไขรายละเอียด 

ดงันั้นแลว้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบบัดงักล่าว จึงมีลกัษณะด าเนินการแบบค่อยเป็น
ค่อยไป และใช้ระยะเวลาในการกลั่นกรอง เกลาภาษาของร่าง พ.ร.บ. ในชั้นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเวลานานพอสมควร แต่กระนั้น ประชาคมธรรมศาสตร์และบรรดากลุ่ม
นกักิจกรรมนกัศึกษาก็ยงัคงมีการเคล่ือนไหวในเร่ืองดงักล่าวอยูเ่ป็นระยะ ส่วนฝ่ายมหาวิทยาลยัก็มี
การจดัเวทีประชาคมเพื่อช้ีแจงกระบวนการออกนอกระบบเช่นกนั ปรากฏดงัเอกสาร “อธิการบดี
ตอบค าถามเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัในก ากบั เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2551 ในการรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....  ณ หอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ เ ม่ือว ันท่ี  2 เมษายน 2551 ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  

ประเด็นท่ีฝ่ายนกัศึกษากงัวลในช่วงนั้น ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของกระแสการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ว่ามีการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบถึงนกัศึกษาอยา่งไร 
โดยเฉพาะในเร่ืองของค่าหน่วยกิต ทุนการศึกษา และคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ียงัรวมไปถึง
ค าถามท่ีถามเก่ียวกบัการท าประชามติในส่วนของนักศึกษา และการเสนอให้นักศึกษาเขา้ไปมี
สัดส่วนในสภามหาวทิยาลยัดว้ย   

ค าตอบท่ีน่าสนใจส่วนหน่ึงของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีใน
ขณะท่ีท าประชาคมต่อประเด็นดงักล่าว คือ การมองวา่นกัศึกษานั้นมีส่วนไดส่้วนเสียนอ้ยกวา่เม่ือ
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เทียบกับผูท่ี้ท  างานในมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษามีชีวิตมหาวิทยาลัยเพียงบางส่วนเท่านั้ น           
แต่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเป็นคนของมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง ดังนั้ นการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัจึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาน้อยมาก และเร่ืองค่าหน่วยกิต รวมถึงการ
เปิดโครงการพิเศษนั้น เป็นเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งออกนอกระบบมหาวทิยาลยัก็สามารถท าได ้ 

กระแสการคัดค้านการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับเกิดข้ึนเป็นระยะ            
ไปพร้อม ๆ กับการตอบโตแ้ละรับฟังความคิดเห็นของกฤษฎีกา รวมถึงส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง       
แต่กระแสดังกล่าวก็ไม่ได้รุนแรงหรือเป็นท่ีสนใจของกลุ่มนักศึกษามากนัก เน่ืองจาก พ.ร.บ.
ดงักล่าว ยงัเป็นเพียงร่างกฎหมายท่ียงัอยูใ่นช่วงการแกไ้ข และยงัไม่ไดเ้ป็นรูปเป็นร่างท่ีชดัเจน ซ่ึง
ต่างจากประเด็นการข้ึนค่าหน่วยกิต ข้ึนค่าหอพกันกัศึกษา หรือประเด็นดา้นสิทธิสวสัดิการอ่ืน ๆ 
ของนกัศึกษา ท่ีพวกเขาเองเป็นเดือดเป็นร้อนและไดรั้บผลกระทบโดยตรงมากกวา่  

จนกระทั่ง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 เ ร่ิมมีกระแสข่าวในส่ือสังคม
ออนไลน์ วา่จะมีการผลกัดนั ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... เขา้สู่การพิจารณาของ 
ครม. อีกคร้ัง อนัเป็นสัญญาณว่า การคดัคา้นจะกลบัมาเขม้ขน้ข้ึนอีกในช่วงระยะเวลาหน่ึง และ
เน่ืองดว้ยปัญหาการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนกัศึกษา จึงเป็นท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ี สภานักศึกษา และ อมธ. จะมาร่วมผลักดนัหรือเคล่ือนไหวในประเด็นน้ีด้วย     
โดยเร่ิมมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะในช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 เพื่อก าหนดทิศทางและติดตาม
สถานการณ์ และกลุ่มท่ีเขา้มาเป็นตวัแปรหลกัในขณะนั้น ก็คือกลุ่ม LLTD ซ่ึงเขา้มาท างานในเชิง
กฎหมายโดยเฉพาะ ในนามของการท างานร่วมกบั อมธ. ดงัท่ี โรม รังสิมนัต ์ใหส้ัมภาษณ์วา่  

ตอนนั้น LLTD เร่ิมมีวิธีคิดใหม่ คือ มนัเบ่ือหน่ายกบักิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์ และ
อยากท ากิจกรรมท่ีมนัทรงพลงัมากข้ึน คือเป็นกิจกรรมท่ีท าแลว้มี Impact ท าแลว้มีผลตอบ
รับท่ีมันชัดเจน คือท่ีผ่านมา จะเห็นว่ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์มันไม่ได้สร้างความ
เปล่ียนแปลงอะไร ท่ีน้ี ม.นอกระบบคือกิจกรรมแรกๆท่ีพวกเราไดล้องเปล่ียนแปลงในวิธี
คิดการท างานใหม่ ตอนนั้นมีเร่ือง ม.นอกระบบแล้วเหมือนหัวเร่ียวหัวแรงหลกั ๆ ก็คือ   
สภานกัศึกษา และ อมธ. ... ซ่ึงเราไดรั้บการติดต่อมาวา่อยากให้ทาง LLTD มาช่วยเร่ืองของ     
ม.นอกระบบ ผมในฐานะท่ีเป็นนกักฎหมายก็เลยไดมี้ส่วนส าคญัในการท าเร่ืองน้ี  

ท่าทีของบรรดานกักิจกรรมมีการแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีคดัคา้นการออก
นอกระบบ กบัฝ่ายท่ีประนีประนอมกบัการออกนอกระบบ แต่เรียกร้องให้มีการออกนอกระบบใน
รูปแบบท่ีนกัศึกษาไดรั้บผลประโยชน์ดว้ย ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้ ฝ่ายแรกก็ตอ้งยอมจ านนต่อบริบทของ
กระบวนการออกนอกระบบท่ีเป็นไปในระดบัหน่ึงแลว้ ดงันั้น ประเด็นแรกของการเคล่ือนไหว
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ภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ท่ีก าลงัจะผ่านมติ ครม. ในปี พ.ศ. 2556         
จึงพยายามจุดประเด็น “ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบถามนกัศึกษารึยงั ?” อนัหมายถึงการเรียกร้อง
ขั้นตน้ท่ีตอ้งการให้นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการร่างกฎหมายฉบบัใหม่น้ี หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดคือการ
ขอใหมี้การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ดงัท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ เคยเกิดปัญหา
กบัการมีส่วนร่วมเช่นน้ีมาก่อน (Prachathai, 2558) 

สภานกัศึกษา อมธ. และนกัศึกษาท่ีสนใจ ได้ร่วมกนัตั้งเป็นคณะท างาน
เฉพาะกิจ โดยใชช่ื้อวา่ “คณะกรรมการศึกษาการออกนอกระบบของธรรมศาสตร์" และไดผ้ลกัดนั
เป็นประเด็นในระยะแรก คือ การจดังาน “นกัศึกษาพบอธิการบดี” ในวนัท่ี 16 มกราคม 2556 ท่ีห้อง 
อาคารบรรยายรวม 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึงมีอธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาเขา้ร่วมในงานดงักล่าวดว้ย ประเด็นท่ีเป็นจุดสนใจ เป็นการ
ซกัถามของประชาคมถึงการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา เก่ียวกบัการจดัท าร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าว 
ซ่ึงอธิการบดี “ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย”์ ไดใ้ห้ค  าตอบคลา้ยกบัท่ี “ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์” ตอบ
ไวเ้ม่ือคร้ังประชาคมในปี พ.ศ. 2551 ใจความตอนหน่ึงวา่ “นกัศึกษาอยู ่4 ปี แลว้ก็ไป ผม (อาจารย์
สมคิด) อยูม่า 26 ปี ถามวา่คนอยู ่4 ปี กบัคนอยู ่26 ปี ใครรักธรรมศาสตร์มากกวา่กนั”  

แต่ทวา่ค าตอบในคร้ังน้ีกลบักลายเป็นประเด็นส าคญั ท่ีท าให้กลุ่มกิจกรรม
นกัศึกษา และนกัศึกษาธรรมศาสตร์ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ถึงขั้นน าไปกล่าวโจมตีผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ รวมไปถึงการเขียนป้ายผา้ล้อเลียนในขบวนพาเหรดลอ้การเมือง งานฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2556 ทั้งน้ี ทั้งท่ีเน้ือหาของการตอบค าถามเหมือนกนั 
จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสามารถบนัทึกและส่งต่อประเด็นเหล่าน้ีไปสู่ระบบ
สังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็วนั้น อาจท าให้ประเด็นค าพูดเล็กน้อยของบุคคลสามารถน ามาขยาย
ผลเพื่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองในวงกวา้งได ้ 

แมว้า่ ประเด็นดงักล่าวจะเร่ิมเป็นท่ีสนใจของนกัศึกษามากข้ึน แต่ทวา่ก็ไม่
อาจชะลอ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ไม่ให้ผ่านความเห็นชอบของมติ
คณะรัฐมนตรี ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2556 ได ้และในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ้ทนราษฎร (ปสส.) วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมก็ไดเ้สนอให้ร่างกฎหมายดงักล่าวต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเร่ืองด่วน โดยมีสาระส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ให ้มธ. เป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐ  
2. มีรายได้จากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี หรือท่ีมีผู ้อุทิศให ้

เ งินกอง ทุนและผลประโยช น์จากกอง ทุน  เ ป็นต้น  และไม่ ต้องน า ร ายได้ ส่ ง
กระทรวงการคลงั 
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3. มีสภามหาวทิยาลยั ประกอบดว้ยนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการซ่ึงเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่ง และคณาจารยป์ระจ าตามท่ี
ก าหนด  

4. มีคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั โดยอธิการบดีเป็นประธาน  
5. ให้มีสภาอาจารย ์และสภาพนกังานมหาวิทยาลยั คณะกรรมการวิชาการ และ

สภาธรรมศาสตร์สัมพนัธ์ 
6.  ให้อธิการบดีเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวทิยาลยั    
7. ก าหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกบัการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น งบประมาณฯ 

การด ารงต าแหน่งและคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนราชการ การโอนบรรดาขา้ราชการ ลูกจา้ง
ของส่วนราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย ต าแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีอยู่ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับ เ ป็นต้น (มติ
คณะรัฐมนตรี วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2556, 2556) 

  
แนวร่วมของการคดัค้านในขณะนั้น ไม่เพียงแต่ใช้ช่องทางขององค์กร

กลางนกัศึกษา อยา่ง อมธ. สภานกัศึกษา และบรรดากลุ่มกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลยั เช่น 
กลุ่ม LLTD กลุ่มสภาหน้าโดม เป็นตน้ แต่ยงัมีการเคล่ือนไหวในรูปแบบองค์กรท่ีไม่เป็นทางการ 
โดยอาศยัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นพื้นท่ีในการจุดประเด็น ประชาสัมพนัธ์ และ
รวบรวมข้อมูลแบบใต้ดิน โดยใช้ช่ือแฟนเพจในเฟซบุ๊กว่า “ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบ            
ถามนกัศึกษาหรือยงั?” มีผูใ้ช ้(Admin) บางส่วนอยูใ่นคณะท างานร่วมของสภานกัศึกษาและ อมธ. 
ด้วย ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะต้องการให้เกิดการขบัเคล่ือนทั้งในส่วนท่ีต้องการประนีประนอมกับ
มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางตัวแทนปกติ และในส่วนท่ีต้องการจุดประเด็นให้ประชาคมสนใจ       
ผา่นการใชถ้อ้ยค าท่ีดึงดูด รุนแรง และตรงไปตรงมากวา่ 

โด ย ใ น แฟน เ พ จ ดั ง ก ล่ า ว  ร ะ บุ ถึ ง  10 เ ห ตุ ผ ล ท่ี  ร่ า ง  พ . ร . บ .
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่ชอบธรรม และไม่ควรมีผลบงัคบัใช้ ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขทบทวน 
ได้แก่ (1) ขาดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาคม (2) ไม่มีการถ่วงดุลอ านาจการบริหารอย่าง 
เป็นอิสระ (3) ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยอย่างเบ็ดเสร็จ (4) อธิการบดีเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลยั (5) อธิการบดีมีต าแหน่งระดบัสูงในคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท่ีมหาวิทยาลยัตั้ง 
(ตรวจสอบตวัเอง) (6) นักศึกษาและประชาคมไม่มีส่วนร่วมและรับรู้ใด ๆ ในการบริหารของ
มหาวทิยาลยั (7) ไม่มีหลกัประกนัสวสัดิการของบุคลากรและนกัศึกษา (8) บุคลากรไม่ไดรั้บความ
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คุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน (9)ไม่มีหลกัประกนัโอกาสและคุณภาพการศึกษา และ (10) ไม่มี
หลกัประกนัว่ารายได้ของมหาวิทยาลยัจะไม่เป็นการผลกัภาระให้นกัศึกษา ทั้งน้ี จะเห็นไดว้่าใน
หลายประเด็น เช่น ขอ้ (1) ขอ้ (6) ขอ้ (9) และ ขอ้ (10) นั้น ลว้นเป็นประเด็นประชาคมธรรมศาสตร์
เคยตั้งขอ้สังเกตต่อมหาวทิยาลยัตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2551 แลว้ทั้งส้ิน  

แต่กระนั้น ท่าทีของการประนีประนอมของกลุ่มนกัศึกษาในธรรมศาสตร์
ท่ีคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ก็เป็นไปด้วยความละมุนละม่อมกว่าท่ีเคย เน่ืองด้วยการ
ตระหนักถึงข้อจ ากัดของฝ่ายตัวเองในการท่ีจะฉุดร้ังกฎหมายดังกล่าวไม่ให้ผ่านชั้นของสภา
ผูแ้ทนราษฎรได้ การใช้ทรัพยากรความรู้ด้านกฎหมาย และเลือกท่ีจะใช้ยุทธวิธีตามช่องทาง
การเมืองปกติ รวมถึงการกดดนัอย่างอ่อนเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัเน้ือหาของร่าง พ.ร.บ.
ฉบบัดงักล่าว จึงเป็นแนวทางท่ีขบวนการนกัศึกษาคดัคา้นมหาวิทยาลยันอกระบบหยิบมาใช ้ดงัท่ี 
รังสิมนัต ์ใหส้ัมภาษณ์ไวว้า่ (สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559)  

เราท าในส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด คือ ส่ิงท่ีทุกคนไม่มีใครท า คือ การเอา พรบ.นอกระบบ กบั 
พรบ. ปัจจุบนัมานัง่อ่าน แลว้เราก็ท าความเห็นว่าทิศทางการต่อสู้มนัควรจะเป็นยงัไง ซ่ึง
โจทยข์องเรา เราตีวา่ ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ ไม่ควรออกนอกระบบ แต่มนัควรออก แต่จะออก
ยงัไงใหดี้ต่างหาก 

... 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน คือเราได้เข้าไปในรัฐสภา ท่ีกรรมาธิการเขาเชิญมา และเราก็ได้

น าเสนอความตอ้งการของนกัศึกษา คือ เราเป็นตวัแทนของทีมท างาน ร่วมกบั อมธ.และ
สภา เป็นคณะท างานเร่ือง ม.นอกระบบ ความน่าสนใจก็คือว่า เราไดไ้ปสภาทุกวนัองัคาร 
แมว้่าเขาจะไม่ได้เชิญเราไปอีกแล้ว ไปนั่งฟัง ไปนั่งข่มขวญั ว่าเขาตอ้งเอาขอ้เสนอของ
นกัศึกษา” 

ผลลัพธ์ของใช้ยุทธวิธีดังกล่าว ท าให้ขบวนการนักศึกษาในขณะนั้ น 
สามารถกดดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงเน้ือหาของร่าง พ.ร.บ. ในชั้นของคณะกรรมาธิการ (วาระ 2) 
ไดถึ้ง 4 ประเด็น ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของ รังสิมนัต ์โรม (สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) ดงัน้ี  

ประเด็นแรก คือ เร่ืองของการเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลยั พวกเราสามารถจดัประชุม
ร่วมกนัระหว่าง องค์การนกัศึกษาและ กน.ทุกคณะ และมีมติร่วมกนัว่าไม่เปล่ียนช่ือเป็น 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง และเราก็ได้น าเสนอมติตรงน้ีต่อสภา และสภาก็
เห็นดว้ย  
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ประเด็นท่ีสอง คือ การให้นกัศึกษาเป็นตวัแทนไปนัง่ในสภามหาวิทยาลยั 2 ท่ีนัง่ 
คือ นายก อมธ. และ ประธานสภานักศึกษา คือ ทั้ งสองคนจะได้เป็นกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั เป็นท่ีแรกของประเทศไทย และเป็นท่ีแรกของอาเซียน ท่ีนกัศึกษาจะไดไ้ปนัง่
ในสภามหาวิทยาลัย ถ้า มธ.ผ่าน พรบ.น้ี ตอนนั้นเรามีการค้นควา้ข้อมูล โดยส ารวจ 
มหาวิทยาลยัในลาตินอเมริกา เพราะน่าจะเทียบเคียงกบัประเทศไทยได ้มาเป็นแบบอย่าง
ในการรณรงคเ์ร่ืองน้ี สุดทา้ยในคณะกรรมาธิการก็มีมติเป็นเอกฉนัท ์แมก้ระทัง่ อ.สมคิด ก็
เห็นดว้ย  

ประเด็นท่ีสาม คือ บรรดาข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับนักศึกษา เช่น 
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา กิจกรรมนกัศึกษา การสรรหาอธิการ การสรรหาคณะบดี การ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูท้รงคุณวุฒิ เรา
สามารถเรียกร้องให้นักศึกษาได้มีตวัแทนไปยกร่างข้อบงัคบัเหล่าน้ีด้วย ซ่ึงเร่ืองน้ีจะ
เก่ียวขอ้งกบัชุดนกัศึกษา พวกเรามีความตั้งใจจะสอดไส้การยกเลิกการแต่งชุดนกัศึกษา ใน
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยวินยันกัศึกษาด้วย ซ่ึงตอนนั้นเราก็ยกร่างจนเสร็จแลว้ เหลือแค่ยกร่างต่อ 
จนเกิดรัฐประหาร และบรรดาพวก ร่าง พ.ร.บ.ธรรมศาสตร์ ท่ีเราประสบความส าเร็จก็
ยกเลิกไป 

ประเด็นท่ีส่ี คือ มธ. มีปัญหาเร่ือง กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูท้รงคุณวุฒิ 
ซ่ึงมนัมีปัญหาคือ พวกน้ีมกัจะอยู่ยาว และมีส่วนส าคญัในการสรรหาคณะบดี อธิการบดี 
ซ่ึงมนัท าใหเ้กิดการสร้างระบบพวกพอ้งในมหาวทิยาลยั ซ่ึงเราเสนอวา่ให้มีการยกเลิกส่ิงท่ี
มนัเป็นอยู ่คือ ตอ้งไม่ก าหนดวา่เป็นไดไ้ม่เกิน 2 วาระ ซ่ึงรัฐสภาก็ซ้ือไอเดียน้ีของเรา  

อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของขบวนการคดัค้านและแก้ไขร่าง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐดงักล่าว ก็ตอ้งหยุดชะงกัและดบัฝันลง
ทนัตา เม่ือเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงท าให้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบบัท่ีผ่านการแก้ไขโดย
นกัศึกษาและชั้นคณะกรรมาธิการแลว้นั้น ตอ้งตกไปพร้อมกบัการส้ินสุดของสภาผูแ้ทนราษฎรใน
ขณะนั้น จนกระทัง่ ในปีถดัมา จึงมีการหยบิเอา ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบัใหม่จาก
มหาวทิยาลยัข้ึนมาพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยท่ีนกัศึกษาแทบจะไม่สามารถมีปากเสียงไดเ้ลยในช่วง
ของรัฐบาลทหาร และการพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 

แม้ว่าท้ายท่ีสุดแล้ว ความส าเร็จของขบวนการในการเคล่ือนไหวเร่ือง
ดงักล่าวจะอยู่ในระยะสั้น แต่ทว่าก็สามารถกระตุน้ให้นกัศึกษาทัว่ไปไดรั้บรู้ และตั้งขอ้สงสัยกบั
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กระบวนการออกนอกระบบดงักล่าว จนน าไปสู่การให้ความรู้ หาค าตอบ และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนัในวงกวา้ง 

2) การคดัคา้นการออกนอกระบบในเชิงเทคนิค 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าการน ามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

(Autonomous University) นั้ น ไม่ใช่เกิดข้ึนเพียงแต่ในด้านโครงสร้างการบริหารและในเชิง
กฎหมายเท่านั้น แต่การปรับเปล่ียนเทคนิควธีิการบริหารท่ีมีฐานคิดแบบเอกชนมากข้ึน ก็เป็นอีกมุม
หน่ึงในการวิเคราะห์การเป็นมหาวิทยาลยัท่ีออกห่างจากความเป็นของรัฐมากข้ึน โดยในประเด็น
การข้ึนค่าหน่วยกิตการศึกษา การปรับเปล่ียนระบบการจ่ายค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่าย และรวมไป
ถึงการน าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลยัในฐานะสวสัดิการนกัศึกษาโอนไปให้เอกชนบริหารเพื่อ
แสวงหาก าไร ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และขบวนการ
นกัศึกษา องคก์รนกัศึกษาก็มีการเคล่ือนไหวเพื่อตอบสนองต่อประเด็นเหล่าน้ีอยูบ่่อยคร้ัง  

รูปแบบหน่ึงของการเคล่ือนไหว ปรากฏใหเ้ห็นเป็นเร่ืองเดียวกนักบัการเคล่ือนไหว
เพื่อสิทธิสวสัดิการนักศึกษา อาทิ การท่ี อมธ. สภานักศึกษา คณะกรรมการหอพกันักศึกษา 
เคล่ือนไหวเพื่อคดัคา้นการตดัสิทธิการอยู่ในหอพกันักศึกษาของมหาวิทยาลยั และกรณีหอพกั
นกัศึกษาไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษาในปี พ.ศ. 2553  

ส่วนอีกกรณีหน่ึง คือ การเคล่ือนไหวคดัคา้นโครงการปรับปรุงโรงอาหารกลาง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และให้สัมปทานบริษทั CP เขา้มาบริหารโรงอาหารดงักล่าว 
ซ่ึงไม่เพียงแต่นกัศึกษาท่ีไดผ้ลกระทบจากประเด็นน้ี แต่การผลกัภาระและการหารายไดพ้ิเศษของ
มหาวทิยาลยัในรูปแบบดงักล่าว ยงัส่งผลต่อกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยัดว้ย ดงัท่ี กลุ่ม LLTD 
เคยตั้งขอ้สังเกตและรณรงค์เร่ืองของการท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้สัมปทานเอกชน (บริษทั 
CP) เขา้มาปรับปรุงและบริหารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต วา่ เกิดปัญหา
ตามมาอาทิ ราคาอาหารจะตอ้งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ค่าเช่าของร้านคา้เพิ่มข้ึนจากเดิมเฉล่ีย 
12,000 บาท ต่อเดือน เป็น 70,000 บาท ต่อเดือน ร้านคา้ตอ้งติดตั้งเคร่ืองรูดบตัร แทนการจ่ายเป็น
เงินสด ท าใหร้้านคา้ตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงมีการก าหนดยอดจ าหน่ายในแต่ละเดือน
วา่ไม่ควรต ่ากว่าเท่าไหร่ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบทางออ้มต่อนกัศึกษา ในแง่ท่ีว่าจะมี
การข้ึนราคาขายอาหารหรือลดปริมาณอาหารต่อจาน เป็นต้น (รังสิมันต์ โรม, สัมภาษณ์ ,                
21 กรกฏาคม 2559) 

ในแง่ของการตอบโตข้องฝ่ายนกัศึกษาต่อการปกป้องพื้นท่ีและสิทธิสวสัดิการของ
พวกเขา ขณะนั้น มีนกัศึกษานิติศาสตร์ และกลุ่ม LLTD เป็นแกนน าในการจุดประเด็นดงักล่าวให้
ประชาคมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตระหนักรับรู้ และมีสภานักศึกษาฯ อมธ. เป็นองค์กรท่ีร่วม
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ผลกัดนัใหเ้กิดการเจรจาเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รวมถึงร่วมโตะ๊เจรจาเรียกร้องในเร่ืองการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่ือสังคมออนไลน์ไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือส าคญัอีกคร้ังในการจุดประเด็น
และเรียกร้องให้เกิดการเจรจา โดยฝ่ายนักศึกษาพยายามวางตวัเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทดังกล่าว ระหว่างบริษัท มหาวิทยาลัย และร้านค้า ซ่ึงในกรณีดังกล่าว กลุ่ม LLTD                
ใหข้อ้สังเกตไวว้า่ (รังสิมนัต ์โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) “ส่ิงท่ีเป็นหมดัเด็ดของเราคือการ
ปล่อยคลิปวีดีโอท่ีป้าเขาร้องไห้ ท่ีท าให้ CP ยอมท่ีจะมาเจรจา และน าไปสู่ทางออกท่ี อาจารยเ์กศินี 
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา) มาช่วยเจรจาด้วย สุดท้ายก็ส าเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว”้ 

ความน่าสนใจของเร่ืองดังกล่าวอยู่ท่ีการจุดประเด็น หรือสร้างความตระหนักรู้ 
(Awareness) ให้นักศึกษาทัว่ไปได้ทราบถึงการลิดรอนพื้นท่ีของพวกเขาและคนรอบขา้ง ท่ีก าลงั 
เสียไปกับกระบวนการเป็นบรรษทัมหาวิทยาลัยทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษาท่ีมี
พื้นฐานมาจากครอบครัวท่ีไม่มีก าลงัทรัพยม์ากนกั และก าลงัจะไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการ
เหล่าน้ีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  

4.2.2.4 ความสนใจในประเด็นทางสังคมอ่ืน ๆ 
1) กิจกรรมค่ายอาสาศึกษา-พฒันาชนบท  
กิจกรรมยอดนิยมประเภทหน่ึงของบรรดานกักิจกรรมนกัศึกษา ก็คือ การ

ออกค่ายอาสาฯ หรือ ค่ายอาสาพฒันาชนบท ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมค่ายพกัแรมรูปแบบหน่ึงท่ีใช้
วตัถุประสงค์ของงานอาสาสมคัรเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการปฏิบติังานโดยใชพ้ื้นท่ีชนบทเป็น
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
(กนกวรรณ แซ่จงั, 2553, น. 33-35) ซ่ึงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ทบวงมหาวิทยาลยัได้แบ่งงานอาสา
พฒันาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ไวด้้วยกัน 6 ลกัษณะ ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมค่ายอาสา   
ศึกษา-พฒันาชนบทในปัจจุบนั ได้แก่ ด้านการศึกษา (โรงเรียน/นักเรียน) ด้านสาธารณูปโภค      
(ส่ิงอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น) ดา้นการสาธารณสุข (เผยแพร่ความรู้ดา้นอนามยั) ดา้นการเกษตร 
(เผยแพร่ความรู้นวตักรรมด้านการเกษตร) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
(พฒันาพื้นท่ี/ปลูกป่า) และดา้นการคมนาคม (ซ่อมสร้างถนน/สะพาน)  

กิจกรรมออกค่ายอาสาพฒันาฯ ของนักศึกษา ในปัจจุบันถือว่ามีการ
พฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในลกัษณะท่ีมีทิศทางค่อนขา้งจะไปในทางเดียวกนั กล่าวคือ มีส่วนของการ
สั่งสมองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น มีการพฒันาความเป็นสถาบนัของค่ายอาสาพฒันาชนบท เช่น การ
จดัตั้งเป็นชุมนุม/ชมรม การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น หรือแมก้ระทัง่การมีแหล่งเงินทุนท่ี
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สนับสนุนเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีท าให้กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบทส่วนใหญ่
กลายเป็นงานประจ า (Routine) ของกิจกรรมนกัศึกษาในท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความยอ้นแยง้สามประการเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ท่ี
แทจ้ริงของการท ากิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบท ระหว่างการพฒันาชนบทกบัการพฒันาตนเอง
ของนกัศึกษา ดงัสามารถแบ่งกลุ่มแนวความคิดดงักล่าวไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1) แนวคิดท่ีมองวา่ ค่ายอาสาพฒันาชนบท คือการ มุ่งเนน้สร้างวตัถุ
ถาวร ส่ิงก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมถาวรวตัถุ และการพฒันาชนบทตามแนวคิดการท าให้ทนัสมยั 
(Modernization) แบบดั้งเดิม กล่าวคือ เป็นการพฒันาโดยเช่ือวา่ส่ิงท่ีโลกสมยัใหม่หยิบยื่นให้ชนบท 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์น เทคโนโลยี สาธารณูปโภคสมยัใหม่ จะท าให้ชนบทพฒันาข้ึน หลุดพน้จาก
การโง่ จน เจ็บ เพราะชนบทนั้นยงัคงเป็นพื้นท่ีท่ีห่างไกลเทคโนโลยี ห่างไกลความเจริญ จึงเป็น
พนัธะหนา้ท่ีของนกัศึกษาหรือผูค้นจากในเมือง ท่ีจะตอ้งเขา้ไปหยบิยื่นการพฒันาให้ เอาวฒันธรรม
ของชุมชนเมืองเขา้ไปครอบง าชนบท ในขณะเดียวกนัความยากล าบากท่ีเกิดข้ึนจากการท าค่ายก็คือ
จิตอาสาท่ีนกัศึกษาเสียสละใหป้ระชาชน อยา่งไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวไดถู้กโจมตีเป็นอยา่งมากใน
ระยะหลงั โดยเฉพาะเม่ือแนวคิดสายวฒันธรรมชุมชนเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย กลุ่มนกัศึกษาท่ีคิดเช่นน้ี 
ส่วนใหญ่จึงถูกโจมตีวา่เป็นการมองตวัเองสูงส่งกวา่ชนบท และอาจหยิบยื่นส่ิงท่ีชุมชนไม่ตอ้งการ
แต่กลายเป็นความภาคภูมิใจจอมปลอมท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัศึกษาเอง 

(2) แนวคิด “การศึกษา-พฒันาชนบท” ท่ีมกัมองว่า ค่ายอาสาพฒันา
ชนบท นั้น การก่อสร้างวตัถุถาวร เป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงในการเขา้ถึงชุมชนเท่านั้น หรืออาจไม่
จ  าเป็นตอ้งไปสร้างส่ิงใด ๆ ใหพ้วกเขาเลยก็ได ้เพียงแต่วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง คือการใหน้กัศึกษาได้
เขา้ไปสัมผสัและศึกษาวิถีชีวิตของชาวนา ชาวบา้น เกษตรกร รวมถึงคนชายขอบประเภทท่ีอยู่
ห่างไกล เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตท่ีแตกต่าง รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม แต่ค่ายประเภทน้ี ก็ยงัคง
เนน้ความคลาสสิคของชนบทท่ีขายความโรแมนติก ประเภทท่ีอยากใหน้กัศึกษาออกไปเห็นทุ่งหญา้ 
รวงขา้ว ชายคา และดวงอาทิตยท่ี์ตกบนยอดดอยอยูดี่ และหากจะมีการพฒันาเกิดข้ึนก็จะเนน้ไปท่ี
การพฒันาตวัผูเ้ขา้ร่วมเอง รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาชาวบา้นไปพร้อม ๆ กนั 

(3) แนวคิดวฒันธรรมชุมชน/ชุมชนนิยม (Communitarianism) เป็น
ประเภทท่ีมองชุมชนและชนบทตามความเป็นจริงและส่ิงท่ีเป็นอยู ่โดยท่ีวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นส่ิง
ท่ีงดงามอยูแ่ลว้ หากแต่รัฐและนายทุนมกัจะเป็นผูท่ี้เขา้ไปท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา ฉกฉวย
เอาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความดีงามของชุมชนออกไป จึงเป็นพนัธะของคนในชุมชนท่ีตอ้ง
ปกป้องความเป็นชุมชนและทรัพยากรของชุมชนเอาไว ้ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมค่ายอาสา
ประเภทน้ี จะท างานทางความคิด ฝังตัวเพื่อศึกษาและพยายามเป็นส่วนหน่ึงกับชุมชน ใน
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ขณะเดียวกนัก็เรียนรู้และพฒันาชาวบา้นให้เขม้แข็ง เพื่อต่อสู้กบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีก าลังท าลายวิถีชีวิตของพวกเขา กิจกรรมค่ายอาสาประเภทน้ีมกัจะแฝงไปด้วยการต่อสู้ทาง
การเมืองปะปนอยูด่ว้ย เช่น การเขา้ไปศึกษาชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างหรือโครงการ
ของรัฐ ชุมชนท่ีพยายามจะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชน รวมไปถึงชุมชนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีก าลงัต่อสู้กบัการครอบง าทางวฒันธรรมของรัฐไทย เป็นตน้ 

จากการสังเกตเบ้ืองตน้ กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบทของนกัศึกษาส่วน
ใหญ่นั้น มกัจะเป็นประเภทท่ีมีแนวคิดแบบท่ี (1) และ (2) ข้ึนอยูว่ตัถุประสงคห์ลกัของนกักิจกรรม
ท่ีเป็นแกนน าในการท าค่าย และตวันกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นส าคญั กล่าวคือ บางคนอาจมี
ความสุขในการเขา้ไปก่อสร้างหรือให้อะไรบางส่ิงบางอย่างกับชนบท ในขณะท่ีบางคนอาจมี
ความสุขในการไดเ้รียนรู้และเขา้ใจปัญหาของชนบท เพื่อน าไปต่อยอดทางความคิดจากส่ิงท่ีเรียน
และน าไปสู่แนวทางการพฒันาในอนาคต ซ่ึงในท่ีน้ี ผูว้ิจยัจะขอหยิบยกกลุ่มกิจกรรม “สะพานสูง” 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (High Bridge TU) ข้ึนมาเป็น กรณีศึกษาของการวิเคราะห์การท ากิจกรรม
ค่ายอาสาพฒันาชนบทของนกัศึกษา ดงัน้ี 

สะพ าน สู ง  มัน เ ร่ิ ม จ า ก ก า ร ท่ี เ ร า ช อบนัด กิ นข้ า ว ท่ี ส ะพ าน สู ง  หลั ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อุดมการณ์ของกลุ่มสะพานสูง คือ High Bridge คือมนัสะพาน
เช่ือม หรือ hibridge ซ่ึงเป็นการผสม เพราะจริง ๆ นกัศึกษาไม่ใช่ผูน้ าในการเปล่ียนแปลง
แลว้ แต่ นศ. ท่ีเป็นชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูง ก็เลยอยากพาเขาไปเรียนรู้ปัญหาชาวบา้น (ธิ
วชัร์ ด าแกว้, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 

กลุ่มสะพานสูง เป็นหน่ึงในกลุ่มกิจกรรมค่ายอาสาฯ ท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษา 
หากแต่กลุ่มกิจกรรมท่ีวา่น้ี กลบัมีความพยายามท่ีจะแฝงความเป็นการเมืองท่ีมากกวา่ค่ายอาสาปกติ 
กล่าวคือ หลกัการของการรวมกลุ่มนั้น เนน้ไปท่ีการเรียนรู้ปัญหาของชาวบา้นมากกวา่การไปสร้าง
หรือพฒันาชนบท ดงัท่ี ธิวชัร์ ด าแกว้ อดีตสมาชิกผูร่้วมก่อตั้งกลุ่มสะพานสูง อธิบายวา่ “มนัต่างกบั
กิจกรรมค่ายอาสา ซ่ึงมนัเป็นการไปสร้างโน่นสร้างน่ี และไม่ใช่การเรียนรู้ปัญหา แทนท่ีจะเสียเวลา
นัง่รถไฟไปไกล ๆ ไปมอ๊บไม่ดีกวา่หรอ เพราะคนท่ีมามอ๊บเป็นคนท่ีมีปัญหาจริง ๆ” (ธิวชัร์ ด าแกว้, 
สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 

กิจกรรมท่ีกลุ่มสะพานสูงท า เช่น การไปท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนจารุศร    
ซ่ึงตั้งอยูใ่นชุมชนบริเวณหลงัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยการไปจดักิจกรรมกบัเด็ก ท าความรู้จกั
ชุมชน รณรงค์เร่ืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การไปท ากิจกรรมลงชุมชนหมู่บา้นชาวมุสลิม      
ท่ีคลอง 13 จงัหวดัปทุมธานี เป็นตน้ และท่ีเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีสุด คงจะเป็นกิจกรรมค่าย



193 

  

เรียนรู้ปัญหาชาวนาท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงสามารถดึงเอานักศึกษาในมหาวิทยาลยัให้เขา้ไปเห็น
ปัญหาจากพื้นท่ีจริงไดจ้  านวนหน่ึง โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกิจกรรมเรียนรู้ท่ีว่ามาเหล่าน้ี นอกจากจะ
เป็นการท าให้สมาชิกท่ีเขา้ไปร่วมไดต้ระหนักและรับรู้ถึงปัญหาของชุมชนแล้ว ยงัมีการเผยแพร่
ออกมาในรูปแบบงานวิชาการทางสังคมวิทยา ตีพิมพใ์นวารสารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ธรรมศาสตร์ เพื่อน าเสนอเก่ียวกับปัญหาและส่ิงท่ีพบในชุนชนท่ีไปท ากิจกรรมมา รวมถึงการ
เผยแพร่องคค์วามรู้/ประสบการณ์ในรูปแบบอ่ืนดว้ย 

ในขณะท่ีการท ากิจกรรมค่ายอาสาของกลุ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ ในปัจจุบนันั้น 
สมาชิกกลุ่มรายดังกล่าว มองว่าการก่อสร้างหรือจดัหาส่ิงต่าง ๆ ไปให้ชุมชนนั้น ควรเป็นแค่
ส่วนประกอบของค่าย และการจดัหาเขา้ไปนั้น เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีปัญหา และตอ้งรู้วา่ชุมชน
ตอ้งการอะไร โดยค านึงถึงศกัยภาพของนกัศึกษาดว้ย ทั้งน้ี เน่ืองจากการก่อสร้างนั้นไม่ใช่หน้าท่ี
ของขบวนการนกัศึกษา หากแต่เป็นพนัธะของกลไกลอ่ืน ๆ ท่ีมีหนา้ท่ีดงักล่าวอยูแ่ลว้ อาทิ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานของรัฐ หรือแมก้ระทัง่ภาคประชาสังคม เอกชนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี      
(ธิวชัร์ ด าแกว้, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2560) 

หากตีความกลุ่มสะพานสูงในแง่ของขบวนการทางสังคมประเภทชุมชน
นิยม (Communitarianism) แบบท่ีกลุ่มนกัศึกษาดาวดิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น เอาตวัลงไปคลุกคลี
อยู่กบัชาวบา้น ฝังตวั ศึกษาปัญหา และเคล่ือนไหวอย่างมีส านึกในความหวงแหนทรัพยากรของ
ชุมชนนั้น ก็จะพบวา่ กลุ่มสะพานสูงมีความแตกต่างอยูพ่อสมควร เน่ืองดว้ยความเป็นมหาวิทยาลยั
ในส่วนกลาง ท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดมี้ส านึกรักในทอ้งถ่ินเท่ากบัมหาวิทยาลยัในภูมิภาค การไปค่าย
ศึกษาชุมชนต่าง ๆ จึงยงัคงขายความโรแมนติกของชนบท เพื่อหลอกล่อชกัชวนให้นกัศึกษาเกิด
ความสนใจในวถีิชีวติอนังดงามของชาวบา้น ซ่ึงสุดทา้ยหากนกัศึกษาจะได้ความรู้ดา้นปัญหาชุมชน
กลบัมา ก็อาจเป็นเพียงผลพลอยไดข้องการไปลงชุมชนเท่านั้น  

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีผูว้จิยัหยิบเอากลุ่มสะพานสูงข้ึนมาเป็นกรณีศึกษา ก็เน่ือง
ดว้ยความเป็นกลุ่มกิจกรรมท่ีไม่ใช่แค่ค่ายอาสาฯ และไม่ใช่แค่การศึกษาชุมชน หากแต่ยงัมีสมาชิก
หลายคนเขา้มาร่วมท ากิจกรรมเคล่ือนไหวทางการเมืองร่วมกบักลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาทางการเมือง
อ่ืน ๆ ในธรรมศาสตร์ด้วย อาทิ มีการร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดนิทรรศการการเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยหยิบเอาประเด็นปัญหาเก่ียวกบัชาวนา มาเป็นประเด็นหน่ึงในการ
เสวนา และจดันิทรรศการเผยแพร่ เป็นตน้ โดยถือวา่ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนถือเป็นปัญหา
เชิงโครงสร้างของการเมืองอยา่งหน่ึง  

มากไปกว่านั้น คือ การท่ีมีสมาชิกในกลุ่มไปร่วมเคล่ือนไหวกับกลุ่ม 
LLTD และกลุ่มอ่ืน ๆ ในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การแต่งกายเชิงลอ้เลียนเป็น “กลุ่มคณะราษฎร์
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ท่ี 2” เพื่อเคล่ือนไหวเชิงสัญลกัษณ์ตอ้งการให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงถือเป็น
กิจกรรมทางการเมืองท่ีเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างมากกวา่ปัญหาการเมืองของชนบทท่ีกลุ่มสะพาน
สูงท ากิจกรรมมาโดยตลอด ในขณะเดียวกนั ค่ายศึกษาปัญหาชาวนา ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ก็มีสมาชิก
กลุ่มกิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ ไปร่วมดว้ยเช่นกนั ซ่ึงในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ การร่วม
เคล่ือนไหวกบักลุ่มกิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ เช่น การจดันิทรรศการการเมืองร่วม ไดท้  าให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิด และการประสานงานของกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา จนเกิดเป็นการ
สร้างเครือข่ายนกักิจกรรมในการร่วมเคล่ือนไหวทางการเมืองในเวลาต่อมา 

2) การเคล่ือนไหวเก่ียวกบัคนชายขอบ กรณีศึกษาโครงการ Silent Power 
องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ช่วงเวลาท่ีเคล่ือนไหว โครงการต่อเน่ือง จดัปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  
ท่ีมาของขบวนการ หน่ึงในความสนใจท่ีหลากหลายของนักศึกษา 

นอกจากการท ากิจกรรมค่าอาสาฯ พฒันาชนบทแลว้ อีกกรณีหน่ึงคือช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาส 
เช่น เด็กก าพร้า คนชราถูกทอดทิ้ง คนพิการ เป็นตน้ หากแต่ความคิดดา้นจิตสาธารณะดงักล่าวหาก
ยงัอยูใ่นระดบัของการช่วยเหลือสงเคราะห์ ก็อาจเป็นเพียงกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ (Social Work) 
ในแง่ของการเป็นผู ้ให้เพียงคร้ังคราวมากกว่า ในขณะท่ีการเคล่ือนไหวทางสังคม (Social 
Movement) ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสถานะทางสังคม เรียกร้องทั้งในแง่
ของรัฐให้เปล่ียนวิธีแนวปฏิบติัต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม และเรียกร้องให้สังคมเปล่ียนมุมมองและการ
ยอมรับใหก้บัคนกลุ่มนั้น ตลอดจนใหสิ้ทธิและความเสมอภาคต่อกลุ่มดงักล่าวดว้ย  

กระแสของการเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อคนชายขอบ เป็นไปพร้อม ๆ กบั
การเขา้มาของแนวคิดการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement: NSM) ท่ีไดใ้ห้
ความสนใจกบัการเคล่ือนไหวของกลุ่มบางกลุ่มท่ีถูกกดทบัอยูภ่ายใตก้ารครอบง าของทุนนิยมและ
กระแสโลภาภิวตัน์ ดงันั้น ขบวนการนกัศึกษาส่วนหน่ึงท่ีสนใจเร่ืองปัญหาสิทธิมนุยชนและความ
เสมอภาคทางสังคม จึงใหค้วามสนใจกบัประเด็นคนชายขอบอยา่งมาก และมีความพยายามผลกัดนั
ให้ประเด็นดงักล่าวไม่เป็นแค่เพียงกิจกรรมจิตสาธารณะและสังคมสงเคราะห์ต่อกลุ่มคนดงักล่าว 
หากแต่ตอ้งการเคล่ือนไหวเพื่อใหเ้กิดความเสมอภาคอยา่งย ัง่ยนื ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

เป้าหมายและยุทธวิธีของขบวนการ โครงการ Silent Power ขององค์การ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์นั้น เร่ิมตน้ดว้ยความพยายามในการปรับกิจกรรมทางการเมือง
ใหถ้อยออกจากประเด็นการเมืองในปี พ.ศ. 2549 – 2550 และเขา้สู่ปริมณฑลทางสังคม-วฒันธรรม
มากข้ึน โดยเร่ิมจากความสนใจเฉพาะในขณะนั้น ได้แก่เร่ืองของปัญหาความรุนแรงและความ
ขดัแยง้ทางวฒันธรรมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมกัถูกส่งต่อภาพข่าว/ภาพส่ือสะทอ้นออกมา
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ให้สังคมภายนอกเห็นแต่มุมมองของความโหดร้ายทารุณ และส่งผลลบต่อกระบวนการสร้างสันติ
สุขในพื้นท่ีและความรักสันติของพี่น้องชาวมุสลิม 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรือกล่าวให้ถึงท่ีสุด
คือโครงการดงักล่าว ท าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงให้กบัเสียงเงียบ ๆ ของคนในพื้นท่ีชายขอบให้ดงั
ข้ึนและเป็นท่ีรับรู้ในสังคมไทย  

ดงันั้น โครงการดงักล่าวจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ภาพ
อีกมุมหน่ึงของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้ประชาชนโดยทัว่ไปไดเ้ห็นมุมมองของความสงบสุข 
วิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ ตลอดจนเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อตอบโตก้ารผูกขาดการน าเสนอภาพของสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยส่ือของรัฐเพียงอยา่งเดียว โดยแบ่งโครงการเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของ
การน านกัศึกษาและคณะท างานลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล/ประสบการณ์ มุมมองใหม่ ๆ ของพื้นท่ีและ
ผูค้น และส่วนท่ีสอง คือการน าเสนอภาพมุมมองใหม่ของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเนน้การ
จดันิทรรศการและจดัเสวนาพดูคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว เนน้สร้างการรับรู้ให้นกัศึกษา
และประชาชนทัว่ไปหนัมาตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมองจากมุมของคนในพื้นท่ี รวมถึงการ
จดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ในบางปี) ต่อฝ่ายรัฐ ทั้ งน้ี โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ี
ประสานการท างานร่วมกบักลุ่มนกัศึกษาจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดว้ย 

โครงการดงักล่าว ยงัคงด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง ปีละ 1 คร้ัง ภายใตก้าร
บริหารงาน อมธ. ของพรรคธรรมเพื่อโดม แต่ความสนใจเร่ืองประเด็นคนชายขอบก็ไม่ไดถู้กจ ากดั
แค่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ท่านั้น หากแต่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา โครงการดงักล่าวก็
ขยบัขยายเพื่อไปศึกษาคนชายขอบพื้นท่ีใหม่ ๆ ดว้ย แต่ยงัคงมีวตัถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้
นกัศึกษาและสังคมทัว่ไปไดต้ระหนกัและรับทราบปัญหาของคนชายขอบท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหาและ
ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือน ้ าลึกปากบารา จงัหวดัสตูล ปัญหาและผลกระทบจาก
โครงการเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จงัหวดัตาก ปัญหาและผลกระทบจากการพฒันาลุ่มน ้ าโขง เป็นตน้ 
กลายเป็นพื้นท่ีการเปิดมุมมองของนกัศึกษา และการท างานร่วมกบักลุ่มกิจกรรมนกัศึกษาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงภาค NGOs ท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลและให้ข้อแนะน ากับขบวนการ
นกัศึกษาในการร่วมเคล่ือนไหวเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

3) นอกจากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นตวัอย่างของการเคล่ือนไหว
ในประเด็นอ่ืน ๆ ของขบวนการนกัศึกษา ยงัมีประเด็นท่ีขบวนการนกัศึกษาใหค้วามส าคญัอ่ืน ๆ อีก 
ยกตวัอยา่งเช่น การเคล่ือนไหวเก่ียวกบัประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งเป็น  

 การ เค ล่ื อนไหว เพื่ อปก ป้อง สิท ธิ ในการบ ริหารจัดก าร(1)
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดยมีแนวคิดในเร่ืองสิทธิชุมชนเป็นแกนกลางใน
การเคล่ือนไหว โดยมกัเป็นการเคล่ือนไหวร่วมกบัชาวบา้น/ชุมชนในพื้นท่ี และกลุ่มองค์กรไม่
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แสวงหาผลก าไร (NGOs) เช่น กรณีการคดัคา้นเหมืองทองค า อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ของกลุ่ม
ดาวดิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีเคล่ือนไหวร่วมกบัชาวบา้นในพื้นท่ี เป็นตน้  

 การเคล่ือนไหวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2)
หรือท่ีเรียกวา่กลุ่มอนุรักษ ์เช่น เครือข่ายนกัศึกษาชมรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ซ่ึงเนน้กิจกรรมการจดัค่ายอนุรักษฯ์ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจดักิจกรรม
เดินป่า สร้างฝายธรรมชาติ กิจกรรมดูนก เป็นตน้  

 การเคล่ือนไหวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(3)
ในเชิงรุก โดยเน้นการเคล่ือนไหวทางสังคมควบคู่ไปกบัการท าหน้าท่ีอนุรักษ์ เช่น กรณี การร่วม
เดินขบวนจากป่าสู่เมืองคดัคา้นเข่ือนแม่วงก์ จงัหวดันครสวรรค์ ซ่ึงน าโดยนายศศิน เฉลิมลาภ 
เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และมีขบวนการนกัศึกษาเขา้ร่วมเคล่ือนไหวในประเด็นดงักล่าว
จ านวนมาก ตั้งแต่ชมรมนกัศึกษากลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติฯ ไปจนถึงองคก์ารนกัศึกษา ดว้ย  

นอกจากน้ี ย ังมีความสนใจของขบวนการนักศึกษาอ่ืน ๆ อีก อาทิ 
ขบวนการนักศึกษาสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ (PNYS) (PERMAS) ซ่ึงเคล่ือนไหวเรียกร้อง
สันติภาพ การยกเลิกกฎอยัการศึกและการหยุดลิดรอนสิทธิมนุษยชนของภาครัฐในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ขบวนการนกัศึกษากลุ่มท่ีให้ความสนใจเร่ืองเพศสภาพและการเคล่ือนไหวเพื่อ
เรียกร้องสิทธิของ LGBT กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวเร่ืองศาสนาและการผลกัดนักฎหมายสุรา เป็นตน้ 
 

 วเิคราะห์ขบวนการนักศึกษาในเชิงองค์กร และการปรับตัวขององค์กรนักศึกษา 4.2.3
สภาวะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กรกลางนกัศึกษา ทั้งในส่วนขององค์กรประสานขา้ม

มหาวิทยาลยัอยา่ง สนนท. และองค์กรนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัอยา่ง อมธ. ท่ีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากการเคล่ือนไหวทางการเมืองภายใต้สภาพความขดัแยง้ ได้ทิ้งมรดกของเหตุการณ์
ในช่วงดงักล่าว ซ่ึงส่งผลให้เกิดการปรับตวัขององค์กรท่ีลดบทบาทลง ในขณะท่ีกลุ่มอิสระซ่ึงมี
ความคล่องตวัในการเคล่ือนไหวมากกว่า สามารถมีบทบาทมากข้ึนภายใตเ้ทคโนโลยีการส่ือสาร
แบบใหม่ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเคล่ือนไหวของกลุ่มขนาดเล็กมากข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

4.2.3.1 องคก์รอยา่งเป็นทางการท างานประสานงานขา้มมหาวทิยาลยั 
1) การท างานของ สนนท. ภายหลงัเหตุการณ์ พฤษภาคม 2553 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ในช่วงหลังจาก

เหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ไดมี้การด าเนินกิจกรรมในรูปแบบท่ีไม่ต่างจากช่วงก่อนท่ีจะเขา้ร่วมกบั
ขบวนการ นปช. มากนกั โดยยงัคงมีจุดเนน้ท่ีการเคล่ือนไหวร่วมกบัองคก์รฐาน การจดังาน/ร่วมจดั
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งานร าลึกวนัครบรอบเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ และการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อ
เคล่ือนไหวรายวนัตามประเด็นร้อนท่ีเกิดข้ึน  

ภายหลงัจากช่วงเหตุการณ์ พฤษภาคม 2553 สนนท. ไดมี้การจดัสมชัชา
อีกคร้ังข้ึนท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และมีความพยายามในการปรับรูปแบบโครงสร้าง
องค์กรโดยไม่มีต าแหน่งเลขาธิการ เปล่ียนเป็นต าแหน่งผูป้ระสานงานแทน โดยมีแกนน าหลกัมา
จากฝ่ังของนักกิจกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่โครงสร้าง
ดงักล่าวก็ยติุลงและกลบัมาใชต้  าแหน่งเลขาธิการอีกคร้ังในการสมชัชาใหญ่ ปีถดัมา (พ.ศ. 2555)  

ท่ามกลางกระแสการลดบทบาทลงของ สนนท. เม่ือเทียบกับกระแส
การเมืองภาคประชาชนอ่ืน ๆ ในสังคม และความนอ้ยเน้ือต ่าใจของนกักิจกรรมนกัศึกษาท่ีมองว่า
นกัศึกษาในปัจจุบนัมีความสนใจการเมืองนอ้ยลง และเหลือนกักิจกรรมนกัศึกษาท างานใน สนนท. 
เพียงไม่ก่ีคนเท่านั้ น ท าให้เกิดเป็นงานเสวนาคร้ังใหญ่ของขบวนการนักศึกษาข้ึน โดยกลุ่ม
ประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน (CCP) ในวนัท่ี 7 กันยายน 2555 ท่ีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ใชช่ื้องานวา่ “หมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝัน ถึงทางตนัขบวนการนกัศึกษา?” เป็นกิจกรรม
เสวนาแลกเปล่ียนความคิดระหวา่งนกักิจกรรมนกัศึกษารุ่นเก่า รุ่นใหม่ และแวดวงนกักิจกรรมทาง
การเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในประเด็นเก่ียวกบับทบาทและโครงสร้างของขบวนการนกัศึกษา และ 
สนนท. ในขณะนั้น  

ประเด็นวิเคราะห์ท่ีส าคญั คือ สนนท. จะปรับโครงสร้างองค์กรและ
รูปแบบการเคล่ือนไหวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ทางการเมืองท่ี
เปล่ียนไป ดงัท่ี อดิเทพ ไชยสิทธ์ิ อดีตกรรมการบริหาร สนนท. ปี พ.ศ. 2553 ได้ตั้งค  าถาม และ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองดังกล่าว ว่า (เสวนา: หมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝัน ถึงทางตนัขบวนการ
นกัศึกษา?, 2555) 

ตอ้งถามวา่ สนนท. เป็นตวัแทนของอะไรในปัจจุบนั อาจจะบอกไดว้า่ เป็นองคก์ร
ตวัแทนของนกัศึกษา ท่ีสนใจการเมืองเท่านั้น ท่ีมีการจดัสมชัชาประจ าปี มีภาระหน้าท่ีท่ี
ก าหนดตามธรรมนูญ ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของนกัศึกษา ประเทศไทยทั้งหมด ท่ีอยู่ทุกวนัน้ีก็
เหมือนอยู่เพื่อรักษาประวัติศาสตร์ท่ีเคยมีมา และคนท างานก็ต้องเข้าใจตนเองถึง
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป และ มีโอกาสน้อยมากท่ีจะกลับไปเป็นสถานการณ์สมัย
ประวติัศาสตร์ไดอี้กคร้ัง เพราะในอดีต การท่ีนกัศึกษา ออกมาแสดงพลงั เป็นเพราะกลุ่ม
ภาคส่วนอ่ืนๆ มนัไม่มีพื้นท่ีและถูกปิดกั้น ในขณะท่ีนกัศึกษา สามารถออกมาได ้เพราะมี
พื้นท่ีและโอกาสมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัวา่ ดว้ยโครงสร้างท่ีใหญ่และเทอะทะคลา้ย
กบัพรรคคอมมิวนิสต์ และความหลากหลายของกลุ่มสมาชิกท่ีลดลง ท าให้การท างานไม่
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คล่องตัวมากเท่าท่ีควรจะเป็น และการน าก็มกัจะอยู่ท่ีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงและสามจงัหวดัภาคใตเ้ท่านั้น  

สนนท. ไม่ควรคิดว่าตนเองเป็นองค์กรน าไดแ้ล้ว แต่อาจจะเปล่ียนช่ือและปรับ
โครงสร้าง เพื่อใหร่้วมเคล่ือนไหวกบักลุ่มต่างๆ เป็นประเด็นเฉพาะและให้ทนัสถานการณ์ 
วธีิน้ีอาจจะท าใหอ้งคก์รใหม่ๆ เขา้มาร่วมมากข้ึน ดว้ยสถานการณ์ท่ีเขม้ขน้มากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้สรุปและขอ้คิดเห็นท่ีเกิดข้ึนจากการเสวนาดงักล่าว กลบั
ไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน สนนท. อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด หากแต่กลายเป็น
จุดเร่ิมตน้ของบทบาทของ สนนท. ท่ีเลือนรางออกไปจากหนา้การเคล่ือนไหวทางการเมืองของไทย 

2) บทสรุปของ สนนท. หมดยคุขององคก์รนกัศึกษาแบบเก่า 
“หมดยุคของสหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) แลว้หรือยงั” 

ดูจะเป็นค าถามท่ีบรรดานักกิจกรรมนักศึกษาเฝ้าถาม ก็เน่ืองด้วยการไม่มีความกระตือรือร้น 
(Active) ทางการเมืองมาตั้งแต่ ช่วงก่อนการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 โดยแทบจะไม่มีแถลงการณ์ 
หรือการเคล่ือนไหวใด ๆ ท่ีกระท าในนาม สนนท. หรือคนท่ีอา้งวา่เป็นสมาชิก สนนท. เลยในช่วง
หลงัการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 หากแต่มีเพียงการเร่ิมตน้และความพยายามของบรรดานกักิจกรรม
นกัศึกษา ท่ีจะสร้างองค์กรกลางของขบวนการนกัศึกษาข้ึนมาใหม่ อาทิ ศนปท. หรือ ศูนยก์ลาง
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ท่ีพยายามตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นแกนกลางในการประสานงานของ
นกัศึกษาในการเคล่ือนไหวต่อตา้นการรัฐประหาร หรือแมก้ระทัง่ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 
หรือ NDM ก็มีลกัษณะการรวมตวัเป็นแกนกลางของคนรุ่นใหม่เช่นกนั  

แน่นอนว่า เ ร่ืองราวของการหายไปของ สนนท. ย่อมมีท่ีมาท่ีไป          
หน่ึงประเด็นในการวเิคราะห์เร่ืองดงักล่าว คือ ปัญหาในเชิงองคก์รของ สนนท. ซ่ึงเป็นตวัแทนของ 
องคก์รขบวนการนกัศึกษาไทย แบบดั้งเดิม ท่ีมีประวติัศาสตร์และมีช่ือเสียง ดงันั้น ความไม่พร้อม
ต่อการปรับตวัเขา้กบัยคุสมยัของ สนนท. จึงถือเป็นปัญหาใหญ่ขององคก์รประวติัศาสตร์น้ี  

โครงสร้างองค์กรของ สนนท. ซ่ึงถูกก ากบัโดย ขอ้บงัคบัสหพนัธ์นิสิต
นกัศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 ท่ีก าหนดโครงสร้างต าแหน่งและ
บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกอยา่งตายตวั รวมทั้งก าหนดวิธีการไดม้าซ่ึงแนวทางการเคล่ือนไหว ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองมติท่ีประชุม การสมชัชาประจ าปี เพื่อให้ไดม้าซ่ึงคณะกรรมการบริหารและเลขาธิการ 
สนนท. ซ่ึงโครงสร้างเหล่าน้ีมนัมีปัญหาในตวัเอง คือ ในบางคร้ังมนัไม่สอดรับกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป ส่งผลใหเ้กิดปัญหาตามมา  



199 

  

1) สนนท. คือ องค์กรกลางท่ีมีอ านาจรวมศูนย ์หมายความวา่ ขอ้บงัคบั
และวฒันธรรมองคก์รของ สนนท. ท่ีถูกมองวา่ไดรั้บอิทธิพลมาจากความคิดแบบพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยนั้น ใหอ้ านาจหนา้ท่ีกบัต าแหน่งเลขาธิการเป็นอยา่งมาก เลขาธิการ สนนท. จึงไม่
เพียงแต่เป็นฝ่ายบริหาร แต่ท าให้งานบางอย่างท่ีขบัเคล่ือนก็กลายเป็นแนวทางของเลขาธิการเอง 
กล่าวคือ เลขาธิการ สนนท. มีอิทธิพลสูงต่อการก าหนดประเด็นและทิศทางการเคล่ือนไหว โดย
เฉพาะท่ีเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น สถานการณ์ความรุนแรง สถานการณ์
การทางการเมือง ก็เน่ืองด้วย เลขาธิการ สนนท. มีความเป็นตวัแทนในการให้ความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองต่อหน้าส่ือมวลชน ซ่ึงท าให้ความคิดเห็นบางอย่างท่ีเป็นความคิดเห็น
ส่วนตวันั้นทรงพลงัต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นอยา่งมาก  

2) การบริหารงานบุคคลของ สนนท. ค่อนขา้งข้ึนอยู่กบัตวัเลขาธิการ 
สนนท. ก็เน่ืองดว้ยความเป็นทีมท างาน ซ่ึงมกัจะมีความสนใจในแนวทางเดียวท าหนา้ท่ีเป็นทีมงาน
หลกั และมกัเป็นสมาชิกท่ีเลขาธิการฯ ชกัชวนเขา้มาร่วมท างานขบัเคล่ือน สนนท. ในประเด็นท่ีมี
ความสนใจร่วม เช่น ในปี พ.ศ. 2551 – 2552 เป็นรุ่นของ นายอฏีฟ โซะโก อดีตเลขาธิการ สนนท. 
ในขณะนั้น ท่ีมาจากเครือข่ายนักศึกษาเพื่อพิทกัษ์ประชาชน (คพช.) ซ่ึงเป็นกลุ่มนักศึกษาจาก
จังหวดัชายแดนภาคใต้ มีศูนย์กลางอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ท าให้ในช่วงปีนั้ น สนนท. 
ค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัประเด็นความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอยา่งมาก  

3) การไดม้าซ่ึงเลขาธิการ สนนท. มาจากท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แต่ละปี 
ซ่ึงท าใหต้  าแหน่ง เลขาฯ นั้น ไม่ใช่ตวัแทนของสมาชิก สนนท. หากแต่เป็นตวัแทนของสมาชิกท่ีเขา้
ประชุมสมชัชาใหญ่ของ สนนท. เพราะการเลือกเลขาธิการ สนนท. องค์กรสมาชิกจะสามารถน า
สมาชิกมาร่วมยกมือโหวตเลือก เลขาธิการ สนนท. คนใหม่ ซ่ึงจะมาร่วมเท่าไหร่ก็ได ้หมายความวา่ 
หากองคก์รใด หรือพรรคพวกใครมาประชุมเยอะ หรือเกณฑ์สมาชิกมาไดจ้  านวนมาก ก็มีสิทธิท่ีจะ
ไดต้  าแหน่งเป็นเลขาธิการค่อนขา้งสูง ในขณะเดียวกนัการจดัสมชัชาใหญ่ สนนท. ในปีถดัไป เพื่อ
เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ยงัคงเป็นหนา้ท่ีของ เลขาธิการ สนนท. และกรรมการบริหาร
ชุดเก่า ดงันั้นแลว้ หากเลขาธิการไม่ยอมจดัสมชัชาคร้ังต่อไป จึงอาจท าให้ สนนท. ไม่มีการเปล่ียน
เลขาธิการไดใ้นเวลาต่อมา 

เม่ือโครงสร้างองคก์รท าใหต้ าแหน่งเลขาธิการมีความส าคญัและรวมศูนย์
อ านาจในแง่การบริหาร หากเลขาธิการไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาร และไม่สามารถปรับตวัเขา้
สู่การเคล่ือนไหวในแบบท่ีทนัสมยัได้ ประกอบกบัการหวงอ านาจ ไม่ยอมจดัสมชัชาเพื่อส่งต่อ
ต าแหน่งการบริหาร สนนท. สู่รุ่นต่อไป จึงอาจท าให้เกิดปัญหากบัองค์กรขบวนการนักศึกษาท่ี
เรียกวา่ สนนท. น้ีได ้ดงัท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2557 ท่ี อนุธีร์ เดชเทวพร ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่  
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ปัจจยัภายในขององค์กรมนัไม่ยอมปรับตวั และมนัปรับตวัไม่ได ้อย่างเช่น พี่ฟุ้ง 
เลขา สนนท. ตอนปี 57 ตอนข้ึนรับต าแหน่ง เลขาธิการ สนนท. ก็อายุ 30 แลว้ เขาคือคนรุ่น
เก่าท่ีใช ้Social Media ไม่เป็น และก็ไม่มีการสมชัชาใหม่ เน่ืองจาก เลขา สนนท. ไม่มีการ
จดัสมชัชา มนัเลยท าให ้สนนท. ตายแลว้ เขาคือคนท่ีท าให ้สนนท. ตาย 

เม่ือไพ่ตายของ สนนท. ก็คือการสมชัชาใหญ่ประจ าปีเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ต าแหน่งกรรมการบริหารชุดใหม่  ดงันั้น เม่ือไม่มีการสมชัชาใหญ่ สนนท. ภายหลงัจากท่ีนาย
สุพฒัน์ อาษาศรี เลขาธิการ สนนท. ปี 2556 ด ารงต าแหน่งมาครบ 1 ปี จึงเท่ากบัวา่ สนนท. ท่ีเร่ิมมี
บทบาทลดลงอยู่แล้วในช่วงก่อนหน้า ได้ค่อย ๆ เลือนรางและหายไปจากหน้าส่ือและการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองในช่วงหลงัการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 จวบจนถึงปัจจุบนั 

อีกเหตุผลท่ีช่ือของ สนนท. หายไปจากการเคล่ือนไหว ส่วนหน่ึงอาจมา
จากผลของการกดดันทางการเมืองในช่วงของการรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 ท  าให้ไม่
สามารถสมชัชาใหญ่ เพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ได ้แต่อีกมุมหน่ึงก็อาจเป็นเพราะกฎเกณฑ์
ภายในท่ียดึติดกบัโครงสร้างต าแหน่งและระเบียบวธีิปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ สนนท. จนเกินไป ท า
ใหไ้ม่สามารถมีการสมชัชาและมีสมาชิกชุดใหม่หมุนเวยีนเขา้ไปท างาน แต่กระนั้นประการสุดทา้ย
ท่ีส าคญัมาก คงเป็นเพราะการกา้วข้ึนมามีบทบาทขององคก์รขบวนการนกัศึกษาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ในการเคล่ือนไหวต่อตา้นการรัฐประหารหลงัเดือนพฤษภาคม 2557 ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวในเชิง
เครือข่ายโดยไม่ไดมี้ สนนท. เป็นองคก์รน า ดงันั้น ตวัเลือกของการเคล่ือนไหวรูปแบบใหม่ ๆ โดย
องค์กรและเครือข่ายใหม่ ๆ จึงน่าจะเป็นทางออกของขบวนการนกัศึกษาท่ีเขา้มาทดแทนการเป็น
องคก์รน าของ สนนท. ได ้ 

4.2.3.2 การปรับบทบาทขององค์กรนัก ศึกษาอย่าง เ ป็นทางการภายใน
มหาวทิยาลยั 

1) การปรับบทบาททางการเมืองขององคก์ารนกัศึกษา/สโมสรนกัศึกษา 
กรณีศึกษา องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและการตีความ “ความเป็น
การเมืองแบบใหม่” ในแบบฉบับท่ีต่างไปจากเดิม จึงอาจสรุปเป็นแนวทางการตีความค าว่า 
“กิจกรรมทางการเมือง” อย่างกวา้งท่ีสุด แสดงออกมาในรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเมืองอยา่งหลวม ๆ 3 ลกัษณะของ อมธ. ในช่วงปี 2552 เป็นตน้มา ดงัน้ี 

(1) การสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษาท่ีเคล่ือนไหวทางการเมือง จากผู ้
ปฏิบติักลายมาเป็นผูส้นบัสนุนอยูเ่บ้ืองหลงั กล่าวคือ เม่ือช่วงเวลาหน่ึงท่ีบทบาทของ อมธ. ทางดา้น
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การเมืองเร่ิมลดลง ไดท้  าให้นกักิจกรรมท่ีสนใจท างานดา้นการเมืองไม่มีแรงผลกัดนัในการเขา้ไป
ท างานใน อมธ. เช่นกนั  

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนคือ นกักิจกรรมผูป้ฏิบติังานใน อมธ. กลายเป็นกลุ่ม
ท่ีให้ความสนใจกิจกรรมทัว่ไปมากกว่ากิจกรรมทางการเมือง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2554        
นกักิจกรรมใน อมธ. ส่วนใหญ่ หากท ากิจกรรมมาตั้งแต่ปี 1 ก็มกัจะเขา้โดยการรับสมคัร (Recruit) 
ให้เขา้มาท ากิจกรรมกีฬาเพื่อนใหม่ (Freshly Games) หากเป็นปีอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพ ก็มกัจะถูกเชิญ
เข้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือ Staff ในกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ซ่ึงทั้ งสองงานถือเป็นงานประเภท
กิจกรรมประจ าทัว่ไป (Routuine) นอกจากกลุ่มเหล่าน้ีก็จะเป็นนกักิจกรรมท่ีโดดเด่นในแต่ละคณะ 
ซ่ึงพรรคนกัศึกษาดึงเขา้มาเป็นหวัคะแนนในช่วงการเลือกตั้งแต่ละปีและท าหนา้ท่ีเป็นทีมท างานใน 
อมธ. รุ่นต่อไป ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ท าให้ผูท่ี้สนใจทางดา้นการเมืองเขา้มาท ากิจกรรมใน อมธ. 
น้อยลง หรือถา้จะมี ก็จะเป็นคนท่ีเขา้มาส าหรับทีมงานดา้นการเมืองโดยเฉพาะ เช่น ต าแหน่งอุป
นายกฝ่ายกิจการภายนอก ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ท่ีเร่ิมเขา้มาท างานใน อมธ. ในช่วงการเลือกตั้ง  

อีกหน่ึงกรณีตัวอย่างส าหรับทรัพยากรบุคคลใน อมธ. ท่ีสนใจ
การเมืองก็คือนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหสั 53 หรือ นายปณิธาน พฤกษาเกษมสุข ลูกชายของนาย
สมยศ พฤกษาเกษมสุข อดีตบรรณาธิการนิตยสารท่ีถูกจ าคุกในคดี 112 โดยปณิธานเขา้ไปเป็นนกั
กิจกรรมใน อมธ. ตั้งแต่ปี 1 เร่ิมจากกิจกรรมกีฬาเพื่อนใหม่เหมือนดังเช่นนักกิจกรรมคนอ่ืน ๆ     
แต่ก็ยงัมีความสนใจดา้นการเมือง และมีการสร้างสรรคแ์ละขบัเคล่ือนกิจกรรมดา้นการเมืองใหม่ ๆ 
ใน อมธ. อาทิ งานเสวนาต่าง ๆ หรืองานสัปดาห์นิทรรศการการเมือง  

ปณิธาน และนักกิจกรรมไม่ก่ีคนใน อมธ. เร่ิมจุดประกายการจัด
กิจกรรมทางการเมืองอีกคร้ัง โดยเตรียมการจดัโครงการนิทรรศการการเมือง ซ่ึงมีแนวคิดท่ีตอ้งการ
ให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีชีวิตทางการเมืองมากข้ึน กระตุน้ให้นกัศึกษาศูนยรั์งสิต 
สนใจกิจกรรมทางการเมือง นอกจากน้ี คือตอ้งการให้กลุ่มกิจกรรมทางการเมืองในธรรมศาสตร์
ไดม้าร่วมกนัสร้างเครือข่าย และพื้นท่ีแสดงออกทางการเมือง 

ในขณะเดียวกนั งานสัปดาห์นิทรรศการการเมืองก็ไม่ได้เกิดข้ึนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา กว่า 20 ปีแล้ว จึงได้ขออนุมติังบประมาณเพื่อจดักิจกรรม
ดงักล่าวในช่วงตน้ปี 2555 และประกาศรับสมคัรนักกิจกรรมทางการเมืองให้เขา้มาท ากิจกรรมน้ี
โดยเฉพาะ ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีสนใจเขา้มาร่วมท างานประมาณ 15 คน เช่น โรม หรือนายรังสิมนัต ์
นกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหสั 54 นกักิจกรรมทางการเมืองท่ีมีบทบาทมากในช่วงหลงัรัฐประหาร 
ซ่ึงเร่ิมท ากิจกรรมการเมืองเต็มตวัจากโครงการน้ี ดงัเช่นท่ี ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (สัมภาษณ์, 23 
กนัยายน 2559) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่  
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นิทรรศการการเมือง เป้าหมายหลกั คือ หาทีม เป้าหมายเสริมคือการเปิดพื้นท่ีใน
มหาวิทยาลยั มีใครบา้งท่ีสนใจ ตอนนั้น เหมือนเป็นการเร่ิม เป็นการลองดู เป็นการเอา
ทรัพยากรของ อมธ. มาช่วยท า เช่นท าโปสเตอร์ ติดต่ออาจารย ์และก็ไดค้นใหม่ๆมาท า 
เป็นคติของผมก็คือ ตอ้งท างาน และเกิดผลลพัธ์ และเทรนคนให้เห็นถึงศกัยภาพว่าแต่ละ
คนท าอะไรไดบ้า้ง และคนก็จะมี Objective ของตวัเอง ตอนนั้นก็ไดส้มาชิกเพิ่มข้ึน ของ
กลุ่ม LLTD คือ แมว้า่คนจะนอ้ย แต่ก็พอจะคิดงานใหม่ ๆไดม้ากข้ึน 

โคร ง ก า ร ท่ี จัด  มี ทั้ ง ก า ร จัด แสดง นิท รรศก า รก า ร เ มื อ ง ท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต และแต่ละวนัจะมีหวัขอ้การเสวนาประจ าวนั อาทิ “สู่ทุ่งรังสิต
จากท่าพระจันทร์ วนัเวลาไม่เปล่ียนคน” “การรับฟังปัญหาจากชาวนา โดยกลุ่มสะพานสูง”          
การแสดงละครจากกลุ่มประกายไฟ ง้ิวลอ้การเมือง รวมถึงกิจกรรมโตว้าทีการเมืองซ่ึงไดรั้บความ
สนใจมากจากนกัศึกษา 

ส่ิงท่ีท าให้เกิดโครงการน้ีข้ึน ถึงแมจ้ะใชง้บประมาณถึง 74,000 บาท 
ส่วนหน่ึงตอ้งยอมรับวา่ เป็นเพราะความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร อมธ. เอง ท่ีสนบัสนุนให้กลุ่มของ
ปณิธาน สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ได้ แต่อีกส่วนหน่ึงก็คงเป็นเพราะ อมธ. ไม่สามารถ
ปฏิเสธพนัธะเร่ืองกิจกรรมทางการเมืองได ้การมีคนเขา้มาท าโครงการลกัษณะน้ี จึงมีลกัษณะเป็น
หุน้ส่วนของกิจกรรมท่ีทีมบริหาร อมธ. สามารถมีผลงานดา้นการเมือง ในขณะท่ีกลุ่มของปณิธานก็
ได้บรรลุความตอ้งการในการท ากิจกรรมทางการเมืองเช่นกนั เป็นสถานการณ์ท่ีทั้งสองฝ่ายต่าง
ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 

จากนั้ นเป็นต้นมา ก็กลายเป็นว่า คณะท างานนิทรรศการเมือง  
ในขณะนั้น หลายคนไดไ้ปท ากิจกรรมกบักลุ่ม LLTD ต่อ และเป็นนักกิจกรรมท่ีมีบทบาทส าคญั  
ในขบวนการนกัศึกษาในเวลาต่อมา รวมถึงมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางการเมืองร่วมกบั อมธ.  
ในอีกหลายงาน อา ทิ  นิทรรศการการ เ มือง ปี ต่อ  ๆ  มา  การเค ล่ือนไหวแก้ไข  พ.ร .บ .
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ในปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้ 

ดว้ยบริบททางการเมืองภายนอกท่ีเปล่ียนไป และบริบททางการเมือง
ภายในมหาวทิยาลยัท่ีเปล่ียนแปลง และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพฒันาการของส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) และกลุ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเป็นทางการ 
กลุ่มอิสระ และกลุ่มเฉพาะกิจ ท าให้จุดสนใจจากส่ือและบุคคลภายนอกไม่จ  าเป็นต้องรอแต่
แถลงการณ์ของ อมธ. หรือสภานักศึกษาอีกต่อไป สถานการณ์ดงักล่าวถือเป็นทั้งขอ้จ ากดัและ
โอกาสทางการเมือง ท่ีท าให้ อมธ. ตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูน้ าในการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
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ดงัเช่นในอดีต ไปสู่การมีบทบาทฐานะอ่ืน ๆ เช่น การเป็นหุ้นส่วน การเป็นผูส้นบัสนุนทรัพยากร 
หรือแมก้ระทัง่การเป็นตวักลางประสานงานระหวา่งมหาวทิยาลยั เป็นตน้  

(2) แถลงการณ์ทางการเมือง ดูจะเป็นเพียงกิจกรรมทางการเมือง
เพียงหน่ึงเดียว ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของความเป็น อมธ. ในทุกยุคทุกสมยั ตั้งแต่การก่อตั้ง อมธ. ในปี 
พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงแถลงการณ์ทางการเมืองนั้น ถือเป็นพื้นฐานส าคญัของการเคล่ือนไหว
ทางการเมือง จนอาจเรียกวา่เป็นการแสดงออกขั้นพื้นฐานหากจะมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ 
ขบวนการนกัศึกษา เน่ืองจากแถลงการณ์นั้น ในบางคร้ังก็ท าหน้าท่ีในการเปิดพื้นท่ีหรือส่งต่อการ
เคล่ือนไหวให้กิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น แถลงการณ์ล่ารายช่ือฯ เป็นต้น หรือในอีกกรณี 
แถลงการณ์ทางการเมืองนั้นก็มีความเป็นเหตุเป็นผลและส้ินสุดในตวัเอง  

กล่าวคือ แถลงการณ์ทางการเมืองมกัจะประกอบด้วย การกล่าวถึง
บริบททางการเมืองท่ีนกัศึกษามองเห็น ส่วนของการวิเคราะห์ความเป็นมาและความเป็นไปท่ีจะ
เกิดข้ึน รวมถึงข้อสรุปในการวิเคราะห์บริบททางการเมืองเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน ก็ยงัคง
ประกอบดว้ยขอ้เรียกร้องต่อสังคม รัฐบาล หรือมหาวิทยาลยั ในการแสดงความตอ้งการบางอย่าง 
อยา่งมีนยัยะส าคญั  

เหตุผลท่ีแถลงการณ์ทางการเมืองของขบวนการนกัศึกษา หรือองคก์ร
นกัศึกษา มีความส าคญัในอดีต น่าจะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ความเช่ือมัน่ต่อขบวนการนกัศึกษา
ในอดีตในการท าหน้า ท่ี ช้ีน าสังคม (Historical)  โดยเฉพาะองค์กรท่ี มีความเช่ือมโยงกับ
ประวติัศาสตร์อย่าง สนนท. หรือ อมธ. ส่วนท่ีสองคงเป็นเพราะแถลงการณ์นั้น มีลกัษณะท่ีเป็น
ทางการ (Officially) โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเป็นแถลงการณ์จากองคก์รท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากนกัศึกษา 
องค์กรเหล่าน้ีจะมีความเป็นตวัแทนของนกัศึกษาเพิ่มข้ึนมาทนัที ซ่ึงจะยิ่งท าให้เกิดอ านาจหน้าท่ี 
(Authority) และความชอบธรรม (Legitimacy) ท่ีจะแสดงออกซ่ึงความคิดของนกัศึกษา และสาม 
เพราะไม่มีทุกคนหรือทุกองค์กรจะสามารถเขา้ถึงการเผยแพร่ความคิดผ่านส่ือมวลชนไดโ้ดยง่าย 
เหตุผลสองส่วนแรกจึงเป็นท่ีมาใหส่ื้อมวลชนในอดีตให้ความส าคญักบัการเผยแพร่แถลงการณ์ทาง
การเมืองขององคก์รกลางนกัศึกษา 

ดังนั้ นแล้ว เม่ือเหตุผลสามข้อ ทั้ งในมุมประวติัศาสตร์ ความเป็น
ทางการ และส่ือมวลชน นั้น ท าให้แถลงการณ์ทางการเมืองในอดีตมีความส าคัญ แต่กระนั้น        
เม่ือบริบทของทั้ง 3 ขอ้เปล่ียน แถลงการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั จึงค่อย ๆ ลดความส าคญัลง     
ทั้งในแง่การถอยห่างจากความเช่ือมโยงกบัขบวนการนกัศึกษาในอดีต และส่ือใหม่ หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเขา้มาแทนท่ีส่ือมวลชน ประเภทหนงัสือพิมพ ์การตีพิมพจึ์งไม่มีความส าคญัอีกต่อไป  
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เพราะฉะนั้น จึงแปลว่า ขบวนการนกัศึกษาอาจไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั
ความเป็นทางการและอ านาจหน้าท่ี  (Authority) ขององค์กรในการเผยแพร่ความคิดและท่าที
ทางการเมืองอีกต่อไป หากแต่ทุกคนหรือทุกกลุ่มก็สามารถจะออกแถลงการณ์หรือแสดงท่าทีทาง
การเมืองได้เองแล้ว แถลงการณ์ของ สนนท. หรือ อมธ. จึงถูกลดความส าคญัลงกลายเป็นเพียง
เคร่ืองมือพื้นฐานเท่านั้น ซ่ึงไม่ไดก้ารันตีผลลพัธ์หรือผลกระทบ (Effect) จากขอ้เรียกร้องแต่อยา่งใด  

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะเป็นเพียงเคร่ืองมือขั้นพื้นฐานในการเคล่ือนไหว
ทางการเมือง แต่ก็ยงัตอ้งถือว่า อมธ. ยงัคงมีอ านาจหนา้ท่ี ในการออกแถลงการณ์ทางการเมืองอยู ่
แต่จะส่งผลกระทบอยา่งไรหรือมีความชอบธรรรม (Legitimacy) แค่ไหนนั้น ก็ข้ึนอยูก่บับริบททาง
การเมือง เน้ือหาข้อเรียกร้อง เหตุผลของแถลงการณ์ และผูใ้ห้ความชอบธรรมด้วย โดยใน 3 
กระบวนการแรกนั้น ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับผูร่้างแถลงการณ์ฉบบันั้น และบริบททางการเมือง
ขณะนั้นว่าชดัเจนเพียงไร ส่วนกระบวนการสุดทา้ย ในการหาผูใ้ห้ความชอบธรรม คงไม่ใช่ส่ิงใด 
นอกเสียจากการขอความร่วมมือองคก์รนกัศึกษาอ่ืน ๆ มาร่วมลงช่ือหรือแถลงการณ์ร่วมกบัองคก์ร 
ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือแม้กระทัง่การพยายามจะมีแถลงการณ์ร่วมกับองค์กร
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดว้ย 

เน้ือหาของแถลงการณ์นั้น อมธ. มกัจะมีแนวทางในช่วงบริบทของ
ความขดัแยง้ทางการเมืองนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา ในลกัษณะการเป็นองค์กรกลางของ
นกัศึกษาซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของนกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั ไม่ใช่ตวัแทนของนกัศึกษากลุ่มหน่ึง
กลุ่มใด จึงตอ้งพยายามเป็นกลางทางการเมืองให้มากท่ีสุด เพื่อไม่ให้นกัศึกษาเขา้ไปอยูใ่นวงของ
ความขดัแยง้เสียเอง ดงันั้น จึงมกัมีค าวิพากษว์ิจารณ์อยูบ่่อยคร้ังต่อแถลงการณ์ อมธ. ในช่วงปี พ.ศ. 
2552 – 2553 วา่ เป็นแถงการณ์ท่ีบอบบางและไม่ไดช้ี้น าอะไรสังคมเลย  

ทั้งน้ี ข้อสังเกตจากการเปล่ียนแปลงเน้ือหาของแถลงการณ์ อมธ.     
ในระยะหลงั โดยเฉพาะ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 ท่ีดูเหมือนจะมีความชดัเจนในเน้ือหามากข้ึน 
พร้อมทั้งขอ้เรียกร้องท่ีเด็ดขาด เช่น แถลงการณ์ อมธ. ต่อกรณี พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เม่ือวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงออกร่วมกบัสภานักศึกษา โดยมีเน้ือหาท่ีมีประเด็นมากกว่าการแสดงท่าที
ต่อตา้นคอรัปชัน่อยา่งท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหค้วามสนใจกนั แต่เป็นการมีขอ้เสนอให้นิรโทษกรรมแต่
เฉพาะบรรดาการกระท าของประชาชนอนัเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออก
ทางการเมือง ซ่ึงมีนอ้ยกลุ่มนกัท่ีเคล่ือนไหวถึงประเด็นน้ีในขณะนั้น    

นอกจากน้ี เม่ือท าการวิเคราะห์เน้ือหาและการออกแถลงการณ์ในแต่
ละฉบบั จะพบว่า เน้ือหาของแถลงการณ์นั้น มีความสัมพนัธ์ข้ึนอยู่กบัสามส่วน คือ นายก อมธ. 
คณะกรรมการบริหาร (ทีมงาน) และคนร่างแถลงการณ์ ซ่ึงหากปีไหน นายก อมธ. มีความกลา้ท่ีจะ



205 

  

เคล่ือนไหวทางการเมืองมาก ก็ท  าให้คณะกรรมการบริหารมีโอกาสท่ีจะคิดอยา่งเป็นอิสระมากข้ึน 
และท าให้คนร่างแถลงการณ์สามารถเขียนแถลงการณ์ท่ีมีเน้ือหาชดัเจนไดม้ากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี 
เม่ือวเิคราะห์ใหลึ้กลงไป จึงท าใหท้ราบวา่ ทีมงานท่ีร่างแถลงการณ์ทางการเมืองให้ อมธ. ในปี พ.ศ. 
2556 – 2557 นั้น อนัท่ีจริงแลว้ ส่วนหน่ึงก็เป็นนกักิจกรรมกลุ่ม LLTD ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั อมธ. 
ในแง่ของการท ากิจกรรมสัปดาห์นิทรรศการการเมืองร่วมกนั นัน่เอง  

(3) การเคล่ือนไหวดา้นสิทธิสวสัดิการนกัศึกษา ไดก้ลายเป็นอีกหน่ึง
ประเด็นท่ี นกักิจกรรมใน อมธ. ให้ความสนใจและให้ความส าคญักบัการปฏิบติัมาก ดว้ยเหตุผล 2 
ประการ 

หน่ึง คือ การท าให้นักศึกษาสนใจการเมืองจากภายในสู่ภายนอก 
กล่าวคือ ตีความทางการเมืองใหข้ยายไปสู่พื้นท่ีการเมืองในมหาวิทยาลยั จ  าเป็นตอ้งแกปั้ญหาความ
ขาดแคลนจิตส านึกในการสนใจกิจกรรมทางการเมืองเสียก่อน หลายคร้ังท่ีการจดัเสวนาหรือ
กิจกรรมทางการเมืองไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา ท าให้เกิดแนวคิดหน่ึงว่า การจะท าให้
นกัศึกษาสนใจการเมือง จ าเป็นอยา่งยิ่งจะตอ้งให้นกัศึกษารู้สึกวา่การเมืองอยูใ่นชีวิตของเขา ต่ืนตวั
ในการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตวัเอง และน าไปสู่การเคล่ือนไหว
ภายนอกมหาวทิยาลยัในภายหลงั ซ่ึงประเด็นดงักล่าวยิง่ชดัเจนเม่ือเรากล่าวถึง การเรียกร้องเร่ืองการ
จดัการหอพกันกัศึกษา การคดัคา้นการปรับข้ึนค่าเทอม การคดัคา้นโรงอาหารของ CP ไปจนถึงการ
ต่อสู้คดัคา้นการแปรรูปมหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือ ม.นอกระบบ 

หากจะยกตวัอย่างในประเด็นน้ี คร้ังหน่ึง เม่ือราวปลายปีการศึกษา 
2552 มีการเคล่ือนไหวประทว้งการด าเนินการของส านกังานทรัพยสิ์นมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 11

ในประเด็นเร่ืองหอพกันกัศึกษา โดยมีชนวนเหตุจากหลากปัจจยั ซ่ึงตอ้งเขา้ใจก่อนว่า ส านกังาน
ทรัพย์สินฯ ถือเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีมีลักษณะไม่ใช่ส่วนราชการ        
แต่เป็นการจดัตั้งข้ึนมาเพื่อให้บริหารจดัการ รวมถึงจดัเก็บรายได้ของทรัพยสิ์นอนัเกิดการสร้าง
ในช่วงกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ปี พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะ ซ่ึงรัฐบาลไดส่้งมอบให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
เป็นผูดู้แล มีทรัพยสิ์นหลกั ๆ คือ หอพกันกัศึกษา และบรรดาสนามกีฬา โรงยมิต่าง ๆ  

มูลเหตุของการเรียกร้องเร่ืองดงักล่าว เกิดการบริหารจดัการทรัพยสิ์น
ของมหาวิทยาลยันั้น ไม่ค่อยเป็นท่ีพอใจของนกัศึกษา กล่าวคือ มีปัญหาเช่นหอพกันกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ มีราคาแพงเม่ือเทียบกบัหอพกัของเอกชน มิหน าซ ้ าการ

                                                        
11 ต่อมาเปล่ียนช่ือและโครงสร้างเป็น ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและกีฬา โดยยบุรวมกบัศูนยกี์ฬา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
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ปรับปรุงหอพกัยงัมีการเรียกเก็บค่าเข้าพกัเพิ่มในราคาท่ีไม่เหมาะสมกบัการปรับปรุง และยงัมี
ประเด็นเร่ืองการสร้างหอพกัก่ึงเอกชนโดยส านกังานทรัพยสิ์นมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีช่ือ “TU 
Dome” ซ่ึงเกิดปัญหาผูรั้บเหมาทิ้งงานและหอพกัสร้างเสร็จไม่ตรงตามก าหนด แต่ยงัคงเปิดให้
นกัศึกษาเขา้ไปจองห้องพกัแมว้า่จะสร้างเสร็จไม่สมบูรณ์ เป็นตน้ รวมไปถึง การไล่นกัศึกษาออก
จากหอพกัในช่วงระหวา่งการสอบปลายภาคของภาคเรียนท่ี 2/2552 เพื่อให้นกักีฬาท่ีมาแข่งขนักีฬา
แม่โดมเกมส์เขา้พกั และการจบัสลากนกัศึกษาท่ีมีสิทธิอยูใ่นหอพกัฯ ต่อในปีการศึกษาถดัไป  

การเรียกร้องคร้ังนั้น น าโดยสภานักศึกษาฯ คณะกรรมการหอพกั
นกัศึกษา (กพน.) และ อมธ. ตั้งเวทีพบเด็กหอพบอธิการบดีท่ีลานหนา้โรงอาหารกลาง ในวนัท่ี 18 
กุมภาพนัธ์ 2553 โดยมีผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เขา้ร่วมช้ีแจงประเด็น ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการฝ่าย
การนักศึกษา ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน รวมถึงผูจ้ ัดการส านักงานจัดการทรัพย์สิน มธ.         
โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาถึงประมาณ 500 คน (คณะกรรมการหอพกันักศึกษา, 2553)        
มีการปราศรัยโดยนกัศึกษา ไปจนถึงการซักถามโดยนกัศึกษาท่ีถือว่าดุเดือดมาก ถึงกบัมีผูบ้นัทึก
กรณีดงักล่าววา่ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัมีการอภิปรายตอบโตน้กัศึกษาอยา่งดุเดือดเช่นกนั 

เป็นท่ีน่าสนใจว่านกัศึกษาท่ีสนใจร่วมกิจกรรมในคร้ังนั้นถือว่าเป็น
ตวัเลขท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบักิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ จึงอาจเป็นส่ิงท่ียืนยนัไดป้ระการหน่ึงว่า 
นกัศึกษามีแนวโนม้จะสนใจเร่ืองใกลต้วั เร่ืองท่ีพวกเขาไดรั้บความเดือดร้อนมากกวา่ เร่ืองการเมือง
ท่ีห่างออกไป และนอกจากน้ี การประท้วงและวิวาทะระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ท่ีเกิดข้ึน            
ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะพิเศษของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพของ
นักศึกษาท่ีอยู่เหนือพนัธนาการของระบบอาวุโสของอาจารย์และอิทธิพลของผูบ้ริหาร หรือมิ
เช่นนั้น ก็คือความสัมพนัธ์ในรูปแบบผูใ้ห้บริการ-ผูรั้บบริการ ตามหลกับริการสาธารณะ ไปจนถึง
ความสัมพนัธ์แบบผูผ้ลิตกบัลูกคา้ ตามรูปแบบของการแปรรูปมหาวทิยาลยัไปเป็นเอกชน 

เหตุผลข้อท่ีสอง ส าหรับการปรับตัวไปเคล่ือนไหวในด้านสิทธิ
สวสัดิการนกัศึกษา ก็คือการท าหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มา โดย
ในประเด็นน้ีจ าเป็นตอ้งอธิบายบริบทของการเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลยั และการแข่งขนัของ
พรรคนกัศึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ประเด็นเร่ืองบทบาทหน้าท่ีของ อมธ. ในระยะหลังท่ีไม่มีผลงานท่ี
ชัดเจนในการเคล่ือนไหวทางการเมือง หรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น ประกอบกบังานท่ีเป็นลกัษณะงาน
ประจ า และงานเดิม ๆ เช่น งานกีฬาเพื่อนใหม่ (Freshly Games) งานรับเพื่อนใหม่ งานกิจกรรมประจ า 
(Event) อ่ืน ๆ ถูกให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก จนท าให้ถูกมองว่าไม่มีผลงานในเชิงนโยบายท่ีเป็นช้ิน
เป็นอนัและสร้างความเปล่ียนแปลงในธรรมศาสตร์ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร อมธ. จึงไม่ค่อย
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ไดรั้บความสนใจ และเป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้ พรรคธรรมเพื่อโดม แพก้ารเลือกตั้งในปี 2551 และมีพรรค
เคียงโดมเขา้มาบริหารงานต่อในปีการศึกษา 2551 

ในปลายปีการศึกษา 2551 ประเด็นเชิงนโยบายไดถู้กหยิบยกมาพูดถึง
อีกคร้ัง เพื่อพยายามหาจุดสนใจใหก้บั อมธ. โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือส่ิงท่ีเรียกวา่ประชานิยมก าลงัเป็น
ท่ีพูดถึงในสังคมการเมือง สังคมธรรมศาสตร์ก็ต้องการความเป็นประชานิยมในแง่นโยบาย
สวสัดิการของนักศึกษาเช่นกนั ดงัท่ี ชยัวุฒิ ตนัไชย อธิบายไวว้่า “เรามาท าเร่ืองการเมืองภายใน
มหาวิทยาลัย ก็คือเร่ืองสิทธิสวสัดิการนักศึกษา เพราะการเลือกตั้ งมันสู้กันด้วยนโยบายเพื่อ
นกัศึกษา” (ชยัวฒิุ ตนัไชย, สัมภาษณ์, 22 กรกฏาคม 2559) 

แมว้า่การเคล่ือนไหวดา้นสิทธิสวสัดิการนกัศึกษาจะเป็นเร่ืองขายฝัน
และประชานิยม แต่ก็ยงัคงเป็นภาพสะทอ้นท่ีเห็นผลลพัธ์ไดช้ดัเจน และตรงกบัความตอ้งการของ
นักศึกษาส่วนหน่ึง และถึงแม้ว่าการเป็น อมธ. จะท าได้เพียงเป็นเสียงสะท้อนจากนักศึกษาถึง
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เพื่อดึงดนัหรือเรียกร้องให้มีส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับนกัศึกษา แต่นโยบาย
บางอย่างก็ถูกส่งต่อและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนในปีต่อ ๆ มา เช่น ประเด็นเร่ืองการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของหอพกั TU-dome เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบทบาทของ อมธ. จะดูให้ความสนใจกบัปัญหา
สิทธิสวสัดิการนักศึกษามากข้ึน ในระยะหน่ึง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า นั่นคือการตอบสนองต่อ
การเมืองภายในมหาวิทยาลยั ท่ีแข่งขนักนัดว้ยนโยบายและผลงานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของนักศึกษา เพราะฉะนั้นแลว้ ในเม่ือการเมืองของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่ไดมี้แค่องค์การ
นกัศึกษาเพียงอยา่งเดียว การปรับบทบาทของสภานกัศึกษาจึงถูกน ามาเป็นตวัแปรในการแข่งขนัเชิง
นโยบายและผลงานน้ีเช่นกนั  

2) การเมืองภายในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อกิจกรรมทางการเมืองของ
องคก์รนกัศึกษา กรณีศึกษา บทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของสภานกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเมืองและบทบาทการเคล่ือนไหวของ
นักศึกษา แม้ว่าส่วนหน่ึงจะเกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองภายนอกท่ีเอ้ือต่อโอกาสในการ
เคล่ือนไหว แต่อีกส่วนหน่ึงก็ยงัคงตอ้งวิเคราะห์จากการเมืองภายในมหาวิทยาลยัท่ีผลกัดนัให้เกิด
การเคล่ือนไหวท่ีชัดเจนข้ึนเช่นกนั เพราะสถานการณ์ของการมีคู่แข่งในการช่วงชิงบทบาททาง
การเมืองและสังคมขององค์กรนักศึกษา ท าให้แต่ละองค์กรตอ้งมีการแสดงตวัตน ผลงาน และ
ความคิดท่ีทนัต่อสถานการณ์อยูเ่สมอ   
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กรณีของสภานกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงแต่เดิม ช่วงก่อนปี 
2553 ค่อนขา้งจะมีบทบาทขององค์กรท่ีไม่ต่ืนตวั (Passive) กล่าวคือ เน้นการท างานประจ าปีตาม
วงรอบของระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษา โดยเฉพาะการพิจารณากลัน่กรองงบประมาณ
จาก อมธ. อีกชั้นหน่ึง ในฐานะฝ่ายตรวจสอบ ซ่ึงในช่วงระหวา่งนั้น งานดา้นการเป็นกระบอกเสียง
ใหน้กัศึกษายงัไม่มีผลงานท่ีชดัเจน  

จนกระทั่งการเข้ามามีบทบาทของสภานักศึกษา ท่ีมีตัวบ่งช้ีของการ
เปล่ียนแปลง คือ จ านวนการออกแถลงการณ์ทางการเมือง และประเด็นการเรียกร้องสิทธิสวสัดิการ
นักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงการปรากฏตัวต่อส่ือมวลชน ทั้ งในแง่ของตัวบุคคลและข่าวจาก
แถลงการณ์ ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั โดยปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดความเปล่ียนแปลงน้ี ส่วนแรกเกิดจาก 
ปัจจยั การเมืองของกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลยั ในการแข่งขนัเชิงนโยบายและผลงาน
ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส่วนท่ีสองท่ีตามมา คือ ปัจจยัภายในองคก์ร ในเร่ืองของทรัพยากรบุคคลท่ี
มีความกระตือรือร้น (Active) ต่อการท ากิจกรรมมากข้ึน และส่วนท่ีสาม คือ สถานการณ์ทาง
การเมืองภายนอก และการเปล่ียนผ่านไปสู่มหาวิทยาลัยนอกระบบ ท่ีเอ้ือต่อการมีประเด็นให้
นกัศึกษาตอ้งแสดงออก (Take Action) ดงัท่ี เจนวิทย ์อดีตสภาชิกสภานกัศึกษา มธ. ปี พ.ศ. 2555 – 
2556 ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ (เจนวทิย ์เช้ือสาวะถี, สัมภาษณ์, 19 กนัยายน 2559) 

นัน่คือการเปล่ียนแปลงของสภา  เราไดค้นคุณภาพมากข้ึน และเราหาเสียงกนัแบบ
คนจะมาเป็นรัฐบาล (เหมือน อมธ.) และ บงัเอิญบริบททางการเมืองมนัเอ้ือให้เราตอ้งให้
ความเห็น ตอ้ง Take action ตอ้งมีส่วนร่วมกบับริบทขา้งนอกของมหาวิทยาลยั ในส่วนน้ี
มนัเลยท าใหเ้ห็นบทบาทของสภามากข้ึน 

เพื่อวิเคราะห์บริบทของความเปล่ียนแปลงอย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงอาจ
สามารถ อธิบายได ้แยกเป็นรายละเอียดได ้ดงัน้ี  

(1) ปัจจยัการเมืองของนกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยั โดยท่ีนกัศึกษาส่วน
หน่ึงอยากท ากิจกรรมการเมืองในองค์การนักศึกษามากกว่าจะแค่ท ากิจกรรมในกลุ่มกิจกรรม
ธรรมดา เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ีมีทรัพยากรให้พวกเขาหยิบใช้ในการท ากิจกรรมทางการเมือง
มากกว่า องค์กรเหล่าน้ีเป็นท่ีรู้จกัและมีความชอบธรรมบางอย่างในการเป็นกระบอกเสียงให้พวก
เขาเคล่ือนไหวหรือท าตามอุดมการณ์ความคิดไดง่้ายข้ึน และสาม องคก์รเหล่าน้ีมีต าแหน่งแห่งท่ีให้
พวกเขาเอาไวส้ร้างช่ือเสียงให้กบัตนเองไดใ้นปัจจุบนัและอนาคต ทั้งน้ี ตรรกะเบ้ืองตน้เหล่าน้ี อาจ
ไม่ไดเ้หมารวมไปถึงนกักิจกรรมบางกลุ่มท่ีเพียงแค่ตอ้งการจะใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรม หรือ
เพียงแค่มาท ากิจกรรมตามเพื่อน หรือแรงขบัเคล่ือนดา้นอ่ืน ๆ  
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ดงันั้นแล้ว เม่ือพิจารณาจากตรรกะดงักล่าว เราจึงเห็นความส าคญัของ 
อมธ. และสภานกัศึกษา ท่ีท าใหน้กักิจกรรมนกัศึกษาหมายปองในการเขา้ไปมีต าแหน่งแห่งท่ีในนั้น 
แต่ทวา่การคดักรองคนเขา้ไปท ากิจกรรมในสององคก์รน้ีก็มีความแตกต่างกนั โดยส้ินเชิง เน่ืองจาก
ระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมีความส าคญัต่อนกักิจกรรม
กลุ่มดงักล่าว ดงัน้ี  

 การเลือกตั้ง อมธ. นั้น เดิมทีในช่วงปีการศึกษา 2549 – 2554 
ระเ บียบข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ.  2522 ได้ก าหนดให้ มีการเ ลือกตั้ ง เ ป็น 
“คณะกรรมการบริหาร อมธ.” โดยเลือกเป็นพรรค แบบเหมาทั้งพรรค รวมคะแนนทั้งศูนยรั์งสิต
และท่าพระจนัทร์ และกาเลือกไดเ้พียงเบอร์เดียว (Simple Majority Election) เช่น พรรคธรรมเพื่อ
โดมเบอร์ 1 พรรคเคียงโดม เบอร์ 2 เป็นตน้ โดยในช่วงเวลาดงักล่าว มีพรรคท่ีเป็นคู่แข่งกนัมาเพียง 
2 พรรค คือ พรรคธรรมเพื่อโดม และพรรคเคียงโดม จนกระทัง่ปีการศึกษา 2555 ก็เร่ิมมีการเปล่ียน
ระบบการเลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้ง “นายก อมธ.” เพียงคนเดียว โดยไม่จ  าเป็นวา่ตอ้งสังกดัพรรคใด 
และเป็นการเลือกแบบเรียงล าดบัความชอบ (Absolute Majority Election) ขณะท่ีต าแหน่งอุปนายก 
อมธ. ท่าพระจนัทร์ จะเลือกตั้งแยกไปอีกคน แต่ทว่าระบบดงักล่าว ทา้ยท่ีสุดแลว้ ในทางปฏิบติัก็
ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารครอบง าโดยพรรคนกัศึกษา ซ่ึงมีพรรคท่ีชนะตลอดทุกการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี 2544  
เพียงพรรคเดียว คือ พรรคธรรมเพื่อโดม ยกเวน้ปี 2551 เพียงปีเดียวท่ีผูช้นะการเลือกตั้งมาจากพรรค
เคียงโดม 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา เดิมทีแบ่งการเลือกสมาชิก
ออกเป็น 2 ประเภท (1) ประเภทท่ีมาจากพรรค และ (2) ประเภทท่ีมาจากตวัแทนคณะ ซ่ึงประเภท
หลงัน้ีมกัจะไม่ค่อยมีการแข่งขนัในการเลือกตั้งน้ีเท่าไหร่ จนอาจไดส้มาชิกท่ีไม่ไดก้ระตือรือร้น ใน
การท างานมากนกั จนกระทัง่มีการเปล่ียนระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ในปี 2554 ท่ีเปล่ียนไป
เป็นระบบเลือกเป็นพรรคแบบสัดส่วน (Party List) โดยรวมคะแนนจากทุกศูนยม์าจดัสรรท่ีนั่ง
ให้กบัสมาชิกของแต่ละพรรค และต่อมาก็ไดเ้ปล่ียนเป็นระบบสัดส่วน (Party List) แบบแบ่งเป็น
ศูนยรั์งสิต 50 ท่ีนัง่ ท่าพระจนัทร์ 30 ท่ีนัง่ และล าปาง 20 ท่ีนัง่  

การเปล่ียนแปลงระบบการเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึน ได้สร้างความเปล่ียนแปลง
ให้กบัองค์กรของนักศึกษามาก กล่าวคือ ระบบสัดส่วนไดท้ าให้ระบบพรรคการเมืองนกัศึกษามี
บทบาทข้ึน ประกอบกบัมีนกัศึกษาอยากกา้วเขา้สู่การเลือกตั้งสภานกัศึกษามากข้ึน เน่ืองจากโอกาส
ของระบบการเลือกตั้งท่ีเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดเ้ขา้ไปท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัศึกษาคณะทาง
สังคมศาสตร์ท่ีสนใจเร่ืองการเมือง ดังท่ี เจนวิทย์ ได้ให้สัมภาษณ์ไวว้่า (เจนวิทย์ เช้ือสาวะถี, 
สัมภาษณ์, 19 กนัยายน 2559) 
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การเปล่ียนจากระบบตวัแทนเป็นระบบสัดส่วน เพราะ เครือข่ายมนัเยอะข้ึน คือ 
ตวัแทนพรรคต่าง ๆ ท่ีหาเสียงกนั พอสภาพท่ีแต่ละพรรคมีหลายคณะมารวมกนั แต่ละ
พรรคก็มีเครือข่ายของตวัเอง และผมเขา้ใจวา่น่ีคือการดึงดูดคนมาใชเ้สียง ถา้ระบบเลือกตั้ง
เปล่ียนแบบนั้น แปลวา่ระบบมนัจริงจงัข้ึน   

ดังนั้ น เราจึงเห็นปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในการเลือกตั้ งสภานักศึกษา          
ปีการศึกษา 2554 ท่ีมีพรรคการเมืองนกัศึกษาเกิดข้ึนจ านวนมาก การหาเสียงมีสีสันในรอบหลายปี 
มีการตั้งช่ือพรรค/ป้ายหาเสียงท่ีเสียดสีลอ้เลียนพรรคการเมืองในแวดวงการเมืองไทย เช่น มีการตั้ง
พรรคคอนเซอร์เวทีฟ ท่ีมีป้ายหาเสียงสีฟ้าคลา้ยกบัป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย ์พรรคเพื่อ
ไทยเพื่อธรรม ท่ีมีป้ายหาเสียงสีแดงคลา้ยกบัพรรคเพื่อไทย พร้อมสโลแกน “นอมินีของนกัศึกษา” 
หรือแมก้ระทัง่พรรครักษโ์ดม ท่ีชูสโลแกน “ผมขอเป็นฝ่ายคา้น” คลา้ยกบัการหาเสียงของคุณชูวิทย ์
เป็นตน้ ในขณะท่ีการเลือกตั้งนายก อมธ. ท่ีค่อนขา้งไดผู้ช้นะอยา่งผกูขาด แทบจะไม่เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาภายนอกกา้วเขา้สู่ต าแหน่งบริหารไดเ้ลย หากไม่ไดเ้ป็นการทาบทามจากพรรคใหญ่ 

ประการท่ีสอง ปัจจยัดา้นบุคลากรภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัต่อเน่ืองจาก
การเปล่ียนระบบการเลือกตั้ ง ท่ีสร้างให้เกิดการแข่งขันทั้ งด้านการผลิตนโยบายและด้าน
ความสามารถของผูแ้ข่งขนั จึงไม่น่าแปลกใจหากสภานักศึกษาในยุคใหม่ จะท าให้ได้คนท่ีมี
ความสามารถเขา้ไปท างานเป็นจ านวนท่ีมากข้ึนกวา่เดิม กล่าวคือ เม่ือสภานกัศึกษาเร่ิมมีบทบาทใน
พื้นท่ีการเมือง/กิจกรรมในมหาวิทยาลยั บรรดานกักิจกรรมนกัศึกษาท่ีตอ้งการจะแสวงหาตวัตนใน
พื้นท่ีกิจกรรมท่ีกวา้งขวางข้ึน หรือตอ้งการท ากิจกรรมบางอยา่ง เพื่อบรรลุอุดมการณ์ความตั้งใจของ
ตวัเองหรือกลุ่ม องคก์รใหม่ท่ีก าลงัเติบโตน้ี จึงเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีพร้อมดว้ยทรัพยากรซ่ึงท าให้
พวกเขาสามารถบรรลุความตอ้งการเหล่านั้นได ้นอกเหนือจากการเขา้ไปเป็น อมธ. ดงัท่ี เจนวิทย ์
แสดงความคิดเห็นวา่ (เจนวทิย ์เช้ือสาวะถี, สัมภาษณ์, 19 กนัยายน 2559) 

ผมมีความรู้สึกว่า เราสู้กบั อมธ. ไม่ไดเ้ราจะไปสู้ท าไม เราก็มาตั้งพรรคในสภา 
เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ ซ่ึงในกระบวนการน้ี ผมคิดว่ามนัไดค้นเก่ง ๆ เขา้มาในสภาเยอะ
ข้ึน โดยเฉพาะรุ่นพี่เอก พี่กอลฟ์ รุ่นประธานตั้งแต่พี่นทั เป็นตน้มา นัน่คือการเปล่ียนแปลง
ของสภา เราได้คนคุณภาพมากข้ึน และเราหาเสียงกนัแบบคนจะมาเป็นรัฐบาล (เหมือน 
อมธ.) และ บงัเอิญบริบททางการเมืองมนัเอ้ือให้เราตอ้งให้ความเห็น ตอ้ง Take action ตอ้ง
มีส่วนร่วมกบับริบทขา้งนอกของมหาวิทยาลยั ในส่วนน้ีมนัเลยท าให้เห็นบทบาทของสภา
มากข้ึน 
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กล่าวอย่างถึงท่ีสุด สภานกัศึกษาท่ีก าลงัเติบโตข้ึนนั้น ไม่ไดเ้ล่นเพียงบท
ของฝ่ายตรวจสอบท่ีท างานประจ าอีกต่อไป หากแต่ทรัพยากรบุคคลท่ีเขา้ไปท างานนั้น กลบัพร้อม
จะเล่นทุกบทบาท/ทุกกิจกรรม ท่ีจะท าให้พวกเขาสามารถบรรลุความตอ้งการขา้งตน้ได ้หรืออาจ
กล่าวได้ว่า พวกเขาไม่ได้ต้องการท่ีจะเข้าไปตรวจสอบใคร หากแต่พวกเขาต้องการจะเข้าไป
เรียกร้อง ไปจดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั รวมถึงไปสร้างบทบาทและ
ความคิดเห็นทางการเมืองท่ีสามารถส่งต่อออกไปสู่พื้นท่ีสาธารณะไดม้ากข้ึน ซ่ึงองคก์รดงักล่าวมี
ส่ิงท่ีตอบโจทยพ์วกเขาอย่างครบถว้น ทั้งในแง่ของทรัพยากรสถานท่ี งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
และความชอบธรรมจากการเป็นตวัแทนนักศึกษาส่วนหน่ึง ดังนั้ น สภานักศึกษาในห้วงเวลา
ดงักล่าว จึงมียอดเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมนกัศึกษา ในส่วนของกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเอง เป็นจ านวน
มากกวา่ปีท่ีผา่น ๆ มา 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ียงัคงเป็นท่ีถกเถียง คงเป็นเร่ืองของบทบาทหน้าท่ีท่ี
คาบเก่ียวกนัระหวา่ง อมธ. กบัสภานกัศึกษา โดยเฉพาะในทางกฎหมาย (ระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ย
กิจกรรมนักศึกษา) ท่ียงัคงหมายหมั้นให้สภานักศึกษานั้น ท าหน้าท่ีตรวจสอบ มากกว่าจะเป็น         
ผูจ้ดักิจกรรมเสียเอง ดงัท่ี เจนวทิย ์อธิบายวา่ (เจนวทิย ์เช้ือสาวะถี, สัมภาษณ์, 19 กนัยายน 2559) 

เราไดเ้ห็นภาพอยา่งหน่ึง คือ หนา้ท่ีมนัขยายออกไป เกือบจะมีบางช่วงท่ีเราเหล่ือม
จะเป็น อมธ. ดว้ยซ ้ า บางโครงการมนัคือหน้าท่ี อมธ. แต่เราก็อยากเท่าเทียมและก็อยาก
แข่งขนัว่าน่ีคือ อมธ. ผมมีความรู้สึกว่า หน้าท่ีท่ีเราเขา้มาในสภา มีคนอยากท าโน่นท าน่ี
มากข้ึน เพราะเราอยากแข่งกบั อมธ. 

แต่กระนั้ น ข้อกล่าวอ้างท่ีย ังคงฟังข้ึนก็คือ กิจกรรมดังกล่าวท่ีสภา
นกัศึกษาจดัข้ึน อาทิ การจดัเสวนาการเมือง การจดัฝึกอบรม/บรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ ก็ลว้นเป็น
กิจกรรมท่ีตอบโจทยต่์อความตอ้งการของนกัศึกษาและสังคม เช่นกนั 

ประการท่ีสาม สถานการณ์ทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลยั ท าให้สภา
นกัศึกษามีบทบาททางการเมืองเพิ่มข้ึน กล่าวคือ ในช่วงภาวะท่ีสถานการณ์ทางการเมืองเขม้ขน้ 
ประชาชนมีความต่ืนตวัทางการเมืองสูง ในขณะท่ีความขดัแยง้ทางความคิดในเร่ืองของการเมืองก็
สูงตามไปด้วย บริบทดังกล่าวท าให้สังคมพยายามตั้งค  าถามถึงระบบการเมืองท่ีถูกท่ีควร และ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก็น่าจะเป็นหน่ึงในสถานท่ีหาค าตอบนั้น ภาวะดงักล่าวไดก้ระตุน้ให้สภา
นกัศึกษา ท าหนา้ท่ีทั้งเพื่อเสริมย  ้าบทบาทของนกัศึกษาธรรมศาสตร์ต่อการเมืองไทยต่อจาก อมธ. 
และในอีกแง่ คงเป็นเพราะมนัไดก้ระตุน้ต่อมการเมืองของนกักิจกรรมท่ีเขา้ไปท างานนัน่เอง  
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สภานักศึกษาในปี 2555 – 2556 เป็นยุคท่ีมีเสวนาการเมืองเยอะมาก และเสวนา
ทางการเมืองเหล่านั้น เกิดข้ึนเพื่อจะตอบโจทยบ์ริบทภายนอก พยายามให้สติคนขา้งนอก มี
งานหลายช้ินท่ีผมไปเป็นพิธีกรให้ เช่น เสวนาเร่ือง “เหนือเมฆ” คือ สังคมเกิดค าถาม
มหาวิทยาลยัมีค าตอบ  อีกคร้ัง คือ ท่ีหอเล็กซ่ึงเต็มทุกท่ีนัง่ และเลือกตั้งหลงัอภิสิทธ์ิ ยุบ
สภา มธ. มีคณะกรรมการเพื่อรณรงคห์าเสียงใหค้นไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเยอะ ๆ สภากบั อมธ. 
ท างานร่วมกนัเป็นคร้ังแรก ในกระบวนการหาเสียงมีการชวนพรรคการเมืองมาขายไอเดีย
ในมหาวทิยาลยั  

 บทบาทของสภานักศึกษาท่ีเกิดข้ึน ไม่เพียงแค่ขยบัปีกของนักกิจกรรมสายการเมืองใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หากแต่ยงัเป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัไดเ้ขา้ไปร่วม
รับฟัง เป็นสักขีพยาน ตลอดจนเป็นผูร่้วมเคล่ือนไหวในงานของสภานกัศึกษาท่ีตามมา ทั้งน้ี เน่ือง
ดว้ยสภาวะทางการเมืองหลงัเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ไดท้  าให้นกัศึกษาส่วนหน่ึงตั้งค  าถามกบั
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในคร้ังนั้น ท่ีนอกจากจะท าให้มีผูเ้สียชีวิตจ านวนมากแลว้ การ
เสียชีวิตในหลายกรณีก็ยงัคงหาข้อสรุปท่ีชัดเจน หรือหาผู ้กระท าผิดมาลงโทษไม่ได้ อันได้
กลายเป็นขอ้สงสัยต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย และอีกส่วนหน่ึงก็คงเป็นความเห็นอกเห็นใจ
กบับรรดาผูเ้สียชีวิต ซ่ึงสะทอ้นเช่ือมโยงกลับไปยงัภาพการชุมนุมทางการเมืองในอดีต ท่ีฝ่าย
นกัศึกษาและประชาชนลว้นเป็นเหยือ่ของความรุนแรงโดยรัฐ 

4.2.3.3 การปรับตวัและบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มอิสระทางการเมือง 
เป็นท่ีปฏิเสธไม่ไดว้า่ ส่วนของขบวนการนกัศึกษาท่ีมีความเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 คือ กลุ่มกิจกรรมประเภทกลุ่มอิสระทางการเมือง ซ่ึงเติบโตมาดว้ยความ
คล่องตวัและยืดหยุน่ขององค์กรต่อการเปล่ียนแปลงบริบทภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมือง
รายวนั ความขดัแยง้ทางการเมือง เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัก็ไดรั้บอิทธิพลสูงจากบทบาทของส่ือ
ใหม่ โดยเฉพาะประเภทส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีเขา้มากระตุ้นให้กลุ่มองค์กรเล็ก ๆ อย่างไม่เป็น
ทางการ สามารถมีพื้นท่ีในการเคล่ือนไหวได้ทัดเทียมกับองค์กรใหญ่ ๆ ดังจะได้กล่าวถึง
รายละเอียดต่อไป  

อยา่งไรก็ตาม ในแง่องคก์รของกลุ่มอิสระต่าง ๆ พบวา่ การท างานค่อนขา้งมีความ
เป็นอิสระและลดบทบาทของลกัษณะแบบรุ่นพี่รุ่นนอ้งมากข้ึน (Seniority) ในขณะเดียวกนัสายการ
บงัคบับญัชา (Hierarchy) ในหลาย ๆ กลุ่มท่ีเกิดข้ึนใหม่ ก็ถูกให้ความส าคญัน้อยลง และมีการ
จดัรูปแบบขององคก์รแบบใหม่ ดงักรณีศึกษาของกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) 
และสภาหนา้โดม ซ่ึงมีลกัษณะขององคก์รกลุ่มอิสระแบบใหม่ ดงัน้ี   
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1) องคก์รท่ีลดความส าคญัของสายบงัคบับญัชา (Hierarchy)  
การท างานแบบองค์กรแบนราบ (Flat Organize) ของกลุ่ม LLTD ซ่ึง

ปฏิเสธรูปแบบองค์กรแบบเดิม ๆ ท่ีจะตอ้งมีต าแหน่งต่าง ๆ อาทิ เลขาธิการ โฆษกฯ ฝ่ายวิชาการ 
ฯลฯ เปล่ียนไปเน้นการท างานแบบตวังานเป็นหลกั (Task-Oriented) กล่าวคือ เป็นการท างานใน
ลกัษณะของการบริหารโครงการ (Project Manager) ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มสามารถเขา้ไป
ท าโครงการ (Project) ของตวัเองในฐานะผูป้ระสานงานได ้ส่วนสมาชิกท่ีเหลือก็มีสิทธิท่ีจะเลือก
เขา้ไปท างานช้ินนั้นหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงปราบอธิบายวา่ เป็นรูปแบบท่ีสร้างผูน้ าตามธรรมชาติ (Natural 
Leader) ใหก้บักลุ่มดงัค าอธิบายท่ีวา่ (ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์,สัมภาษณ์, 22 กนัยายน 2559) 

กลุ่ม LLTD เป็นกลุ่มนกัศึกษาปีหน่ึงปีสองท่ีเคยร่วมกิจกรรมกบั TCAD แลว้แยก
ออกมาตั้งกลุ่มใหม่ ในดา้นวฒันธรรมองคก์รภายใน LLTD ปฏิเสธระบบกลุ่มกิจกรรม นศ. 
รูปแบบเดิม ๆ เช่น การแต่งตั้งต าแหน่งภายในองคก์ร รูปแบบการประชุมแบบเดิม ๆ การ
จดักิจกรรมแบบเดิม ๆ และทดลองการใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการจดักิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น
การระดมทุนจากคนหมู่มากผ่าน Event หรือขายสินค้าเป็นหลัก การสร้าง Media ของ
ตนเองใหเ้ขม้แขง็ เช่น Facebook fanpage และวฒันธรรมองคก์รท่ียดืหยุน่ข้ึน 

ในขณะท่ีองคก์รบางประเภทท่ีแมจ้ะลดความมีสายบงัคบับญัชาลง แต่ก็มี
ลกัษณะของการท างานแบบธรรมชาติมากกวา่ โดยไม่ไดมี้การจดัองคก์รใด ๆ ซ่ึงมกัเป็นองคก์รท่ีมี
ขนาดเล็กหรือไม่ไดมี้ความเป็นองคก์รเลย แต่เป็นการท างานของนกักิจกรรมไม่ก่ีคน หรือคนเดียว 
ท่ีปฏิบติัการแบบลงมือท าโดยไม่มีการวางแผนมากนกั มีลกัษณะการปฏิบติันิยม (Pragmatism) เช่น 
การกระโดดเขา้ไปประทว้ง หรือข้ึนไฮปาร์ค แสดงความคิดเห็น เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัตอ้งถือว่า 
ความกา้วไกลของเทคโนโลยีการส่ือสารไม่ไดมี้ “ความเป็นองค์กร” เป็นเง่ือนไขแรกของการส่ง
สารอีกแลว้ หากแต่เพียงแค่นกัปฏิบติัเพียงคนเดียวก็สามารถส่งสารของการเคล่ือนไหวออกไปได ้
ดงัเช่นท่ีสังคมภายนอกจะคุน้กบัช่ือของ “(จ่า)นิว หรือนายสิรวิชญ ์เสรีธิวฒัน์” มากกวา่ช่ือของกลุ่ม
สภาหนา้โดม นัน่เอง 

2) วฒันธรรมองคก์รของการเคล่ือนไหวแบบเดิมท่ีถูกทา้ทาย 
ส่ิงท่ีคู่กันมากับโครงสร้างองค์กรของขบวนการ เป็นส่ิงท่ีคล้ายกับ

นกัวชิาการท่ีศึกษาองคก์าร เรียกวา่ วฒันธรรมองคก์ร กล่าวคือ วฒันธรรมองคก์รนั้นเป็นตวัก าหนด
วิถีชีวิต รูปแบบ และความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร เช่นเดียวกบัองคก์รหรือกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา ก็
ยอ่มมีวถีิชีวติและรูปแบบท่ีต่างกนัไปตามแต่ละกลุ่ม โดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นส่วนหน่ึงใน
การก าหนดวฒันธรรมองคก์รเหล่าน้ี  
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ขอ้สังเกตจากการศึกษา พบวา่ แนวคิดพื้นฐานเหล่าน้ีเป็นประเด็นท าให้
เกิดความขดัแยง้ภายในองคก์รอยูเ่ป็นประจ า โดยในช่วงเวลาท่ีศึกษามีชุดวฒันธรรมการเคล่ือนไหว 
ตามความคิดหลกั ๆ ซ่ึงจ าแนกตามความเห็นของผูว้ิจยั ไดแ้ก่ ชุดความคิดการเคล่ือนไหวแบบเก่า 
หรือ มรดกตกทอดจากการขบวนการสังคมนิยม (ฝ่ายซ้าย) โดยมกัแสดงออกมาในรูปของการ
เคล่ือนไหวแบบดั้งเดิม เช่น การอ่านแถลงการณ์ การอ่านบทกวี การข้ึนปลุกใจผ่านบทเพลงเพื่อ
ชีวิต หรือแมก้ระทัง่การร้องเพลงของขบวนการนักศึกษาฝ่ายซ้ายดั้งเดิม อาทิ เพลงแสงดาวแห่ง
ศรัทธา เพลงเพื่อมวลชน เป็นต้น ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่แฝงไปด้วยอุดมการณ์เพื่อ
ประชาชนแบบคลาสสิค และเต็มไปด้วยการประกอบสร้างค านิยามว่าด้วยความเป็นนักศึกษา 
โดยเฉพาะภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งเคล่ือนไหวเพื่อมวลชน และต่อสู้กบัความอยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

ส่วนวฒันธรรมอีกชุดนั้น ผูว้ิจยัขอเรียกวา่ วฒันธรรมทา้ทาย ซ่ึงไม่แน่ว่า
เป็นส่ิงท่ีมีรูปแบบเดียวหรือไม่ แต่อาจสรุปได้อย่างคร่าว ๆ ว่า มกัมีรูปแบบท่ีทนัสมยั (Modern) 
กวา่รูปแบบเดิม โดยในท่ีน้ี ยกตวัอยา่งวฒันธรรมประเภทท่ีแฝงไปดว้ยอุดมการณ์เสรีนิยม ซ่ึงแฝง
ไปด้วยความคิดแบบเสรีนิยมใหม่ ท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองสิทธิเสรีภาพ และการปลดแอกทาง
ความคิด (จนบางคร้ังอาจเรียกไดว้า่เป็นวฒันธรรมแบบหลงัสมยัใหม่ Post Modern) นอกจากน้ีใน
บางลกัษณะก็ยงัคงมีมุมมองและแนวคิดการเคล่ือนไหวท่ีรับเอาความคิดแบบทุนนิยมเขา้มาดว้ย 
หรือมีลกัษณะร่วมสมยัแบบวฒันธรรมร่วมสมยั (Pop Culture) เช่น การไม่เห็นดว้ยกบัการปลุกใจ
ดว้ยเพลงฝ่ายซ้ายยุคคอมมิวนิสต ์การเคล่ือนไหวโดยอาศยั Info-Graphic ท่ีรวมไปถึงการออกแบบ
โปสเตอร์ท่ีดึงเอาความเป็นสมยัใหม่ใส่เขา้ไปมากกว่ารูปเคียวคอ้น หรือแมก้ระทัง่การเคล่ือนไหว
ในลกัษณะการขายสินคา้หาก าไรและการจดัองค์กรเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือ
การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) และอาจรวมไปถึงการเคล่ือนไหวเชิงสัญลกัษณ์ท่ีอาศยั
ความคิดสร้างสรรคใ์นรูปแบบวฒันธรรมร่วมสมยั (Pop Culture) มากกวา่การเผาหุ่น วางพวงหรีด
ในแบบเดิม ๆ เป็นตน้  

ประเด็นดงักล่าว เกิดเป็นความขดัแยง้ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดงัเช่นท่ีเกิด
เป็นความเห็นไม่ตรงกนัทางความคิดภายในกลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คดัคา้นอ านาจนอกระบบ 
(TCAD) ซ่ึงนกักิจกรรมส่วนหน่ึงยงัมีความคิดในลกัษณะของขบวนการนกัศึกษาแบบเก่า ท่ีไดรั้บ
อิทธิพลมาจากความคิดแบบสังคมนิยม (ซ้ายจดั) และบางส่วนก็พยายามจะปฏิเสธความคิดของ
ขบวนการนักศึกษาแบบเก่านั้น และมองว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีล้าหลงั ซ่ึงก็คือกลุ่มของ ปราบ      
เลาหะโรจนพนัธ์ ท่ีแยกตวัออกมาเป็นกลุ่ม LLTD ท่ีค่อนขา้งจะมีความสนใจกบัวฒันธรรมการ
เคล่ือนไหวแบบใหม่น้ี มากกวา่ท่ีจะติดอยูก่บัอะไรเดิม ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชว้ิธีระดมทุนแบบ
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การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ในการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษา ดงัท่ี (รักษช์าติ 
วงษอ์ธิชาติ, สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559)  

3) องคก์รเน้นการปฏิบติันิยม (Pragmatism) กรณีศึกษา กลุ่มสภาหน้าโดม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สภาหน้าโดม ในฐานะกลุ่มอิสระกลุ่มใหม่ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ก่อตั้งข้ึนมา 2556 โดยเป็นการรวมตวัของนกัศึกษากลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีนายสิรวชิญ ์เสรีธิวฒัน์ 
หรือท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัในช่ือของ (จ่า) นิว เป็นจุดเด่นและแกนน าหลกัในการเคล่ือนไหว โดยช่ือ
ของกลุ่มนั้น เดิมทีเป็นช่ือกลุ่มอิสระหน่ึงในธรรมศาสตร์ ตั้ งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2513 และเป็น
ฟันเฟืองส าคญัในการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นกลุ่ม
ท่ีตั้ งเป็นวงเสวนาขนาดเล็ก ท าการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ือง
การเมือง ซ่ึงช่ือสภาหนา้โดมมาจากสถานท่ีท่ีใชจ้ดักิจกรรมเสวนาขณะนั้น 

ผูว้จิยัวเิคราะห์วา่ การก่อตั้งกลุ่มสภาหนา้โดมข้ึนใหม่ นอกจากเป็นความ
ตั้งใจในเชิงอุดมการณ์ของนกักิจกรรมนักศึกษาแลว้ อีกส่วนหน่ึงน่าจะมาจากความพยายามท่ีจะ
เป็นกลุ่มอิสระทางเลือก ท่ีท ากิจกรรมทางการเมือง นอกเหนือจากกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อ
ประชาธิปไตย (LLTD) ซ่ึงก าลงัโดดเด่นอยูใ่นช่วงเวลานั้น ดงัท่ี สิรวิชญ ์อธิบายภาพกิจกรรมทาง
การเมืองของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และการท ากิจกรรมของกลุ่ม LLTD ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 
2555 ขณะนั้นวา่ (สิรวชิญ ์เสรีธิวฒัน์, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2559)  

กลุ่มการเมืองท่ีเป็นกิจกรรมนกัศึกษามนัมีแค่กลุ่มเดียวตอนนั้น คือ LLTD มนัก็
เลยไม่มีบรรยากาศท่ีขยายตัวมากนัก แต่นักศึกษาท่ีสนใจทางการเมืองมันก็มี ใน
ธรรมศาสตร์ … 

คือตอนแรกผมเขา้ไปในกลุ่ม LLTD ปี 2554 แต่ผมไม่ชอบวิธีการท างานวิธีคิด
ของ LLTD ผมก็เลยไม่อยู ่(1) คือ เขามีการประชุมงานท่ีมากเกินความจ าเป็น ท าให้เรารู้สึก
ว่ามนัไม่มีความเป็นรูปธรรม และ (2) ผมไม่ชอบวิธีการท่ีมุ่งเน้นการใช้การตลาดท่ีมาก
เกินไปจนมองว่าการตลาดคือสูตรส าเร็จของการท ากิจกรรมทางการเมือง คือ ผมว่ามนั
ไม่ใช่มิติทั้งหมด ท่ีใช้ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง (3) คือ เขาใช้วิธีการเดียวกบัการ
โฆษณา  ซ่ึงเขาคิดวา่มนัจะเปล่ียนคนไดง่้าย แต่มนัก็ไม่ไดง่้ายขนาดนั้น (4) คือ เขาไม่ได้
มุ่งเนน้การท างานดา้นความคิดขนาดนั้น มนัแค่เหมือนท าภาพโชวข้ึ์นมาให้คนเห็นและดึง
ความสนใจคนเท่านั้น 
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ดงันั้น เม่ือกลุ่ม LLTD เน้นการจดักิจกรรมประเภทการแสดงออกเชิง
สัญลกัษณ์ และความฉาบฉวย กลุ่มสภาหน้าโดมจึงเลือกท่ีจะจดัเป็นงานเสวนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ซ่ึงจ่านิวมองวา่ งานเสวนา คือการวพิากษว์จิารณ์ และเป็นการเคล่ือนไหวทางหน่ึง เช่น งาน
เสวนาวพิากษว์จิารณ์ “ง้ิวธรรมศาสตร์ ของคณะสังคมสงเคราะห์” ท่ีข้ึนแสดงบนเวทีงานปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่ ปี 2556 ซ่ึงสภาหน้าโดมมองว่ากลุ่มกิจกรรมดงักล่าวไดแ้สดงออกถึงความคิดท่ีไม่
เป็นไปตามหลกัการของมหาวิทยาลยั ทางกลุ่มจึงจดัเวทีเสวนาก่ึงไฮปาร์คข้ึน โดยใชพ้ื้นท่ีหนา้ตึก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อกดดนัให้กลุ่มง้ิวน าประเด็นดงักล่าวไปแกไ้ข อนัเป็นการสร้าง
ผลกระทบ (Impact) ใหก้บัประเด็นท่ีเคล่ือนไหว ในขณะเดียวกนั ผูว้จิยัก็เห็นวา่เป็นการสร้างจุดเด่น
ใหก้บัการท ากิจกรรมของกลุ่มสภาหนา้โดมเช่นกนั 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมกัมีจุดเด่นในการพยายาม
วพิากษว์จิารณ์ต่อประเด็นรอบ ๆ ตวั อาทิ งานเสวนา "ช าแหละ เปิดโปง ร้ือคน้ TU100" เพื่อวิพากษ์
โจมตีเน้ือหาและหลักสูตรของวิชาพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) การแชร์
โปสเตอร์ภาพแนวรักร่วมเพศ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อโจมตีประเด็นประเด็นเร่ืองการบงัคบัแต่งกายชุด
นกัศึกษา รวมไปถึง กิจกรรมชกัธงด าข้ึนสู่ยอดอาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต เพื่อตอบโตก้ารสั่งปิดมหาวิทยาลยัอนัเป็นการเอ้ือให้นักศึกษา/บุคลากร ไปร่วมชุมนุมกบั
กลุ่ม กปปส.  

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเน้นการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีรุนแรงและ
ตรงไปตรงมาเหล่าน้ี ได้สะท้อนจุดเด่นของกลุ่ม หรือของ จ่านิว ในการเป็นนักปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในขณะท่ีกลุ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ มัวแต่ประชุมวางแผน
ปฏิบติัการเคล่ือนไหว สภาหน้าโดมของจ่านิว และอั้ม เนโกะ กลบัลงมือปฏิบติัการก่อนไปแล้ว 
โดยอาศยัเพียงความตรงไปตรงมา และส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อการเป็นกระแสสังคม แมว้่าจะถูก
วิพากษว์ิจารณ์เร่ืองวิธีการก็ตาม ดงันั้นแลว้ ค าวา่องคก์รของขบวนการนกัศึกษา อาจไม่จ  าเป็นตอ้ง
ท างานเป็นทีม มีการแบ่งงานกันท า หรือวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบอย่างท่ีแล้วมาเสีย
ทั้งหมด หากแต่ตอ้งการเพียงการปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จของงานเพียงเท่านั้น ตรงกบัค าให้สัมภาษณ์
ของ สิรวชิญ ์ในเวบ็ไซตป์ระชาไท เม่ือปี พ.ศ. 2558 โดย ทวศีกัด์ิ เกิดโภคา. (2558) ท่ีกล่าววา่ 

บางทีผมก็ร าคาญนะ พวกแอคทิวิสต์สายจดัตั้งเน่ีย บนัทึกลงไปดว้ยนะ จะตอ้งมี
แผน จะต้องมีเป้าหมาย จะต้องมีกลุ่มเป้าหมาย พูดตรงๆ ผมไม่ถนัดท างานแบบน้ี 
เป้าหมายของผมชดัเจนคือ อยา่งนอ้ยเราตอ้งสร้างพื้นท่ีให้คนไดม้าถกเถียงกนั โดยท่ีผมไม่
ตอ้งเอาอะไรไปยดัใหพ้วกคุณเลย คุณมีองคค์วามรู้อยูแ่ลว้แค่มาแลกเปล่ียนกนัก็พอ การท่ีมี
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คนคิดเหมือนกนัมานัง่คุยกนัส าหรับผมไม่ใช่ปัญหา ปัญหาจริงคือ เรามีพื้นท่ีท่ีจะให้คนมา
ถกเถียงกนัไดน้อ้ยมาก 

4) การแข่งขนัในการท ากิจกรรมของกลุ่มอิสระทางการเมือง  
สืบเน่ืองจากประเด็นก่อนหนา้ การเป็นนกัปฏิบติัไม่เพียงแต่เป็นการช่วง

ชิงลงมือปฏิบติัการอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นข่าวเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นการช่วงชิงพื้นท่ีส่ือในสังคม
ออนไลน์ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ีส่ือของบรรดานกักิจกรรมนกัศึกษาดว้ยกนัเอง กล่าวคือ การ
ท ากิจกรรมของสภาหน้าโดมนั้น ได้ท าให้เกิดการแข่งขนัของการเคล่ือนไหวทางการเมืองใน
มหาวทิยาลยัข้ึนดว้ย ดงัท่ี โรม รังสิมนัต ์มองสถานการณ์ดงักล่าว วา่  

ท าให้เกิดภาวะการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม และเร่ิมมีการสร้างอตัลกัษณ์ของ LLTD 
ให้มากข้ึน เพิ่มความเป็น Royalty ของกลุ่มให้มากข้ึน มนัคือการสร้างความภาคภูมิใจ มนั
คือการท าให้เห็นวา่ LLTD ท าอะไรไดม้ากแค่ไหน มนัคือการประชาสัมพนัธ์ตวัเองวา่เป็น
กลุ่มท่ีมีศกัยภาพ (รังสิมนัต ์โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) 

ซ่ึงหากมองในมุมของการระดมทรัพยากรแล้ว (1) หากนักศึกษา
ผูส้นบัสนุนการเคล่ือนไหวถือเป็นทรัพยากรบุคคลอยา่งหน่ึง การแข่งขนัในท่ีน้ี จึงหมายถึงการแยง่
ชิงทรัพยากรนกักิจกรรม หรือนกัศึกษาทัว่ไปท่ีสนใจการเมือง ให้มาเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนกลุ่ม  
ของตน และ (2) ทรัพยากรท่ีตามมาเม่ือกลุ่มมีการเคล่ือนไหว คือ การระดมทุนสนบัสนุน ขายสินคา้ 
หรือสปอนเซอร์ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากองคก์ร NGOs ดว้ย  

ดังนั้น เม่ือขบวนการนักศึกษาท่ีเคล่ือนไหวทางการเมือง เพิ่มมากข้ึน 
ทรัพยากรเหล่าน้ีจึงตอ้งแข่งขนัแยง่ชิงกนัเป็นธรรมดา หรืออาจกล่าวไดว้า่ กลุ่มไหนมีช่ือเสียง และ
ไดรั้บความสนใจมากกวา่ก็อาจจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ีมากข้ึน ทั้งน้ี แมว้า่การแข่งขนัทาง
การเมืองของกลุ่มอิสระ จะแตกต่างจากการแข่งขนัระหว่าง อมธ. กบัสภานกัศึกษา แต่ทว่า ก็ได้
ผลลพัธ์เช่นเดียวกนั กล่าวคือ ท าใหส้มรภูมิของกิจกรรมนกัศึกษามีความคึกคกัข้ึนในห้วงเวลาหน่ึง 
ภายใตก้ารแยง่ชิงทรัพยากรเหล่าน้ี 

4.2.3.4 เครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการภายในขบวนการนกัศึกษา 
การจดัตั้งเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการภายในขบวนการนกัศึกษา เป็นอีกแนวโนม้

หน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเคล่ือนไหวในช่วงการเมืองสมยันิยมของขบวนการนักศึกษา ซ่ึง
เป็นไปตามการคาดการณ์ตามทฤษฎีการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่ (NSM) ท่ีมีลกัษณะร่วมใน
การให้ความส าคญักบัเครือข่ายมากกว่าตวัองค์กรของขบวนการทางสังคม เพราะขบวนการทาง
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สังคมส่วนมากท่ีเคล่ือนไหวในปัจจุบนัอยูบ่นพื้นฐานของเครือข่ายและอาณาบริเวณของขบวนการ
ทางสังคม (Movement Area) ซ่ึงอาจเป็นการเกิดข้ึนแบบชัว่คราว หรือ เพิ่งก่อตวัข้ึนก็ได ้ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากความลม้เหลวขององคก์รน าของขบวนการนกัศึกษา ซ่ึงมีโครงสร้าง
ขององคก์รท่ีไม่ยดืหยุน่ เป็นปัญหาต่อความชอบธรรมในการเป็นผูน้ าขององคก์ร การเคล่ือนไหวท่ี
ชกัช้าไม่ทนัต่อสถานการณ์ และการระดมทรัพยากรบุคคลเขา้มาร่วมเคล่ือนไหวกบัองค์กรใหญ่
เหล่าน้ีไม่สามารถปรับตวัไปตามยุคสมยัได ้เพราะนักศึกษาในปัจจุบนัมีความรักในอิสระและมี
ความสนใจท่ีหลากหลาย ซ่ึงทุกคนสามารถน าความคิดความสนใจของตนเองไปสู่การเคล่ือนไหว
ไดโ้ดยปราศจากองคก์ร หรือตอ้งการองคก์รเพียงชัว่คราวเท่านั้น 

ดงันั้น ประเด็นและเครือข่ายเชิงประเด็นจึงมีความส าคญัมากกว่าองค์กร เพราะ
ประเด็นจะเป็นเคร่ืองมือกระชับพื้นท่ีในการเคล่ือนไหวข้ึนบนพื้นท่ีสังคมออนไลน์ และเวทีท่ี
เกิดข้ึน ก็ไม่ใช่เวทีท่ีตอ้งการผูน้ า หากเพียงแค่ตอ้งการผูป้ระสานงานของเครือข่ายเท่านั้น ส่ิงเหล่าน้ี 
รวมไปถึงการเคล่ือนไหวของกลุ่มอิสระท่ีตอ้งการขยบัประเด็นจากวงของกลุ่มให้กลายเป็นประเด็น
ท่ีใหญ่ระดบัสังคมดว้ย ดงันั้น กลุ่มอิสระท่ีผลกัดนัประเด็นเหล่านั้นจึงไม่ไดมี้บทบาทในฐานะผู ้
ช้ีน าประเด็น แต่เป็นแค่ผูป้ระสานงานการเคล่ือนไหว เพื่อให้เครือข่ายการเคล่ือนไหวท่ีประกอบ
ข้ึนมาจากหลากกลุ่มหลายบุคคล ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตอ้งการแค่ความเห็น
พอ้งตอ้งกนัเพียงชัว่คราว เฉพาะประเด็นร่วมเท่านั้น โดยไม่มีขอ้ผกูพนัต่อสมาชิกของเครือข่ายใน
การเคล่ือนไหวร่วมต่อ ในกรณีท่ีเป้าหมายของเครือข่ายเร่ิมไม่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องสมาชิก 
 

 รูปแบบ วธีิการ ประเด็น และพืน้ทีใ่นการเคลือ่นไหว 4.2.4
สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเร่ิมคล่ีคลายและความขดัแยง้ท่ียิ่งสะทอ้นความ

ชดัเจนของการเมืองทั้งสองขั้วมากข้ึน ท าให้ขบวนการนกัศึกษาเร่ิมลงหลกัปักฐานอยู่บนภูมิทศัน์
ทางการเมืองท่ีเปล่ียนไปน้ี โดยมีต าแหน่งแห่งท่ี (Positioning) อยูใ่นอาณาบริเวณของตนเองมากข้ึน 
ทั้งในเชิงประเด็นของการเคล่ือนไหว และการระดมทรัพยากรท่ีให้ความส าคญักบัทรัพยากรท่ีจบั
ตอ้งไม่ไดม้ากข้ึน (Intangible Resources) เช่น ความสามารถพิเศษของสมาชิก ทุนทางวฒันธรรม  
เป็นตน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของช่องทางการส่ือสาร (Chanel) แบบส่ือใหม่ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ 
และอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

อาจกล่าวได้ว่า การเมืองเชิงจ านวน (Politics of Number) และการระดมมวลชน ในการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองแบบเก่า ๆ ได้หมดความส าคญัไปในระดบัหน่ึง เน่ืองจากช่องทางการ
ส่ือสารท่ีขบวนการสามารถก าหนดไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งงอ้การสร้างข่าว
โดยส่ือมวลชนอีกต่อไป ท าให้การส่งสารจากขบวนการสามารถยิงตรงจากขบวนการไปถึง
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ประชาชนผูรั้บสาร หรือผูส้นบัสนุนไดท้ันที ซ่ึงส่งผลอยา่งยิ่งต่อกระบวนการระดมทรัพยากรทุน
แบบใหม่ ท่ีลดระดบัการตอ้งพึ่งพิงจาก NGOs เช่นกนั  

ดังนั้ น ต าแหน่งแห่งท่ี (Positioning) ของขบวนการนักศึกษาบนพื้นท่ีทางการเมืองใน
ช่วงเวลาดงักล่าว จึงเป็นขบวนการท่ีสามารถก าหนดประเด็นการเคล่ือนไหวของตนเองไดอ้ย่าง
อิสระมากข้ึน โดยลดการพึ่งพิงจากองค์กรภายนอก ภายใตค้่านิยมด้านเสรีภาพในการแสดงออก 
และโลกทศัน์ภายในมหาวทิยาลยัท่ีก าลงัเปล่ียนไป 

4.2.4.1 รูปแบบการระดมทรัพยากรของขบวนการนัก ศึกษา  (Resource 
Mobilization) 

1) ทรัพยากรบุคคล 
 การระดมทรัพยากรบุคคลแบบองคก์รท่ีเปิดกวา้ง โดยเฉพาะกลุ่ม(1)

อิสระใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน จะมีลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์เปิดรับนกัศึกษา/นักกิจกรรมทุกคนท่ี
สนใจจะร่วมกิจกรรม ในลกัษณะท่ีเปิดกวา้ง (Open) มากข้ึน รวมทั้งการรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั
อ่ืน ๆ ดว้ย โดยในบางกลุ่ม เช่น กลุ่ม LLTD จะไม่มีระบบรับสมคัร/ข้ึนทะเบียนสมาชิก แต่ใชว้ิธี
เกาะกลุ่มกนัอยา่งหลวม ๆ เพื่อให้องค์กรมีลกัษณะท่ีสอดรับกบัชีวิตนกัศึกษามากท่ีสุด (ปราบ เลา
หะโรจนพนัธ์,สัมภาษณ์, 22 กนัยายน 2559) ซ่ึงท าให้กลุ่ม LLTD มีลกัษณะท่ีไม่มีจ  านวนสมาชิก
ตายตวั ดงัค าใหส้ัมภาษณ์ของ ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข (สัมภาษณ์, 23 กนัยายน 2559) ท่ีวา่ 

คนท่ีเขา้มาท ากิจกรรม LLTD อาจจะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ดว้ยก็ได ้เราตอ้งการให้
องคก์รมีลกัษณะท่ีสอดรับกบัชีวิตนกัศึกษามากท่ีสุด เพราะในความเป็นจริงแลว้ชีวิตมหา
ลยัมีอะไรท่ีเราอยากท าเต็มไปหมด การผูกกิจกรรมมหาลยัของเราไวก้บักลุ่มหรือชุมนุม
ชมรมเดียวท าให้เราเสียโอกาสท่ีจะได้เจอได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างในมหาลัยมาก 
เพราะฉะนั้นมนัจึงเป็นระบบสมคัรใจ มี Contact ติดต่อกนัไว ้มีไอเดียอยากท าอะไรก็นดั
คุยกนั จะไม่ร่วมกิจกรรมน้ีแลว้ไปร่วมกิจกรรมหนา้ก็ได ้

แต่กระนั้น การระดมทรัพยากรการท างานจากผูส้นับสนุนขาจร 
(Constituent) มกัจะก่อให้เกิดปัญหาความผูกพนักับองค์กรน้อย ท าให้องค์กรมีความไม่มัน่คง 
เน่ืองจากต้องพึ่ งพาทรัพยากรจากภายนอกจ านวนมาก จ าเป็นต้องอาศัยการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อระดมทรัพยากรบุคคลเป็นกิจกรรมหลกัขององคก์ร อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั 
กลุ่มอย่าง LLTD จึงตอ้งมีกลุ่มนกัศึกษาท่ีรวมตวักนัหลวม ๆ เป็นเสมือนแกนกลางของกลุ่ม และ
เป็นสมาชิกหลกัท่ีท าเกือบทุกกิจกรรมอยูด่ว้ย เพื่อใหก้ลุ่มสามารถสานต่องานและเกิดความต่อเน่ือง 
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ทั้งการเป็นองคก์รท่ีเปิดกวา้ง และการไม่มีต าแหน่งต่าง ๆ ให้สมาชิก 
ไดท้  าให้เกิดปัญหาวา่ดว้ยการให้รางวลั (Reward) ส าหรับสมาชิกภายในองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
รางวลัท่ีจบัตอ้งได ้หรือช่ือเสียงในฐานะผูน้ ากิจกรรมนักศึกษา อย่างใน อมธ. หรือ สนนท. ท่ีมี
ต าแหน่งท่ีเป็นทางการ ท่ีสามารถสร้างเครดิตไดว้า่ ผูน้ั้นเคยผา่นงานบริหารกิจกรรมนกัศึกษามา ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ทั้งการสมคัรงาน หรือการเป็นรู้จกัในวงการเมืองและวงนักกิจกรรมนักศึกษา
ดว้ยกนัเอง  

ว่าด้วยรางวลัของการท ากิจกรรมน้ี แมว้่าบางส่วนจะสามารถสร้าง
ความเป็นท่ีรู้จกัได ้(Well Know) จากการออกส่ือในฐานะคนท่ีพูดเก่ง หรือมีความเป็นท่ีรู้จกัในส่ือ
สังคมออนไลน์ แต่ค าถามต่อมาก็คือ แลว้สมาชิกท่ีเหลือไดร้างวลัอะไรบา้งจากการเคล่ือนไหว 

 การสร้างรางวลัเชิงคุณค่าผา่นเป้าหมายของกิจกรรม หมายถึง การ(2)
ท่ีนกัศึกษาท่ีเขา้มาท ากิจกรรมทางการเมืองไม่ไดต้อ้งการอะไรในการขบัเคล่ือนไฟในการท างาน 
นอกเสียจากเป้าหมายท่ีพวกเขาตอ้งการจะเปล่ียนแปลงสังคม ดงันั้น กลุ่มหรือองคก์รจึงตอ้งมีความ
พยายามในการสร้างเป้าหมายเหล่าน้ีใหส้มาชิกเห็นผลลพัธ์ เพื่อเป็นรางวลัในการขบัเคล่ือนสมาชิก
ขององคก์รต่อไป ดงัค าให้สัมภาษณ์เร่ืองการขบัเคล่ือนองคก์รกลุ่ม LLTD ของ  ปณิธาน พฤกษา
เกษมสุข (สัมภาษณ์, 23 กนัยายน 2559) ท่ีวา่ 

ตอ้งผ่านการท างานให้เกิดผล คือคน ถ้ามนัเขา้มาแล้วมนัไม่เห็นว่าตวัเองจะท า
อะไรได ้มนัก็จะไม่อยู ่อยา่งช่วงปี 2 ผมจดันิทรรศการการเมืองข้ึนมาได ้งานโอเค ตวัคนท่ี
เขา้มาก็เห็นว่าไดผ้ลงานท่ีเกิดข้ึนมาบางอย่าง เขาก็เลือกท่ีจะอยู่ต่อ สมาชิกท่ีเขา้มาตรงน้ี
ตอ้งไดท้  างาน ตอ้งดูแลวา่คนน้ีไดมี้บทบาทตรงไหนบา้ง และคนพวกน้ีก็จะพฒันาทศันคติ  

… ทุกคนเลือกท่ีจะเขา้มาตามเจตนารมณ์ของตวัเอง ไม่ไดเ้ขา้มาเพื่อองค์กร ถ้า
องคก์รไม่สามารถผลกัดนัใหค้นท่ีเขา้มามี Objective ของตวัเองได ้เขาก็จะหมดไฟ คือมนัก็
ยอ้นแยง้กนั เล็กนอ้ย ตรงท่ีกลบักนั ถา้องคก์รพยายามสร้าง Objective ให้เขา แต่องคก์รไป
ไม่ได ้คนไม่เห็นวา่จะเป็นยานพาหนะท่ีจะไปใหถึ้ง คนก็จะไม่อยู”่ 

 
 การให้ความส าคัญกับทรัพยากรด้านวัฒนธรรม (Cultural (3)

Resource) หรือใช้ความสามารถพิเศษ (Talent) ของสมาชิกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือ การ
ขบัเคล่ือนองคก์รไม่เพียงแต่ให้ความส าคญักบัการสร้างเป้าหมายร่วมให้เกิดผลในเชิงองคก์รหรือ
กิจกรรมเท่านั้น แต่ยงัควรให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของปัจเจกหรือสมาชิกดว้ย กล่าว
ให้ชัดเจน มันคือการท าให้สมาชิกรู้ว่าพวกเขาสามารถสร้างอะไรให้เกิดประโยชน์ได้บ้าง 
(Contribute) เรียกไดว้า่เป็นการดึงเอาศกัยภาพท่ีอยูภ่ายในบุคคลมาใชอ้ยา่งถูกจุด (Put the Right Job 
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into the Right Man) ยกตวัอย่างเช่น คนหน่ึงจะใช้การสร้างสรรค์ การส่ือสารกับสาธารณะ การ
สร้างสรรคกิ์จกรรม และการใช ้Social Media เขา้มาปรับใชก้บัขบวนการนกัศึกษา ท าให้มีบทบาท
ในหน้าส่ือมากข้ึน ส่วนอีกคนหน่ึง จะท าหน้าท่ีสร้าง (Contribute) ในส่วนของเน้ือหา (Content) 
ของกิจกรรม จะมองในเร่ืองของรูปแบบ เป็นตน้ (ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข, สัมภาษณ์, 23 กนัยายน 
2559) หรือแมก้ระทัง่การท าแฟนเพจใน Facebook ก็ยงัคงตอ้งมีการแบ่งหนา้ท่ี ดึงความสามารถให้
ฝ่ายช่างภาพสามารถถ่ายภาพไดต้รงกบัเน้ือหามากท่ีสุด ส่วนอีกคนก็ตอ้งมีความสามารถในการท า 
Info-Graphic เพื่อใหแ้ต่ละโพสตมี์ความน่าสนใจยิง่ข้ึน 

 การระดมทรัพยากรบุคคลในสังคมออนไลน์ กล่าวคือ เป็นการ(4)
รวมกลุ่มของนกัศึกษา หรือประชาชนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนัให้เขา้มาร่วมกลุ่มเพื่อแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมต่าง ๆ โดยมกัเกิดข้ึนอย่างไม่เป็น
ทางการ หรือเป็นการตั้งกลุ่มข้ึนมาเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการจดัพื้นท่ีให้เกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในประเด็นใด โดยเฉพาะ เช่น การสร้างกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นในแฟนเพจเฟซบุ๊ก 
หรือกลุ่มในเฟซบุก๊ หรือในทวติเตอร์ และอาจพฒันาไปสู่การประสานงานหรือการเคล่ือนไหวแบบ
กลุ่มก็เป็นได ้ 

ขอ้ดีของการระดมทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดงักล่าว ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสรรสร้างให้เกิดความคิดในการเคล่ือนไหวใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน โดยเป็น
การดึงศักยภาพด้านความคิดของนักศึกษา/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปออกมาแบ่งปันให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเคล่ือนไหว เท่ากบัเป็นการระดมทรัพยากรทางความคิด/นวตักรรมความคิด และ
หากมีการพฒันาก็จะน าไปสู่การได้ทรัพยากรบุคคลมาท างานเคล่ือนไหวร่วมกบัขบวนการ แต่
กระนั้ น การระดมแบบดังกล่าวก็ยงัมีข้อจ ากัดอยู่ ท่ีความไม่ต่อเน่ืองจริงจังของสมาชิก ใน
ขณะเดียวกนัก็อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิดข้ึนบนกลุ่มออนไลน์เหล่านั้นไดเ้ช่นกนั 

2) ทรัพยากรทุน 
ความแปลกใหม่ท่ีนอกเหนือจากแนวโนม้ของการระดมทรัพยากรบุคคล 

ก็คงจะหนีไม่พน้ทรัพยากรทางวตัถุ (Material Resource) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ทุนเงินตรา (Financial 
Capital) ในการเคล่ือนไหว ซ่ึงตอ้งยอมรับว่า ขบวนการนกัศึกษาใหม่ ๆ ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี
มาก เน่ืองจากความต้องการลดภาวะการพึ่งพิงทุนในการเคล่ือนไหวจากองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ง NGOs 
พรรคการเมือง กลุ่มทุนท่ีหวงัผลทางการเมือง และมหาวิทยาลัย ซ่ึงเคยมีส่วนได้เสียจากการ
สนบัสนุนขบวนการนกัศึกษามาโดยตลอด การระดมทรัพยากรทุนแบบใหม่ท่ีพึ่ งพาสาธารณชน
และผูส้นับสนุนขาจร ผ่านการติดต่อส่ือสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ได้ร่นระยะของการ
สนบัสนุนและตดัคนกลางออกจากกระบวนการระดมทรัพยากรน้ี ดงัแผนภูมิดา้นล่าง 
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ภาพที ่4.2 กระบวนการระดมทรัพยากรทุนแบบใหม่ของขบวนการนกัศึกษาไทย 
 

โดยในท่ีน้ี ขอยกตวัอย่าง กรณีการระดมทรัพยากรแบบใหม่น้ีของกลุ่ม 
LLTD เน่ืองจากผูว้ิจยัมองว่าเป็นขบวนการนกัศึกษากลุ่มแรก ๆ ท่ีมองเห็นเคร่ืองมือและค่อนขา้ง
ประสบความส าเร็จในเร่ืองดงักล่าว  

การระดมทรัพยากรเงินทุนท่ีแปลกใหม่ กล่าวคือ LLTD การเปล่ียนฐาน
จากเดิมท่ีขบวนการนกัศึกษาเน้นการพึ่งการระดมทุนผ่านการอุปถมัภ์ (Patronage) ทั้งจากบรรดา 
NGOs สมาคมต่าง ๆ หรือจากงบประมาณของมหาวิทยาลยั12 เปล่ียนมาเป็นให้ความส าคญักบัการ
ระดมจากผูส้นบัสนุน (Aggregation) ให้มากข้ึน รวมไปถึงการผลิตเอง (Self-Production) ซ่ึงก็คือ
การลงทุนต่อยอดจากเงินทุนตั้งตน้ท่ีมี น าไปผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงสร้างจุดสนใจและออกขายเพื่อให้
เงินทุนนั้นงอกเงยข้ึนไปอีกขั้น ยกตวัอย่างเช่นท่ี ปราบ ให้สัมภาษณ์ว่า (ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์, 
สัมภาษณ์, 22 กนัยายน 2559) 

เราเอาแนวคิด Crowd Funding มาใช ้เพราะท่ีผา่นมาเราเห็นกลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา
จะจดักิจกรรมท่ีต้องเขียนโครงการของบสนับสนุน ขอสปอนเซอร์ ซ่ึงมันไม่มีความ
คล่องตวั อ านาจต่อรองก็ไม่มี และใชเ้วลานานมากๆกวา่จะไดเ้งินกอ้นเล็กนิดเดียว เราเลือก

                                                        
12 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในส่วนท่ี LLTD เขา้ไปท างานร่วมกบั อมธ. โดยท างานในลกัษณะของหุน้ส่วนใน

การเคล่ือนไหว ซ่ึง อมธ. มีบทบาทอยา่งมากในเร่ืองของการสนบัสนุนทุนในการเคล่ือนไหว 

กลุ่มกิจกรรม 

นักศึกษาเดิม 

สาธารณชน/
ผู้สนับสนุน 

NGOs 
องค์กรระหว่างประเทศ 

สื่อมวลชน 

พรรคการเมือง/นายทุน/ 
องค์กรรัฐ/มหาวิทยาลัย 

งค 

กลุ่มกิจกรรม 

นักศึกษาเดิม 
สาธารณชน/
ผู้สนับสนุน 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 

+ สินค้า 

เงินทุน 

ทุน 

ทุน 

เงินทุน/ผ่านธุรกรรมทางการเงิน + เทคโนโลยี
การเงิน 
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ติดต่อกบัเพจลอ้เลียนการเมือง “อยู่เมืองดดัจริต ชีวิตตอ้งป๊อป” เพื่อขอผลงานมาท าเส้ือ
ระดมทุน ภายในเดือนเดียวเราขายเงินไดม้ากกว่าสามร้อยตวั ไดเ้งินมาจดักิจกรรมเกือบ
หน่ึงแสนบาท ต่อมาเราขายโปสการ์ดร าลึก 24 มิถุนายน 2475 โดยมีทั้งหมด 4 ลาย ขายชุด
ละ 100 บาท แต่ตน้ทุนเพียง 2 บาทต่อชุด เราระดมทุนในสองสัปดาห์ไดเ้งินมาเกือบส่ีหม่ืน
บาท นอกจากเราไดเ้งินมาจดักิจกรรมอยา่งรวดเร็วแลว้ เรายงัมีอ านาจในการบริหารจดัการ
ทุนท่ีมีอย่างเต็มท่ี ไม่ตอ้งยื่นแสดงค่าใช้จ่ายใคร หรือถูกบงัคบัให้มีค่าใช้จ่ายตามท่ีเขียน
โครงการไวใ้นตอนแรก ท าให้เรามีสภาพคล่องทางการเงินและความคล่องตวัในการจดั
กิจกรรมสูงมาก 

อย่างไรก็ตาม หากมองให้ลึกลงไปแล้ว ยุทธวิธีดงักล่าวแมว้่าจะดูใหม่
ส าหรับขบวนการนกัศึกษาไทย แต่ทว่ายงัคงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงในฐานะ “การตลาดเพื่อสังคม” 
หรือ Social Marketing ซ่ึงน าเอาความคิดเร่ืองการท าธุรกิจมาผูกร้อยกบัประเด็นการเคล่ือนไหว 
ล าพงัการท ากิจกรรมแล้วเปิดหมวกรับบริจาคก็ดูจะเป็นภาพเดิม ๆ ส าหรับขบวนการทางสังคม
ทัว่ไป ส่วนการจะขายของท่ีระลึกธรรมดาก็ดูจะไม่สามารถสร้างราคาได้ขนาดนั้น ดังนั้นแล้ว 
สินคา้ท่ีมีเร่ืองราวจึงน่าจะเป็นจุดเด่นให้กบัการระดมทุนของกลุ่ม LLTD นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีจะ
ละเลยไม่ได้ส าหรับการท าการตลาดดงักล่าว ก็คงจะหนีไม่พน้ความสามารถในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ของกลุ่มนัน่เอง  

บนภูมิทศัน์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนรูปไป และสถานการณ์ความขดัแยง้
รวมถึงการก่อตวัของภาคประชาชนบนพื้นท่ีทางการเมือง และนกัศึกษาท่ีไม่ใช่ผูน้ าทางการเมืองอีก
ต่อไป ดงันั้นแลว้ ขบวนการนกัศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จจึงตอ้งมีการปรับบทบาทและรูปแบบ
การระดมทรัพยากรเพื่อใหส้อดรับกบัสถานการณ์ดงักล่าว  

4.2.4.2 รูปแบบการเคล่ือนไหวแสดงออกของขบวนการนกัศึกษา  
รูปแบบการเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาท่ีว่าน้ี ย ังคงมีเป้าหมายเพื่อ 

ตอบสนองต่อจุดยนื (Position) ของยคุสมยั ในการเคล่ือนไหวอยูใ่นอาณาบริเวณของตนเองมากข้ึน 
ทั้งในเชิงประเด็นของการเคล่ือนไหว และการระดมทรัพยากร โดยเขา้ใจวา่บทบาทของขบวนการ
นักศึกษาไม่ได้อยู่ในฐานะผูน้ าของการเคล่ือนไหวทางสังคมอีกต่อไป หากแต่มีลักษณะดังท่ี 
ปณิธาน ใหส้ัมภาษณ์ไวว้า่เป็นเพียง “คนจุดกระแส สร้างพื้นท่ี ท าให้เกิดเสียงข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ 
(Public Space)” ดงันั้น จึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการส่ือสารหรือแสดงออกท่ีส าคญั 
3 ประการ ดงัน้ี  
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ประการแรก คือ การลดความส าคญัของการใชส่ื้อมวลชนเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ
ส่ือสาร แต่หนัมาให้ความส าคญักบัการใชส่ื้อใหม่ (New Medias) โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือออนไลน์ 
(Online Media) และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางหลักในการส่งสารจาก
ขบวนการไปถึงสาธารณชนโดยตรง การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ได้อาศยัการดึงความสนใจให้
ส่ือมวลชนมาท าข่าว หากแต่เป็นการสร้างจุดสนใจให้กับเน้ือหาท่ีส่ือสารกับผูรั้บสารโดยตรง 
ในขณะท่ีก็ตอ้งท าการส่ือสารแข่งกบัข่าวสารอีกจ านวนมากในส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีพร้อมจะดึง
ความสนใจเบ่ียงเบนไปจากประเด็นการเคล่ือนไหวของขบวนการไดทุ้กเม่ือในยคุสังคมข่าวสาร  

ความแหลมคม ทั้ งในส่วนของการคัดเลือกประเด็น (Content) และความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ในการสรรสร้างการส่ือสารประเด็นออกไปสู่สาธารณชน จึงกลายเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ขบวนการนักศึกษาในยุคดังกล่าว สามารถประสบความส าเร็จในการ
เคล่ือนไหวได ้ดงัท่ี ปณิธาน อธิบายว่า เราตอ้งให้เห็นวา่พอเขา้ไปแลว้มนัท าอะไรไดบ้า้ง คือ พูด
ง่าย ๆ เรามาท ากิจกรรมมนัตอ้ง “จ๊าบ” มนัตอ้ง “โดน” (ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข, สัมภาษณ์, 23 
กนัยายน 2559) 

ประการท่ีสอง เนน้การส่ือสารเพื่อสร้างความตระหนกัรู้ในประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม มากกวา่การระดมมวลชนเพื่อสนบัสนุน หรือกล่าวคือมีลกัษณะการท างานแบบการสร้าง
ประเด็น หรือจุดประเด็นมากข้ึน การส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเฉียบคม จึงมีบทบาทส าคญัในการใช้
เพื่อจุดประเด็น หรือตั้งค  าถามกบัสังคมในประเด็นปัญหาต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกนั อีกปีกของการ
เคล่ือนไหวก็หนัไปให้ความสนใจกบัการส่ือสารท่ีพฒันาความรู้ให้กบัสาธารณชนดว้ย (Educated) 
เช่น การจดัเสวนา การบรรยายสาธารณะ รวมไปถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ในส่ือสังคมออนไลน์ 
เป็นตน้ โดยเร่ิมมีการท างานท่ีควบคู่ไปกบันกัวชิาการปัญญาชนมากข้ึน  

ประการท่ีสาม คือ การติดต่อส่ือสารประสานงานเพื่อก าหนดการเคล่ือนไหวภายใน
ขบวนการ เปล่ียนมาเป็นการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มากข้ึน โดยร่วมกบัการ
ติดต่อส่ือสารโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้สาย ผา่นเคร่ืองมือของโทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่ (Smart-Phone) ท่ี
มีลกัษณะโตต้อบส่ือสารแบบทนัทีทนัใดมากข้ึน (Real Time) ในขณะเดียวกนัการส่ือสารบนพื้นท่ี
ต่าง ๆ ก็ไดก้ลายเป็นพื้นท่ีปะทะสังสรรคก์นัทางความคิดท่ีหลากหลายมากข้ึนดว้ย (Many to Many) 
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่ีหลากหลายในส่ือสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นเร่ืองปกติของ
สังคมในช่วงดงักล่าว และกลายเป็นปัญหาของการเลือกเปิดรับส่ือของผูใ้ชใ้นท่ีสุด  

ทั้งน้ี จากลกัษณะส าคญั 3 ประการ ผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งยุทธวิธีการแสดงออกของ
ขบวนการนกัศึกษา ท่ีสังเกตไดโ้ดยทัว่ไปในหว้งระยะเวลาดงักล่าว เรียงล าดบัตามระดบัการทา้ทาย
อ านาจรัฐ ดงัน้ี  
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ยทุธวธีิท่ีเป็นไปตามระบบหรือขั้นตอนทางการเมืองปกติ  
1) การออกแถลงการณ์ หรือการใหส้ัมภาษณ์เพื่อแสดงท่าทีทางการเมือง 

ยงัคงเป็นการแสดงออกขั้นพื้นฐานในการเคล่ือนไหว แต่ในช่วงเวลาของยุคสังคมข่าวสารดงักล่าว 
แมว้า่แถลงการณ์หรือการแสดงความคิดเห็นจะสามารถถูกส่งต่อไปถึงสาธารณชนไดร้วดเร็ว ผา่น
เคร่ืองมือของส่ือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก แต่ทว่าความหลากหลายของข่าวสารโดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีมีความเขม้ขน้ของประเด็นนั้น ๆ มากข้ึน การออกแถลงการณ์ยดืยาวเพื่อแสดงท่าทีดงักล่าว 
ก็อาจไม่ไดมี้ความส าคญัหรือเป็นท่ีสนใจในสังคมอีกต่อไป  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แถลงการณ์ขององค์กรนกัศึกษา ซ่ึงเคยมีความส าคญั
ต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นอยา่งมาก ก็เร่ิมถูกลดบทบาทลงดว้ยสังคมท่ีขอ้มูลข่าวสารจาก
แหล่ง หรือกลุ่มขบวนการอ่ืน ๆ ก็สามารถถูกส่งต่อถึงสาธารณชนได้เช่นกนั ประกอบกบัการ
โตต้อบแสดงความคิดเห็นต่อแถลงการณ์ ท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยทัว่ไปในพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ ก็อาจท า
ให้การแสดงท่าทีขององคก์รนกัศึกษาถูกโจมตีจากฝ่ังตรงขา้มขบวนการไดโ้ดยง่าย หากไม่มีความ
รัดกุมในขอ้มูล หรือไม่มีความเฉียบคมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นท่ีสุ่มเส่ียง 
เช่น ประเด็นเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นตน้  

ดงันั้น การแย่งชิงพื้นท่ีในสังคมออนไลน์ของแถลงการณ์ทางการเมือง 
อยา่งนอ้ยท่ีสุด ขบวนการจึงตอ้งมีความรัดกุมและเฉียบคมในประเด็นการแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ 
เป็นอยา่งมาก ในขณะเดียวกนั หากเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเร่ืองสุ่มเส่ียง ก็ตอ้งมี
ความระมดัระวงัมิให้แสดงออกอย่างชดัเจนและรุนแรงเกินไป หากแต่ยงัคงหลกัการพื้นฐานของ
องค์กรและอิงหลักวิชาการหรือหลักกฎหมาย เพื่อรักษาบทบาททางการเมืองในฐานะองค์กร
นกัศึกษา และตอ้งไม่ถูกกล่าวอา้งว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองดว้ย ดงัเช่น ใจความตอนหน่ึงของ
แถลงการณ์ อมธ. กรณี มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัไม่อนุญาตใชพ้ื้นท่ีมหาวิทยาลยัเพื่อ
เคล่ือนไหวแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 ดงัน้ี  

สุดท้ายน้ี อมธ. ยงัคงยืนยนัในจุดยืนแห่งการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเรายงัคงเคารพในความเห็นท่ีแตกต่างไม่วา่จะ
มาจากกลุ่มใดก็ตาม ตราบเท่าท่ีความคิดเห็นเหล่านั้นยงัคงอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
ทั้งน้ี อมธ. ในฐานะผูแ้ทนของนกัศึกษาซ่ึงมีความหลากหลายทางความคิด ขอรับรองว่า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่ใช่กลุ่มทางการเมืองใด และไม่มีกลุ่มทางการเมืองใดเป็น
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หากแต่ความสวยงามในความคิดเห็นท่ีแตกต่างคือภาพสะทอ้น
แห่งความเป็นมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีแทจ้ริง 
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2) การด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
กลายเป็นยุทธวิธีท่ีขบวนการนักศึกษาส่วนหน่ึงให้ความส าคญัมากข้ึน 

ส่วนหน่ึงเกิดจากการใช้ยุทธวิธีดงักล่าวเพื่อเคล่ือนไหวในประเด็นดา้นสิทธิสวสัดิการนักศึกษา 
และการคดัค้านมหาวิทยาลัยนอกระบบ รวมไปถึงการเรียกร้องประเด็นผลประโยชน์ของตัว
นกัศึกษาเอง ท่ีเพิ่มมากข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าว การใช้กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายจึง
เท่ากบัเป็นการหลีกเล่ียงความรุนแรงและสร้างศตัรูกบัมหาวิทยาลยั ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ
ด าเนินการในลกัษณะการต่อรองผลประโยชน์ตามระบบการเมืองปกติ ทั้งน้ี การด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายก็อาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหว ท่ีควบคู่ไปกบัยุทธวิธีขดัขวางทา้
ทายอ านาจรัฐอ่ืน ๆ ท่ีมีระดบัเขม้ขน้ยิ่งข้ึน ดงัเช่นตวัอยา่ง กรณี ขบวนการนกัศึกษาขอ้เขา้ไปแกไ้ข
กฎหมาย พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ในช่วงของการท าให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
เปล่ียนเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ดงัอธิบายรายละเอียดในหวัขอ้ 4.2.2.3 ขอ้ (1) แลว้ เป็นตน้  
   ยทุธวธีิขดัขวางทา้ทายอ านาจรัฐ  

1) การเคล่ือนไหวเชิงสัญลกัษณ์รูปแบบใหม ่ 
แม้ว่าการเคล่ือนไหวเชิงสัญลักษณ์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีขบวนการต่าง ๆ 

โดยเฉพาะขบวนการนกัศึกษาใชม้าอยูน่านแลว้ แต่กระนั้นการเคล่ือนไหวเชิงสัญลกัษณ์แบบใหม่ท่ี
ผูว้จิยัหมายถึงกลบัเป็นส่ิงท่ีมีความซบัซอ้นในเชิงวธีิการและแหลมคมยิง่กวา่ กล่าวคือ เป็นยทุธวธีิท่ี
ผนวกเอาการคดัเลือกประเด็นส าคญั (Content) ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อ
รังสรรค์ให้เกิดรูปแบบการแสดงออกทางความคิดท่ีสามารถจุดประเด็น หรือจุดกระแสให้สังคม
น าไปแสดงความคิดเห็นต่อได ้กลายเป็นการตีความสัญลกัษณ์และตั้งค  าถามของสาธารณชนต่อ
ประเด็นดังกล่าว ทั้งน้ี กระบวนการส่ือสารดังกล่าว เกิดจากการเข้ามามีบทบาทของส่ือสังคม
ออนไลน์ ท่ีสามารถส่งต่อสารจากตน้ทางไปสู่สาธารณชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีกระบวนการ
การเพิ่มความคิดหรือประสบการณ์ของผูส่้งต่อสาร (Share/Retweet) และการแสดงความคิดเห็น
โตต้อบของผูรั้บสาร (Comment) เขา้ไปดว้ย 

 (1) กรณีศึกษา การเคล่ือนไหวของกลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คดัคา้น
อ านาจนอกระบบ (TCAD)  

 ส่วนใหญ่เน้นไปในทางการจดักิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์ เล่นกับหน้า
ส่ือมวลชน สร้างกระแส (Viral) บนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงก าลงัเป็นช่องทางการเคล่ือนไหวท่ีมาแรงใน
ขณะนั้น ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีส าคญั เช่น การจดัเสวนา "ขอพื้นท่ีเราคืน : งานเสวนาวา่ดว้ย พื้นท่ีทาง
สิทธิ เสรีภาพ ความเป็นมนุษย์ ภายใต้นิติรัฐแห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2553           
แต่กิจกรรมท่ีถือว่าส าคญัและท าให้กลุ่ม TCAD รู้จกัในหน้าส่ือ ก็คือ กิจกรรมร าลึก 4 เดือน         
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ราชประสงค์ 4 ปีรัฐประหาร 2549 ซ่ึง ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์ (สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กนัยายน 
2559) มีความเห็นวา่น่าจะเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่ม  

กิจกรรมแรกท่ีท าคือกิจกรรมร าลึก 4 เดือนราชประสงค ์4 ปีรัฐประหาร 2549 ซ่ึง
น่าจะเป็นกิจกรรมทีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มกิจกรรมน้ี เน่ืองจากเป็นกิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์
สเกลใหญ่ของนกัศึกษาหลงัเหตุการณ์เมษา-พฤษภา 53 คร้ังแรก เราเร่ิมตน้จากกิจกรรม 
“กรวดน ้า คว  ่าขนั รักกนัชาติเดียว” สองวนัก่อนวนัท่ี 19 โดยกรวดน ้ าให้กบัอดีตอธิการบดี
ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการรัฐประหารคร้ังนั้นและก าลงัจะหมดวาระในต าแหน่งอธิการปี
นั้นพอดี กลายเป็นกระแส viral บนอินเตอร์เน็ตดว้ยความขบขนัแสบๆคนัของกิจกรรมนั้น 
เป้าหมายของงานกรวดน ้ าคือการท าให้ส่ือมวลชนรู้จกัเรา เห็นไอเดียการท างานของเรา 
และเพื่อให้เขาติดตามงานของเราในวนัท่ี  19 ซ่ึงท าให้วนันั้นมีประชาชนมาร่วมงานท่ี
อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเยอะกวา่ท่ีคาดไวเ้ยอะมาก ๆ ส่ือมวลชนก็มาก13 

 ดงันั้นแลว้ ความส าคญัของกลุ่ม TCAD ประการแรก จึงถือเป็นความ 
“ใหม่” ของขบวนการนกัศึกษา ทั้งในแง่ของแนวคิดภายหลงัเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง 
ในปี 2553 และเป็นกลุ่มกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบับทบาททางการเมืองบนส่ือสังคมออนไลน์ 
อยา่งเฟซบุก๊ กิจกรรมทางการเมืองจึงมีทั้งรูปแบบของแถลงการณ์ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวในรูปแบบ
เก่า และการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในลกัษณะของการสร้างกระแส (Viral) บนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือ
เป็นความแปลกใหม่ท่ีไดผ้ลเป็นอยา่งดีเลยทีเดียว 

 อีกประการหน่ึง ท่ีถือเป็นความส าคญัของกลุ่ม TCAD คือการมีส่วน
ในการท าให้ช่ือของธรรมศาสตร์กลบัไปยืนบนเวทีของขบวนการนักศึกษาอีกคร้ัง และในบาง
กิจกรรมก็อาจท างานร่วมกับกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน หรือ CCP ท าให้บทบาทของ
ขบวนการนกัศึกษาท่ีนอกเหนือจาก สนนท. มีพื้นท่ีส่ือเพิ่มมากข้ึนหลงัจากเหตุการณ์พฤษภาฯ 53 
โดยเฉพาะในดา้นการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ เช่น การน าผืนผา้สีด าและสีขาวมาขึงไวบ้ริเวณฐาน

                                                        
13 กลุ่มนกัศึกษาประมาณ 50 คน น าโดย นายรักชาติ วงศ์อภิชาติ กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คดัคา้น

อ านาจนอกระบบ และ น.ส.ปองขวญั สวสัดิภกัด์ิ กรรมการบริหารสหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สน
นท.) ถือพวงหรีดและป้ายออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มุ่งหน้ามาย ังอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย หน้าพวงหรีดมีขอ้ความระบุว่า "ไวอ้าลยัแด่ประชาธิปไตยท่ีดบัสูญและประชาชนท่ีล่วงลบั 10 
เมษายน 2553-19 พฤษภาคม 2553" และ "19 กนัยายน วนัตาสวา่งแห่งชาติ สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งชาติ (สน
นท.)" และป้ายผา้เขียนขอ้ความวา่ "4 ปีรัฐประหารประเทศชาติไม่ดีข้ึน" และ "ปลน้ 19 ตาย 91"และ "หยดุละเมิด
สิทธิดว้ยการรัฐ ประหาร"  
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อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2553 มีขอ้ความว่า "ปล่อยนกัโทษการเมือง คุมขงั    
ผูบ้ริสุทธ์ิ ไม่ยุติธรรมหยุดอ านาจนอกระบบ" การร่วมกนัจดักิจกรรมร่วมกนัและการปรากฏตวัต่อ
หนา้ส่ือ ประกอบกบัการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของขบวนการ
นกัศึกษาในรุ่นใหม่ ซ่ึงปรากฏตวัในนามของกลุ่มอิสระท่ีมีภาพตวัแทนของจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ 

 ณ จุดน้ี จึงเห็นวา่ หลงัจากท่ีกระแสความขดัแยง้ไดล้ามเขา้ไปในสังคม
ออนไลน์ และระเบิดปะทุเขา้สู่สังคมคู่ขนาน ผา่นการชุมนุมประทว้ง การแสดงออกถึงความคบัขอ้ง
ใจของขบวนการทางการเมืองต่าง ๆ เช่น กลุ่มคนเส้ือแดง กลุ่มคนเส้ือหลากสี เป็นตน้ กระแสความ
น่ากลวัของความขดัแยง้ก็ค่อย ๆ เร่ิมกลายเป็นพลงับวกของการเคล่ือนไหวทางการเมือง จากการ
สาดเลือด กลายเป็นคมความคิด การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีมีความน่าสนใจมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นความพยายามของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะฉีกกฎการเคล่ือนไหวทางการเมืองจากการอ่านแถลงการณ์ 
ใหก้ลายเป็นอะไรท่ีน่าสนใจมากข้ึน หรือท่ีเราเรียกวา่การกระท า (Action) อยา่งสร้างสรรค ์ 

 (2)  กรณีศึกษา การเค ล่ือนไหวของกลุ่มธรรมศาสตร์เสรี เพื่ อ
ประชาธิปไตย (LLTD) ในประเด็นการต่อตา้นโซตสั  

 โดยกลุ่ม LLTD ใช้เพียงป้ายเล็ก ๆ ข้ึนไปแขวนเป็นป้ายห้อยคอ ท่ี
อนุสาวรีย ์อาจารยป๋์วย อ้ึงภากรณ์ ท่ีหน้าอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยรั์งสิต อนัเป็นจุดท่ีมีนกัศึกษาตอ้งเดินผา่นเพื่อเขา้อาคารเรียน โดยในป้ายระบุช่ือ “N’ป๋วย” เป็น
การเสียดสีความเป็นผูใ้หญ่ของนกัศึกษาปี 1 ท่ีรุ่นพี่บงัคบัให้แขวนป้ายช่ือมาเรียนในช่วงเทอมแรก
ของปีการศึกษา ซ่ึงภาพดงักล่าวปรากฏในหนา้ของส่ือออนไลน์ และถูกแชร์ต่อไปอยา่งมาก ทั้งใน
เชิงเขา้ใจส่ิงท่ีจะส่ือสาร และในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมของการกระท าดงักล่าว ซ่ึง 
นกัศึกษากลุ่ม LLTD ก็ไดใ้ห้สัมภาษณ์เป็นค าอธิบายไวว้่า (เปิดใจนศ.ปี 1 ผูแ้ขวนป้าย “N' ป๋วย” 
คลอ้งคออนุสาวรียป๋์วย อ๊ึงภากรณ์ มธ.รังสิต, 2558) 

ตอนน้ีรุ่นพี่หรือใครก็แลว้แต่ก าลงัมองนอ้งแบบวา่งเปล่า ในสมองไม่มีเร่ืองอะไร
เลย ไม่มีความคาดหวงั ไม่มีความคิด ไม่มีความรู้ ไม่มีความตอ้งการอะไรทั้งส้ิน รุ่นพี่เขา
ก าลงัคิดว่าน้องท่ีเขา้มามนัจะตอ้งรับไอ้ส่ิงท่ีเขาคิดไปเท่านั้น ถ้าคุณคิดว่าน้องมนัไม่มี
ความคิดอะไรท่ีจะจดัหาดว้ยตวัเอง แลว้รุ่นพี่ตอ้งมายดั ในทางเดียวกนั ถา้อาจารยป๋์วยเป็น
สัญลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีความสามารถในมหาวิทยาลยั การท่ีเขาเป็นคนอยา่งนั้น มนัไดม้า
ดว้ยวธีิการท่ีรุ่นพี่จบัยดัอยา่งนั้นหรือเปล่า คือมนัไม่ใช่จะมาดว้ยวิธีการแบบนั้นเสมอไปถา้
อาจารยป๋์วยเป็นสัญลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีความสามารถในมหาวิทยาลยั การท่ีเขาเป็นคน
อยา่งนั้น มนัไดม้าดว้ยวิธีการท่ีรุ่นพี่จบัยดัอยา่งนั้นหรือเปล่า คือมนัไม่ใช่จะมาดว้ยวิธีการ
แบบนั้นเสมอไป 
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 อย่างไรก็ตาม แมว้่าป้ายดงักล่าวจะอยู่บนรูปป้ันอาจารยป๋์วยไดเ้พียง 
20 นาที ก่อนจะมีเจา้หน้าท่ีมาดึงออก และไม่ว่าการแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์จะเป็น
อย่างไร แต่ทว่าภาพดงักล่าวก็ไดถู้กส่งต่อไปดว้ยความรวดเร็ว และไปปรากฏเป็นข่าวไดใ้นเวลา
เพียงไม่นาน สร้างทั้งค  าวิพากษ์วิจารณ์และข้อถกเถียง จนประเด็นเร่ืองการแขวนป้ายช่ือของ
นกัศึกษาปี 1 กลายเป็นเร่ืองตลก (Parody) ท่ีถูกตั้งค  าถาม และส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงใน
เวลาต่อมา  

2) การรวมกลุ่ม/เคล่ือนไหวแบบออนไลน์ หรือ พลงักลุ่มไร้สังกดั 
 การเคล่ือนไหวออนไลน์ หรือ พลงักลุ่มไร้สังกดันั้น เป็นการเคล่ือนไหว

ในแบบเดียวกบัท่ี เชอร์กี อธิบายเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัพลงักลุ่มไร้สังกดั (Here Comes Everybody) 
(เชอร์กี และ สฤณี อาชวนันทกุล ผู ้แปล , 2554) หรือการรวมกลุ่มท่ีสามารถท าให้เกิดการ
เคล่ือนไหวแบบกลุ่มได้โดยอาศยัเคร่ืองมือของส่ือใหม่ ซ่ึงมีต้นทุนในการรวมกลุ่มน้อย และ
สามารถรวมเอาคนท่ีสนใจในประเด็นร่วมกัน เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ในพื้นท่ี (Platform) 
เดียวกนั เช่น กลุ่มเฟซบุ๊กของกลุ่ม Anti Sotus กลายเป็นการประสานงานอยา่งมีแบบแผนและเป็น
ระบบ จนสามารถสร้างการเคล่ือนไหวแบบกลุ่มข้ึน ถือเป็นนวตักรรมการเคล่ือนไหวช้ินใหม่ของ
ขบวนการนกัศึกษาไทย ท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก 

 กรณีศึกษา ยุทธวิธีการรวมกลุ่ม/เคล่ือนไหวแบบออนไลน์ และการเปิด
โปง/ตีแผค่วามเลวร้ายของระบบโซตสัและการรับนอ้งท่ีรุนแรงของกลุ่ม Anti-Sotus  

 จากบริบทเร่ืองของขบวนการต่อตา้นโซตสั-รับนอ้ง-ประชุมเชียร์ ท่ีต่างก็
มีตน้ทุนของการแข็งขืนต่อระบบ ซ่ึงผูท่ี้เคล่ือนไหวต่อตา้นระบบในโลกแห่งความจริง มกัจะถูก
เพ่งเล็ง ข่มขู่ กดดนั ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อสถานภาพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัอย่าง
ปกติ ดังนั้ น ยุทธวิธี เคร่ืองมือ และประเด็นในการส่ือสารเคล่ือนไหวในเร่ืองดังกล่าว จึงมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ทั้งต่อการปกป้องวิถีชีวิตของนักศึกษาท่ีเคล่ือนไหว และการยอมรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั   

 ยุทธวิธีการเปิดโปง/ตีแผ่ความเลวร้ายของระบบโซตสัและการรับนอ้งท่ี
รุนแรง ดว้ยการเคล่ือนไหวแบบออนไลน์ หรือการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นท่ีมัน่
หลกัในการเคล่ือนไหว อย่างเฟซบุ๊กและยูทูป ไดท้  าให้ขอ้จ ากดัดงักล่าวขา้งตน้ดอ้ยค่าลงไป และ
กลายเป็นการสรรสร้างกลุ่มทางสังคมรูปแบบใหม่ ข้ึนมาเคล่ือนไหวในประเด็นดงักล่าวร่วมกนั
โดยบงัเอิญ 

 กล่าวอยา่งละเอียด (1) ความสามารถในการถ่ายภาพ วีดิโอ และคลิปเสียง 
ไดท้  าใหห้ลกัฐานของการรับนอ้งท่ีรุนแรง มีน ้าหนกัข้ึน ทั้งรายละเอียดดา้นพฤติการณ์และผูก้ระท า 
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จนอาจสามารถน าไปประกอบเป็นหลกัฐานเพื่อเอาผิดต่อผูก้ระท า/ผูบ้งการการกระท าดงักล่าวได้
ในทางกฎหมาย (2) ระบบบญัชีผูใ้ช้ (Account) ของเฟซบุ๊ก หรือส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ สามารถ
ปกปิดแหล่งท่ีมา หรืออาจมีการสร้างบุคคลตัวแทน (บัญชีปลอม) หรือแฟนเพจข้ึนมาเพื่อ
ด าเนินการเผยแพร่เร่ืองราวดงักล่าวแทนผูถู้กกระท านั้น ท าให้ผูเ้ปิดโปงสามารถปกป้องสถานภาพ
ภายในสังคมต่อไปไวไ้ด ้(อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ปิดโปงบางส่วนยงัคงถูกจบัได ้และกระทบกบัสถานภาพ
ของตวัเอง จนบางคนตอ้งเปล่ียนสถานท่ีศึกษาก็มี) (3) ทา้ยท่ีสุด คือ ความสามารถของส่ือสังคม
ออนไลน์ ในการเผยแพร่ และส่งต่อเร่ืองราวท่ีจะส่ือสารด้วยความรวดเร็ว ผ่านการแชร์ของทั้ง
บุคคล (User) และแฟนเพจสาธารณะต่าง ๆ ท่ีมีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมาก เช่น แฟนเพจ Drama 
Addict เป็นตน้ 

 ในประเด็นน้ีเอง ปิยรัฐ จงเทพ อดีตผูป้ระสานงานกลุ่ม Anti-Sotus ไดเ้ล่า
ถึงการเกิดข้ึนโดยบงัเอิญของยทุธวธีิดงักล่าววา่  (ปิยรัฐ จงเทพ, สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) 

ตอนแรกเร่ิมจากกลุ่มมาท างาน และก็เร่ิมมีสมาชิกเพิ่มข้ึน เราก็อนุญาตให้คนเอา
เร่ืองราวมาโพสตล์ง มาแชร์กนัวา่อยา่งน้ีควรจะแกไ้ขปัญหาอยา่งไร คลา้ยๆกบัวา่มนัคนหวั
อกเดียวกนัมาคุยกนั  เพราะ เม่ือก่อนมนัไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกนัผ่านเฟซบุ๊กกนั
ขนาดน้ี แมแ้ต่จะโพสตห์น้าวอล ยงัไม่กลา้เลย เพราะอาจจะโดนหมายตาจากพี่ๆ เพื่อนๆ 
ได ้ก็จะเอากลุ่มน้ีมาคุยกนั กลายเป็นการหาเพื่อน หาคนหัวอกเดียวกนั มนัเลยกลายเป็น
พื้นท่ีแลกเปล่ียนสาธารณะไป  

 ส่ือสังคมออนไลน์ไดท้  าหนา้ท่ีของกระดาน (Platform) เพื่อให้สมาชิกได้
เขา้มาแบ่งปัน (Sharing) ซ่ึงถือเป็นบนัไดขั้นแรกหากวิเคราะห์ตามทฤษฎีของเชอร์กีร์ เร่ือง “พลงั
กลุ่มไร้สังกดั” และในขณะเดียวกนั กลุ่ม Anti-Sotus ก็ไดมี้การพฒันาไปสู่บนัไดขั้นท่ีสอง หรือการ
ประสานงานกนัระหวา่งสมาชิก เพื่อด าเนินการแบ่งปันและส่งต่อกนัอยา่งเป็นแบบแผน ดงัท่ี โตโต ้
อธิบายไวว้า่   

มนัก็เกิดจากคนท่ีตั้งใจจะผลกัดนัเร่ืองน้ีใหเ้ป็นระดบัชาติ พูดตรง ๆ เลย เรามองวา่
มาพูดกันอย่างน้ีมนัไม่จบ เราต้องผลกัดนัให้คนส่วนใหญ่ในประเทศน้ีมองเห็นปัญหา
ร่วมกนั ให้มนัเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกนัอย่างกวา้งขวางข้ึน น าไปสู่งานเสวนาท่ี
อนุสรสถาน 14 ตุลา ในปี 2554 มาเจอกนัคร้ังแรก ๆ ลกัษณะMeeting มีคนประมาณ 10 
คน หลงัจากนั้นเราก็จดัอีกคร้ัง เดือนธนัวาคม ในปีเดียวกนั จนมาสู่การจดัตั้งเป็นก่ึงองคก์ร 
มีเลขาธิการ และพยายามเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆให้มากท่ีสุด ตอนนั้ นมีประมาณ 9 
มหาวทิยาลยั ตอนนั้นเอาทุกกลุ่มมาคุยกนั วา่เราจะจดัตั้งโครงสร้างอยา่งไร 
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จนกระทัง่ เดือนมีนาคม 2555 ถึงมีการจดัตั้งอย่างเป็นทางการข้ึนท่ีสถาบนัสิทธิ
มนุษยชน มหิดล ถึง มีการเลือกตั้งกนัเกิดข้ึน มีเลขาธิการ มีคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด เพื่อ
มาบริหารเพจ และท างานอย่างเป็นระบบ ผมก็เป็นเลขาธิการคนแรก ตามก าหนดการมี
วาระ 1 ปี และมีการประชุมประจ าปี เป็นเวทีถอดบทเรียน ก็มีเลขาคนใหม่” 

 และทา้ยท่ีสุด จากกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวกนัในโลกออนไลน์ ก็กลายมาเป็น
กลุ่มท่ีมีลกัษณะของการจดัตั้งท่ีชัดเจน ด าเนินการกนัอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างและสมาชิก
ด าเนินการ และท่ีส าคญัคือมีการส่งต่อการเคล่ือนไหวจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ขบวนการมีความย ัง่ยืนข้ึน 
เป็นบนัไดขั้นท่ีสามของเชอร์กีร์ (เชอร์กี และ สฤณี อาชวนนัทกุล ผูแ้ปล, 2554) ท่ีเรียกว่า “การ
เคล่ือนไหวแบบกลุ่ม” ซ่ึงส่งผลกระทบในทางบวกต่อการเคล่ือนไหว และกลายเป็นกลุ่มท่ีใช ้
Social Media มาเป็นเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวอย่างมีพลงัดงัท่ี โตโต ้อธิบายว่า (ปิยรัฐ จงเทพ
,สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) 

มันมีพลังมากกว่าเดิม เพราะว่า  พอออกในนามกลุ่ม เหมือนกับว่า  แต่ละ
มหาวิทยาลยัท่ีมีกลุ่มของเขาอยูแ่ลว้ใน Social Media ก็จะช่วยกนัแชร์ ช่วยกนัพูด ช่วยกนั
วพิากษว์จิารณ์ ก็ดูเหมือนเป็นทางการมากข้ึน ก็คือเป็นองคก์รท่ีเช่ือมร้อยกลุ่มต่างๆ เร่ืองน้ี
โดยเฉพาะ เช่น ในปีนั้น สภาหนา้โดม จะจดักิจกรรมวิพากษก์ารรับนอ้ง ก็จะมองถึงกลุ่ม 
Anti-Sotus ก็จะมี Contact กบัทุกมหาวทิยาลยั 

 กล่าวอย่างท่ีสุดแล้ว ยุทธวิธีดงักล่าว ไม่อาจประสบความส าเร็จได้ดว้ย
ความสามารถของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงวิธีการ
ส่ือสาร และสมาชิกผูร่้วมด าเนินการอย่างเป็นระบบ พร้อมกบัเครือข่ายของกลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละ
มหาวิทยาลัย ท่ีมีแฟนเพจ หรือส่ือสังคมออนไลน์เป็นของตวัเอง ท่ีพร้อมจะให้การสนับสนุน
ประเด็นดงักล่าวอยูเ่สมอ ในฐานะประเด็นสาธารณะท่ีเป็นปัญหาร่วมกนัของทุกมหาวทิยาลยั 

3) การชุมนุมประทว้ง/ร่วมชุมนุมประทว้ง  
 การชุมนุมประทว้ง กลายเป็นหน่ึงยุทธวิธีท่ีถูกลดความส าคญัเป็นอย่าง

มากในช่วงการเคล่ือนไหวหลงัจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 โดยเหตุผลทั้งความลม้เหลวของตวั
วิธีเอง และทางเลือกในการเคล่ือนไหว โดยยุทธวิธีอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จมากกว่า กล่าวคือ 
เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ท  าให้ขบวนการนักศึกษาและอ่ืน ๆ มองเห็นว่ายุทธวิธีการชุมนุม
ประทว้งนั้น เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง ทั้งในส่วนของการควบคุม
มวลชน การควบคุมปัจจยัภายนอก หรือมือท่ีสามในการเขา้มาแทรกแซงสถานการณ์ และการ
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ท าลายวิถีชีวิตประชาชนในบริเวณพื้นท่ีการชุมนุมให้ ไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างปกติ 
ขณะเดียวกัน ยุทธวิธีอ่ืน ๆ ท่ีมีระดับการท้าทายอ านาจรัฐน้อยลง แต่ส่งผลต่อความคิดของ
สาธารณชนมากกวา่ ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นทางเลือกใหก้บัขบวนการ ภายใตส้ังคมการส่ือสารยคุใหม่  

 ดงันั้น หากจะยงัมีหรือยงัคงมีการชุมนุมประทว้งอยู ่ถา้ไม่ใช่สถานการณ์
สุกงอมจริง ๆ อยา่งกรณีการชุมนุมของ กปปส. และ นปช. ในปลายปี พ.ศ. 2556 รวมถึงการชุมนุม
ต่อต้านการรัฐประหารหลังจากนั้น การปักหลักชุมนุมตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือการปิดเส้นทาง
การจราจรจึงยงัคงเป็นทางเลือกสุดทา้ยของขบวนการนกัศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัความเป็นสันติ
วิธี (Non-Violence) มากข้ึน การชุมนุมท่ีเกิดข้ึนในบางคร้ังบางคราของขบวนการนกัศึกษา จึงอาจ
เป็นเพียงการชุมนุมเพื่อรวมพลงัแบบชัว่คราว ควบคู่ไปกบัการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์เท่านั้น  

 ดงัเช่นตวัอย่าง กรณีนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และแนวร่วม 
ประมาณ 50 คน ชุมนุมประทว้งคดัคา้นการน ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ออกนอกระบบ เม่ือวนัท่ี 
13 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีบริเวณหนา้อาคารรัฐสภา โดยมีขอ้เรียกร้องให้นกัศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการร่างกฎหมายมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ฉบบัใหม่ ซ่ึงระหวา่งการยื่นหนงัสือมีนกัศึกษา
ชายจ านวนหน่ึงถอดเส้ือผา้ออก ใส่เพียงกางเกงขาสั้ น และน าป้ายการคดัคา้นมหาวิทยาลยันอก
ระบบมาพนัรอบตวั เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ถึงการผลกัภาระค่าใชจ่้ายให้กบันกัศึกษา
ของมหาวทิยาลยันอกระบบ จนนกัศึกษาไม่มีแมก้ระทัง่เงินส าหรับค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (ม็อบนศ.แกผ้า้!
บุกรัฐสภาคา้นม.นอกระบบ, 2556) ทั้งน้ี เป็นท่ีสังเกตว่า การชุมนุมประทว้งดงักล่าว เป็นเพียงแค่
การชุมนุมเพื่อแสดงพลังเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้มีการปักหลักชุมนุมเป็นเวลานาน แต่เป็น
กิจกรรมแสดงพลงัท่ีเกิดข้ึนและสามารถเป็นกระแสในส่ือสังคมออนไลน์ได ้โดยมีทั้งความชอบ
ธรรมจากจ านวนนกัศึกษาท่ีมาร่วมแสดงพลงั ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างกระแสให้เกิดข้ึนใน
สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เป็นการชุมนุมยึดสถานท่ีราชการ หรือช่องทางจราจรขนาดท่ี
กระทบต่อการใชชี้วติประจ าวนัของประชาชนทัว่ไป ดงัการชุมนุมประทว้งในแบบเดิม ๆ ท่ีผา่นมา 
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4.3 ขบวนการนักศึกษา บนวกิฤติการณ์ทางการเมืองรอบใหม่ (ปลายปี พ.ศ. 2556 - 
2557) 

 
การอธิบายในส่วนของขบวนการนกัศึกษาในห้วงวิกฤติการเมืองในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 

– 2557 นั้น ท่ีจริงแล้วขบวนการนักศึกษาไม่ได้มีรูปแบบของการจดัตั้งองค์กร หรือรูปแบบการ
ระดมทรัพยากรและการแสดงออกของการเคล่ือนไหวท่ีเปล่ียนไปมากนัก แต่จ าเป็นต้องแยก
การศึกษาออกมาเป็นอีกช่วงหน่ึงเพื่ออธิบายบริบทของขบวนการนกัศึกษาในการร่วมเคล่ือนไหว
เพื่อปกป้องประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้ง และการสร้างภาคีเครือข่ายนักวิชาการ-นักศึกษา-
ปัญญาชน ในห้วงก่อนการรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 ทั้งน้ี เพื่อน าไปสู่ค าอธิบายของการ
เคล่ือนไหวอยา่งเด่นชดัของขบวนการนกัศึกษาในบทบาทผูน้ าในการคดัคา้นการรัฐประหารปี พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์น่ึงของงานวจิยัช้ินน้ี  
 

 บริบททางการเมืองและปัจจัยแวดล้อม 4.3.1
4.3.1.1 พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบบัลกัหลบั และการเคล่ือนไหวของกลุ่มต่าง ๆ 
ในห้วงของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ สถานการณ์ทางการเมืองท่ีดูเหมือนจะมีความสงบมา

เป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ก็เร่ิมมีเคา้ลางของการปะทุข้ึนอยูเ่ร่ือย ๆ หลงัจากเหตุการณ์พฤษภาคม 
2553 มีมวลชนฝ่ังต่อตา้นออกมาเคล่ือนไหวใหญ่เป็นระยะ อาทิ การเคล่ือนไหวแช่แข็งประเทศไทย 
ขององค์การพิทักษ์สยาม (ม๊อบ เสธ.อ้าย) ในปี พ.ศ. 2555 การเคล่ือนไหวของกลุ่มเครือข่าย
นกัศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้ แต่รัฐบาลภายใตก้ารน าของนายกยิ่ง
ลกัษณ์ ก็ยงัสามารถประคบัประคองตวัรอดมาได ้พร้อมทั้งดนันโยบายโครงการขนาดใหญ่ (Mega 
Projects) หลายนโยบาย อาทิ โครงการจ าน าข้าว โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมฯ (รถไฟความเร็วสูง) วสิัยทศัน์ประเทศไทย 2020 เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลยิ่งลกัษณ์ก็ยงัคงประสบปัญหากบัรัฐธรรมนูญ 2550 และศาล
รัฐธรรมนูญ ท่ีสร้างขอ้จ ากัดให้กบัรัฐบาลเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การจ ากดัความพยายามจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐบาล หรือแม้กระทัง่การล้มโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น การตีความ ร่าง 
พ.ร.บ. ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ (พ.ร.บ. 2 ลา้นลา้น) วา่ขดักบัรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ นอกจากน้ี คงปฏิเสธไม่ไดว้า่รัฐบาลยิ่ง
ลกัษณ์ มีความลม้เหลวดา้นการบริหารนโยบายอีกพอสมควร เช่น การส่อเคา้ทุจริตของโครงการ
จ าน าขา้ว หรือรวมไปถึงการบริหารจดัการอุทกภยัท่ีลม้เหลวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีเร่ิมสร้างความไม่พอใจใหก้บัมวลชนฝ่ังตรงขา้ม ท่ีเป็นน ้าน่ิงไหลลึกมาหลายปี 
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ฉนวนส าคัญ คือ นโยบายท่ีเรียกว่า การเร่งสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
โดยเฉพาะการร่างกฎหมาย “เพื่อความปรองดอง” หรือ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ท่ีทา้ยท่ีสุดแลว้ แมร่้าง
กฎหมายดงักล่าว ฉบบัของนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ท่ีมุ่งปลดปล่อย
นกัโทษทางการเมือง โดยไม่รวมแกนน าหรือผูส้ั่งการ จะเขา้ไปสู่ชั้นคณะกรรมาธิการ แต่ทว่า แต่
ทวา่สุดทา้ยก็ยงัคงมีการปรับแกม้าตรา 3 ของร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ี ให้มีการสอดไส้เน้ือหาการนิรโทษ
กรรมสุดซอย ท่ีหมายรวมเอาอดีตนายกทกัษิณและบรรดากลุ่มแกนน าทั้งสองฝ่ายมาร่วม “เซ็ทซีโร่” 
ดว้ย ดงันั้น กฎหมายฉบบัดงักล่าวจึงเป็นท่ีจบัตาของทั้งภาคประชาชน ฝ่ายต่อตา้นรัฐบาล และฝ่าย
คา้นในรัฐสภาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย ์ท่ีเดินหน้าคดัคา้นกฎหมายน้ี
อยา่งเตม็ท่ี ทั้งในสภาและนอกสภา 

ภาคทอ้งถนน เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ท่ีสถานีรถไฟสามเสน น าโดย
บรรดาแกนน าพรรคประชาธิปัตย ์หลงัจากนั้นเพียง 2 วนั ได้มีการอภิปราย พ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าว
แบบขา้มวนัขา้มคืน ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 และสุดทา้ยก็มีการรวบรัดผ่าน
วาระ 2 และวาระ 3 ไปในช่วงเช้ามืดของวนัดงักล่าว เป็นท่ีมาของ กฎหมายฉบบัลกัหลบั ท่ีท าให้
ประชาชนทั้งฝ่ายต่อตา้นรัฐบาล และฝ่าย นปช. ไม่พอใจเป็นอย่างมาก เป็นท่ีมาของการออกมา
เคล่ือนไหวต่อตา้น พ.ร.บ.ฉบบัน้ี ของกลุ่มต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ในหว้งเวลาต่อมา โดย 

1) ฝ่ายหน่ึง คือ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลและระบอบทักษิณ ท่ีมองว่าการกระท า
ดงักล่าวเป็นการจงใจจะนิรโทษกรรมให้อดีตนายกทกัษิณ ซ่ึงมีคดีทุจริตติดตวัอยู่มากมาย บรรดา
กลุ่มเหล่าน้ี จึงชูเอาสัญลกัษณ์ของการต่อตา้นคอรัปชัน่มาเป็นจุดเด่นในการคดัคา้นกฎหมายฉบบัน้ี 
โดยมีแกนน าท่ีส าคัญ คือ กลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน และนักวิชาการใน
มหาวิทยาลยั โดยมีมวลชนส่วนใหญ่ เป็นชนชั้นกลาง นักธุรกิจ ขา้ราชการ และพนกังานบริษทั
ภาคเอกชนในกรุงเทพฯ จุดสนใจอยู่ท่ีการเดินขบวนชวนคนในเมืองออกมาแสดงออกเชิง
สัญลกัษณ์ โดยการ “เป่านกหวีด” (Whistle Blowing) ซ่ึงในทางสากลเป็นเสมือนการแสดงถึงการ
ไม่เห็นด้วยต่อการกระท าท่ีน่าสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง ทุจริต ผิดกฎหมาย และต้องการให้มีผูม้า
รับผดิชอบ 

2) อีกฝ่ายหน่ึง คือ บรรดากลุ่มแกนน า นปช. อาทิ นายสมบติั บุญงามอนงค ์(บ.ก.
ลายจุด) ญาติผูเ้สียชีวิต และนกัโทษทางการเมือง ช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ท่ีตอ้งการให้ผูส้ั่ง
การสลายการชุมนุมในเหตุการณ์พฤษภาจลาจล เขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย หรืออดีตนายก
อภิสิทธ์ิฯ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูอ้  านวยการศูนย์อ  านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ศอฉ.) ในขณะนั้น นัน่เอง โดยฝ่ายน้ีมองวา่การเซ็ทซีโร่ จะท าให้กระบวนการแสวงหาความจริงยุติ 
ท าให้ผูเ้สียชีวิตไม่ได้รับความยุติธรรม และนักโทษทางการเมืองจากเหตุการณ์ในคร้ังนั้น ก็ยงั
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สูญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บการนิโทษกรรมจาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบบัท่ียงัไม่มีการแกไ้ขสอดไส้
ดว้ย ทั้งน้ี ฝ่าย นปช. ปักหลกัชุมนุมท่ีสนามราชมงัคลากีฬาสถาน 

หลักจากท่ีกระแสมวลชนจุดติด คนทั่วทุกสารทิศก็ตบเท้าออกมาเคล่ือนไหว 
ฝ่ายรัฐบาลท่ีเพล่ียงพล ้ ามีความพยายามท่ีจะถอย โดยแถลงข่าวถอนร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าว      
เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 และต่อมาวุฒิสภาไดล้งมติไม่รับร่างฯฉบบัดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2556 ขณะท่ีฝ่ายแกนน ามวลชน หรือกลุ่มนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ก็เร่ิมยกระดบัการ
ชุมนุม ประกาศสละทิ้งจากพรรคประชาธิปัตย ์ใชถ้นนราชด าเนินเป็นสถานท่ีตั้งเวทีปักหลกัชุมนุม 
ก่อนจะเปล่ียนไปปักหลกัชุมนุมท่ีศูนยร์าชการแจง้วฒันะอีกแห่ง ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 เป็นวนัแถลงข่าวเปิดตวั “คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” หรือ กปปส. โดยมีกลุ่มแกนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มนกัวิชาการ อาทิ นายสมบติั ธ ารงธญัวงศ ์
อดีตอธิการบดีนิดา้ ผศ.สุวชิา เป้าอารีย ์จากนิดา้ เป็นตน้ เครือข่ายนกัศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ 
(คปท.) อาทิ นายสุริยะใส กตะศิลา นายอุทัย ยอดมณี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง เป็นตน้ กลุ่มกองทพัธรรม กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย นอกจากน้ียงัมี 
บรรดาอดีตแกนน าเครือข่ายพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เขา้ร่วมอีกเป็นจ านวนมาก และ
รวมไปถึงบรรดาอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตยท่ี์ลาออกมาพร้อมนายสุเทพดว้ย นบัวา่เป็นขบวนการ
การเมืองภาคประชาชนระรอกใหญ่อีกคร้ัง ภายหลงัจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2553  

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตัดสินใจยุบสภา มีการก าหนดวันเลือกตั้ งใหม่ ในวันท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2557 แต่กระนั้น ก็ไม่ไดท้  าให้สถานการณ์การชุมนุมคล่ีคลายออกไป มิหน าซ ้ า พรรค
ประชาธิปัตยย์งัตดัสินใจบอยคอตไม่ส่งผูส้มคัรอีกคร้ังหน่ึงของการเมืองไทย กลายเป็นการชุมนุมท่ี
ยดืเยื้อ ส่วนฝ่าย กปปส. ยงัคงมีขอ้เรียกร้องใหรั้ฐบาลรักษาการลาออก พร้อมด าเนินการขดัขวางการ
เลือกตั้งท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน กลายเป็นชนวนความขดัแยง้ และแตกหักท่ีส าคญัระหว่างมวลชนฝ่ัง
ตอ้งการการเลือกตั้งและไม่ตอ้งการเลือกตั้ง  

ทั้งน้ี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 กลายเป็นช่วงท่ีมีความขดัแยง้
ทางการเมืองสูงมากระหวา่งมวลชนสองฝ่ัง มีเหตุการณ์ท่ีส าคญั อาทิ การขดัขวางการจบัสลากเบอร์
ผูส้มคัร ท่ีสนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่น ดินแดง การเคล่ือนไหวปิดสถานท่ีส าคญัทัว่กรุงเทพมหานคร 
(Shutdown Bangkok) การปะทะกันระหว่างมวลชนเส้ือแดง กับ กปปส. ท่ีหน้ามหาวิทยาลัย
รามค าแหง รวมไปถึง การขดัขวาง/ปิดหน่วยเลือกตั้งในอีกหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ  
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4.3.1.2 บทบาทของมหาวทิยาลยัในภาวะวกิฤติ (ท่ีประชุม ทปอ.) 
ก าลังพลจากมหาวิทยาลัย  ถือ เ ป็นก าลังหลักก ลุ่มหน่ึงของการคัดค้าน 

พระราชบญัญติันิรโทษกรรมฉบบัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เกือบ
ทุกมหาวิทยาลยัมีการจดักิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการคดัคา้น อาทิ การรวมตวัเพื่อเดินขบวน การ
ปฏิญาณตนต่อตา้นคอรัปชั่น การจดัท าป้ายผา้/สต๊ิกเกอร์ รวมถึงการออกแถลงการณ์ในนามของ
กลุ่มต่าง ๆ โดยมีบรรดาผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัเป็นหวัหอกส าคญั  

ทั้งน้ี การท่ีมหาวิทยาลยัพร้อมใจกนัขานรับต่อการคดัคา้น พ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าวนั้น 
มีสมมติฐานอยู ่2 ประการ กล่าวคือ ถา้หากไม่เป็นเพียงการตามกระแสท่ีสังคมก าลงัให้ความสนใจ 
และจบัจอ้งมาท่ีท่าทีของมหาวิทยาลยั ก็คงเป็นความตั้งใจของบุคคลบางกลุ่มท่ีตอ้งการให้เกิดการ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั  

หรือหากกล่าวใหถึ้งท่ีสุด คือบรรดาผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ซ่ึงรวมตวักนัในนามของ 
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือเรียกช่ือยอ่วา่ ทปอ. ซ่ึงรวมเอาอธิการบดีจากมหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ น าโดยประธานในขณะนั้ น คือ ศ.ดร.สมคิด เ ลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดมี้การจดัประชุมวาระพิเศษข้ึนในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 และไดอ้อก
แถลงการณ์ ทปอ. มาถึง 2 ฉบบัต่อเน่ืองกนั มีสาระส าคญัเนน้ไปท่ีการคดัคา้นการนิรโทษกรรมท่ีมี
ผลไปถึงผูก้ระท าผดิในการทุจริตคอรัปชัน่ดว้ย ซ่ึงถือเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีไม่ดีใหก้บัสังคม  

การแสดงออกดงักล่าว เป็นการแสดงถึงการแขง็ขืนต่อรัฐบาลอยา่งชดัเจน มิหน าซ ้ า 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองประธาน ทปอ. ในขณะนั้น ยงัได้ให้สัมภาษณ์
เรียกร้องให้ ส.ส. ท่ีผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบและขอโทษ
ประชาชน นอกจากน้ี ภายหลงัเกิดเหตุความรุนแรงท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีผูเ้สียชีวิตและ
บาดเจบ็ ท่ีประชุม ทปอ. ยงัไดแ้สดงเจตน์จ  านงท่ีชดัเจนในแถลงการณ์ฉบบัท่ี 4 ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2556 เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชน พร้อมกบัให้มีรัฐบาลคนกลางมารักษาการ 
และตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางของ กปปส. ในขณะนั้น  

ในบางมหาวทิยาลยั เช่น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ยงัไดอ้อกประกาศหยุดการเรียน
การสอน ในวนัท่ี 3 – 4 ธันวาคม 2556 โดยเน้ือหาให้เหตุผลระบุว่าสถานการณ์การชุมนุมได้
ขยายตวัจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน แต่กระนั้นประกาศฉบบัดงักล่าวก็ถูกวิพากษว์ิจารณ์
ว่า เ ป็นการหยุดการเ รียนการสอนเพื่ อ เ อ้ือให้นัก ศึกษา/ บุคลากรไปร่วมการชุมนุมใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งท่ีศูนยรั์งสิตนั้น ไม่มีความจ าเป็นตอ้งหยดุการเรียนการสอนแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี ในแถลงการณ์ฉบับท่ี 5 และ 6 ของ ทปอ. ช่วงเดือนมกราคม – 
กุมภาพนัธ์ 2557 ยงัมีเน้ือหาเรียกร้อง กกต. ทบทวนการจดัการเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึน และเรียกร้องให้
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รัฐบาล (รักษาการ) แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
โดยการลาออกจากต าแหน่งเพื่อใหมี้รัฐบาลชุดใหม่เขา้มาบริหารแกไ้ขสถานการณ์ ดว้ย 

ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมด ดูเหมือนว่าทิศทางของ ทปอ. จะเป็นไปในทางท่ีตอบสนอง
กบัขบวนการประชาชน กปปส. มากข้ึนอยา่งเป็นล าดบั พร้อมกบัการท่ีมีกลุ่มนกัวิชาการบางส่วน
แสดงตวัชดัเจนในการเขา้ร่วมขบวนการ กปปส. หรือสนบัสนุนต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพวก จึงเกิดเป็นความไม่พอใจและขดัแยง้ทางความคิดกบัของบรรดา
นกัวิชาการ-ปัญญาชนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสถาบนัการศึกษา รวมถึงบรรดานกักิจกรรมนกัศึกษาจ านวน
หน่ึงดว้ย ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

 
 การเคลือ่นไหวของขบวนการนักศึกษาในช่วงวกิฤติการเมืองรอบใหม่ 4.3.2

4.3.2.1 ระยะแรก ภายหลงัการผา่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของสภาผูแ้ทนราษฎร 
นับเป็นปรากฏการณ์ท่ีนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลยัออกมาเคล่ือนไหวในเร่ืองน้ี

อยา่งคึกคกัมาก จนเป็นท่ีสังเกตวา่นกัศึกษามีความสนใจทางการเมืองมากท่ีสุดในรอบหลายปีท่ีผา่น
มา โดยท่าทีของนกัศึกษาส่วนใหญ่ มีลกัษณะไปในทิศทางเดียวกนักบัมหาวิทยาลยั และอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยั โดยกลุ่มของการเคล่ือนไหวนั้น แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  

1) การเคล่ือนไหวร่วมในนามของมหาวิทยาลยั โดยมีบรรดาผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัเป็นแกนน าหลกัในการคดัคา้น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม มีคณาจารย ์และบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั เป็นผูเ้ขา้ร่วมอยา่งคึกคกั ในขณะเดียวกนัก็มกัจะมีการน าเอาองคก์ารนกัศึกษา สโมสร
นกัศึกษาเขา้ไปร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมด้วย โดยกิจกรรมท่ีร่วมกนัท าในรูปแบบน้ี อาทิ 
การท าป้ายไวนิล ติดสต๊ิกเกอร์ แสดงพลงักล่าวปฏิญาณต่อตา้นการคอรัปชัน่ การเดินขบวนรณรงค์
คดัคา้นร่าง พ.ร.บ. รวมไปถึงการร่วมเดินขบวนคร้ังใหญ่ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงเป็นท่ีน่า
สังเกตวา่ เหตุผลและประเด็นของแต่ละมหาวทิยาลยัท่ีน ามาเคล่ือนไหวในส่วนน้ีนั้น ยงัคงเป็นเร่ือง
ของการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และการนิรโทษกรรมใหผู้ก้ระท าผดิคดีคอรัปชัน่เป็นหลกั 

ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงเก่ียวกบัการท่ีองค์กรของนกัศึกษาเขา้ไปร่วม
เคล่ือนไหวตามทิศทางของมหาวทิยาลยันั้น ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์และการจดั
กิจกรรมของ ทปอ. ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ท่ีเป็นการดึงเอาบรรดาผูน้ าองค์กรนักศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลยัในสมาชิก ทปอ. เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการต่อตา้นคอรัปชั่นต่าง ๆ เช่น การจดั
ประชุมเครือข่าย การร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ในนามโครงการ
บณัฑิตไทยไม่โกง และโครงการรับนอ้งตา้นคอรัปชัน่ ซ่ึงถือเป็นโครงการรณรงคห์ลกัของ ทปอ. 
ในปี 2556 พอดี ซ่ึงทั้ งน้ี โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
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มหาวิทยาลยัและผูน้ าองค์กรนกัศึกษาแลว้ ยงัท าให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายระหวา่งผูน้ า
องค์กรนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลยัด้วย และน าไปสู่การเคล่ือนไหวร่วมกนัในประเด็นการ
คดัคา้นการทดสอบ U-net ของสถาบนัการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในปีต่อมา 

2) การเคล่ือนไหวขององคก์รกลางนกัศึกษา อยา่งองคก์ารนกัศึกษา หรือ
สภานกัศึกษา นั้น นอกจากจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงกบัประชาคมมหาวิทยาลยัแลว้ ยงัมีการด าเนินการ
อ่ืน ๆ ในฐานะองคก์รน าของนกัศึกษาเองดว้ย โดยพื้นฐานท่ีสุด ส าหรับองคก์รนกัศึกษาส่วนใหญ่
จะมีการออกแถลงการณ์แสดงท่าทีคดัคา้น ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบบัดงักล่าว ซ่ึงมีเน้ือหา
เนน้หนกัไปท่ีการต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

แต่ส าหรับกรณีศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์แลว้ ดูจะมีรายละเอียด
ท่ีกา้วไปอีกขั้นและแตกต่างออกไปเล็กนอ้ย โดย องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (อมธ.) 
และสภานกัศึกษา ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมท่ีส าคญัในประเด็นดงักล่าวถึง 3 ประการ ดงัน้ี 

ประการแรก การออกแถลงการณ์ร่วมองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เก่ียวเน่ืองกบัร่างพระราชบญัญติันิรโทษกรรมฯท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรไดล้ง
มติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตตรงท่ี แม้ว่าเน้ือหาโดยรวมจะเป็นแถลงการณ์คดัคา้นร่าง
กฎหมายโดยเรียกร้องให้วุฒิสภาโหวตคว  ่าร่างฯ ดังเช่นแถลงการณ์ขององค์กรหรือกลุ่มอ่ืน ๆ 
เรียกร้องนั้น แต่เหตุผลของขอ้เสนอในแถลงการณ์ฉบบัน้ีกลบัต่างออกไป กล่าวคือ ยงัคงมีเน้ือหาท่ี
สนบัสนุนใหมี้การนิรโทษกรรมประชาชนอนัเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมืองอยู ่หรืออาจกล่าว
ไดว้า่ ยงัคงสนบัสนุนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเดิมของนายวรชยั เหมะ ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีบรรดาผูชุ้มนุม
ทางการเมือง โดยไม่รวมแกนน า ดงัท่ีปรากฏในเน้ือหาของแถลงการณ์ ดงัน้ี (องคก์ารนกัศึกษาและ
สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2556) 

การตราพระราชบญัญติันิรโทษกรรมนั้นควรนิรโทษกรรมให้แต่เฉพาะบรรดาการ
กระท าของประชาชนอันเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทาง
การเมืองอนั เป็นการสร้างความปรองดองอยา่ง แทจ้ริงมิใช่เป็นการสร้างความขดัแยง้ให้
เกิดข้ึนในประเทศดงัท่ีปรากฏอยูใ่น ปัจจุบนั 

นอกจากน้ี ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 ภายหลงัเหตุการณ์การชุมนุมเร่ิม
บานปลายและเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง อมธ. ยงัไดอ้อกแถลงการณ์
ขอ้เสนอเพิ่มเติม โดยเสนอให ้(1) กปปส. ยติุการยึดสถานท่ีราชการ และให้ขา้ราชการเขา้ท างานได้
ตามปกติ (2) ให ้นปช. อยูใ่นท่ีตั้ง (3) หลีกเล่ียงการปะทะกนัของผูชุ้มนุมทั้งสองฝ่าย (4) ให้รัฐบาล
ริเร่ิมการแกไ้ขปัญหาโดยสันติวธีิ และ (5) ขอใหท้หารไม่ใชโ้อกาสดงักล่าวในการรัฐประหาร  
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ทั้ งน้ี แถลงการณ์ทั้ งสองฉบับท่ีได้หยิบยกข้ึนมานั้ น จะเห็นได้ว่ามี
ลกัษณะเน้ือหาท่ีไม่ไดเ้น้นเร่ืองการคดัคา้นการทุจริตคอรัปชัน่เพียงอยา่งเดียว ดงัเช่นมหาวิทยาลยั 
หรือองคก์รนกัศึกษาอ่ืน ๆ ให้เหตุผลไว ้แต่กลบัเนน้ท่ีหลกัการของประชาธิปไตยและยงัคงเช่ือมัน่
ในวถีิทางตามระบอบประชาธิปไตย ดงัเช่นท่ี รังสิมนัต ์ใหส้ัมภาษณ์ถึงประเด็นดงักล่าว วา่ 

เรามีจุดยืนชดัเจน ตามแถลงการณ์ของ LLTD และแถลงการณ์ของ อมธ. ดว้ย คือ 
ไม่เห็นดว้ยกบั พ.ร.บ. นิรโทษกรรม (คือการนิรโทษกรรมตอ้งไม่ใช่นิรโทษกรรมตอ้งไม่
เหมาเข่ง) และไม่มีขอ้เรียกร้องเร่ืองการให้รัฐบาลยุบสภา เพราะเรามองเกมส์ออกตั้งแต่
แรกแลว้วา่มนัน าไปสู่การรัฐประหาร เพราะมนัท าใหรั้ฐบาลอ่อนแอลง ขอ้เสนอของเราคือ
ตอ้งการให้รัฐบาลขอโทษประชาชน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งยุบสภา (รังสิมนัต ์โรม, สัมภาษณ์, 
21 กรกฏาคม 2559) 

ประการท่ีสอง การรณรงค์เพื่อให้นกัศึกษา ประชาชนร่วมลงช่ือคดัคา้น 
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ฉบบัเหมาเข่ง โดยใชส้ถานท่ี บริเวณลานโพธ์ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และท่ีอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์(SC) และอาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ตั้งแต่วนัท่ี 4 - 7 พฤศจิกายน 2556 โดยรายช่ือดังกล่าว 
องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาได้รวบรวมเพื่อยื่นต่อสมาชิกวุฒิสภาให้มีมติไม่ให้ความเห็น
ชอบต่อร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556  

และประการท่ีสาม คือ การร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ        
“นิรโทษกรรม เพื่อไทย เพื่อใคร เพื่อกู ?” ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556  ณ อาคารกิจกรรมนกัศึกษา 
ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีนกัศึกษาและประชาชนผูส้นใจเขา้ร่วมจ านวนหน่ึง 

3) การเคล่ือนไหวของบรรดากลุ่มอิสระด้านการเมือง และการ
เคล่ือนไหวในส่ือสังคมออนไลน์ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการรวมตวัท ากิจกรรมแสดงพลงัเชิง
สัญลักษณ์และประชาสัมพนัธ์รวมตวัผูส้นใจในการมาร่วมแสดงพลังเพื่อคดัค้าน พ.ร.บ.ฉบบั
ดงักล่าว โดยมีเหตุผลและกลุ่มเคล่ือนไหวท่ีต่างกนัไป อาทิ  

 (1) กลุ่มแนวร่วมนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา คดัคา้น พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
ฉบบัสุดซอย ซ่ึงน าโดยกลุ่มสภาหนา้โดม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ นายเนติวิทย ์โชติภทัรไพศาลย ์
เลขาธิการสมาพนัธ์นกัเรียนไทยเพื่อการปฏิวติัระบบการศึกษาไทย  นายปิยรัฐ จงเทพ แกนน ากลุ่ม 
Anti-SOTUS และนายศรัณย ์ฉุยฉาย หรือ อั้ม เนโกะ โดยเหตุผลในการคดัคา้น คือ ไม่ตอ้งการมี
การนิรโทษกรรมในคดีทุจริต และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตายของประชาชนในช่วงสลายการ
ชุมนุม นอกจากน้ียงัถือวา่ พ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าว ไดท้  าลายหลกันิติรัฐ และสร้างบรรทดัฐานท่ีเลวร้าย
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ให้สังคมไทย ซ่ึงกลุ่มดังกล่าว ยงัได้มีการจัดกิจกรรมท่ีลานโพธ์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
ท่าพระจนัทร์ ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 ดว้ย 

 (2) กลุ่มชาว มธ. ต่อตา้น พ.ร.บ. ลา้งผิดฆาตกร ซ่ึงเป็นการแสดงออก
ส่วนหน่ึงของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ท่ีไม่เห็นด้วยกบัฝ่ายผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีออกไปคดัคา้น 
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซ่ึงน าโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยท่ี
ไม่ฟังเสียงคนภายในธรรมศาสตร์ และเนน้ย  ้าเร่ืองของการคดัคา้นการนิรโทษกรรมผูท่ี้สั่งสลายการ
ชุมนุมเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ตอ้งการให้นิรโทษเฉพาะผูชุ้มนุม และประชาชนท่ีไดรั้บผลพวง
ทางการเมืองเท่านั้น ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมหาวทิยาลยั หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ไม่ค่อยไดก้ล่าวถึง 

 (3)  นอกจาก น้ี  ย ัง มีการรวมตัวของของก ลุ่มนิ สิต  นัก ศึกษา 
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ทั้งในส่ือสังคมออนไลน์ และการท ากิจกรรมในห้วงเดือน
พฤศจิกายน 2556 ทั้งน้ี ในหลาย ๆ กลุ่มไดร้ณรงคใ์หป้ระชาชน นิสิต นกัศึกษา ร่วมกนัข้ึนภาพโปร
ไฟล ์คดัคา้น ร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์จ านวนมาก  

ส่วนในด้านของกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย หรือ LLTD 
ยงัคงมีการเคล่ือนไหวเชิงสัญลกัษณ์ท่ีหนา้พรรคเพื่อไทย โดยนกัศึกษาสมาชิกกลุ่มจ านวนหน่ึงแต่ง
กายและทาสีแดงตามตวัเสมือนคนตาย แสดงอาการนอนตายท่ีบริเวณหน้าพรรคเพื่อไทย โดย
ตอ้งการส่ือสารว่า การท่ี ส.ส.พรรคเพื่อไทยลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าว เท่ากบัเป็นการ
เจตนาไม่น าผูก้ระท าผดิในคดีสั่งสลายการชุมนุมในปี พ.ศ. 2553 มาลงโทษ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็น
การขา้มศพคนตายนัน่เอง  

4.3.2.2 การเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาภายหลงัสถานการณ์ลุกลาม 
1) บริบททางการเมืองและจุดเร่ิมตน้ของขบวนการนกัวิชาการ-นกัศึกษา-

ปัญญาชน ฝ่ายสนบัสนุนประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง  
ท่ามกลางกระแสของการเมืองท่ีร้อนระอุ และเร่ิมปะทุจากความขดัแยง้เขา้

สู่สถานการณ์ความรุนแรงข้ึนทุกขณะ ขบวนการนกัวิชาการ-นกัศึกษา-ปัญญาชน ค่อย ๆ ก่อตวัข้ึน
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว โดยผูว้จิยัมีความเห็นวา่เกิดจาก 3 บริบททางการเมืองหลกั ๆ 
ในตั้งแต่ช่วงเดือนธนัวาคม 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 ดงัน้ี  

(1) สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส. ท่ีเร่ิม
ขยายตัวมากข้ึนเร่ือย ๆ ทั้ งในเชิงปริมาณของผู ้ชุมนุม และการขยายตัวของสถานท่ีชุมนุม
ดาวกระจายออกไปตามจุดต่าง ๆ ในช่วงการชตัดาวน์กรุงเทพฯ รวมไปถึงความเขม้ขน้ของเน้ือหา
ในการชุมนุมก็มีแนวโน้มท่ีจะสร้างความเกลียดชงัรัฐบาลมากข้ึน ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นเป็นปัจจยัของ
ความรุนแรงและการปะทะกบักลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ  
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(2) หลกัการในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ท่ีไม่ไดต้ั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของหลกัการประชาธิปไตยเชิงกระบวนการ กล่าวคือ แมว้่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลกัษณะมีการ
ประกาศยุบสภาเพื่อให้เกิดช่องทางในการแก้ไขวิกฤติด้วยการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรข้ึนใหม่ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2557 แต่ทวา่ก็ไม่ไดท้  าให้กลุ่มผูชุ้มนุม กปปส. ลดระดบัของ
การเคล่ือนไหวลง หรืออาจกล่าวได้ว่า พวกเขาไม่ได้มองว่าการเลือกตั้ง จะเป็นทางออกของ
วกิฤติการณ์ทางการเมืองคร้ังน้ี และในทางกลบักนั ส าหรับการเลือกตั้งท่ีกลุ่ม กปปส. จบัตามองนั้น 
เป็นเพียงการชุบตวัใหม่ของรัฐบาล ดงัท่ี เคยเกิดข้ึนเม่ือปี 2549 ดงันั้น เม่ือพื้นฐานของการเลือกตั้ง 
คือ หลกัการพื้นฐานของประชาธิปไตย ในการให้เจา้ของอธิปไตยเป็นผูทุ้กคนเป็นผูต้ดัสินใจแบบ
หน่ึงสิทธิหน่ึงเสียง (One Man One Vote) ดงันั้น การคดัคา้นการเลือกตั้งของกลุ่ม กปปส. จึงเท่ากบั
ผดิหลกัการพื้นฐานของประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการเช่นกนั 

(3) การเคล่ือนไหวของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ
บรรดาผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีทั้งคลอ้ยตาม และสนับสนุนความชอบธรรม
ใหก้บัการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ทางดา้นวชิาการโดยเฉพาะการให้ความเห็นเร่ืองการทบทวนการ
เลือกตั้ งท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557 และการมีบรรดานักวิชาการส่วนหน่ึงออกตัว
สนับสนุน ตลอดจนข้ึนเวทีปราศรัยในการชุมนุมของ กปปส. และเครือข่าย เพื่อวิพากษ์วิจารณ์
โจมตีรัฐบาลและการจดัการเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึน 

สถานการณ์ทั้งสามท่ีประกอบกนั ไดท้  าให้บรรดานกัวิชาการอีกส่วนหน่ึง 
มีความกงัวลสถานการณ์ดงักล่าว และไดแ้สดงความคิดเห็นผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือมวลชน 
หรือเวทีวิชาการต่าง ๆ จนกระทัง่กลายเป็นเคา้ลางของการเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกนัภายใต้
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการของนกัวิชาการ-นักศึกษา-ปัญญาชน กิจกรรมเร่ิมแรกท่ีเร่ิมเป็นการ
ประสานงานกนัโดยบงัเอิญของเครือข่าย ถูกจดัข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ในช่ือ
กิจกรรมวา่ "ธรรมศาสตร์บรรยายสาธารณะ : หอ้งเรียนประชาธิปไตย" ซ่ึงจดัโดยนกัศึกษากลุ่มสภา
หนา้โดม กลุ่มนิวคลัเจอร์ (New Culture) และกลุ่ม LLTD เพื่อเป็นการแสดงอารยะขดัขืนต่อกรณีท่ี 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทั้ง 4 ศูนย ์ในช่วงการชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม กปปส. แมว้า่บางศูนยจ์ะไม่ได้
รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองน้ีก็ตาม ประกาศดงักล่าวจึงถูกมองวา่เป็นการเอ้ือต่อการ
ชุมนุมของ กปปส. มากกวา่จะเป็นไปเพื่อการบริหารการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั   

ประเด็นท่ีน่าสนใจของกิจกรรมนักศึกษาดังกล่าว คือ เป็นการเชิญ
คณาจารยก์ลุ่มนิติราษฎร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และนักวิชาการของมหาวิทยาลยั มาบรรยาย
พิเศษในงานเสวนาท่ีจดัภายนอกห้องประชุม/ห้องเรียน จนอาจเรียกไดว้า่เป็นงานวิชาการท่ีค่อนไป
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ทางการเคล่ือนไหวทางการเมือง และเป็นการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์มากกวา่เป็นการบรรยายทาง
วิชาการ โดยไดรั้บความสนใจจากบรรดานกัศึกษาและส่ือมวลชนเป็นอยา่งมาก โดย รังสิมนัต์ ได้
ให้ความเห็นถึงคุณูปการของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นงานท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ประสานงานกนัอีกคร้ังหน่ึง ระหวา่งเครือข่ายนกัวชิาการ-ขบวนการนกัศึกษา (รังสิมนัต,์ สัมภาษณ์, 
21 กรกฏาคม 2559) 

ในขณะนั้น ส่ือไม่ได้ให้ความส าคัญกับงานเขียนของนักศึกษาเท่ากับ
นกัวชิาการ ตอนนั้นคนท่ีมาประสานงานให้ช่วย คือ พี่ปราบ ซ่ึงเขาเป็นลกัษณะคลา้ยกบักองเลขาฯ 
เป็นคนประสานงานระหวา่งนกัวชิาการกบันกัศึกษา 

ตอ้งเขา้ใจว่า นักวิชาการไม่ได้ท างานแบบการขายเส้ือ หรือติดต่อประสานงาน
เร่ืองห้องเรียน หรือเป็นคน Organize งาน วนัท่ี ท าให้ สปป. กบั นกัศึกษาใกลชิ้ดกนัมาก
ข้ึน คือวนัท่ีปิดการเรียนการสอน และพวกผมจดัห้องเรียนประชาธิปไตยท่ีตึก SC  นัน่เป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้เรารู้จกัอาจารยนิ์ติราษฎร์ 2 คน คือ อาจารยจ์นัทจิรา และอาจารยปิ์ยบุตร 
เพราะเดิมทีพวกนิติราษฎร์ก็ค่อนขา้งระมดัระวงัตวั งานนั้นลกัษณะของมนัก็คือ ในอนาคต
เราสามารถเชิญอาจารยอ์ยา่งนิติราษฎร์มาไดง่้ายข้ึน คือ ก่อนหนา้น้ีการเชิญอาจารยม์าเป็น
วทิยากรมนัเป็นไปไดย้ากมาก เพราะเขามีพื้นท่ีของเขาอยูแ่ลว้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมางานของ
นกัศึกษา จากงานนั้นเราสามารถเชิญอาจารยต์วัท๊อปของมหาวิทยาลยัไดง่้ายข้ึน เราอาศยั
เครือข่ายของอาจารยต์รงน้ีมาดึงวทิยากรไดง่้ายข้ึน” 

นอกจากงานบรรยายสาธารณะแลว้ ยงัคงมีกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองจากกิจกรรม
ดังกล่าว  จนท าให้ขบวนการนักศึกษาถูกสังคมให้ความสนใจอีกคร้ังหน่ึง อันได้แก่ กรณีท่ี          
นายสิรวิชญ ์เสรีธิวฒัน์ หรือ "จ่านิว" กลุ่มสภาหน้าโดม และศรันย ์ฉุยฉาย (Aum Neko) และพวก 
พยายามเคล่ือนไหวเชิญธงสีด าข้ึนสู่ยอดอาคารโดมบริหาร ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
ในวนัเดียวกันนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงการประกาศหยุดการเรียนการสอนของ
อธิการบดี เช่นเดียวกบักิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย หากแต่กรณีท่ีกล่าวถึงน้ี ปรากฏภาพท่ีมี
ลกัษณะรุนแรง ซ่ึงเป็นการปะทะกนัระหวา่งกลุ่มนกัศึกษากบัเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยั และอาจท าให้
ภาพขบวนการนกัศึกษาในขณะนั้นป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอยูเ่ล็กนอ้ย แต่ก็ท  าให้
ขบวนการนกัศึกษาเร่ิมเป็นจุดสนใจในการเคล่ือนไหวทางการเมืองเช่นกนั 

2) กิจกรรมของภาคีเครือข่าย 
ภาคีเครือข่ายท่ีรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ เหล่าน้ี ไม่ได้เกิดข้ึนเพียงท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่บรรดานักวิชาการในหลายมหาวิทยาลยั ก็ได้ร่วมกับกลุ่ม



243 

  

นักศึกษาเพื่อจดักิจกรรมและกลายเป็นรูปแบบของการเคล่ือนไหวร่วมกันทั้งในมหาวิทยาลัย
ส่วนกลางและมหาวิทยาลยัในภูมิภาค โดยประเด็นหลกัส่วนใหญ่ เน้นไปท่ีการแสดงออกถึงการ
ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และต้องการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งหลักการของประชาธิปไตย ผ่านการ
แสดงออกของการเคล่ือนไหวทางการเมืองใน 2 รูปแบบ คือ  

 การจดัเสวนาทางการเมือง กิจกรรมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ (1)
และรู้เท่าทนัสถานการณ์ทางการเมือง โดยมีบรรดานกัวิชาการ-ปัญญาชน ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหอกใน
การเผยแพร่ความคิดทางการเมือง ทั้งในรูปแบบวิชาการและวิวาทะท่ีถูกส่งต่อไปตามส่ือออนไลน์
ต่าง ๆ และมีบรรดากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา และนกัศึกษาทัว่ ๆ ไป เป็นผูป้ระสานงานสนับสนุน    
ทั้งการจดัหาสถานท่ี จดัท าประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ รวมไปถึงยงัคงมีบรรดาส่ือมวลชนกระแสรอง และ
ส่ือออนไลน์เช่น เครือมติชน ประชาไท เป็นผูส้นบัสนุนดา้นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์อีกทางหน่ึง 
โดยตวัอยา่งของกิจกรรมดงักล่าว เช่น  

กรณี กลุ่มสภาหนา้โดม จดักิจกรรมเสวนา "สภาประชาชน ทางออก
หรือทางตนั?" ท่ีห้อง 206 อาคาร บร.1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต โดยมีวิทยากร ไดแ้ก่ 
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม อาจารยเ์อกชยั 
ไชยนุวติั  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม และนายสมบติั บุญงามอนงค ์(บ.ก.ลายจุด)  

กรณี กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์  จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ 
"ประวติัศาสตร์แห่งความขัดแย้ง บทเรียนจากอดีต สู่ ปัจจุบัน" ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดมมีวิทยากรคือ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ  
นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล 

กรณี  ก ลุ่ม  LLTD จัด กิจกรรมเสวนา " เ ม่ือธงชาติไสว ความ
เคล่ือนไหวก็ปรากฎ" ณ ห้อง 208 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต โดยมี
วิทยากร ไดแ้ก่ อาจารยป์วิน ชชัวาลพงศ์พนัธ์ อาจารยเ์ชาวฤทธ์ิ เชาวแ์สงรัตน์ และอาจารยศุ์ภวิทย ์
ถาวรบุตร  

 การจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เป็นกิจกรรมอ่ืน ๆ (2)
นอกเหนือจากงานเสวนา มกัจดัข้ึนโดยกลุ่มนกัวชิาการและนกักิจกรรมนกัศึกษาเป็นแกนหลกั อาทิ  

(2.1) การจดักิจกรรม “จุดเทียน (เขียนสันติภาพ)” ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ โดยการรวมตวักนัใส่เส้ือสีขาว จุดเทียน แสดงออกถึงการต่อตา้นการใช้
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมทางการเมือง ทั้ งจากฝ่ายรัฐและฝ่ายผู ้ชุมนุม เช่น ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยส่วน
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ใหญ่ของการกิจกรรมมีนัยยะแฝงของการเรียกร้องให้ใช้การเลือกตั้งเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข
ปัญหาและยติุวกิฤติการณ์ทางการเมืองคร้ังน้ีอยา่งสันติ จนฝ่ังผูชุ้มนุม กปปส. มองวา่ กลุ่มจุดเทียน
เหล่าน้ี เป็นเพียงกลุ่มคนเส้ือแดงท่ีเปล่ียนมาใช้เส้ือสีขาวเป็นสัญลกัษณ์ ดงัท่ี สิรวิชญ ์ให้สัมภาษณ์
วา่ (สิรวชิญ ์เสรีธิวฒัน์, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2559) 

ตอนปี 57 ก็มีการรวมกลุ่มจดักิจกรรม “จุดเทียน เขียนสันติ ต่อตา้นความรุนแรง” 
จากเหตุการณ์ท่ีหอศิลป์ ก็กลายเป็นกลุ่มจุดเทียนไปท่ีต่าง ๆ ผมก็จดัท่ีหอป๋วย ประมาณสัก 
3 คร้ัง และก็เร่ิมมีเครือข่ายมากข้ึน จากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ก็โดนวิจารณ์ว่า เป็นพวกเส้ือ
แดงอยากใส่เส้ือขาว 

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ชัดเจนว่าก ลุ่มขบวนการใดเป็นผู ้
เคล่ือนไหวหลกัของกิจกรรมดงักล่าว แต่จากการตรวจสอบเอกสาร ผูว้จิยัพบวา่กระแสของกิจกรรม
จุดเทียนเพื่อต่อตา้นการใชค้วามรุนแรง เร่ิมปรากฎคร้ังแรกจากการนดัหมายของแฟนเพจเฟซบุ๊กท่ี
ใชช่ื้อวา่ “พอกนัที หยดุการชุมนุมท่ีสร้างเง่ือนไขไปสู่ความรุนแรง” โดยนดัหมายประชาชนรวมตวั
กนัท่ีหน้าหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2556 เพื่อจุดเทียนไวอ้าลัยแก่
ผูเ้สียชีวติในเหตุการณ์ความรุนแรงอนัเกิดจากการปลุกป่ันของแกนน า กปปส. และเครือข่าย พร้อม
ทั้งเรียกร้องให้ กปปส. หยุดการชุมนุมท่ีสร้างเง่ือนไขไปสู่ความรุนแรง และเสนอให้ทุกฝ่ายมุ่งสู่
การเลือกตั้งในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงถือเป็นทางออกท่ีสันติและเสมอภาค (ประชาชนชุมนุม
จุดเทียนไวอ้าลยัผูเ้สียชีวติวอนหยดุความรุนแรง เดินหนา้เลือกตั้ง, 2556) 

ทั้ ง น้ี  มีประเด็นข้อสังเกตท่ีน่าสนใจจากกิจกรรมดังกล่าว        
สองประการ คือ [1] กิจกรรมดงักล่าวมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวนมาก ทุกวนัศุกร์ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2556 
และมีการยกเลิกการจดักิจกรรมในวนัท่ี 10 มกราคม 2557 ดว้ยกงัวลว่าจะเกิดการปะทะกบักลุ่มผู ้
ชุมนุมอีกฝ่าย ในขณะเดียวกัน แม้จะยกเลิกการจดักิจกรรมท่ีหอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพฯ แต่
กิจกรรมดงักล่าวก็ขยายตวัออกไปสู่มหาวิทยาลยัต่าง ๆ และไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
โดยส่วนใหญ่จะมีนกัศึกษา-นกัวชิาการ-นกักิจกรรมเป็นแกนน าในการจดักิจกรรม และ [2] จากการ
สืบคน้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมวา่ ภายหลงัจากการรัฐประหาร แฟนเพจดงักล่าวได้
แชร์ข่าวและกิจกรรมของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่และเครือข่ายขบวนการนกัศึกษาตา้นรัฐประหาร
เป็นจ านวนมาก จนเป็นท่ีน่าสงสัยวา่ผูท่ี้เร่ิมจดักิจกรรมน้ีอาจจะเป็นกลุ่มนกักิจกรรมนกัศึกษา และ
ภาคีเครือข่ายของพวกเขา  

(2.2) กิจกรรมเ ชิงสัญลักษณ์ “ เ ลือกตั้ งจ  าลอง” โดยกลุ่ม
ธรรมศาสต ร์ เส รี เพื่ อประชา ธิปไตย  ( LLTD)  ท่ี อ าค าร เ รี ยนรวมสั งคมศาสต ร์  ( SC) 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เพื่อสนบัสนุนการเลือกตั้งในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยได้
จดัจ าลองคูหาเลือกตั้ง จ  าลองการเลือกตั้ง โดยได้จดัท าบตัรเลือกตั้งจ  าลอง ซ่ึงในบตัรนั้นจะมี
หมายเลขบตัร และจะมีใบหนา้บุคคลท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเลือกตั้งในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2557 อาทิ 
แกนน า และนกัวิชาการ กลุ่ม กปปส. นกัการเมืองพรรคประชาธิปัตย ์ให้นกัศึกษากาเลือกก่อนจะ
น าไปหยอ่นลงในหีบการเลือกตั้ง 

(2.3) กิจกรรมท่ีมีนกัการเมืองเขา้ร่วม เช่น กรณีกลุ่มสะพานสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาลานชา และเน้ือหาการเสวนาเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
วฒันธรรมการด่ืมชา (พยายามไม่แฝงเร่ืองการเมือง) โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย และ กรณีกลุ่มสภาหนา้โดม และกลุ่ม New Culture 
จดักิจกรรม “Train with ชชัชาติ” น านกัศึกษาข้ึนรถไฟไปทศันศึกษาและเรียนรู้ระบบคมนาคมไทย
ท่ีจงัหวดัสระบุรี โดยมีนายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคมในขณะนั้น
ร่วมกิจกรรมดว้ย 
 

 บทบาทของขบวนการนักศึกษา ในเครือข่ายนักวชิาการ-นักศึกษา-ปัญญาชน 4.3.3
สมชัชาปกป้องประชาธิปไตย หรือ (สปป.) คือ การรวมตวัอย่างเป็นทางการของบรรดา

นกัวชิาการปัญญาชน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมืองและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ  ทั้ง ทปอ. 
กปปส. และกลุ่มนกัวชิาการท่ีสนบัสนุน กปปส. ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยเร่ิมจากภาคีเครือข่ายอยา่ง
ไม่เป็นทางการดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ และผา่นการจดัรูปแบบการเคล่ือนไหวออกมาเป็น สปป. 
ภายใตก้ารน าของกลุ่มนกัวชิาการในมหาวทิยาลยัเป็นหลกั โดยการรวมตวัดงักล่าวเนน้ไปท่ี การให้
ความรู้และขอ้คิดเห็นเชิงวิชาการ เพื่อโตแ้ยง้กบัขอ้เสนอของอีกฝ่ายซ่ึงพยายามบิดเบือนหลกัการ
ทางวิชาการ หรือแมก้ระทัง่การพยายามบิดเบือนหลกัการของรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ. 2550 ดงัท่ี 
แถลงการณ์ฉบบัท่ี 1 ของ สปป. กล่าวถึงความเป็นมาไวว้า่  

ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มผูชุ้มนุมท่ีใชช่ื้อวา่ กปปส. 
และนกัวชิาการจ านวนหน่ึง เรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกระท าการในทาง
ท่ีขัดหรือแยง้กับรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามครรลองของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อมิให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนจนอาจน ามาซ่ึงวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองท่ีหนักหน่วงรุนแรงมากยิ่งข้ึนและป้องกันการท าลายระบอบประชาธิปไตย 
นกัวิชาการ ปัญญาชน นกัเขียน นิสิตนกัศึกษา ขา้ราชการ และบุคคลทัว่ไป ซ่ึงรวมตวักนั
เป็นเครือข่ายในนามของ ‘สมชัชาปกป้องประชาธิปไตย (กลุ่มนักวิชาการตั้ง 'สมชัชา
ปกป้องประชาธิปไตย' เห็นต่างขอ้เสนอ กปปส.-ทปอ. (แถลงการณ์เตม็), 2556) 
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โดยในแถลงการณ์ฉบบัดงักล่าว ยงัปรากฎขอ้โตแ้ยง้เชิงวิชาการใน 3 ประเด็นท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ (1) การก่อตั้งสภาประชาชนของ กลุ่ม กปปส. นั้น ไม่สามารถท าไดเ้พราะไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ อีกทั้งยงัไม่มีความยืดโยงกบัความเป็นตวัแทนของประชาชน ไม่ค  านึงถึงความเท่า
เทียม และความหลากหลายทางความคิด โดยเฉพาะต่อประชาชนท่ีไม่ได้เข้าร่วมกับ กปปส.           
(2) ขอ้เสนอใหมี้นายกรัฐมนตรีคนกลางหลงัการยบุสภา เป็นการพยายามตีความท่ีละเมิดบทบญัญติั
ในรัฐธรรมนูญ ท่ีระบุว่านายกรัฐมนตรีและ ครม. ภายหลงัจากการยุบสภาจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่มารับหน้าท่ี เม่ือการเลือกตั้ งเสร็จส้ินลง ส่วนการขัดขวาง
กระบวนการเลือกตั้งถือเป็นการท าลายหลกัการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ และ (3) มีขอ้เสนอ
ว่าการร่วมกนัออกแบบการท าประชามติในการแกไ้ขหรือยืนยนัการใช้รัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 
2550 ควรเป็นทางออกของสังคม มากกวา่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ  

ทั้ งน้ี แม้ว่า สปป. จะมีความเป็นทางการ มีหลักวิชาการท่ีแน่นหนัก รวมถึงได้แรง
สนบัสนุนจากทั้งส่ือมวลชน และนกัวิชาการด้วยกนัท่ีสนบัสนุน มากกว่าแค่ 151 คนท่ีร่วมลงช่ือ
ก่อตั้ง แต่ทวา่ การขบัเคล่ือนงานของนกัวิชาการก็ไม่ใช่นกัเคล่ือนไหวทางการเมือง ดงัท่ีไดอ้ธิบาย
ไปแลว้ในการจดักิจกรรม  "ธรรมศาสตร์บรรยายสาธารณะ: ห้องเรียนประชาธิปไตย" นกักิจกรรม
นกัศึกษา และบรรดาขบวนการนกัศึกษาส่วนหน่ึง จึงมีส่วนท่ีเขา้ไปสนบัสนุนให้การเคล่ือนไหว
ของนักวิชาการในนาม สปป. เป็นรูปธรรมข้ึนมาอีกขั้นหน่ึง ดงัท่ี รังสิมนัต์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึง
บทบาทของขบวนการนกัศึกษาใน สปป. ไวด้งัน้ี (รังสิมนัต ์โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) 

ผมก็เขา้ไปมีบทบาทบา้งในวงของอาจารยผ์า่นกรุ๊ปเฟซบุก๊ของกลุ่ม สปป. พวกเขา
ก็มีแนวคิดเร่ืองการจดักิจกรรมใหญ่ของ สปป. พวกเขาก็สนใจเร่ืองการขอสถานท่ี พวกเขา
ก็อยากไดท่ี้ท่าพระจนัทร์ แต่บงัเอิญสถานท่ีท่ีท่าพระจนัทร์ไม่ว่าง เลยเสนอ บร.4 ข้ึนมา 
Agenda ของผมคือ อยากให้พื้นท่ีของ ธรรมศาสตร์ รังสิตมีความส าคัญมากข้ึน ไม่
จ  าเป็นตอ้งไปแต่ท่าพระจนัทร์ นักศึกษาก็รับผิดชอบเร่ืองสถานท่ี ไม่ค่อยมีบทบาททาง
ความคิดทั้งในเชิงวชิาการและการจดัการ พวกผมแค่มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 

คลา้ยกบับทบาทของนกัศึกษาในการเคล่ือนไหวเพื่อรณรงค์การแกไ้ขประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 (ครก. 112) ท่ีนกัศึกษาเขา้ไปมีบทบาทในแง่ของการสนับสนุนการเคล่ือนไหว   
แมไ้ม่ไดมี้บทบาทน าทางความคิด แต่ก็เป็นฝ่ายรับเอาความคิด และขยายความเผยแพร่ความคิดของ
นกัวิชาการ ให้เป็นท่ีรับรู้อยา่งกวา้งขวางในสังคม โดยบทบาทหลกัของนกัศึกษา ใน ครก.112 นั้น 
ดงัเช่นท่ี พรชยั ยวนย ี(สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) ไดอ้ธิบายวา่  
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ปีนั้น (พ.ศ. 2555) ประเด็นใหญ่ ๆ คือเร่ือง มาตรา 112 คือ สนนท. อยู่ใน ครก. 
112 ดว้ย สนนท. ท่ีเขา้ไปก็จะมีบทบาทในการจดัเสวนาในต่างจงัหวดักบันกัศึกษา เช่นท่ี 
ม.ขอนแก่น  ม.นเรศวร ท่ีพิษณุโลก ก็จะเอาวิทยากรส่วนกลางคือไป ลิงค์กบั นิติราษฎร์ 
ครก. แต่เราก็จะเป็นส่วนเสริมของคนพวกน้ีมากกว่า คือเขาจะส่งต่อความคิดให้เรา 
อิทธิพลทางความคิดของนักศึกษาตอนนั้นก็จะมี นิติราษฎร์ สมศกัด์ิ เจียมธีรสกุล คือ 
นกัศึกษารุ่นหลงัๆก็ไดรั้บอิทธิพลจากพวกน้ี 

อย่างไรก็ตาม แมว้า่ สปป. จะมีบทบาทมากในการเคล่ือนไหวคดัคา้นการด าเนินการของ
กลุ่มต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย รวมถึงการรณรงค์สนบัสนุนการเลือกตั้ง 2 กุมภาพนัธ์ 2557 
และการรณรงค์หลกัการ “คนเท่ากนั” เพื่อสนบัสนุนความคิดหน่ึงสิทธิหน่ึงเสียง (One Man One 
Vote) ในการเลือกตั้ง และการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ทวา่ สปป. ก็ไม่สามารถขดัขวางค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีท าให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ มิหน าซ ้ า ภายใตภ้าวะไร้ทางออก 
และเง่ือนไขของวกิฤติการณ์ สปป. ก็ยงัคงไม่สามารถเหน่ียวร้ังไม่ให้เกิดการรัฐประหารในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 ไดเ้ช่นกนั จนกระทัง่สถานการณ์จ ากดัเสรีภาพทางการเมือง และการคุกคามสิทธิ
ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเขม้ขน้ภายหลังการรัฐประหาร ก็ยิ่งท าให้เครือข่ายของ สปป.    
ตอ้งลดบทบาทลงนบัแต่นั้นเป็นตน้มา  

ทั้งน้ี แมว้า่บทบาทในการเคล่ือนไหวของกลุ่มนกัวิชาการจะลดลงภายหลงัการรัฐประหาร 
แต่ทว่า สปป. และเครือข่ายนกัวิชาการ-นกัศึกษา-ปัญญาชน ก็ยงัมีคุณูปการในการสร้างให้บรรดา
นกักิจกรรมนกัศึกษา มีพื้นฐานความคิดทางวิชาการท่ีกลา้แข็งข้ึน รวมถึงทกัษะต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการ
ร่วมท างานกบันกัวิชาการรุ่นใหญ่ จึงอาจเป็นขอ้สนบัสนุนอีกประการท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนไหว
อย่างเขม้ขน้ของขบวนการนักศึกษาต่อตา้นการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ดังท่ี รังสิมนัต ์
(สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) ใหค้วามเห็นอนัเป็นขอ้สรุปสุดทา้ยของประเด็นดงักล่าวไวด้งัน้ี 

หลงัรัฐประหารพวกผมปีกกลา้ขาแข็งมากข้ึน ความคิดทางวิชาการก็กลา้แข็งมาก
ข้ึน พอรัฐประหาร พวกอาจารยก์ลวั บทบาทของ สปป. ก็หายไป พวกผมท่ีถูกบ่มเพาะมา
จากการช่วยเหลืออาจารย ์มนัท าให้พวกผมมีความพร้อมเพิ่มข้ึน พอนกัวิชาการถอยพื้นท่ี
ของพวกผมก็เปิดกวา้งมากข้ึน แต่เราก็ยงัใชป้ากของนกัวิชาการเป็นคนพูด แต่บทบาทของ
นกัวชิาการจะต่างจากเดิม เพราะเราจะเป็นคนก าหนดวา่เราจะท าอะไร และพวกเขาก็มาพูด
แทนเรา  
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สมมติ งานเสวนา ก่อนหนา้รัฐประหาร เสวนาทุกคร้ังจะไม่มีพวกนกัศึกษาข้ึนพูด
เลย แต่ตั้งแต่รัฐประหารเป็นตน้มา พวกเรามีบทบาทมากข้ึนในการเป็นคนข้ึนบนเวที แต่
แน่นอนก็ตอ้งมีนกัวิชาการมานัง่อยู่กบัเราดว้ยในการพูด พวกเขาก็ยงัเป็นแม่เหล็กในการ
ดึงดูดคนในสังคมได ้และในช่วงท่ีพีคจริง ๆ ก็อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชน้กัวชิาการก็ได ้



 

บทที ่5 
 

บทสรุป 

5.1 เงื่อนไขและปัจจัยอนัน าไปสู่การเปลีย่นแปลงของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วง
ความขดัแย้งทางการเมอืง พ.ศ. 2549 - 2557  

 
 โครงสร้างโอกาสทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมืองทีย่ดืเยือ้  5.1.1

5.1.1.1 การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชน  
จากการศึกษาวิเคราะห์บริบททางการเมืองเปรียบเทียบในห้วงการเมืองระหว่าง 

ช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2557 ท่ีผา่นมา พบวา่ การเมืองภาคประชาชนไทยมีการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์และ
โครงสร้างพนัธมิตรภายใน ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วง ท่ีส่งผลต่อโครงสร้างพนัธมิตรและการ
เคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทย ดงัน้ี  

1) ช่วงการขยายฐานของประชาธิปไตยเชิงเน้ือหาและการสถาปนา
การเมืองภาคประชาชน ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2549 ซ่ึงท าให้ความสนใจท่ีหลากหลายของ
ขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ถูกตอบสนอง ผ่านการแตกตวัเขา้ไปร่วมเคล่ือนไหวหนุนเสริม
ขบวนการภาคประชาชน และองคก์ร NGOs เพื่อเรียกร้องในการแกไ้ขปัญหาทางสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยสนใจในการต่อสู้ประเด็นเล็ก ๆ มากกว่าประเด็นเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
กติกาตามรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 ไดท้  าหน้าท่ีเป็นหลกัประกนัของโครงสร้างทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยไวแ้ลว้ 

2) ช่วงความขดัแยง้ทางการเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ท าให้
ขบวนการนักศึกษาในฐานะส่วนหน่ึงของการเมืองภาคประชาชน ปรับบทบาทและทิศทางการ
เคล่ือนไหว หันกลบัไปให้ความสนใจการเมืองเชิงโครงสร้าง และปัญหาประชาธิปไตยอีกคร้ัง    
โดยขบวนการนกัศึกษาและขบวนการภาคประชาชนมิไดเ้ป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนัอีกต่อไป เน่ืองจาก
ความซับซ้อนของปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน การเมืองภาคประชาชนจึงปรับภูมิทศัน์เปล่ียนรูป
ใหม่กลายเป็นขั้วการเมืองระหว่างสี ภายใตปั้ญหาว่าดว้ยระบอบประชาธิปไตยในห้วงของความ
ขดัแยง้ อนัไดแ้ก่ กลุ่มท่ีให้ความส าคญักบัประชาธิปไตยเชิงกระบวนการ (การเลือกตั้ง) กบักลุ่มท่ี
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ให้ความส าคญักบัประชาธิปไตยเชิงเน้ือหา (กระบวนการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง) (Yoshifumi Tamada, 2551) 

3) ช่วงการปรับภูมิทัศน์ทางการเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2553  - 2557      
โดยเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ทางการเมืองของภาคประชาชนไทยอย่างน้อย 4 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) ภาวะชงกังนัและหยุดการเคล่ือนไหวทางการเมืองชัว่คราวของขบวนการภาคประชาชนแบ่งขั้ว 
(พนัธมิตรฯ – นปช.) (2) การเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว ลดระดบัความเขม้ขน้ของการชุมนุม 
(3) ขบวนการภาคประชาชนกระจายไปให้ความสนใจกับประเด็นความเดือดร้อนอ่ืน ๆ ของ
ประชาชนอีกคร้ัง และ (4) ขบวนการภาคประชาชนบางส่วน หันไปให้ความสนใจกบัประเด็น
การเมืองเชิงอตัลกัษณ์ และการเมืองของคนชายขอบมากข้ึน 

ผลกระทบจากการปรับภูมิทัศน์ของการเมืองภาคประชาชนดังกล่าว ท าให้
โครงสร้างพนัธมิตร (Alliance Structure) และต าแหน่งแห่งท่ี (Positioning) ของขบวนการนกัศึกษา
ไทยบนโครงสร้างของการเมืองภาคประชาชนเปล่ียนแปลงไป แบ่งเป็น 2 ระลอก ไดแ้ก่  

 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ตั้ งแต่เร่ิมเข้าสู่ภาวะความขัดแย้งทาง
การเมือง ขบวนการนักศึกษาไทยได้เปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีจากท่ีส่วนใหญ่เคยเป็นแนวร่วม
เคล่ือนไหวกบั NGOs ในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องนกักิจกรรม ในห้วงก่อนปี พ.ศ. 2549 กลบักลายเป็น
ความไม่ลงรอยกนัดา้นแนวคิดและยุทธศาสตร์การเคล่ือนไหว เม่ือ NGOs ส่วนใหญ่ผนวกเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และมีแนวทางการเคล่ือนไหวท่ีไม่อิงกับ
หลกัการประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้ง รวมไปถึงสนบัสนุนการรัฐประหารและรัฐธรรมนูญฉบบั 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงแมว้า่ขบวนการนกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีจุดยืนในการเป็นปฏิปักษก์บัรัฐบาลทกัษิณใน
ช่วงแรก แต่ก็มีบางส่วนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัวธีิการท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยและการใชอ้ านาจนอกระบบ
จดัการกบัรัฐบาลทกัษิณ ดงันั้น ขบวนการนกัศึกษาในห้วงความขดัแยง้น้ี จึงแตกแขนงออกเป็น
อยา่งนอ้ย 3 กลุ่มจากจุดยนืทางการเมือง อนัไดแ้ก่  

  (1) กลุ่มขบวนนักศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยในเชิง
เน้ือหามากกว่าเชิงกระบวนการ เช่น สหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ในช่วงปี 
พ.ศ. 2549 ศูนยป์ระสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษา (ศนศ.) และศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (ศยป.) และกลุ่มเครือข่ายเยาวชนกูช้าติ (Young PAD.) เป็นตน้ ซ่ึงโดยเน้ือแทแ้ลว้มี
ลกัษณะต่อตา้นกลุ่มการเมืองของอดีตนายกทกัษิณ อนัเน่ืองจากการตีความวา่รัฐบาลทกัษิณ มีท่าที
เป็นปรปักษก์บัการเมืองภาคประชาชนและการสร้างระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

  (2) กลุ่มขบวนการนกัศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัประชาธิปไตยในเชิง
กระบวนการ เช่น ขบวนการนกัศึกษาท่ีต่อตา้นการรัฐประหาร และผลพวงของการรัฐประหาร ในปี 
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พ.ศ. 2549 เช่น กลุ่มโดมแดงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กลุ่มโดมแสบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
รวมไปถึง สนนท. โดยเฉพาะในช่วงท่ีเข้าร่วมกับกลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
แห่งชาติ (นปช.) เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีเห็นวา่การเลือกตั้งถือเป็นพื้นฐานส าคญัของประชาธิปไตย 
และไม่เห็นดว้ยกบัการแทรกแซงระบบการเมืองจากฝ่ายทหารและกลุ่มอ านาจนอกระบบ  

  (3) กลุ่มขบวนการนกัศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีออกมาเคล่ือนไหว แต่ยงัพยายาม
สงวนท่าทีทางการเมืองไม่เข้าร่วมกับขบวนการภาคประชาชนสีใดสีหน่ึง เช่น เครือข่ายนิสิต
นกัศึกษารักประชาชน ภายใตก้ารน าของ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
2548 – 2549 เป็นตน้ รวมไปถึงขบวนการนักศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีออกมาเคล่ือนไหวในกิจกรรม
ประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีพยายามก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง หรือปัญหาการเมืองเชิง
โครงสร้างท่ีแบ่งเป็นสองขั้วน้ี เช่น ขบวนการนกัศึกษาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ขบวนการนกัศึกษาท่ีสนใจประเด็นดา้นการศึกษาท่ีเป็นธรรม เป็นตน้ 

 2) ในช่วงการปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชน 
หลงัจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ท่ีความรุนแรงทางการเมืองเร่ิมคล่ีคลาย และรัฐมีแนวโนม้การ
จ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนนอ้ยลง รวมถึงพฒันาการทางเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัข้ึน 
ส่ิงเหล่าน้ี ลว้นเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้การเคล่ือนไหวทางสังคมของภาคประชาชน และ
ขบวนการนกัศึกษามีอิสระมากข้ึน ขบวนการนกัศึกษาเร่ิมตกผลึกทางความคิดในปัญหาทางสังคม
อ่ืน ๆ ท่ีกา้วขา้มความขดัแยง้ทางการเมือง และเร่ิมก าหนดประเด็นการเคล่ือนไหวโดยไม่ถูกตีกรอบ
จากสถานการณ์ทางการเมืองอีกต่อไป  

  ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างพนัมิตรของขบวนการนกัศึกษา
อีกระลอกโดย (1) เร่ิมมี NGOs กลุ่มใหม่ ๆ เกิดข้ึนและเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกบัขบวนการ
นกัศึกษามากข้ึน เช่น กลุ่ม iLaw ประชาไท เป็นตน้ ซ่ึงก่อตั้งภายใตก้ารสนบัสนุนของเงินทุนจาก
ต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นหลกั (2) มีการ
เคล่ือนไหวกบั NGOs ในประเด็นความเดือดร้อนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ประเด็นการเมืองระหวา่งสีดงัเช่น
ช่วงท่ีผ่านมา และ (3) มีการรวมตวัของเครือข่ายนกัวิชาการ-นกัศึกษา-ปัญญาชน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเพื่อ
การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและปกป้องประชาธิปไตยในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557  

  ดว้ยสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเร่ิมคล่ีคลาย และโครงสร้าง
พันธมิตรของขบวนการท่ีไม่ได้จ  ากัดเพียงการเมืองระหว่างสองขั้ ว จึงท าให้ความสนใจท่ี
หลากหลายของขบวนการนกัศึกษาถูกถ่ายทอดออกมาผา่นการเคล่ือนไหวหลายประเด็น ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดจ้ดัแบ่งประเภทความสนใจโดยไม่ยึดโยงกบัประเด็นการเมืองระหวา่งสีได ้ดงัน้ี (1) ความสนใจ
ในประเด็นโครงสร้างทางการเมือง เช่น การร่วมรณรงค์แกไ้ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 
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เป็นตน้ (2) ความสนใจในประเด็นการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ของนกัศึกษา เช่น การต่อตา้นการบงัคบั
แต่งชุดนักศึกษา การเคล่ือนไหวต่อตา้นโซตสั-รับน้อง-ประชุมเชียร์ เป็นตน้ (3) ความสนใจใน
ประเด็นการเมืองภายในมหาวิทยาลยั เช่น ขบวนการคดัคา้นการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ 
การเคล่ือนไหวด้านสิทธิสวสัดิการของนักศึกษา เป็นต้น และ (4) ความสนใจด้านอ่ืน ๆ เช่น 
กิจกรรมค่ายอาสาศึกษา-พฒันาชนบท การเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิของคนชายขอบ การเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองท่ีผอ่นคลายในห้วงดงักล่าว ก็ตอ้ง
หยดุชะงกั ภายหลงัการผา่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบบัสุดซอย โดยสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 จนเกิดการชุมนุมทางการเมืองเป็นวงกวา้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 – กลางปี 
พ.ศ. 2557 และกลายเป็นสถานการณ์การรัฐประหารในท่ีสุด 

5.1.1.2 ผลกระทบของความขดัแยง้ทางการเมืองต่อขบวนการนกัศึกษาไทย 
ขบวนการนักศึกษาไทยภายใต้ภาวะความขดัแยง้ทางการเมืองดังกล่าว ท าให้

ขบวนการนกัศึกษาท่ีกระจดักระจายอยูแ่ต่เดิมตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม หนักลบัมาให้ความสนใจ
ประเด็นทางการเมืองอย่างเขม้ข้นอีกคร้ังหน่ึง หากแต่คร้ังน้ีไม่ได้มีการตกผลึกทางความคิดไป
ในทางเดียวกนัอยา่งเป็นปึกแผน่ ดงัเช่นเหตุการณ์ในอดีตท่ีเป็นภาพของขบวนการนกัศึกษาต่อสู้กบั
เผด็จการทหาร แต่กลบัอยูบ่นพื้นฐานของการต่อสู้กบัความเป็นอ านาจนิยม ทั้งจากฝ่ายอ านาจนอก
ระบบการเลือกตั้ง และรัฐบาลเสียงขา้งมากท่ีใช้อ านาจอย่างฉ้อฉล ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงแบ่งประเด็น
ผลกระทบต่อขบวนการนกัศึกษาท่ีต่างกนัตามระดบัการมีส่วนร่วมเคล่ือนไหวทางการเมือง ดงัน้ี 

 1) โครงสร้างความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบต่อขบวนการ
นกัศึกษาท่ีเขา้ไปร่วมเคล่ือนไหวทางการเมืองในช่วงเวลาดงักล่าว โดยเฉพาะต่อขบวนการนกัศึกษา
ท่ีเขา้ไปเคล่ือนไหวทางการเมืองร่วมกบัขบวนการภาคประชาชนแบ่งขั้ว โดยมีขอ้สังเกตอยา่งนอ้ย 
3 ประการ ได้แก่ (1) ขบวนการภาคประชาชนตกอยู่ในสภาพแตกแยกถูกวิพากษ์วิจารณ์ความ     
ชอบธรรมในการเคล่ือนไหว และไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการเคล่ือนไหว ภายใต้บริบท
ดังกล่าวส่งผลให้ขบวนการนักศึกษาท่ีเข้าไปร่วมเคล่ือนไหวประสบปัญหาตกต ่าตามไปด้วย         
(2) ขบวนการนกัศึกษาท่ีเขา้ไปร่วมเคล่ือนไหวกบัขบวนการภาคประชาชนในการเมืองแบบแบ่งขั้ว
มีลกัษณะกระจดักระจาย ไร้พลงั และไม่ค่อยมีบทบาทส าคญัแต่ประการใด นอกจากท าหน้าท่ี
สนับสนุนดา้นความชอบธรรมให้แต่ละขั้วเท่านั้น และ (3) องค์กรกลางนักศึกษา อย่าง สนนท. 
องค์การนกัศึกษา และสภานกัศึกษาฯ มกัมีความอ่อนไหวต่อการเคล่ือนไหวทางการเมืองแบ่งขั้ว
มากกวา่กลุ่มอิสระหรือเครือข่ายเฉพาะกิจ เน่ืองจากองคก์รกลางเหล่าน้ีเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์
และภาพความเป็นตวัแทนของขบวนการนกัศึกษาทั้งประเทศ 
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 2) ขบวนการนักศึกษาท่ีไม่ได้ออกตวัร่วมเคล่ือนไหวทางการเมืองกับ
ขบวนการแบ่งขั้ว จะไดรั้บผลกระทบอยา่งนอ้ย 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) ขบวนการนกัศึกษาดงักล่าวจะ
ถูกเรียกร้อง/กดดนั ให้แสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างใดอยา่งหน่ึง บนกรอบความคิดของการเมือง
ระหว่างสี (เหลือง-แดง) หรือหากขบวนการฯ มีความคิดเห็นทางการเมือง ก็อาจถูกตีความให้
สนบัสนุนหรือเป็นศตัรูกบัขบวนการภาคประชาชนขั้วใดขั้วหน่ึงได ้(2) ภายในขบวนการนกัศึกษา
อาจมีความไม่ลงรอยทางความคิดในหมู่นักกิจกรรมนกัศึกษาดว้ยกนัเอง จนท าให้เกิดเป็นความ
ขดัแยง้ภายในองคก์ร และส่งผลต่อการเคล่ือนไหวในประเด็นอ่ืน ๆ ได ้ 

 ดงันั้น แมว้่าความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเขม้ขน้ในห้วงเวลาดงักล่าวจะมี
ขอ้ดีในการกระตุน้ให้ขบวนการนกัศึกษาและนกัศึกษาโดยทัว่ไปหนัมาสนใจทางการเมืองมากข้ึน
ในระยะแรก แต่ทว่ากลบัส่งผลให้ขบวนการนักศึกษาไทยในภาพรวมมีความเป็นหน่ึงเดียวกัน
นอ้ยลง เกิดสภาพความแตกแยกทางความคิดระหวา่งนกักิจกรรมนกัศึกษา และส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อการเคล่ือนไหวร่วมกนัในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีกา้วขา้มประเด็นทางการเมือง โดยขอ้สังเกตน้ีพิจารณา
ไดจ้ากกรณีความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์ร สนนท. และ อมธ. ในหว้งดงักล่าว 

 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร และ การเคลือ่นไหวทางส่ือสังคมออนไลน์ 5.1.2

ส่ือใหม่ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีความส าคญัต่อการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองในยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการเมืองของคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความ
ร่วมสมยัจนอาจเรียกได้ว่ามีการเติบโตมาพร้อมกบัส่ือใหม่ท่ีว่าน้ี โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ล าดบัเวลา  (Timeline) ของการเปล่ียนแปลงภายในขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงเวลาท่ีศึกษา กบั
ล าดบัความเป็นมาของส่ือใหม่ท่ีกล่าวถึง ตั้งแต่การปฏิวติัเวบ็ไซต ์ดว้ยแนวคิด Web 2.0 ในปี 2002 
(หรือ ปี พ.ศ. 2545) ท่ีเปล่ียนแปลงเวบ็ไซตจ์ากการส่ือสารแบบอ่านไดอ้ยา่งเดียว มาเป็นแบบท่ีให้
ผูใ้ช้สามารถมีส่วนร่วมและโตต้อบได ้เช่น เวบ็บอร์ดอย่างพนัทิป (พ.ศ. 2539) เด็กดี (พ.ศ. 2542) 
เป็นตน้ ไปจนถึงยุคของส่ือสังคมออนไลน์เร่ิมแรก ตั้งแต่ MSN (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2543) Hi5 (ก่อตั้งปี 
พ.ศ. 2546) มาจนถึงเฟซบุก๊ (Facebook ก่อตั้งปี พ.ศ. 2547) ยทููป (Youtube ก่อตั้งปี พ.ศ. 2548) และ
ทวติเตอร์ (Twitter ก่อตั้งปี พ.ศ. 2549) ทั้งหมดท่ีกล่าวถึงมาน้ี ลว้นผกูพนัและปรากฏเป็นเคร่ืองมือ
ในการเคล่ือนไหวทางสังคมของขบวนการนกัศึกษาไทยทั้งส้ิน โดยจากค าให้สัมภาษณ์ของ ยุรชฎั 
ชาติสิทธิชยั กลุ่ม ศ.น.ศ. ท่ีกล่าวถึงขบวนการนกัศึกษาท่ีเคล่ือนไหวขบัไล่ทกัษิณ ในช่วงปี พ.ศ. 
2549 พบวา่ไดมี้การติดต่อประสานงานกนัภายในเครือข่าย ดว้ยการใชส่ื้อใหม่ เช่น อินเตอร์เน็ต Hi5 
MSN หรือ โปรแกรม Chat ต่าง ๆ เช่นกนั 
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อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความวา่ขบวนการนกัศึกษาจะอา้แขนรับและเลือกใชส่ื้อดงักล่าว
เป็นเคร่ืองมือในทนัที หากแต่ขบวนการนกัศึกษาไทยยงัมีช่วงเวลาของการปรับตวั และพยายาม
แสวงหาประโยชน์จากมนัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) 
ถือเป็นกลุ่มแรก ๆ ท่ีหยบิฉวยเอาเคร่ืองมือดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีสุด ดงัค าให้
สัมภาษณ์ของ ปราบ เลาหะโรจนพนัธ์ (สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กนัยายน 2559) ท่ีระบุวา่ 

ไม่เช่ือก็ตอ้งเช่ือวา่ในยุคนั้นนกักิจกรรมยงัเถียงกนัอยู่เลยวา่ควรใช้ Social Media 
ในการจดักิจกรรมแค่ไหนอย่างไร แต่เราท าใช้ล่วงหน้าก่อน เราตอ้งยอมรับว่าค าอธิบาย
ทางวชิาการไม่มีทางตามทนัเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีเขา้มาในชีวิตประจ าวนัของเรา ตอนเปิดตวั
เทคโนโลยีใหม่นั้นไม่มีใครไปขอค าปรึกษาจากนกัวิชาการก่อน พอคนเร่ิมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช ้ก็ตอ้งใชเ้วลาในระดบัหน่ึงกวา่นกัวชิาการจากสามารถศึกษาความเปล่ียนแปลง
จนเป็นแนวทฤษฎีได ้แต่กวา่จะถึงตอนนั้นจ่ายค่าก็เสียโอกาสไปมากแลว้ 

ประการส าคญัท่ีท าใหข้บวนการนกัศึกษาไดรั้บประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์นั้น ไม่ใช่
เพียงเพราะการโคจรมาเจอกนัเพียงอยา่งเดียว แต่คือการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุด จากการติดตาม
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีอยา่งต่อเน่ือง เรียนรู้ท่ีจะใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด ดงันั้น ถา้เราเรียก 
ขบวนการประชาชนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ท่ีใช้เพจเจอร์และโทรศพัท์มือถือ ว่า “ม๊อบมือถือ” 
ขบวนการภาคประชาชนในหว้งความขดัแยง้ทางการเมืองรอบน้ี ก็อาจเรียกไดว้า่เป็น “ม๊อบเฟซบุ๊ก” 
หรือ “ม๊อบ Hi5” เพราะเคร่ืองมือเหล่าน้ีต่างก็เป็นทรัพยากรหน่ึงของการขบัเคล่ือนของขบวนการ
ทางสังคม ในลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งการบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญเฉพาะดา้นเขา้มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รอยา่งสูงสุด  

เพราะความช านาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัเป็นเทคนิคท่ีมีความเฉพาะ และยิ่งเป็น
การน ามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) โน้มน้าวเชิญชวนผู้ฟังให้คล้อยตาม 
(Persuasion) ยิง่ตอ้งใชเ้ทคนิคการยอ่ยสารให้กระชบัและโดนใจผูรั้บสารเป็นอยา่งมาก รวมถึงตอ้ง
มีการจดัระบบการท างานของขบวนการฯ ใหส้ามารถใชค้วามสามารถของนกักิจกรรมแต่ละคนเพื่อ
บรรลุประโยชน์สูงสุดของเคร่ืองมือน้ีให้ได ้ดงักรณีกลุ่ม LLTD มีการแบ่งผูมี้ความช านาญดา้นการ
ก าหนดประเด็นส่ือสาร (Content) ดา้นการถ่ายภาพ ดา้นการท าอินโฟกราฟฟิค เพื่อให้การส่ือสาร
โดยใชส่ื้อใหม่น้ีบงัเกิดผลมากท่ีสุด 

ความสามารถอีกอย่างของส่ือสังคมออนไลน์ ในแง่ของการรวมกลุ่มเพื่อเคล่ือนไหวทาง
สังคม (Mobilize) หรือพฤติกรรมการรวมกลุ่มในรูปแบบใหม่ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม จากท่ีเคยอธิบาย
ด้วยทฤษฎีคลาสสิค อย่างทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) ท่ีมองการรวมตวัจาก
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อารมณ์และความคบัขอ้งใจเป็นหลกั ก็เร่ิมเห็นมุมแนวคิดใหม่ท่ี เคร เชอร์กีร์ เรียกวา่ พลงักลุ่มไร้
สังกดั ท่ีใหค้วามส าคญักบัการแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูลบนแพลตฟอร์มเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ค าใหส้ัมภาษณ์ของ ปิยรัฐ จงเทพ (สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) กลุ่ม Anti-Sotus ท่ีวา่  

ปัจจุบนั ขบวนการนักศึกษาไม่ได้หายไปไหนหรอก ถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์
เรียกว่า “แปลงพลังงานไป” เปล่ียนไปอยู่ในรูปอ่ืน เช่น เม่ือคร้ังท่ี กปปส. ปิด CAT 
Telecom คุณจะเห็นพลงัของคนพวกน้ีออกมาเรียกร้องจนสังคมต่ืนตวัเลยวา่ “ท าไมไปปิด
อินเตอร์เน็ต” หรือ “ไปปิดระบบคอมพิวเตอร์” ถา้คุณยอ้นกลบัไปไดคุ้ณจะสังเกตเห็น ว่า
เขาอาจจะไม่ไดส้นใจการเมืองเสมอไป เขาอาจจะสนใจเร่ืองอ่ืน … 

… ผมเลยมองวา่ตราบใดท่ีการส่ือสารยงัพฒันาและยงัเติบโตไปแบบในปัจจุบนัน้ี
ได ้การท างานของขบวนการนกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเติบโต แต่จะเติบโตในทิศทางใด หรือ
ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือแบบไหน คงยงัอธิบายให้ไม่ได ้แต่เช่ือมัน่ว่าการใช้ส่ือ Social Media 
ในทางสังคม การเมือง วฒันธรรม รวมถึงการศึกษา จะมีผลต่อขบวนการนกัศึกษา” 

  
ดงันั้น จึงอาจสรุปในเบ้ืองตน้ว่า ส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของ

ขบวนการนักศึกษาไทย ทั้ งในแง่การท่ีนักกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู ้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
อุดมการณ์ และในแง่ของการน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดการเคล่ือนไหวรูปแบบใหม่  
ท่ีมีพลังในการส่ือสารยิ่งกว่าส่ือมวลชนในแบบเก่า แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเทคโนโลยีการ
ส่ือสารยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาต่อไปอย่างต่อเน่ืองและยงัไม่เห็นท่ีส้ินสุด ประเด็นดงักล่าวจึง
ยงัคงตอ้งติดตามความกา้วหนา้ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตเช่นกนั  
 

 อทิธิพลทางความคิดระหว่างนักวชิาการปัญญาชนกบัขบวนการนักศึกษา 5.1.3
5.1.3.1 บริบททางการเมืองท่ีท าให้เกิดอิทธิพลอิทธิพลทางความคิดระหว่าง

นกัวชิาการปัญญาชนกบัขบวนการนกัศึกษา 
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีน่าสนใจซ่ึงส่งผลต่อการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทย 

ในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นคือ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งขบวนการนกัศึกษาหรือบรรดานกักิจกรรมนกัศึกษา
กบันกัวิชาการปัญญาชน อาทิ กลุ่มอาจารยม์หาวิทยาลยั นกัวิชาการ นกัคิด นกัเขียน และบรรดา
ส่ือมวลชนต่าง ๆ เช่น กรณีการเคล่ือนไหวร่วมกนัในนาม ครก.112 ในปี พ.ศ. 2555 หรือ กรณี 
สมชัชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) ในปี พ.ศ. 2557 หรือ กรณีเครือข่ายนกัศึกษาประชาชนปฏิรูป
ประเทศไทย (คนท.) ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 เป็นตน้ โดยปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกต
วา่เกิดจากเหตุผลอยา่งนอ้ย 3 ประการ ไดแ้ก่  
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1) ภาวะไร้ท่ีพึ่ งทางความคิดและยุทธวิธีของการเคล่ือนไหว ซ่ึงสืบ
เน่ืองมาจากภูมิทศัน์ของการเมืองภาคประชาชนท่ีเปล่ียนไป ความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนไประหว่าง
ขบวนการนกัศึกษา กบักลุ่ม NGOs ส่วนหน่ึง ซ่ึงเคยเป็นแนวร่วมหรือมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัในช่วง
ก่อนความขดัแยง้ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2549 แต่กลบัไม่ลงรอยทางความคิดกบัขบวนการนกัศึกษา
ส่วนท่ีไม่สนบัสนุนการใชอ้  านาจนอกระบบการเลือกตั้งมาแกไ้ขปัญหาการเมืองไทย สถานการณ์
ท่ีว่าน้ี ท าให้ขบวนการนักศึกษาประสบกับปัญหาไร้ท่ีพึ่ งทางความคิด บางส่วนถึงกับกระจัด
กระจายภายใตค้วามสับสนในทิศทางของการเมืองภาคประชาชน ตั้งแต่ภายหลงัการรัฐประหาร ปี 
พ.ศ. 2549 เร่ือยมาจนถึงช่วงของการเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว ซ่ึงแต่ละขั้วต่างก็มีจุดอ่อนท่ี
ท าใหน้กัศึกษายงัมีขอ้กงัวลต่อการเขา้ไปพึ่งพิงทางความคิดกบัขั้วการเมืองเหล่านั้นเช่นกนั 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นความคิดหรือหลกัการท่ีใชเ้ป็นธงน าขบวนการนั้น 
ยงัถือว่ามีประเด็นให้ตั้งค  าถามตามมาอีกมาก เช่น (1) หากขบวนการนักศึกษาเข้าร่วมกับกลุ่ม
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2551 เพื่อโค่นลม้รัฐบาลสมคัร - สมชาย ซ่ึงถูกมอง
ว่าเป็นนอมินีของระบอบทกัษิณ มีการทุจริตคอรัปชั่นและไม่โปร่งใสในการท างาน นักศึกษาจะ
ประสบกบัขอ้กงัวลวา่เป็นการทรยศต่อหลกัการประชาธิปไตย โดยลม้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน (2) หรือในทางกลบักนั หากนกัศึกษาไปตามความคิดของฝ่าย นปช. ท่ีชูเร่ืองการ
ต่อสู้กบัอ านาจนอกระบบ และเรียกร้องรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ก็ยงัตอ้งประสบกบัขอ้กงัวล 
เร่ืองการกลบัมาของนกัการเมือง ซ่ึงมีแนวโนม้เป็นรัฐบาลท่ีไร้ธรรมาภิบาล และมีปัญหาการทุจริต
คอรัปชัน่ อีกทั้งฝ่าย นปช. ก็ยงัถูกมองวา่ไม่ไดมี้อุดมการณ์ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง หากแต่เป็นเพียง
ร่างทรงของพรรคการเมืองฝ่ายทกัษิณเท่านั้น (พรชยั ยวนย,ี สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2559) เป็นตน้  

2) ภาวะไ ร้ ท่ีพึ่ งทาง อุดมการณ์  นับตั้ งแ ต่ อุดมการณ์ของพรรค
คอมมิวนิสตเ์ร่ิมเส่ือมถอย กลายเป็นฝ่ายซา้ยอกหกั หรือหนัไปพึ่งพิงอุดมการณ์ทางเลือกอ่ืน ๆ อาทิ 
แนวธรรมชาตินิยม แนวชุมชนนิยม แนวโพสตโ์มเดิร์น เป็นตน้ แต่อุดมการณ์เหล่านั้น ก็ลว้นเลือก
อยู่กบัประเด็นชายขอบของรัฐ ปฏิเสธรัฐ หรือหลีกเล่ียงไม่สนใจการเมืองเชิงโครงสร้าง ซ่ึงไม่ได้
สอดคลอ้งกบัภูมิทศัน์ทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชนท่ีเปล่ียนไปให้ความสนใจการเมือง
ระหว่างสีท่ีแย่งชิงอ านาจรัฐ ประกอบกบัอุดมการณ์ทางเลือกเหล่านั้นก็ไม่สามารถตอบโจทยก์บั
ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีด ารงอยู่ได้ ขณะท่ีนักศึกษาซ่ึงเคยท าหน้าท่ีผูมี้บทบาทน าทาง
ความคิด หรือคอยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็ไม่ได้มีความรู้ในทางทฤษฎีเท่ากับในอดีต 
เน่ืองจากแนวโนม้ความสนใจดา้นวิชาการจากหนงัสือหรือต าราเรียนท่ีนอ้ยลง และเสพขอ้มูลจาก
การคดักรองของส่ือมวลชนมากข้ึน  
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3) การก้าวเข้ามามีบทบาทในสังคมของบรรดานักวิชาการปัญญาชน 
ภายใตค้วามสับสนของวิกฤติการณ์ทางการเมือง ท่ีสังคมก็ต่างให้ความสนใจท่ีจะฟังนกัวิชาการ
ดา้นรัฐศาสตร์มาวเิคราะห์เร่ืองรัฐและความขดัแยง้ ฟังนกักฎหมายวิเคราะห์การตีความรัฐธรรมนูญ 
โดยหากว่าสังคมท่ีก าลงัจะเปล่ียนผา่นตอ้งการผูน้ าดา้นการเปล่ียนแปลง สังคมท่ีก าลงัสับสนทาง
ความคิดก็คงตอ้งการผูช้ี้น าทางความคิดเช่นกนั ดงันั้นแลว้ บรรดากลุ่มนกัวิชาการ ปัญญาชน หรือ
บรรณาธิการส่ือมวลชน ทั้งท่ีอยู่ในกับขั้วการเมืองระหว่างสี และท่ีพยายามจะท าตวัเป็นกลาง
ทางการเมือง จึงเขา้มาท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัช่วงเวลา 

5.1.3.2 ผลกระทบของนกัวชิาการปัญญาชนต่อขบวนการนกัศึกษา 
การพึ่ งพิงทางความคิดของนักศึกษา จากองค์ประกอบทั้ ง  3 ปัจจัยข้างต้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง กลางปี พ.ศ. 2553 การก่อตั้งกลุ่มนิติราษฎร์ ขอ้เสนอประเด็นผลไมพ้ิษ
ของ คสช. และการลบลา้งผลพวงของการรัฐประหาร โดย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ รวมถึงขอ้เสนอ
ให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพื่อไม่ให้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ได้กลายเป็น
ประเด็นท่ีนกักิจกรรมนกัศึกษาให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
และไดข้ยายวงออกไปในหมู่นกักิจกรรมนกัศึกษาและนกัวิชาการมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ในเวลาต่อมา        
(รังสิมนัต์ โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2559) ไม่เพียงแต่ในฟากของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
เท่านั้น แต่ยงัคงเกิดปรากฎการณ์เช่นน้ี ท่ีขบวนการนักศึกษาอ่ืน ๆ น าความคิดและขอ้เสนอของ
กลุ่มนกัวิชาการปัญญาชนไปปฏิบติัการดว้ย เช่น กรณีของนกัวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวฒัน์ท่ีมี
อิทธิพลทางความคิดต่อขบวนการนกัศึกษา โดยเฉพาะท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตและนิดา้ เป็นตน้ 

เม่ือถึงจุดหน่ึงแล้ว ปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างขบวนการนักศึกษากับกลุ่ม
นักวิชาการ-ปัญญาชน ก็เร่ิมไม่เป็นในลักษณะของการส่ือสารทางเดียวเพียงเท่านั้ น แต่คือ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีโตต้อบระหว่างกนั กล่าวคือ นกัวิชาการ-ปัญญาชน อาจเร่ิมจากการย่อยประเด็นและ
ถ่ายทอดทางความคิด การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองส่งต่อไปย ังนักศึกษา แต่ใน
ขณะเดียวกนันกัศึกษาก็เร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบับรรดานกัวิชาการ-ปัญญาชนเช่นกนั ผ่านการ
ประสานงานทั้งทางวิชาการและการเคล่ือนไหว ซ่ึงบางคร้ังอาจอยู่ในรูปของการเป็นผูส่้งต่อ และ
ปฏิบติัการเผยแพร่แนวคิดต่าง ๆ ให้กบับรรดานกัวิชาการเหล่านั้น โดยแสดงออกมาให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมในสองการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่  

1) ช่วงของการเคล่ือนไหวในนามของ คณะรณรงค์แก้ไขประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 (ครก. 112) ในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีนกัวิชาการท่ีเป็นแกนน า อาทิ เสกสรร 
ประเสริฐกุล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นตน้ โดยมีการสนบัสนุนจากนกัศึกษา ทั้งในแง่ของการช่วย
ประสานงาน และเป็นผูป้ฏิบติังานให้กบัการรณรงค์ดงักล่าว รวมถึงในช่วงท่ีมีการออกประกาศ
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ห้ามไม่ให้ใช้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในการเคล่ือนไหว ขบวนการนกัศึกษาในธรรมศาสตร์ก็ยงั
เป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการยืนยนัสิทธิการเคล่ือนไหวทางวิชาการภายในมหาวิทยาลยั ให้กบักลุ่ม
ดงักล่าวและกลุ่มนิติราษฎร์ดว้ย 

2) ช่วงการเคล่ือนไหวรณรงคส์นบัสนุนการเลือกตั้งและปกป้องหลกัการ
ประชาธิปไตยแบบคนเท่ากัน (One Man One Vote) ในนามของสมชัชาปกป้องประชาธิปไตย 
(สปป.) ในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีนักวิชาการเป็นแกนน า อาทิ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกษียร เตชะพีระ         
พวงทอง ภวคัพนัธ์ เป็นตน้ โดยมีนักกิจกรรมนักศึกษาเป็นคณะท างาน เน้นการปฏิบติังานและ
ประสานการเคล่ือนไหวใหก้บัเครือข่ายดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างขบวนการนักศึกษา กับ
นกัวิชาการปัญญาชน ในช่วงดงักล่าว ได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมเคล่ือนไหวในระยะ
เร่ิมต้นของการต่อต้านการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และส่งไม้ต่อการเคล่ือนไหวให้กับ
ขบวนการนกัศึกษาเพื่อมีบทบาทน าในการเคล่ือนไหวต่อตา้นการรัฐประหารในเวลาต่อมา  

 
 มหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ การเปลีย่นแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองในมหาวทิยาลยั 5.1.4

ประเด็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือท่ีเรียกวา่มหาวิทยาลยันอกระบบ เป็นประเด็นท่ี
ในทางวิชาการและแวดวงการศึกษาถกเถียงกนัมาเป็นระยะเวลานาน แต่ขบวนการนกัศึกษาจะให้
ความสนใจเพิ่มข้ึนเป็นระยะ ๆ ตามแต่ช่วงเวลาท่ีแต่ละมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ก าลงัจะออกนอกระบบ
อยา่งเป็นทางการ หรือ พ.ร.บ.มหาวิทยาลยั... ก าลงัอยูใ่นชั้นของการพิจารณาในรัฐสภา หรือช่วงท่ี
การออกนอกระบบเหล่านั้นส่อแววจะกระทบโดยตรงต่อนกัศึกษา เช่น การปรับข้ึนค่าหน่วยกิต 
การแปรรูปสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้  

แมว้า่ การน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบจะยงัมีขอ้ถกเถียงในเร่ืองต่าง ๆ อยูอี่กมาก อาทิ 
ประเด็นเร่ืองการผลกัภาระดา้นค่าใช้จ่ายการศึกษาให้ผูป้กครองและนกัศึกษา สิทธิสวสัดิการของ
นักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระบบความโปร่งใสตรวจสอบได้ของผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัหลงัจากท่ีออกนอกระบบไปแลว้ เป็นตน้ แต่กระนั้น กระบวนการน ามหาวิทยาลยัออก
นอกระบบกลบัยงัคงเดินหน้าในทุกมหาวิทยาลยั ไม่ใช่เพียงแต่การออกนอกระบบในเชิงกฎหมาย
โดยตรงเท่านั้น แต่รวมไปถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็น
บรรษทัมหาวทิยาลยั (Corporate University) หรือความเป็นเอกชนท่ีมากข้ึน  

จากกรณีดงักล่าว สามารถสรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัขบวนการนกัศึกษาไทยและกิจกรรม
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงัน้ี 
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5.1.4.1 ขบวนการนักศึกษามีแนวโน้มจะให้ความส าคญักบัการเคล่ือนไหวเพื่อ
คดัค้านการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างจริงจงัในช่วงแรก โดยการเคล่ือนไหวมีท่าที
แตกต่างกนัใน 2 ระยะ ไดแ้ก่  

   1)  ในระยะแรก ขบวนการนักศึกษามีท่าทีในการต่อตา้นการออกนอก
ระบบอยา่งจริงจงั เช่น การประทว้งท่ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัเม่ือปี 
พ.ศ. 2549 และในอีกหลายหลายมหาวทิยาลยัในปีต่อมา แต่ทวา่การเคล่ือนไหวดงักล่าวก็ไดแ้ต่เพียง
ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
แต่การด าเนินการของสภาฯ ก็ยงัสามารถด าเนินการออกพระราชบญัญติัไดใ้นท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในช่วงของการรัฐประหาร  

  2)  ในระยะต่อมา ขบวนการนกัศึกษาเร่ิมเปล่ียนท่าทีของการเคร่ืองไหว
ไปในทางท่ีประนีประนอมมากข้ึน เช่น กรณีขบวนการนักศึกษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2557 ซ่ึงมีท่าทีท่ีลดความแข็งขอ้ลง เน่ืองด้วยความเขา้ใจท่ีว่า นกัศึกษาไม่
สามารถหลบเล่ียงการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบได้ ท่าทีดังกล่าวจึงมกัแสดงออกมาในสอง
รูปแบบ ไดแ้ก่ การเรียกร้องใหม้หาวทิยาลยัฟังความคิดเห็นของประชาคม ทั้งอาจารย ์บุคลากร และ
นกัศึกษามากข้ึน และการขอแกไ้ขร่างกฎหมายพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั... (ในก ากบัของรัฐ) 
เพื่อเป็นหลกัประกนัในการแกปั้ญหาขอ้กงัวลต่าง ๆ ของนกัศึกษาภายหลงัท่ีมหาวิทยาลยัออกนอก
ระบบไปแลว้ อาทิ การขอใหมี้ตวัแทนของนกัศึกษาเขา้ไปนัง่ในสภามหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

5.1.4.2 การพยายามสร้างเครือข่ายเพื่อคดัคา้นการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เป็นกระแสท่ีไม่ได้เกิดข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจงในบาง
มหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่คือประเด็นร่วมท่ีเกิดข้ึนในหลายมหาวิทยาลัยพร้อม ๆ กัน ดังนั้นเม่ือ
ขบวนการนกัศึกษาตระหนกัถึงประโยชน์ร่วมกนัในการเคล่ือนไหว เร่ืองดงักล่าวจึงกลายมาเป็น
การสร้างเครือข่ายเคล่ือนไหวร่วมกนัในท่ีสุด แบ่งเป็น 3 ช่วงของการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่  

  1)  ในช่วงปี พ.ศ. 2549 มีสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย         
(สนนท.) เป็นแกนกลางในการเคล่ือนไหว มีการเคล่ือนไหวหลกั ๆ ท่ี สถาบนัเทคโนยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   2)  ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 เม่ือสหพนัธ์นิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนนท.) เร่ิมลดบทบาทลง และก าลงัจะมีการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบระลอกใหม่ 
เครือข่ายและพนัธมิตรในการเคล่ือนไหวก็เหลือเพียงแค่ในบางมหาวิทยาลยั รวมตวักนัในนามของ 
“แนวร่วมนิสิตนกัศึกษาคดัคา้น ม.นอกระบบ” มีแกนน าเป็นอดีตนกัศึกษาท่ีท างานใน สนนท. โดย
มีมหาวทิยาลยัหลกั ๆ เพียง 4 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยับูรพา เกษตรศาสตร์ รามค าแหง และ
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ธรรมศาสตร์ ซ่ึงต่อมา มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา เขา้มาเป็นแนวร่วมด้วย ส่วนในภูมิภาค 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ก็เป็นอีกมหาวทิยาลยัท่ีร่วมเคล่ือนไหวในช่วงน้ีเช่นกนั 

  3)  ในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2555 เครือข่ายพนัธมิตรท่ีเคล่ือนไหวจากหลาย
มหาวิทยาลยัเร่ิมอ่อนแรง เน่ืองจากการเคล่ือนไหวคดัคา้นในทุกมหาวิทยาลยัไม่สามารถฉุดร้ังการ
ออกนอก ระบบ เ อ า ไ ว้ไ ด้  มห า วิ ท ย าลั ย ท่ี เ ห ลื อ แล ะก า ลั ง จ ะ ออกนอก ระบบ  เ ช่ น 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ฯลฯ จึงมีเพียงแค่ขบวนการนกัศึกษาฯ ภายใน
มหาวทิยาลยั ท่ีเนน้การเคล่ือนไหวบนพื้นท่ีภายในมหาวทิยาลยัมากกวา่ 

5.1.4.3 ขบวนการนกัศึกษาให้ความสนใจประเด็นการเมืองภายในมหาวิทยาลยั
มากข้ึน เน่ืองจากกระบวนการเป็นมหาวทิยาลยัออกนอกระบบ รวมไปถึงความเปล่ียนแปลงภายใน
มหาวิทยาลยั ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสิทธิสวสัดิการของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั และเป็นเร่ืองท่ี
ขบวนการนกัศึกษาตอ้งหนัมาให้ความสนใจก่อนเร่ืองอ่ืน ๆ เพราะประเด็นดงักล่าวไม่ใช่ประเด็น
การเมืองกระแสหลกัหรือการเมืองชายขอบ ท่ีมีอุดมการณ์และหลกัการเป็นเคร่ืองช้ีน า หากแต่เป็น
ประเด็นท่ีนักศึกษาอยู่ในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงจากการเคล่ือนไหว เช่น การประทว้งเร่ือง
หอพกันกัศึกษา การประทว้งเร่ืองการข้ึนค่าหน่วยกิต เป็นตน้ 

5.1.4.4 แนวโนม้ในระยะยาว นกัศึกษาจะให้ความสนใจกบัการท ากิจกรรมและ
การเคล่ือนไหวทางการเมืองนอ้ยลง เน่ืองจากตรรกะของการเป็นมหาวทิยาลยันอกระบบ มุ่งปรับตวั
เพื่อผลิตบณัฑิตสู่ความตอ้งการแรงงานของตลาดมากข้ึน และมหาวิทยาลยัตอ้งด้ินรนหารายไดเ้พื่อ
ขบัเคล่ือนตวัเอง ปรากฏการณ์เช่นน้ี แสดงออกมาให้เห็นในรูปของการเพิ่มจ านวนนักศึกษา
หลกัสูตรท่ีเป็นวิชาชีพ และการเพิ่มโครงการพิเศษท่ีเป็นการตอบสนองต่อตลาดและรายไดข้อง
มหาวทิยาลยั เช่น กรณีของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ดงัตาราง 
 
ตารางที ่5.1 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างจ านวนนกัศึกษาในแต่ละกลุ่ม/โครงการ 

 กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มสงัคมศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมวิทยาฯ 

ปีการศึกษา 2554 
ภาคปกติ 670 402 204 320 449 89 
โครงการพิเศษ - 242 - 88 262 1 
รวม 3 คณะ 1,518 1,209 

ปีการศึกษา 2557 
ภาคปกติ 787 368 141 299 532 117 
โครงการพิเศษ 232 357 181 83 454 117 
รวม 3 คณะ  2,066 1602 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 
 กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มสงัคมศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมวิทยาฯ 

การปรับตวั 
ภาพรวมคณะ +349 +81 +118 -26 +275 +144 
ภาคปกติ +117 -34 -63 -21 +83 +28 
โครงการพิเศษ +232 +115 +181 -5 +192 +116 
รวม 3 คณะ +548 (ร้อยละ 36) +393 (ร้อยละ 32) 
ภาคปกติเพ่ิมข้ึน +20 (ร้อยละ 2) +90 (ร้อยละ 43) 
โครงการพิเศษ
เพ่ิมข้ึน 

+538 (ร้อยละ 98) +223 (ร้อยละ 57) 

 
 จากตารางเปรียบเทียบขา้งตน้ พบวา่ ภายในระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 

2557) มีถึง 5 คณะ (จากการเปรียบเทียบ 6 คณะ) มีจ  านวนการรับนกัศึกษาเพิ่มข้ึน แต่กระนั้นอตัรา
การเพิ่มข้ึนของจ านวนรับนกัศึกษาในคณะสายวิชาชีพ (สายวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) ดูจะมีตวัเลข
สูงกว่าถึงร้อยละ 3 และการเพิ่มข้ึนของจ านวนรับนกัศึกษาทั้งสองกลุ่มคณะ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เพิ่มข้ึนของโครงการพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัศึกษาโครงการพิเศษของกลุ่มวิชาชีพ ท่ีเพิ่มข้ึนถึง 
538 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของจ านวนรับนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนของคณะกลุ่มวิชาชีพ ขณะท่ี
นักศึกษาภาคปกติลดลง ส่วนนักศึกษาคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ท่ีรับเพิ่มข้ึน ก็ยงัคงเป็นนักศึกษา
โครงการพิเศษ ถึงร้อยละ 57 เช่นกนั 

 โครงการพิเศษท่ีมีการเปิดรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการท่ีมี         
ค่าหน่วยกิต และค่าใชจ่้ายแพงกวา่นกัศึกษาภาคปกติ แต่กระนั้นก็เป็นหลกัสูตรท่ีมีความตอบสนอง
ต่อตลาดแรงงานในปัจจุบนัมากข้ึน อาทิ สาขาวิชาการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ (หลกัสูตร
นานาชาติ) ของคณะศิลปะศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ของคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ TEP-TEPE ซ่ึงเน้นการใชภ้าษาองักฤษ หรือแมก้ระทัง่
สาขาการจดัการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ท่ีเป็นหลกัสูตรนกักีฬาโดยเฉพาะ 

 ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี การเปล่ียนรูปของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ี
เป็นเอกชนมากข้ึน ไดท้  าให้นักศึกษามีตน้ทุนท่ีตอ้งใช้ในการขยบัฐานะโดยใช้การศึกษามากข้ึน          
ซ่ึงการศึกษาในยุคน้ีไม่ใช่การเรียนเพื่อเปล่ียนฐานะจากชนชั้นล่างไปสู่การเป็นชนชั้นกลางใหม่ 
ดงัท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษ 2510 ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2561 แต่คือการด้ินรนเพื่อรักษาสถานะทาง
สังคม (Status Qua) บนสังคมแห่งการแข่งขนั ทั้งการเรียนจบมีงานท า และการด ารงอยู่ในกระแส
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ของสังคมมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ท่ีมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน ดังนั้ นแล้ว แม้ว่าความกดดันของการ
เปล่ียนแปลงภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงความไม่แน่นอนของอนาคตท่ีนักศึกษาก าลังเผชิญ            
ดูเหมือนวา่จะกระตุน้ใหข้บวนการนกัศึกษาเกิดการต่อสู้แขง็ขืนในระยะแรกของการเปล่ียนผา่น  

 แต่ทว่า เม่ือเวลาผ่านไป แนวโน้มก็จะเร่ิมแสดงให้เห็นว่า ความสนใจในการท า
กิจกรรมทางการเมืองของนกัศึกษาเร่ิมลดลงดว้ย กลุ่มนกัศึกษาท่ีสนใจประเด็นเหล่าน้ีเป็นเพียงกลุ่ม
เล็ก ๆ และมีขนาดท่ีเล็กลงเม่ือวดัดว้ยจ านวนสมาชิกศูนยก์ลาง ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะการท ากิจกรรม
ทางการเมือง ไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการศึกษาตามฐานคิดแบบมหาวิทยาลยันอกระบบ 
นักศึกษาท่ีมีความสนใจทางการเมืองในแง่อุดมการณ์หนักแน่นจึงค่อย ๆ ลดลง และกลายเป็น
นกัศึกษาท่ีอาจท ากิจกรรมเพียงเพื่อแสวงหาเครือข่าย (Connection) เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ของตวัเอง รวมถึงอาจเป็นนกักิจกรรมเพื่อเส้นทางทางการเมืองในอนาคต จึงสรุปไดด้งัท่ี สุรพงษ ์
อดีตนายก อมธ. ปี พ.ศ. 2550 (สุรพงษ ์บุญเดชารักษ,์ สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2559) ใหค้วามเห็นวา่ 

สภาพของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจมนัเขม้ขน้ข้ึน ในยุคของนกัศึกษาหลงัจากเรา
มาอีก 10 ปี เขาจะไม่ไดม้องว่าจบไปเพื่อไปหางานดีดีท า เขามองว่าเขาจบไปเพื่อจะเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีจะมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากกวา่คนอ่ืนอยา่งไร แมแ้ต่เร่ืองการเมืองเอง 
ก็มองว่าการเมืองคือความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ถา้ตอบว่าขบวนการนกัศึกษาหายไปไหม    
ถ้ามองว่าขบวนการนักศึกษาท่ีเก่ียวกับเร่ืองการเมืองมนัหายไปแน่นอน เพราะมนัเป็น
ขบวนการท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อทุนนิยมมากข้ึน 

5.2 การเปลีย่นแปลงของขบวนการนักศึกษาในเชิงประเด็นการเคลือ่นไหว 
 

 การเคลือ่นไหวทางการเมืองของนักศึกษาแปรผนัตามสถานการณ์ทางการเมือง 5.2.1
 ขณะท่ีสังคมก าลงัให้ความสนใจประเด็นทางการเมืองเป็นหลกั โดยเฉพาะการเมืองภาค

ประชาชนระหวา่งสี ท่ีปรากฏเป็นข่าวเด่นตามหนา้ส่ือ แต่ขบวนการนกัศึกษากลบัมีความสนใจท่ีจะ

เคล่ือนไหวในประเด็นอ่ืนดว้ย อนัเกิดจากความสนใจท่ีหลากหลายของตวันกัศึกษาเอง ประกอบกบั

ความเบ่ือหน่ายในความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว ท่ีมีแต่จะป้ายสีใส่กนั 

ขบวนการนักศึกษาในระยะหน่ึงเลือกท่ีจะถอยห่างจากพื้นท่ีการเคล่ือนไหวทางการเมือง              

เชิงโครงสร้าง (Structural Area) เช่น อ านาจรัฐ นโยบายเศรษฐกิจ การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ฯลฯ และ

กลบัไปมองหาการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีทางวฒันธรรมมากข้ึน (Cultural Area) เช่น การแต่งกาย การ

กีดกนัทางเพศ คนชายขอบ เป็นตน้ ซ่ึงหากวิเคราะห์ตามตวัแบบของ Gill และ DeFronzo (Gill & 
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DeFronzo, 2009) ขบวนการนกัศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557 คงมีแนวโนม้อยูใ่นระยะการ

เคล่ือนตวัจาก ขบวนการนกัศึกษาแนวปฏิรูป (Reform Movements) ซ่ึงให้ความส าคญักบัประเด็น

เชิงนโยบายและโครงสร้างทางการเมือง ไปสู่ขบวนการนกัศึกษาร้ือถอนดา้นอตัลกัษณ์ (Identity 

Radicalism Student Movement) ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการเคล่ือนไหวเชิงอตัลกัษณ์มากกวา่ ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 กรอบวิเคราะห์ขบวนการนกัศึกษาไทย (พ.ศ. 2553 – 2557) 
(แปลงมาจาก Gill และ DeFronzo. 2009) 

 
การเปล่ียนแปลงเช่นน้ีสังเกตไดด้งักรณี การเคล่ือนไหวเรียกร้องประเด็นชุดนกัศึกษาใน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2554) การเคล่ือนไหวเรียกร้องต่อตา้นทรงผมนกัเรียน (พ.ศ. 2554) 
หรือการเคล่ือนไหวต่อต้านการรับน้องประชุมเชียร์ท่ีเขม้ขน้ในช่วงปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม        
น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีขบวนการนกัศึกษาเคล่ือนไหวหรือใหค้วามสนใจในประเด็นดงักล่าว หากแต่การ
เคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษานั้น มีทิศทางการเคล่ือนไหวท่ีค่อนขา้งแปรผนัตามจงัหวะของ
สถานการณ์ทางการเมืองภายนอกมหาวทิยาลยัดว้ย  

กล่าวคือ ในช่วงท่ีการเมืองภายนอกเขม้ขน้ หนา้ท่ีของขบวนการนกัศึกษาคือการตอบโต้
และประกาศจุดยนืต่อเหตุการณ์หรือนโยบายส าคญัในลกัษณะของการเคล่ือนไหวตามสถานการณ์ 
แต่หากช่วงใดท่ีสถานการณ์ทางการเมืองดูเบาบางลงชั่วขณะ เง่ือนไขการตกผลึกทางความคิด
เปล่ียนจากเนน้ปัญหาในเชิงนโยบายและโครงสร้าง กลายเป็นปัญหาอนัเกิดจากนิยามประชาธิปไตย 

พืน้ท่ีทางวฒันธรรม  
(Cultural Area) 

พืน้ท่ีในเชิงโครงสร้าง  
(Structural Area) 

แบบถอนรากถอนโคน (Radical) 
(Radical) 

แบบประนีประนอม (Moderate) 
) (Moderate) 

ขบวนการปฏิวติัเชิงโครงสร้าง ขบวนการปฏิวติัสงัคม 

ขบวนการร้ือถอนดา้นอตัลกัษณ์ ขบวนการแนวปฏิรูป 

A B 
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และเง่ือนไขของระบบแห่งการเลือกปฏิบัติ อันเป็นแบบแผนมาจากรากฐานทางวฒันธรรม 
(Culturally Rooted Pattern of Systematic Discrimination System) ประเด็นการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการนกัศึกษาดงักล่าวจึงเปล่ียนไปดว้ย 

Gill และ DeFronzo มองวา่ เง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้เกิดขบวนการนกัศึกษาแนวปฏิรูป คือ 
ระบอบการปกครองท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย ดงัจะพบว่าในช่วง พ.ศ. 2540 - 2549 ขบวนการ
นักศึกษาท าหน้าท่ีเป็นองค์กรสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ ในการเคล่ือนไหวเชิง
นโยบาย และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ต่อมาเม่ือระบอบประชาธิปไตยตกอยู่ในสภาวะ
สั่นคลอน และความสับสนของภาคประชาชนท่ีมีการนิยามประชาธิปไตยแตกต่างกัน บริบท
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อขบวนการนักศึกษาอย่างมาก กล่าวคือ เม่ือการต่อสู้แข็งขืนของ
ขบวนการนักศึกษาเพื่อปกป้องพื้นท่ีและระบอบประชาธิปไตยในห้วงปี พ.ศ. 2550 - 2553           
ไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากนิยามประชาธิปไตยไดก้ลายเป็นขอ้ขดัแยง้และถูกตั้งค  าถามถึง
ความเหมาะสมเสียเอง ส่ิงท่ีหลงเหลืออยู่คือ ความหมายของประชาธิปไตยท่ีคลุมเครือ ในขณะท่ี
ปัญหาการเลือกปฏิบติัและความไม่เป็นธรรมยงัคงมีอยู่ดาษด่ืน สภาวะถดถอยดงักล่าวกระตุน้ให้
ขบวนการนกัศึกษาหนัเหความสนใจไปต่อสู้ในพื้นท่ีทางวฒันธรรมมากข้ึน เคล่ือนไปสู่ขบวนการ
ร้ือถอนดา้นอตัลกัษณ์ ในห้วงปี พ.ศ. 2553 - 2557 ซ่ึงมีแนวคิดดา้นเสรีภาพและการปลดปล่อย 
(Freedom and Liberation) เป็นหลกัการส าคญัในการเคล่ือนไหว  

 เวลาดงักล่าว จึงเป็นช่วงท่ีขบวนการนกัศึกษาไดห้ันกลบัมาในมหาวิทยาลยั ชุมชน 
หรือหนังสือ เพื่อฟูมฟักความคิดและตกผลึกทางความคิดบางอย่างให้กบัตวัขบวนการเอง หรือ
แมก้ระทัง่ตั้งค  าถามกบัสังคมท่ีพวกเขาก าลงัเคล่ือนไหวอยู ่ซ่ึงอาจจะเป็นไดท้ั้งสังคมมหาวิทยาลยั 
ไปจนถึงชุมชนท่ีพวกเขาปฏิบติัการอยู่ (1) ตั้งแต่การเรียกร้องดา้นอตัลกัษณ์ให้กบัตวันกัศึกษาเอง 
เช่น การปฏิรูปเร่ืองระบบการรับนอ้ง-ประชุมเชียร์ (SOTUS) การต่อตา้นการบงัคบัแต่งชุดนกัศึกษา 
เป็นตน้ (2) ไปจนถึงการสร้างฐานมวลชนและเคล่ือนไหวกบัชาวบา้นในพื้นท่ี เพื่อนิยามอ านาจใน
การจัดการทรัพยากรใหม่ เช่น กรณีการเคล่ือนไหวคัดค้านเหมืองแร่ทองค าของกลุ่มดาวดิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น (3) รวมไปถึงการต่อสู้บนพื้นท่ีทางวฒันธรรมในการช่วงชิง
ความหมายและค านิยามของค าว่าประชาธิปไตยอีกคร้ัง อย่างกรณี นกัศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์เสรี
เพื่อประชาธิปไตย (LLTD) และเครือข่าย เคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องค านิยามประชาธิปไตยในแบบ 
“คนเท่ากนั” ในปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้ แต่ทว่าเร่ืองราวเล็ก ๆ เหล่าน้ีกลบักลายเป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่       
เม่ือขบวนการนกัศึกษามีปัจจยัดา้นเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวชนิดใหม่เขา้มาเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ 
ส่ือใหม่หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีสามารถท าให้การเคล่ือนไหวภายในพื้นท่ีแคบ ๆ 
ออกไปสู่โลกกวา้งไดแ้ค่เพียงปลายน้ิวมือ 
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 ความสนใจของขบวนการนักศึกษาที่หลากหลาย และการแสวงหาค่านิยมร่วม 5.2.2

(Shared Values)  
การเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายของขบวนการนักศึกษาในช่วงดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นถึง

พฒันาการของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ีสอดรับและเปิดกวา้งต่อความคิดท่ีหลากหลาย  
มากข้ึน สังคมนิยมประชาธิปไตยไม่ใช่อุดมการณ์หลกัของนักศึกษาดงัเช่นในอดีต และเสรีนิยม
ประชาธิปไตยก็มีบทพิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่ นกัศึกษาบางกลุ่มยงัมีขอ้กงัวลต่ออุดมการณ์น้ีเช่นกนั 

โดยเฉพาะในประเด็นหลงั ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเร่ืองท่ีลกัลัน่ในหมู่นกัศึกษาบางกลุ่มเท่านั้น 
แต่ยงัคงทา้ทายการศึกษาขบวนการทางสังคมในไทยด้วยเช่นกนั กล่าวคือ แมว้่าจะมีงานศึกษา 
หลายช้ินอา้งวา่ สังคมท่ีมีขบวนการทางสังคมท่ีหลากหลาย เช่น ประเด็นกลุ่ม LGBT คนชายขอบ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สิทธิชุมชน ฯลฯ อย่างเช่นในสังคมไทยนั้น ในทางทฤษฎี      
น่าจะส่งผลดีต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของรัฐ ดงัเช่นท่ี ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร           
ไดอ้ธิบายไวว้า่ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) 

การเมืองแบบใหม่  และขบวนการทางสังคมใหม่นั้ น  ส าคัญอย่างยิ่ ง ต่อ
กระบวนการพฒันาประชาธิปไตย ดว้ยเหตุผลท่ีว่าทั้งสองส่ิงน้ีจะพฒันาประชาธิปไตยท่ี
ไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบเท่านั้น แต่จะเป็นประชาธิปไตยท่ีล่ืนไหลและมีการขยายฐานของ
ประชาธิปไตยใหก้วา้งออกไป หรือท่ีเรียกวา่ “ประชาธิปไตยเขม้ขน้และมีท่ีวา่งให้กบัความ
แตกต่างหลากหลาย” (The Radical and Plural Democracy) 

แม้ประเทศไทยจะมีความเข้มข้นของการเคล่ือนไหวในประเด็นเหล่าน้ีอยู่มาก มีกลุ่ม 
NGOs รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน และขบวนการนักศึกษาท่ีสนใจประเด็นเหล่าน้ีมากมาย       
แต่ทว่า ก็ยงัมีแนวร่วมของขบวนการท่ีกล่าวถึงน้ีจ  านวนไม่น้อย ท่ีเขา้ร่วมหรือสนบัสนุน กปปส. 
ในการลม้การเลือกตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2557 และบางกลุ่มถึงขั้นออกตวัสนบัสนุนการรัฐประหารอย่าง
ชดัเจน จนกลายเป็นภาพของความลกัลัน่ภายใตอุ้ดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม หากตัดเร่ืองประชาธิปไตยและระบอบการปกครองออกไป ค าถามท่ี
น่าสนใจกว่าส าหรับขบวนการนักศึกษาไทย คงเป็นค าถามว่า “อุดมการณ์ หรือค่านิยมร่วมของ
ขบวนการนกัศึกษาไทยภายใตค้วามสนใจท่ีหลากหลายเหล่าน้ีคืออะไร” มากกวา่ 

จากการวิเคราะห์ขบวนการและประเด็นการเคล่ือนไหวท่ีหยิบยกมา รวมถึงธรรมชาติของ
วยัรุ่นในยคุโลกาภิวตัน์ ค  าตอบท่ียงัคงมีเคร่ืองหมายค าถามคือ “เป็นไปไดไ้หมวา่ พวกเขาเป็นพวก
รักอิสระและตอ้งการจะแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของตนเอง ?” กล่าวคือ หากเราสังเกตประเด็นท่ี
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นกัศึกษาใหค้วามสนใจมากท่ีสุดในช่วงวยัของพวกเขา กลบัไม่ใช่ประเด็นเร่ืองการเมืองแบบพรรค
เพื่อไทยหรือ กปปส. ไม่ใช่การตั้งค  าถามถึงระบบเศรษฐกิจของทุนนิยมเสรีท่ีก าลงัครอบง าการเมือง 
และก็ไม่ใช่การยึดมั่นในอุดมการณ์ความเช่ือใดความเช่ือหน่ึงอย่างแน่วแน่ เฉกเช่นเม่ือคร้ัง 
อุดมการณ์สังคมนิยมเป็นกระแสหลกัในหมู่ขบวนการนกัศึกษา ดงันั้น ค่านิยมร่วมของขบวนการ
นกัศึกษาไทยในหว้งเวลาปัจจุบนั จึงอาจมี 2 ประการ ดงัน้ี  

1) ประการแรก ความรักอิสระและเสรีภาพในตวัตนของนกัศึกษา มกัเป็นประเด็น
แรก ๆ ของการเคล่ือนไหว สังเกตได้จากการด้ินรนเร่ืองชุดนักศึกษา กระแสการต่อตา้นระบบ
โซตสัในมหาวิทยาลยั หรือแมก้ระทัง่กระแสการเรียกร้องใส่ชุดนกัศึกษาหญิงของกลุ่ม LGBT ท่ี
มกัจะไดรั้บความส าคญัและความสนใจเป็นเร่ืองแรก ๆ ของนกัศึกษา และประเด็นเร่ืองเสรีภาพน้ีก็
ไม่ไดมี้ความขดัเคืองกบัประเด็นความสนใจอ่ืน ๆ ของนกัศึกษา ท่ีอาจจะออกไปพยายามเรียกร้อง
เสรีภาพให้คนกลุ่มอ่ืน ๆ อาทิ คนชายขอบ สิทธิชุมชน เป็นต้น แต่กระนั้นก็ยงัอาจมีประเด็น
ขอ้สังเกตบางประการจากเร่ืองน้ี ดงัน้ี 

(1) ความสนใจเร่ืองเสรีภาพเหล่าน้ี อาจส่งผลมาจากการริเร่ิมจุดประเด็นของ
นกัศึกษาธรรมศาสตร์ เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ค่อนขา้งให้ความส าคญักบัการปลูกฝัง
ค่านิยมเร่ืองเสรีภาพ ดงัเช่นค าโฆษณาท่ีมกัพูดกนัติดปากวา่ดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางน้ิว และ
มกักลายเป็นประเด็นท่ีถูกส่งต่อไปยงัมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ดว้ย แต่ทวา่ ในเวลาต่อมาก็พบวา่นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ก็เร่ิมให้ความส าคญักบัประเด็นเหล่าน้ีมากข้ึน เช่น กรณีการเคล่ือนไหวปฏิรูป
ระบบการรับนอ้ง-ประชุมเชียร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้  

(2) ความรักอิสรภาพของพวกนักศึกษา มกัจะมีปัญหาไม่ลงรอยกบัระเบียบ
แบบแผนของสังคม (Norm) ซ่ึงส าหรับสังคมไทยนั้น ระเบียบแบบแผนเหล่าน้ีมกัถูกก ากบัด้วย
ศีลธรรม และศีลธรรมของแต่ละบุคคลมีเส้นขีดจ ากดัท่ีไม่เท่ากนั สังคมจึงอาจใส่ขอ้จ ากดัอิสรภาพ
ลงไปเพื่อควบคุมนกัศึกษา อาทิ เสรีภาพภายใตค้วามรับผดิชอบ เสรีภาพเท่าท่ีไม่ละเมิดเสรีภาพของ
ผูอ่ื้น หรือแม้กระทั่งเสรีภาพท่ีไม่ท าให้สังคมเดือดร้อน เป็นต้น ดังนั้ น การเคล่ือนไหวของ
ขบวนการนกัศึกษาส่วนหน่ึง จึงเป็นการต่อสู้กบัการนิยามความหมายวา่ดว้ยเสรีภาพเหล่าน้ี อนัถือ
เป็นประเด็นพื้นฐานก่อนท่ีนกัศึกษาจะสามารถเคล่ือนไหวในเร่ืองอ่ืนได ้

2) ประการท่ีสอง การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองในหมู่นักศึกษา (Life 
Style) และความตอ้งการจะแตกต่าง เน่ืองจากนกัศึกษาเป็นวยัท่ีตอ้งการจะแสดงถึงการมีตวัตนใน
สังคม ประเด็นเร่ืองวถีิชีวติ (Life Style) จึงมีความส าคญัมาก ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 

(1) การเคล่ือนไหวทางสังคม เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิต (Life style) ของพวก
เขาโดยตรง เช่น การคดัคา้นการบงัคบัแต่งชุดนกัศึกษา หรือการแต่งชุดนกัศึกษาท่ีพยายามแหวก
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แนวไปจากระเบียบแบบแผนเดิม หรือนกัศึกษาเพศท่ี 3 ท่ีมีความพยายามจะแต่งกายตามเพศวิถีของ
ตัวเองเพื่อระบุตัวตนในสังคม ส่ิงเหล่าน้ี คือ การจุดประกายการเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อ
ตอบสนองต่อตวัตนท่ีพวกเขาเลือก 

(2) การเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีตอบสนองต่อการมีจุดยืนในสังคม กล่าวคือ 
นกัศึกษาบางส่วนท่ีไปออกท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือเคล่ือนไหวทางสังคมในการรณรงค์
ต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่การพยายามแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทางสังคมผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ  
ส่ิงเหล่าน้ีแมว้า่อาจจะเป็นความสนใจเฉพาะตวัและเคล่ือนไหวในฐานะผูส้นบัสนุน แต่ดว้ยความท่ี
ไม่ใช่การไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการเคล่ือนไหวนั้น ค าถามจึงอยูท่ี่นกัศึกษามีแรงขบัเคล่ือนใด
ท่ีเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนการเคล่ือนไหวเหล่าน้ี  

   ค าตอบท่ีน่าสนใจ คือพวกเขาเพียงตอ้งการจะบรรลุถึงความมีตวัตนในสังคม 
แสดงให้สังคมยอมรับ ทั้งในของสังคมนกัศึกษาและสังคมภายนอก ซ่ึงถือเป็นคุณค่าของตวัเอง 
(Self-Esteem) อยา่งหน่ึง เราจึงอาจเห็นนกัศึกษาออกไปท ากิจกรรมเพื่อสังคม และโพสตรู์ปลงใน
ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อให้สังคมรับทราบ แสดงจุดยืนของพวกเขาในประเด็นต่าง ๆ ผา่นการโพสต์
หรือแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการร่วมเคล่ือนไหวในเร่ืองต่าง ๆ ตามเพื่อนหรือกลุ่มอา้งอิง 
(Reference Group) แม้ตวัเขาจะไม่ได้สนใจในประเด็นนั้นเลย ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีค่อนข้างประจวบ
เหมาะกบัการเขา้มาของส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีท าใหน้กัศึกษาสมยัใหม่สามารถแสดงตวัตนไดง่้ายข้ึน 

 
5.3 การเปลีย่นแปลงของขบวนการนักศึกษาในเชิงองค์กร 
 

 ปัญหาในเชิงองค์กร ความไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนักศึกษาแบบเก่า 5.3.1
ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมืองท่ียืดเยื้อ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองคก์รกลาง

นกัศึกษา กล่าวคือ เราตอ้งท าความเขา้ใจภาพขององคก์รกลางนกัศึกษาอยา่ง องคก์ารนกัศึกษาและ
สภานักศึกษาฯ ว่าพวกเขามาจากการเลือกตั้งของนักศึกษา ดังนั้นกรรมการบริหารขององค์กร
เหล่าน้ีจึงมีภาพของความเป็นตวัแทนนกัศึกษาติดตวัมาดว้ยเสมอ จึงไม่แปลกอะไร ถา้ส่ือมวลชนจะ
ใหคุ้ณค่ากบัแถลงการณ์ของ อมธ. และสภานกัศึกษา มธ. มากกวา่แถลงการณ์ของกลุ่มธรรมศาสตร์
เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) ก็เน่ืองดว้ยภาพของความเป็นตวัแทนนกัศึกษาธรรมศาสตร์ ดงันั้น 
การเคล่ือนไหวทางการเมืองขององค์กรกลางเหล่าน้ีจึงมีความส าคญัค่อนขา้งมากในยุคของความ
ขดัแยง้ทางการเมือง และมักจะพบปัญหา 3 ประการ เม่ือองค์กรกลางเหล่าน้ี รวมถึง สนนท. 
เคล่ือนไหวหรือมีท่าทีทางการเมือง ดงัน้ี 



268 

  

1)    ปัญหาว่าด้วยมติขององค์กร ในแง่ของการเคล่ือนไหวหรือแสดงท่าทีในช่วง
การเมืองระหว่างสี ซ่ึงอาจพบวา่องค์กรนกัศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นทางการ ยอ่มประกอบข้ึน
จากสมาชิกขององค์กรท่ีหลากหลาย และมีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีหลากหลายเช่นกัน            
จนบางคร้ังความคิดท่ีหลากหลายเม่ือตอ้งแสดงออกมาในภาพขององคก์รท่ีมีความเป็นทางการสูง 
ยอ่มเกิดปัญหาความขดัแยง้ตามมาได ้ยกตวัอย่างเช่น กรณีการออกแถลงการณ์ซ ้ าซ้อนของ อมธ. 
แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเม่ือ 7 ตุลาคม 
2551 โดยมีแถลงการณ์จาก อมธ. ถึงสองฉบบั ออกจากคณะกรรมการบริหาร อมธ. สองกลุ่ม และ
ระบุเน้ือหาท่ีขดัแยง้กนัเอง (อมธ.เสียงแตก ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาล-เรียกร้องพนัธมิตรฯ 
ยุติปิดลอ้มสภา, 2551) ในท่ีน้ีประเด็นดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นพอ้งกนั (Consensus) 
ภายในองคก์รขนาดใหญ่น้ี อีกทั้งยงัเผยรอยปริแยกขององคก์รให้สาธารณชนไดรั้บรู้ ดงันั้นสถานะ
ของแถลงการณ์ดงักล่าว จึงไม่ไดมี้ฐานะเป็นมติร่วมของคณะกรรมการบริหาร อมธ. และเผยให้เห็น
ถึงความขดัแยง้ท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน  

2)    ผลกระทบท่ีตามมาเม่ือมีการแสดงท่าทีทางการเมือง ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่ ในบริบท
ของความขดัแยง้นั้น ยอ่มมีทั้งความพอใจของคนกลุ่มหน่ึงและไม่พอใจต่อคนอีกกลุ่มหน่ึง หรือใน
บางทีก็ไม่มีใครพอใจกบัการเคล่ือนไหว หรือท่าทีขององคก์รต่อสถานการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ เลย 
เช่นกรณี ประธานฝ่ายการเมือง อมธ. ปรากฏช่ือตามเน้ือหาข่าววา่ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยุติการการชุมนุม น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีกลุ่ม Young PAD. 
เดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อชุมนุมตอบโต้การแสดงออกดังกล่าว    
(เวบ็ไซตค์มชดัลึก, 2551) ไม่วา่ขอ้เทจ็จริงจะเป็นประการใด การปรากฏเน้ือข่าวดงักล่าว ก็ไดท้  าให้
เกิดผลกระทบท่ีตามมาต่อองค์กรกลางนักศึกษา ทั้งน้ี เน่ืองมาจากความขดัแยง้ทางการเมืองท่ี
รุนแรงในขณะนั้น เป็นทุนเดิมในการตอบโตต่้อความเห็นท่ีแตกต่างอยูแ่ลว้  

3)    ปัญหาวา่ดว้ยความชอบธรรมขององคก์รกลางนกัศึกษา ซ่ึงอาจมีประวติัศาสตร์
ทางการเมืองยาวนาน หรือผูกพนักบัภาระหน้าท่ีในฐานะภาพองค์กรตวัแทนของนกัศึกษา ดงันั้น 
การแสดงออกดงักล่าวจึงยิ่งเป็นปัจจยัให้ถูกจบัจอ้งและตอบโตจ้ากฝ่ายท่ีเห็นต่าง กรณีท่ีเห็นไดช้ดั 
คือ การตั้งค  าถามต่อความชอบธรรมของ สนนท. ท่ีถูกสังคมภายนอกมองว่าเป็นตวัแทนของ
นกัศึกษาทัว่ประเทศ และใชช่ื้อเสียงทางประวติัศาสตร์ขององคก์รเคล่ือนไหวเพื่อวตัถุประสงคข์อง
นกัศึกษาเพียงกลุ่มเดียว ในท่ีน้ีเม่ือคร้ัง สนนท. ปี พ.ศ. 2553 แสดงท่าทีสนบัสนุนการชุมนุมของ
กลุ่ม นปช. และถูกนกัศึกษาอีกกลุ่มตอบโต ้ดงักรณี นายแสงธรรม ชุนชฎาธาร ประธานนกัเรียน
เครือข่ายสาธิตมฆัวาน วพิากษว์จิารณ์วา่ สนนท. ไม่ใช่ตวัแทนของนิสิตนกัศึกษาทัว่ประเทศอีกแลว้ 
เป็นตน้ (รุ่นพี่ เตือนสติ “สนนท.” คิดก่อนเคล่ือนไหว อยา่ใหใ้ครลา้งสมอง, 2553)  
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 หน่วย (Unit) ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปลีย่นรูปแบบไปจากเดิม 5.3.2

ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ไดส่้งผลให้เกิดการขยายตวัของกลุ่มอิสระภายในร้ัวมหาวิทยาลยั     
ท่ีหลากหลายและสามารถตอบโจทยต่์อการท ากิจกรรมของแต่ละปัจเจกไดต้รงเป้ามากกวา่ กล่าวคือ 
ในขณะท่ีองค์กรกลางของนักศึกษาแบบเดิมอย่าง องค์การนักศึกษา หรือ สนนท. ท่ีมีโครงสร้าง 
แข็งท่ือและใหญ่เทอะทะ รวมถึงมีวฒันธรรมองค์กรท่ีไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถปรับตวัเพื่อ
เคล่ือนไหวภายใตบ้ริบทความคิดทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว หรือความหลากหลายทางความคิดได ้
ในขณะท่ีนักศึกษาปัจจุบนัมีประเด็นความตอ้งการท่ีหลากหลาย โครงสร้างกิจกรรมนักศึกษา
แบบเดิมจึงไม่สามารถตอบโจทยข์องพวกเขาได้ ประกอบกับอิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ท่ี      
เขา้มาเป็นเคร่ืองมือท าให้องค์กรขนาดเล็กสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มอิสระ
เหล่าน้ี จึงกลายมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กบันกักิจกรรมนกัศึกษาท่ีตอ้งการเคล่ือนไหวในประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจง 

ยกตวัอย่างเช่น ถ้าในอดีตต้องการจะเคล่ือนไหวเร่ืองการต่อต้านการรับน้องท่ีรุนแรง         
ส่ิงท่ีท าเป็นอย่างแรก คือ ตอ้งรวบรวมสมคัรพรรคพวก ตั้งกลุ่มข้ึนมา จดัเสวนา ชูป้ายเรียกร้อง        
ยื่นหนังสือให้อธิการบดี หรือผูมี้อ  านาจมาจดัการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในระดบัหน่ึง
เท่านั้น ในขณะท่ีปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารไดท้  าให้การเคล่ือนไหวไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งกลุ่มหรือ
องคก์รอีกต่อไป หากแต่อาจเป็นเพียงนกักิจกรรมเพียงคนเดียว ท่ีก่อตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายในเฟซบุ๊ก 
หรือสร้างประเด็นให้ประชาชนเขา้ไปติดตามในแฟนเพจ ก็สามารถเคล่ือนไหวประเด็นต่าง ๆ         
ใหเ้กิดความสั่นคลอนและเปล่ียนแปลงต่อระบบไดม้ากกวา่กลุ่มแรกเสียอีก 

ในอีกแง่ ปัจจยัภายในองค์การของกลุ่มอิสระเองก็เอ้ือต่อการเคล่ือนไหวทางการเมือง        
ยุคใหม่เช่นกัน ตั้ งแต่การท างานเป็นทีม การไม่มีผูน้  าท่ีเป็นทางการ การไม่มีสายบงัคบับญัชา         
การท างานท่ีไม่ยึดติดกบัต าแหน่งและโครงสร้าง รวมทั้งไม่ตอ้งมีสมาชิกจ านวนมาก ๆ โดยกลุ่ม
อิสระมองวา่ตวักิจกรรมเป็นแรงจูงใจ และความส าเร็จเป็นรางวลัส าหรับการท างานโดยตวัมนัเอง 
ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมองคก์ารของกลุ่มอิสระบางกลุ่มยงัเนน้การคิดนอกกรอบและทา้ทายแบบ
แผนเดิม ๆ ของการเคล่ือนไหว รวมทั้งแฝงไปดว้ยความคิดเสรีนิยมใหม่ท่ีให้ความส าคญักบัสิทธิ
เสรีภาพ สนับสนุนการเคล่ือนไหวท่ีสอดคล้องกบัตลาดและโลกทุนนิยม เช่น แนวคิดการตลาด       
เพือ่สังคม (Social Marketing) แนวคิดการระดมทุนจากสาธารณชน เป็นตน้  

กลุ่มเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนไดง่้ายในระยะหลงัน้ี ไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองนกัศึกษาใน
ฐานะปัจเจกชนท่ีมีความตอ้งการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย แต่ในอีกแง่หน่ึงมนัยงัเป็นการแข่งขนั
ของขบวนการนกัศึกษาดว้ย ซ่ึงหากมองในมุมของการระดมทรัพยากรแลว้ หากนกัศึกษา แหล่งทุน
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สนับสนุน หรือช่องทางการเผยแพร่ ถือเป็นทรัพยากรอย่างหน่ึงในการเคล่ือนไหวทางสังคม      
การแข่งขนัในท่ีน้ีจึงหมายถึงการแย่งชิงทรัพยากรเหล่าน้ีให้มาเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนกลุ่มของตน 
ดังนั้ น เม่ือกลุ่มอิสระท่ีเคล่ือนไหวทางการเมืองมีจ านวนเพิ่มข้ึน การเคล่ือนไหวเหล่าน้ีจึง
เปรียบเสมือนการแยง่ชิงทรัพยากรอีกทางหน่ึง กล่าวคือ ทรัพยากรจะตกเป็นขององคก์รท่ีมีช่ือเสียง 
และเคล่ือนไหวตรงใจนกัศึกษาหรือผูส้นบัสนุนมากกว่า ซ่ึงในมิติน้ี การแข่งขนัเหล่าน้ีจึงเป็นทั้ง
ความบนัเทิงและแรงผลกัดนัใหแ้ต่ละกลุ่มมีการปรับตวั และผลิตผลงานออกสู่สังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
ซ่ึงนบัวา่เป็นพฒันาการท่ามกลางความบงัเอิญท่ีน่าพึงพอใจของขบวนการนกัศึกษาในปัจจุบนั 

นอกจากน้ี หากมองรูปแบบขององค์กรในการเคล่ือนไหวภายใตท้ฤษฎีระดมทรัพยากร    
จะพบวา่ รูปแบบการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษามีแนวโนม้จะเป็นองคก์รแบบเครือข่าย ใน
รูปแบบอุตสาหกรรมขบวนการทางสังคม  (Social Movement Industrialization: SMI) มากข้ึน 
ภายใตบ้ริบทท่ีองค์กรท่ีเป็นทางการไม่สามารถตอบโจทยก์ารเมืองสมยัใหม่ได้ ส่งผลให้องค์กร
แบบไม่เป็นทางการเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่ก็มีขนาดไม่ใหญ่พอท่ีจะขบัเคล่ือนประเด็นใหญ่ ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิธีท่ีจะท าให้องค์กรเหล่าน้ีสามารถประสบความส าเร็จในการ
เคล่ือนไหวประเด็นท่ีใหญ่และกวา้งกว่าได้ จึงหนีไม่พน้การพยายามสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อเคล่ือนไหวเฉพาะประเด็น เปรียบเสมือนการเพิ่มความเขม้แข็งของขบวนการนกัศึกษา
ในลกัษณะใยแมงมุม (Spider Web) ท่ีมีจุดตดัร่วมกนับางประเด็นและขยายความร่วมมือออกไปใน
ลกัษณะการแบ่งปันทรัพยากรการเคล่ือนไหวร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
กลุ่มกิจกรรม ดงัท่ีเกิดข้ึนในกรณีของการเคล่ือนไหวเร่ืองมหาวทิยาลยันอกระบบนัน่เอง 

 

5.4 การเปลีย่นแปลงของขบวนการนักศึกษาในเชิงรูปแบบของการเคลือ่นไหว 
  

 การระดมทรัพยากรรูปแบบใหม่ 5.4.1
การระดมทรัพยากรรูปแบบใหม่ เป็นเสมือนอีกหน่ึงนวตักรรมของการเคล่ือนไหวทาง

สังคมท่ีขบวนการนักศึกษาไทย น ามาปรับใช้จนมีแนวโน้มของรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิม        
โดยส่วนหน่ึงมาจากปัญหาการระดมทรัพยากรในห้วงความขดัแยง้ทางการเมือง (ปี พ.ศ. 2549 – 
2553) ท่ีท าใหโ้ครงสร้างพนัธมิตรทางการเมืองของขบวนการนกัศึกษาไทยเปล่ียนไป ดงัน้ี 

1)    ด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าให้นักกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาโดยทัว่ไป 
แสดงท่าทีถอยห่างจากประเด็นการเคล่ือนไหวด้านการเมือง เน่ืองจากองค์กรประสานงานของ
ขบวนการนกัศึกษา หรือ สนนท. ขาดความชอบธรรมในการเป็นตวัแทนของนกัศึกษา นกักิจกรรม
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นกัศึกษาไม่สามารถยอมรับการเมืองแบบแบ่งขั้วได้ไม่ว่าทางใดทางหน่ึง และความรุนแรงทาง
การเมืองท าใหน้กัศึกษาโดยทัว่ไปหวัน่กลวัความรุนแรงและมองการเมืองในแง่ลบ  

2)    ดา้นทรัพยากรทุนอ่ืน ๆ ภาวะการพึ่งพิงด้านเงินทุนจากองค์กรภายนอกท าให ้
ขบวนการนกัศึกษาไม่ไดรั้บการสนับสนุนด้านการเงินทุนจากโครงสร้างพนัธมิตรเดิม ส่วนการ
พึ่งพิงเงินทุนจากมหาวิทยาลยั หรือองค์กรราชการอ่ืน ๆ ก็อาจท าให้เน้ือหาของการจดักิจกรรม    
ถูกจ ากดัและตีกรอบภายใตอ้คติและความขดัแยง้ทางการเมือง ในขณะท่ีการแสวงหาแหล่งเงินทุน
จากองคก์รเอกชน (Sponsor) เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในห้วงความขดัแยง้ไม่สามารถท าได ้

ดงันั้น ปัญหาว่าด้วยการระดมทรัพยากรท่ีท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการเคล่ือนไหว ทั้งด้าน
ก าลงัคน และการพึ่งพิงเงินทุนจากภายนอก ไดก้ลายเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้ขบวนการนกัศึกษา
หรือองคก์รนกัศึกษาในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2553 เกิดการปรับรูปแบบการระดมทรัพยากร ดงัน้ี  

1)    การระดมทรัพยากรบุคคล (1) เปล่ียนจากการให้ความส าคัญกับการระดม
มวลชนและการเมืองวา่ดว้ยตวัเลข เป็นการให้ความส าคญักบัคุณภาพของทรัพยากรบุคคลเหล่านั้น
มากกวา่ หรืออาจกล่าวไดว้า่ ทกัษะความสามารถของนกักิจกรรมภายในขบวนการ ตลอดจนการดึง
เอาทกัษะเหล่านั้นมาใช้ในการเคล่ือนไหวกลายเป็นประเด็นส าคญัของการระดมทรัพยากรบุคคล    
(2) ส่วนกระบวนการระดมคน หรือการจัดตั้ งองค์กรของขบวนการนักศึกษา (Organized)             
ในแบบเดิมท่ีเคยกระท าผ่านการถ่ายทอดทางความคิด (จัดตั้ ง) และมักด าเนินการโดยรุ่นพี่            
นักกิจกรรมและบรรดา NGOs ต่าง ๆ ท่ีจูงใจนักศึกษาให้เข้าร่วมผ่านการก าหนดต าแหน่ง
โครงสร้างในองค์กร เช่น ต าแหน่งเลขาธิการ ประธานกลุ่ม เป็นตน้ ก็ได้เปล่ียนมาเป็นองค์กร
นกัศึกษาท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน (Open) เปิดรับสมาชิกในลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ให้มาร่วม
ท างานโดยไม่สนใจวา่จะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกขององคก์รหรือไม่ โดยมีแรงจูงใจของการเขา้
ร่วมอยู่ท่ีการสร้างรางวลัเชิงคุณค่าผ่านเป้าหมายของกิจกรรม (Reward) หรือผลลัพธ์ของการ
เคล่ือนไหว ในขณะเดียวกนัก็ให้นกักิจกรรมไดท้ างานตามความถนดัและใช้ความสามารถให้เกิด
ประโยชนต่์อการเคล่ือนไหว  

2)    การระดมทรัพยากรทุนรูปแบบใหม่ ทั้งทรัพยากรทางวตัถุ (Material Resource) 
และทุนเงินตรา (Financial Capital) อนัเป็นนวตักรรมท่ีเกิดจากความตอ้งการลดการพึ่งพิงทุนใน
การเคล่ือนไหวจากองค์กรภายนอก ทั้ง NGOs พรรคการเมือง ภาคราชการ กลุ่มทุนท่ีหวงัผลทาง
การเมือง และมหาวิทยาลยั เปล่ียนเป็นพึ่ งพิงทุนจากสาธารณชนและผูส้นับสนุนขาจรมากข้ึน     
ผ่านการติดต่อส่ือสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงไดต้ดัองค์กรภายนอกอ่ืน ๆ เหล่าน้ีออกจาก
กระบวนการระดมทรัพยากร เปล่ียนจากการระดมทรัพยากรท่ีเนน้การอุปถมัภ ์(Patronage) มาเป็น
การระดมจากผูส้นับสนุน (Aggregation) โดยตรง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท่ีมีอยู ่   
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(Self-Production) รวมถึงเอาแนวคิดการระดมทุนจากสาธารณชน (Crowd Funding) มาใช้ด้วย 
ตัวอย่างเช่น การท าสินค้าจ าหน่ายเพื่อระดมทุน การขายโปสการ์ดร าลึก โดยเช่ือมโยงกับ
วตัถุประสงค์ทางการเมืองน าไปขายพร้อมกับสินค้าด้วย เป็นต้น ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นการ
เคล่ือนไหวแบบการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ท่ีผสมผสานความเป็นธุรกิจเขา้กบัการ
เคล่ือนไหวทางสังคม  

อยา่งไรก็ตาม การปรับตวัของขบวนการนกัศึกษาไทยในดา้นการระดมทรัพยากรนั้น 
ยงัคงมีขอ้กงัวลดงัท่ี McCarthy และ Zahl (อา้งถึงใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552) ตั้งขอ้สังเกตว่า 
การท่ีองค์กรของขบวนการตอ้งพึ่งพิงผูส้นบัสนุนขาจรมากเกินไป อาจท าให้องค์กรเกิดความไม่
มัน่คง เน่ืองจากผูส้นบัสนุนเหล่าน้ีเปล่ียนใจไดง่้าย และอาจถอนการสนบัสนุนไปให้การสนบัสนุน
ขบวนการอ่ืน ๆ แทน ดงันั้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผลงานเพื่อการระดมทุนจึงกลายเป็น
กิจกรรมหลกัขององคก์รขบวนการนกัศึกษาแบบใหม่น้ี ดงัท่ีกลุ่มอิสระในหลายมหาวิทยาลยัต่างก็
จดัท าแฟนเพจเฟซบุก๊ของตนเอง เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงาน และขายสินคา้ระดมทุนอยูเ่สมอ  
 

 การเปลีย่นแปลงด้านยุทธวธีิการเคลือ่นไหวของขบวนการนักศึกษา 5.4.2
การขยบัดา้นยทุธวธีิการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทยจากช่วง พ.ศ. 2549 – 2553 

เป็นช่วง พ.ศ. 2553 – 2557 นั้น ประการหน่ึงเกิดจากผลกระทบของช่องทางการส่ือสาร หรือการเขา้
มามีบทบาทของส่ือใหม่ต่าง ๆ ประกอบกบัการเปล่ียนจุดยืน (Positioning) ขบวนการนกัศึกษาไทย 
จากช่วง พ.ศ. 2549 – 2553  ท่ี “สนบัสนุนดา้นความชอบธรรมให้กบัขบวนการภาคประชาชนแบบ
แบ่งขั้ว” เปล่ียนเป็น “การเคล่ือนไหวอยู่ในอาณาบริเวณของนักศึกษามากข้ึน แต่ยงัคงท าหน้าท่ี     
จุดกระแส สร้างพื้นท่ี ท าให้เกิดเสียงข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) ในประเด็นอ่ืน ๆ        
ทางสังคมด้วย” ในช่วง พ.ศ. 2553 – 2557 โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงออกหลัก 3 
ประการ ไดแ้ก่ (1) การลดความส าคญัของการใชส่ื้อมวลชนเป็นเคร่ืองมือหลกั แต่หนัมาใชส่ื้อใหม่ 
(New Medias) โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มากข้ึน โดยมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
ตวัแปรส าคญัในการประสบความส าเร็จ (2) เน้นการส่ือสารเพื่อสร้างการตระหนกัรู้ในประเด็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม มากกวา่การระดมมวลชนเพื่อสนบัสนุน และ (3) ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ใน
การติดต่อส่ือสารและประสานงานเพื่อก าหนดการเคล่ือนไหวภายในขบวนการ  

ยุทธวิธีหลกัในการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาไทยห้วงเวลาดงักล่าว คงหนีไม่พน้
การเคล่ือนไหวเชิงสัญลักษณ์แบบใหม่ ซ่ึงมีความซับซ้อนและแหลมคมมากยิ่งข้ึน กล่าวคือ        
เป็นยุทธวิธีท่ีให้ความส าคญักบัการคดัเลือกประเด็น และใส่ความคิดสร้างสรรค์ ลงไปในการ
เคล่ือนไหว เพื่อจุดประเด็นหรือจุดกระแสให้สังคมน าไปแสดงความคิดเห็นต่อ กลายเป็นการ
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ตีความเชิงสัญลกัษณ์ต่อประเด็นดงักล่าวอยา่งไม่ส้ินสุด โดยมีส่ือสังคมออนไลน์เขา้มาเป็นตวัเร่งใน
กระบวนการส่งต่อสาร (Share/Retweet) และการแสดงความคิดเห็นโตต้อบ (Comment)  

อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยในห้วงเวลาดงักล่าว เป็นการ
ส่ือสารท่ีต้องมีความรัดกุมมากข้ึน โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีของส่ือสังคมออนไลน์ 
เน่ืองจากการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ สามารถถูกตอบโตจ้ากสาธารณชนไดท้นัที อาทิ การออก
แถลงการณ์ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีสุ่มเส่ียง เช่น ประเด็นเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นตน้ 
ในขณะท่ียุทธวิธีตามขั้นตอนของกฎหมาย และการเขา้แทรกแซงเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ กลายเป็น
ยทุธวธีิท่ีขบวนการนกัศึกษาส่วนหน่ึงใหค้วามส าคญัมาก โดยเฉพาะการเคล่ือนไหวในประเด็นดา้น
สิทธิสวสัดิการนกัศึกษา และการคดัคา้นมหาวิทยาลยันอกระบบ ดงักรณีท่ีนกัศึกษาธรรมศาสตร์ 
เคล่ือนไหวเพื่อแกไ้ข ร่าง พ.ร.บ.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ) เป็นตน้ 

 

5.5 ความเคลือ่นไหวทีเ่พิง่ปรากฏ: ค าอธิบายส าหรับขบวนการนักศึกษาภายหลงัการ
รัฐประหาร พฤษภาคม 2557 

 
ค าถามในส่วนทา้ยของงานวิจยัช้ินน้ี ไม่ไดมี้ความสนใจเพียงแค่ส่วนท่ี “เกือบจะหายไป

ของขบวนการนกัศึกษา” ในช่วงก่อนพฤษภาคม 2557 เท่านั้น หากแต่การศึกษาขบวนการนกัศึกษา
ในห้วงดังกล่าว ถือเป็นส่วนส าคัญในการอธิบาย ปรากฏการณ์ท่ีขบวนการนักศึกษาออกมา
เคล่ือนไหวอยา่งมีนยัยะส าคญั ในห้วงหลงัการรัฐประหารพฤษภาคม 2557 ดว้ย โดยอาจสามารถ
สรุปไดใ้น 3 มุมมอง ดงัน้ี 

 “ตวัละครอ่ืน ๆ หยุดน่ิง เสียงนกัศึกษาจึงดงัข้ึน” เกิดจากมุมมองของทฤษฎีโครงสร้าง1)
โอกาสทางการเมือง และบริบททางการเมือง ซ่ึงตวัละครอ่ืน ๆ ในระบบการเมือง (Political Actor) 
หยุดน่ิงไม่มีการแสดงออกเคล่ือนไหว ในขณะท่ีขบวนการนกัศึกษามีการเคล่ือนไหวทางการเมือง 
กล่าวโดยละเอียด ในช่วงของความขดัแยง้ทางการเมืองและการเมืองสีเส้ือในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 
2557 ท่ีตวัละครทางการเมืองอ่ืน ๆ พยายามแย่งชิงพื้นท่ีส่ือ หรือพื้นท่ีการแสดงออกทางการเมือง 
ทั้งในเวทีโครงสร้างสถาบนัทางการเมืองท่ีเป็นทางการ (Formal Institution) เช่น พรรคการเมือง 
รัฐสภา องค์กรอิสระ หรือรัฐบาล และเวทีการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Institution) เช่น 
ขบวนการทางสังคม ส่ือมวลชน ส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน หรือแมก้ระทัง่ส่ือสังคมออนไลน์  

ในเวลาเดียวกันภายใต้ความเคล่ือนไหวของตัวละครอ่ืนท่ีมีเสียงในสังคมดังกว่านั้ น  
ขบวนการนกัศึกษายงัคงมีความเคล่ือนไหวอยูเ่ร่ือย ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั หากแต่
พื้นท่ีและประเด็นของการเคล่ือนไหวของพวกเขา ยงัไม่ได้เป็นกระแสข่าวเท่ากบัขบวนการทาง
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สังคมอ่ืน ๆ เช่น ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในกรณีเข่ือนแม่วงก์ หรือขบวนการเคล่ือนไหว
ทางการเมือง นปช. – กปปส. เป็นตน้ 

ดงันั้น การรัฐประหารในห้วงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 จึงถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองในประเทศไทย โดยมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 7/2557 หา้มชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป การออกประกาศเรียกบุคคลทางการเมือง 
มารายงานตวั รวมถึงค าสั่งทางการเมือง ท่ีออกตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 
2557 ไดท้  าใหก้ลุ่มการเมือง พรรคการเมือง ขบวนการทางการเมือง และขบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ 
หยุดเคล่ือนไหว เน่ืองดว้ยการถูกจ ากดับทบาท และมีตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายค่อนขา้งมากหากยงัท าการ
เคล่ือนไหวต่อ เช่น กรณีของนายสมบติั บุญงามอนงค ์หรือ บก.ลายจุด ซ่ึงตอ้งโทษจ าคุก ถูกอายดั
บญัชี และหา้มเคล่ือนไหวอยา่งเด็ดขาด 

นกัศึกษา เป็นกลุ่มอาชีพหน่ึงท่ีมีตน้ทุนความเส่ียงในการเคล่ือนไหวทางการเมืองนอ้ยกวา่
กลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองดว้ยการยงัไม่เขา้สู่ระบบแรงงานท่ีจะตอ้งแบกรับเร่ืองการประกอบอาชีพและความ
มัน่คงในอาชีพ ประกอบกบัความมัน่ใจของนักศึกษาในฐานะพลงับริสุทธ์ิ และการปกป้องสิทธิ
ของนักศึกษาโดยมหาวิทยาลยั จะช่วยให้พวกเขารอดพน้จากการปราบปรามของฝ่ายทหารได ้
ดงันั้น ทั้งบริบทของขบวนการอ่ืน ๆ และสถานะพิเศษของพวกเขาเอง จึงท าให้ขบวนการนกัศึกษา
ไดก้า้วข้ึนมาเป็นหวัหอกส าคญัในการเคล่ือนไหวต่อตา้นการรัฐประหารในช่วงเวลาดงักล่าว โดยมี
แรงขบัเคล่ือนทางความคิดและอุดมการณ์ของพวกเขา ตามหวัขอ้ถดัไป  

  “เสรีภาพขั้นพื้นฐานถูกทา้ทาย จึงกลายประเด็นส าคญัของการเคล่ือนไหว” กล่าวคือ 2)
เม่ือเราพิจารณาการเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาก่อนหน้าการรัฐประหาร จะท าให้เห็นว่า
นกัศึกษากลุ่มต่าง ๆ มีความสนใจในประเด็นท่ีหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวดา้นการเมือง
โดยตรง อย่างกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) หรือกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อ
ประชาชน (CCP) ไปจนถึงกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวในเร่ืองประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ      
สิทธิชุมชน หรือแมก้ระทัง่ดา้นสิทธิสวสัดิการของนกัศึกษา อยา่งกลุ่มท่ีเคล่ือนไหวคดัคา้นการน า
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การเคล่ือนไหวเหล่าน้ีล้วนมีพื้นฐานร่วมกันอยู่ท่ีเสรีภาพในการ
เคล่ือนไหว เช่น งานเสวนา นิทรรศการ การให้ข่าว ไปจนถึงการชุมนุม เป็นตน้ เพื่อจุดประเด็นให้
สังคมรับรู้ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน จนกระทัง่เม่ือนกัศึกษาหลาย ๆ กลุ่มเห็นตรงกนัว่ารัฐบาลทหาร
ก าลงัแทรกแซงการเคล่ือนไหวในประเด็นความสนใจของพวกเขา ขบวนการนักศึกษาจึงมีการ
แสดงท่าทีตอบโต้ออกมาในเวลาพร้อม ๆ กัน รวมถึงประเด็นด้าน  “สิทธิ เสรีภาพและ
ประชาธิปไตย” ท่ียงัคงเป็นพื้นฐานทางความคิดและอุดมการณ์ของนักกิจกรรมนักศึกษาเหล่าน้ี 
ดงัท่ี พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อธิบายวา่ (พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, 2557) 
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นิ สิตนัก ศึกษาปัจ จุบัน เ ติบโตมาในยุคโลกาภิว ัฒน์  ท่ี มีกระแสเสรีนิยม
ประชาธิปไตยเป็นกระแสหลกั เม่ือพวกเขาต่ืนตวัทางการเมืองคร้ังแรก ก็เป็น “เสรีนิยม
และประชาธิปไตย” อย่างชัดเจนแต่ตน้ มีเพียงส่วนน้อยท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดท่ี
ปฏิเสธเสรีนิยม นยัหน่ึง จุดแข็งของพวกเขาคือ ‘ความเป็นเสรีประชาธิปไตย’ ท่ีท าให้พวก
เขามีลกัษณะก้าวหน้า มีความชอบธรรม ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนและจาก
ประชาคมโลก 

นอกจากน้ี “เสรีภาพและประชาธิปไตย” ยงัคงเป็นหลกัการพื้นฐานของขบวนการทาง
สังคมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ว่าจะอยู่ฝ่ังไหนของขั้วการเมือง ในขณะท่ี “การรัฐประหาร” กลับเป็นการฉีก
หลกัการและจ ากดัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของขบวนการอ่ืน ๆ ให้ลดนอ้ยลง นกัศึกษาจึงมีสิทธิ
อนัชอบธรรมท่ีจะออกมาปกป้องพื้นท่ีในส่วนน้ี ดงัท่ี iLaw ให้ความเห็นถึงการเคล่ือนไหวต่อตา้น
การรัฐประหารของกลุ่มดาวดินวา่ “เม่ือชาวบา้นไม่มีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง โอกาสใน
การกระจายทรัพยากรให้ตกถึงมือชาวบา้นก็ลดน้อยลง ดงันั้น เม่ือมีการรัฐประหาร และสมาชิก
วางแผนจะจดักิจกรรมไม่ยอมรับอ านาจรัฐประหาร จึงไม่มีสมาชิกคนใดไม่เห็นดว้ย” (iLaw, 2557) 

  “เพราะการต่อสู้กับระบอบเผด็จการถูกเช่ือมโยงกับเร่ืองเล่าว่าด้วยการต่อสู้ของ3)
ขบวนการนกัศึกษาในอดีต” ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในบทท่ี 3 วา่ขบวนการนกัศึกษาไทยถูกเช่ือมร้อยกบั
ประวติัศาสตร์วา่ดว้ยการเคล่ือนไหวทางการเมือง ซ่ึงขบวนการนกัศึกษาไทยเคยมีบทบาทน าในการ
ต่อสู้กบัระบอบเผด็จการทหาร ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
หรือแมก้ระทัง่เหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม 2535  

ดงันั้น เม่ือคู่ตรงขา้มของขบวนการนกัศึกษาไทยอยา่ง คสช. ปรากฏตวั และภาพการต่อสู้
ในอดีตยงัอยูใ่นความทรงจ าของนกัศึกษา การรัฐประหาร 2557 จึงเป็นเสมือนชนวนส าคญัท่ีท าให้
นกักิจกรรมนกัศึกษา ซ่ึงมีภาพความทรงจ าของเหตุการณ์อย่าง 14 ตุลาฯ เป็นตน้แบบ มองว่าการ
รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 คือ ความเลวร้ายของระบอบการเมืองไทย และเป็นภารกิจทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีขบวนการนกัศึกษาไทยในยคุปัจจุบนัจะตอ้งสานต่อการต่อสู้ในเร่ืองดงักล่าว  

 

5.6 อภิปรายผล  
 

 การเคลือ่นไหวแบบกลุ่มออนไลน์ หรือทฤษฎกีลุ่มไร้สังกดั ของ เคร เชอร์กีร์ 5.6.1
ส่ือออนไลน์ ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือในประชาสัมพนัธ์การเคล่ือนไหวของขบวนการ

นกัศึกษาอีกต่อไป แต่ได้พฒันาไปเป็นพื้นท่ีของการเกิดกลุ่มขบวนการนักศึกษารูปแบบใหม่ ท่ี



276 

  

รวมตวักนับนโลกออนไลน์ เคล่ือนไหวบนโลกออนไลน์ แต่ประสบความส าเร็จบนโลกแห่งความ
เป็นจริง ดงัท่ีเป็นผลส าเร็จของกลุ่ม Anti-Sotus ท่ีไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัการปฏิรูประบบ
การรับนอ้ง-ประชุมเชียร์ ในหลายคณะของหลายมหาวทิยาลยัท่ีเกิดข้ึน 

หากอธิบายดว้ยทฤษฎีกลุ่มไร้สังกดัของ เชอร์กีร์ (เชอร์กี และ สฤณี อาชวนนัทกุล ผูแ้ปล, 
2554) อาจพดูไดว้า่ กลุ่ม Anti-Sotus ในส่ือสังคมออนไลน์ของไทย คือตวัแบบท่ีเห็นไดช้ดัของพลงั
กลุ่มไร้สังกัด เน่ืองด้วยกลุ่ม Anti-Sotus เกิดข้ึนบนพื้นฐานของการแบ่งปันข้อมูล แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ท่ีพบเจอบนโลกแห่งความเป็นจริงในเร่ืองการรับน้อง ถือเป็นบนัไดขั้นแรกของการ
เคล่ือนไหวแบบกลุ่ม และมีบนัไดขั้นต่อมาคือการประสานงานร่วมกนัของสมาชิกในการท างานเชิง
ข้อมูล ทั้ งในด้านการตรวจสอบและสืบค้นหลักฐาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและร่วม
วิพากษว์ิจารณ์ประเด็นดงักล่าว ไปจนถึงความส าเร็จในการเคล่ือนไหวแบบกลุ่ม ซ่ึงเป็นบนัไดขั้น
สุดทา้ย ท่ีน าเอาประเด็นท่ีท างานร่วมกนัมาตีแผ่และสร้างเป็นขอ้เรียกร้องให้สังคมตระหนักถึง
ประเด็นปัญหาดงักล่าว  

การเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนน้ี กระทบต่อสถาบนัดั้งเดิมของสังคมอยา่งมาก ตั้งแต่มหาวิทยาลยั
ท่ีตอ้งออกมาแกต่้างขอ้ร้องเรียน รวมถึงกลุ่มอ านาจและรุ่นพี่ในสังคมมหาวิทยาลยัท่ีเกรงกลวัต่อ
การรับรู้และไม่พร้อมต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของระบบ จนเกิดปฏิกิริยาตอบโตท้างส่ือออนไลน์   
ส่วนในอีกแง่มุมหน่ึงนั้น การเคล่ือนไหวดงักล่าวถือว่ากระทบต่อโครงสร้างทางวฒันธรรมของ
สังคมไทยดว้ย โดยเฉพาะเร่ืองระบบอาวโุสในสังคม และอ านาจของผูอ้าวโุสกวา่ในการช้ีน าสังคม  

ดงันั้น จึงปฏิเสธไดย้ากว่ารูปแบบการเคล่ือนไหวใหม่น้ีมีความส าคญัต่อการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองของนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มในสังคมเสมือนจริงน้ี
อีกในประเด็นอ่ืน ๆ อีก อาทิ การต่อตา้นการบงัคบัใส่ชุดนกัศึกษา ไปจนถึงการรวมตวัประทว้งของ
นักเรียนในหลายกรณี ท่ีแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหาร ครู หรือผูมี้อ านาจใน
โรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ ไม่ใช่แค่ขบวนการนกัศึกษาท่ีเป็นนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเท่านั้ น ท่ีเห็นโอกาสในการเข้ามาของส่ือสังคมออนไลน์ หากแต่รวมไปถึงการ
เค ล่ือนไหวของคนรุ่นใหม่ทั้ งหมด (Student Movement/Youth Movement/New Generation)          
ท่ีประสบความส าเร็จในการใชโ้อกาสของส่ือชนิดใหม่น้ี ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการต่อรองเชิงอ านาจ  

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก าลงัจะบอกเราอีกอยา่งวา่ บนโลกเสมือนจริงน้ี ภายใตบ้ญัชีผูใ้ช ้(Account) ท่ี
ปกปิดตวัตน หรือไม่ปกปิดตวัตนก็ตาม ท าให้เกิดการท าลายมายาคติบางอย่างของสังคมไทย คือ 
อ านาจในเชิงวยัวุฒิ หรือระบบอาวุโสในสังคมไทย เพราะภายใตต้วัตนบนโลกออนไลน์นั้น ไดล้ด
ความส าคญัของความอาวโุสลงไปมาก การส่ือสารแบบตวัต่อตวั (Face to Face) อาจท าให้เรากม้หวั
ใหผู้ใ้หญ่ท่ีอยูต่รงหนา้ ในขณะท่ีการส่ือสารแบบไม่เห็นหนา้ (User to User) ท่ีส่ือสารผา่นคียบ์อร์ด
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และหนา้จอ มีโอกาสท่ีคนรุ่นใหม่จะไดแ้สดงออกทางความคิดของตวัเองอยา่งเต็มท่ีมากข้ึน และใน
บางคร้ัง  ความอาวุโสด้วยว ัยก็ ถูกลดทอนอ านาจลงไปด้วย ดังจะเ ห็นได้จากนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในหลายกรณี ท่ีมีการตอบโตท้างเฟซบุ๊ก กบัอธิการบดีหรือผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยั จนกลายเป็นการสร้างกระแสข่าว และในบางคร้ัง นกัศึกษาก็มีเหตุผลท่ีหนกัแน่นและ
น่าเช่ือถือกวา่อธิการบดีไดเ้ช่นกนั  

อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนไหวออนไลน์ท่ีว่าน้ี ในสังคมไทยส่วนใหญ่ ยงัคงอยู่ในขั้นของ
บนัไดขั้นท่ีหน่ึง เป็นแค่การแบ่งปันประสบการณ์บนพื้นท่ีหน่ึงเท่านั้น ยงัไม่ค่อยมีกลุ่มใดท่ีสามารถ
พฒันาการเคล่ือนไหวดงักล่าวไดอ้ย่างเป็นระเบียบแบบแผน และมีการประสานงานจนสามารถ
ร่วมกนัเคล่ือนไหวในลกัษณะของกลุ่มออนไลน์ได ้ตามบนัไดขั้นท่ีสอง และขั้นท่ีสามของเชอร์กีร์ 
ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะเง่ือนไขของความเช่ือใจ (Trust) และเวลา (Time) ของสมาชิก ท่ีไม่สามารถ
ใหก้บับุคคลท่ีไม่เคยพบเจอหนา้ได ้กลไกขบัเคล่ือนกลุ่มดงักล่าวจึงยงัไม่บงัเกิดเป็นการเคล่ือนไหว
อยา่งเป็นระบบ เป็นเพียงแค่การส่งต่อข่าวสารและสร้างกระแสในบางหวัขอ้ท่ีน่าสนใจเท่านั้น  
 

 Facing the Corporate-University: The New Wave of Student Movements in 5.6.2
Europe (Joseba Fernández) 

ตามขอ้สรุปท่ีว่า การเปล่ียนรูปของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีเป็นเอกชน
มากข้ึน ได้ท าให้นักศึกษามีตน้ทุนท่ีตอ้งใช้ในการขยบัฐานะโดยใช้การศึกษามากข้ึน เพราะใน
ปัจจุบนั การด้ินรนเพื่อรักษาสถานะทางสังคม (Status Qua) ให้สามารถอยู่รอดบนสังคมแห่งการ
แข่งขนัเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นส าหรับนกัศึกษา ทั้งดา้นการเรียนเพื่อจบไปมีงานท า  และการด ารง
อยูใ่นกระแสของสังคมมหาวทิยาลยัท่ีมีค่าใชจ่้ายมากข้ึน  

จากการศึกษา แมว้า่ความกดดนัของการเปล่ียนแปลงภายในมหาวิทยาลยัในเบ้ืองตน้ จะมี
ผลกระทบท่ีท าให้ขบวนการนักศึกษาเกิดการต่อสู้แข็งขืนในระยะแรกของการเปล่ียนผ่านสู่
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ แสดงออกมาในรูปของเครือข่ายขบวนการนกัศึกษา เพื่อต่อตา้นการ
น ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ ซ่ึงก าลงัริดรอนพื้นท่ีและชีวิตมหาวิทยาลยัของพวกเขา โดยเฉพาะ
ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีแนวคิดไปทางสังคมนิยมและรัฐสวสัดิการ สอดคล้องกบัการวิเคราะห์ของ 
Fernández (2014) ท่ีวเิคราะห์วา่ “การเปล่ียนผา่นสู่ความเป็นบรรษทัมหาวิทยาลยั จะกระตุน้ให้เกิด
การขดัขืนของขบวนการนกัศึกษา” 

แต่ทวา่ เม่ือวิเคราะห์ในระยะยาว แนวโน้มของผลลพัธ์ก็จะเร่ิมแสดงให้เห็นในรูปแบบท่ี
ขดัแยง้กบัแนวคิดดงักล่าว โดยจากการศึกษาประเด็นดงักล่าวพบวา่มีขอ้โตแ้ยง้ ดงัน้ี  
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1) พื้นท่ีในการท ากิจกรรมทางการเมืองของมหาวิทยาลยั (Space) มีแนวโน้มลดลง
เร่ือย ๆ เน่ืองดว้ยการเมืองเป็นประเด็นท่ีไม่ไดมี้ความส าคญัต่อการสร้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจ    
ท่ีมีความตอ้งการเชิงเทคนิคอ่ืน ๆ มากกว่า ส่ิงเหล่าน้ีสอดคล้องกบัการบีบรัดพื้นท่ีของกิจกรรมทาง
การเมือง และการส่งเสริมการท ากิจกรรมในด้านอ่ืน ๆ มากข้ึน เช่น กีฬา ดนตรี ค่ายอาสาฯ เป็นตน้   
ซ่ึงมกัจะไดรั้บการสนบัสนุนมากกว่า ส่งผลให้แนวโน้มของกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองแบบเขม้ขน้ 
โดยเฉพาะประเด็นดา้นการเมืองเชิงโครงสร้างกลายเป็นกลุ่มอิสระเล็ก ๆ อยา่งไม่เป็นทางการมากข้ึน 
ไม่มีแหล่งท่ีตั้งชดัเจน และกลายเป็นกิจกรรมนอกกระแสในท่ีสุด 

2) เวลาในการท ากิจกรรมท่ีลดลง (Time) เน่ืองจากการส่งเสริมให้นกัศึกษาเรียน
และแสวงหาความรู้ดา้นวชิาชีพมากข้ึน ไดส่้งผลให้ความสนใจในการท ากิจกรรมทางการเมืองของ
นกัศึกษาลดลง กลุ่มนกัศึกษาท่ีสนใจเร่ืองเหล่าน้ีเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ และขบวนการนกัศึกษาดา้น
การเมืองก็มีแนวโนม้ของขนาดท่ีเล็กลงเม่ือวดัดว้ยจ านวนสมาชิกศูนยก์ลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะการ
ท ากิจกรรมทางการเมืองใด ๆ จากน้ี ไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการศึกษาตามฐานคิดแบบ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือบรรษทัมหาวทิยาลยัอีกแลว้  

การศึกษาสมยัใหม่และระบบตลาดแรงงานท่ีแข่งขนักนัเขม้ขน้ ไม่ไดเ้อ้ือใหน้กัศึกษาทัว่ไป 
สนใจจะท ากิจกรรมทางการเมืองอีกต่อไป และกลายเป็นการตอบค าถามอีกประการหน่ึงวา่ท าไม
ขบวนการนกัศึกษาไทยจึงการปรับลดบทบาทลง  

 

5.7 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาเกีย่วกบัขบวนการนักศึกษาไทย 
 

1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เก่ียวกบัประเด็นเร่ืองของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของนกัศึกษาท่ีเปล่ียนไป เพื่อช้ีใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั อนัเป็นส่วนหน่ึงของค าอธิบายเร่ือง
ชนชั้น ผลประโยชน์ และความสนใจของนกัศึกษา เพื่อตอบค าถามว่าดว้ยนกัศึกษาท าไมจึงสนใจ
ประเด็นปัญหาทางการเมืองน้อยลง อันน าไปสู่การก าหนดบทบาทและต าแหน่งแห่งท่ีของ
ขบวนการนกัศึกษาในอนาคต 

2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เก่ียวกับประเด็นเร่ืองขบวนการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภูมิภาค ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะหรือจุดเด่นท่ีแตกต่างจากขบวนการนกัศึกษาในเมือง เช่น อาจมีประเด็น
เร่ืองอิทธิพลของความเป็นทอ้งถ่ินนิยม ชุมชนนิยม การเคล่ือนไหวท่ีเช่ือมโยงกบัศาสนา เขา้มา
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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