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การวิจยั เชิงคุณภาพชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้างของขบวนการนักศึกษาไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านรู ปแบบ วิธีการ ประเด็น
และพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของขบวนการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2557 โดยใช้เครื่ องมือของการ
วิ จ ัย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) จาก
นักกิจกรรมในขบวนการนักศึกษา ซึ่ งเลือกตัวอย่างข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามประเด็นที่ตอ้ งการ
ศึกษา และการสุ่ มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique) โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม
ทั้ง (1) องค์กรนักศึกษาอย่างเป็ นทางการ ได้แก่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย (สนนท.)
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา (2) องค์กรนักศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ ชุ มนุ ม/ชมรม หรื อกลุ่ ม
อิสระด้านการเมือง และ (3) เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการของขบวนการนักศึกษา โดยเน้นขอบเขต
ด้านพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเคลื่อนไหวในสื่ อสังคมออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขและปั จจัยสาคัญที่ทาให้ขบวนการนักศึกษาไทยมีการปรับตัว
เกิ ดจาก (1) การปรั บภูมิ ทศั น์ทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชนในห้วงความขัดแย้งทาง
การเมือง (2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารและสื่ อใหม่ (3) อิทธิ พลทางความคิดระหว่าง
นักวิชาการปั ญญาชนกับขบวนการนักศึกษา และ (4) การเปลี่ ย นผ่านสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับ ของรั ฐ (ม.นอกระบบ) ซึ่ งได้ท าให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงด้า นโครงสร้ า งของขบวนการ
นักศึกษาไทย จากบทบาทที่ลดลงขององค์กรนักศึกษาอย่างเป็ นทางการสู่ บทบาทที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อิสระและเครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการ ขณะที่ประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและให้
ความสาคัญกับประเด็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองผ่อนคลาย

(4)
นอกจากนี้ เงื่ อนไขดัง กล่ า วยัง ท าให้ รูป แบบการระดมทรั พ ยากรเปลี่ ย นจากการระดม
มวลชนในเชิ งจานวนและการพึ่ง พิงทุ นจากองค์กรอื่ น ๆ ไปสู่ การระดมทรัพยากรบุ คคลในเชิ ง
คุ ณภาพและการระดมทุ นจากสาธารณชนมากขึ้ น ส่ วนด้า นยุ ท ธวิธี จะเป็ นการเคลื่ อ นไหวเชิ ง
สัญลักษณ์ที่ซบั ซ้อนมากยิง่ ขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการคัดเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์
ในการสื่ อ ความหมาย (Creativity) เพื่ อท าหน้าที่ ใ นการจุ ดประเด็น ให้สั งคมนาไปต่ อยอดทาง
ความคิดต่อไป
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Title of Thesis

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

(6)
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.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่ อง ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน: การเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษา
ไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. 2549 – 2557 นี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี ต้องขอขอบพระคุณ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมศัก ดิ์ สามัค คี ธ รรม ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ก รุ ณา
เสี ยสละเวลาช่ วยให้คาปรึ กษา ชี้ แนะแนวทาง ตรวจทาน ตลอดจนเคี่ยวเข็ญให้วิทยานิ พนธ์เล่มนี้
ส าเร็ จและสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิ ช าย รั ต นดิ ล ก ณ ภู เ ก็ ต และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่ นตบแต่ ง ที่ ก รุ ณ าเป็ นกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ตลอดจน
ช่วยตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับปรุ งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็น แนะนา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทากิจกรรมนักศึกษาที่ผา่ นมา เพื่อนาข้อมูล
เหล่ านี้ มาใช้ประโยชน์ในการจัดทาวิทยานิ พนธ์ รวมถึ งความไว้ใจจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นัก
กิจกรรมทุกท่านที่ให้เกียรติผวู ้ จิ ยั ได้เข้าไปติดตามการเคลื่อนไหว เก็บข้อมูลในเชิงลึกของขบวนการ
นักศึกษาอย่างละเอียด ตั้งแต่ในมหาวิทยาลัย ร้านสังสรรค์ จนถึงหน้าสถานีตารวจและเรื อนจา
ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ ค ณะพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม และคณาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สั่งสอนทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ถ่ายทอดองค์ความรู ้และให้ความช่ วยเหลื อ
ผูว้ ิจยั ในคาแนะนาด้านวิชาการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อน ๆ จากทั้งสองมหาวิทยาลัย ที่มอบความหวังดี
เคี่ยวเข็ญจนผูว้ จิ ยั สามารถทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้แล้วเสร็ จ ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานราชการ
ที่ผา่ นมาทุกท่าน ที่กรุ ณาอนุญาตให้ใช้เวลาว่างจากงานราชการ เพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความสาเร็ จจากการศึกษาครั้งนี้ แด่บิดา มารดา และ
ญาติสนิท ที่คอยให้กาลังใจ ถามไถ่ และสนับสนุ นด้านต่าง ๆ จนทาให้ผวู ้ ิจยั ประสบความสาเร็ จใน
การศึกษาเล่าเรี ยนตามความตั้งใจทุกประการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
กลับ มาที่ ปั จจุ บ ัน ในเช้า วัน เสาร์ ที่ ฝ นพรากลางปี 2011 นัก ศึ ก ษายัง จัดตั้ง เป็ น
องค์กรอยูเ่ รื่ อย ๆ ต่างก็มีส่วนร่ วมในการประท้วงต่าง ๆ ผ่านวิธีการที่แตกต่างออกไป และ
มีเป้ าหมายที่หลากหลายมากขึ้น แต่กระนั้นการแพร่ กระจายของการประท้วงกลับลดลง1
(Weiland, Guzman, & O’Meara, 2013)
ข้อความข้า งต้นจากงานศึ ก ษาขบวนการนักศึ ก ษาในมหาวิทยาลัย ของประเทศอังกฤษ
ดูเหมือนจะสร้างสมมติฐานให้กบั การมองภาพขบวนการนักศึกษาในปั จจุบนั ได้อยูไ่ ม่นอ้ ย ไม่ใช่แค่
เพี ย งในโลกตะวัน ตกเท่ า นั้น หากแต่ ส ามารถมองเห็ น ลัก ษณะร่ ว มกันอี ก หลายทวีป กล่ า วคื อ
นับ ตั้ง แต่ ก ารเคลื่ อ นไหวอย่ า งเข้ม ข้น ของขบวนการนัก ศึ ก ษาทั่ว โลกในช่ ว งทศวรรษ 1960
ซึ่ ง ขบวนการนัก ศึ ก ษามี บ ทบาทน าในการเปลี่ ย นแปลงและขับ เคลื่ อนสั ง คมในรู ป แบบต่ า ง ๆ
จนอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นยุคทองของขบวนการนักศึกษา และนับจากเวลานั้นจนถึ งปั จจุบนั พลังของ
นักศึกษาในการเคลื่อนไหวก็ค่อย ๆ ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชดั
เช่นเดี ยวกับในประเทศไทย จากยุคประชาธิ ปไตยเบ่งบาน (หลัง 14 ตุลาคม 2516) ซึ่ งถือ
เป็ นยุ ค ทองของขบวนการนัก ศึ ก ษาไทย จนกระทั่ง การปราบปรามนัก ศึ ก ษาครั้ งใหญ่ ใ นช่ ว ง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และหลังจากนั้น ก็ส่งผลให้ขบวนการนักศึกษาไทยต้องปรับลดบทบาท
และถูกลดความสาคัญลงมาเรื่ อย ๆ (ภาคิ ไนย์ ชมสิ นทรั พย์มนั่ , 2555) และแม้ในช่ วงเหตุ การณ์
พฤษภาทมิ ฬ นัก ศึ กษาก็มิ ได้เป็ นหัวหอกนาการเคลื่ อนไหวดังที่ เคย หากแต่ ถูกจัดวางเป็ นเพีย ง
พันธมิตรหนึ่งในภาคีเครื อข่ายของขบวนการภาคประชาชนเพียงเท่านั้น จนถึงช่วงหลังปี 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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ในยุค ที่ อาจเรี ย กได้ว่า เป็ นช่ วงของความขัดแย้งทางการเมื อง เสี ย งเรี ยกร้ องของขบวนการภาค
ประชาชนทั้งสองขั้ว แม้วา่ ส่ วนหนึ่ งจะไม่ได้สนใจต่อการมีอยูข่ องขบวนการนักศึกษา แต่ก็ยงั คงมี
อีกส่ วนที่เพรี ยกหาและตั้งคาถามถึงการดารงอยูแ่ ละการวางตัวของนักศึกษาท่ามกลางความขัดแย้ง
เหล่านั้น จนเป็ นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและทางสังคมว่า “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ?”
ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ?
ในสังคมสมัยใหม่ ขบวนการนักศึกษามีความสาคัญทางการเมืองอย่างสู ง เพราะ
นักศึกษาเป็ นคนกลุ่ มเดี ยวในสังคมสมัยใหม่ที่อยู่ในองค์กรที่สามารถจัดองค์กรเพื่อการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองได้ง่ายและอย่างเสรี ผมคิดว่าง่ายและเสรี กว่าสหภาพกรรมกรด้วย
ซ้ า…(แต่) ผมคิดว่าช่วงหนึ่ งของพัฒนาการประชาธิ ปไตยซึ่ งต้องอาศัยขบวนการนักศึกษา
เป็ นหัวหอกการเคลื่อนไหวได้ผา่ นไปแล้ว ความล้มเหลวของสื่ อไทยในการทาหน้าที่ ทา
ให้การเคลื่อนไหวยิ่งต้องกระจายไปในสังคมวงกว้าง เราจะเห็น "ม็อบ" น้อยลง แต่จะเห็น
การเคลื่อนไหวในโลกไซเบอร์ มากขึ้น (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2557)
ค าอธิ บ ายของนิ ธิ สอดคล้องกับ ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น กับ ขบวนการนัก ศึ ก ษาทั่วโลก
ในช่ วงปี 2557 เพราะสิ่ งเหล่านี้ สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของเศรษฐกิ จและสังคม
นักศึกษาไม่ได้มีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าประชาชนทัว่ ไปอีกต่อไป การขยายตัวของชนชั้นกลาง
ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดได้สร้างขบวนการทางสังคมขึ้นมาใหม่ที่ไม่ได้มีนกั ศึกษาเป็ นกลุ่มนาอีก
แล้ว แต่กระนั้นคาอธิ บายนี้ เองก็ให้คาตอบในเบื้องต้นแต่เพียงว่า นักศึกษาไม่ได้แต่เป็ นหัวหอกใน
การเคลื่อนไหว แต่ยงั ไม่ได้บอกชัดเจนว่ามีบทบาทเปลี่ยนไปอย่างไรในระบบการเมือง
ปั จจุบนั นักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองหรื อเรื่ องของสังคม ขณะที่นกั ศึกษา
ปั ญญาชนและประชาชนที่สนใจการเมืองส่ วนหนึ่ งกลายเป็ นพวกที่ตดั สิ นเลือกข้าง เลื อก
ผูน้ าหรื อกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอย่างสุ ดโต่ง โดยขาดการมองปั ญหาของประชาชน
แบบคิดวิเคราะห์เชิ งโครงสร้างของประเทศอย่างจาแนกแยกแยะเป็ นเรื่ องๆไป...นักศึกษา
ปั ญญาชนส่ วนที่ยงั เป็ นนักอุดมคติเพื่อประชาชนและยึดแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจการเมือง
สัง คมเพื่ อความเป็ นธรรมและประชาธิ ป ไตยสาหรั บคนส่ วนใหญ่ มีเหลื อน้อยลง มี เวที
แสดงน้อย มีบทบาทน้อย เมื่อเทียบกับพวกเคลื่อนไหวการเมืองแบบสุ ดโต่งเข้าข้างฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง (วิทยากร เชียงกูล, 2556)
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หากมองในเชิ งอุดมการณ์ แล้ว นักศึกษาส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่ค่อยสนใจการเมือง ดูจะ
เป็ นคาอธิ บายที่พ้นื ฐานและคลาสสิ คที่สุดในการอธิ บายการหายไปของขบวนการนักศึกษา แต่ทว่า
ข้อความดังกล่ า วของ วิท ยากร เชี ยงกูล กลับแฝงนัยยะสาคัญอีก ประการที่ ประกอบเป็ นเหตุผล
ร่ วมกับค าอธิ บ ายดัง กล่ าวในบริ บทความขัดแย้งของการเมื องไทย กล่ า วคื อ เขาได้วิเคราะห์ ว่า
นักศึ กษาที่ส นใจการเมื องนั้น หากเลื อกข้า งอย่างสุ ดโต่ง ก็อาจท าให้วิเคราะห์ ปัญหา(การเมื อง)
อย่างไม่รอบด้าน แต่หากเป็ นนักอุ ดมคติไม่เลื อกข้างก็อาจมี บทบาท มีพ้ืนที่แสดงออกที่ น้อยกว่า
พวกที่เลือกข้างทางการเมือง หรื อกล่าวอย่างถึงที่สุด นักศึกษานั้นไม่ได้หายไปจากการเมืองเท่าใด
นัก หากแต่ ถู ก จากัด บทบาทให้ เข้า ไปสู่ ว งั วนของความขัดแย้ง กระจัด กระจายและกลายเป็ น
ส่ วนหนึ่งของขบวนการทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว
การตี ค วามเช่ นนี้ ดูจะสร้ า งจุ ดยืนกับให้นักศึ ก ษาที่ กลมกลื นไปกับ ขบวนการประชาชน
ในภาพกว้า งได้พ อสมควร แต่ ก ระนั้นก็ ย งั ไม่ ไ ด้อธิ บ ายถึ ง สถานะทางการเมื องของขบวนการ
นักศึกษาส่ วนที่เหลือ ว่าอันที่จริ งแล้ว นักศึกษาที่ไม่ได้เลือกข้างทางการเมืองหรื อไม่ได้เคลื่อนไหว
ภายใต้ร่มของขบวนการทางการเมืองแบบแบ่งขั้วนั้น จะสามารถมีตวั ตนหรื อ สร้ างประเด็นการ
เคลื่อนไหวที่ขา้ มพ้นความขัดแย้ง และสร้างสรรค์พ้ืนที่แสดงออกทางการเมืองอย่างไร ซึ่ งก็ตรงกับ
บทวิเคราะห์และข้อเสนอของ ประจักษ์ ก้องกีรติ ที่ได้อภิปรายไว้ในงานเสวนา “บทบาทนักศึกษา
ในวิกฤติการณ์การเมือง” เมื่อปี พ.ศ. 2551 ว่า
ผมคิดว่านักศึกษาที่ตรงนี้ ถา้ เป็ นเหตุการณ์ 14 ตุลา คงออกไปต่อสู ้ร่วมกันทุกคน
แต่ตอนนี้มีความเห็นแตกต่าง บางคนออกมา บางคนไม่ออก บางคนไปร่ วมพันธมิตรฯ บาง
คนไปร่ วม นปช. บางคนเฉย ๆ ดูทีวี เพราะความขัดแย้งทางการเมืองมันซับซ้อนแล้ว และ
จะใช้ก รอบรั ฐบาลทรราชสู ้ ก ับนัก ศึ ก ษาประชาชนไม่ ไ ด้. .. ถ้า เราอาศัยวิก ฤตการเมื อง
ขณะนี้ เพื่อลบข้อครหาที่วา่ การไปร่ วมเคลื่อนไหวตอนนี้ เป็ นแค่แฟชัน่ เท่านั้น เป็ นจังหวะ
ที่ นักศึกษา ต้องพิสูจน์ตวั เองว่าห่ วงใยบ้านเมืองอย่างแท้จริ ง เพื่อไปพ้นจากการเมืองสอง
ขั้วจะต้องผลักดันประเด็นคิดต่อ เช่ น การปฏิรูปการเมืองหรื อปฏิ รูปการศึกษา (ประจักษ์
ก้องกีรติ, 2551)
หากขบวนการนักศึกษาส่ วนที่เคลื่อนไหวแบบก้าวพ้นความขัดแย้งทางการเมืองมีอยู่จริ ง
และยังคงเป็ นอิสระจากการเคลื่อนไหวของขบวนการทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว ประเด็นเรื่ องของ
“พื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษา (1) และประเด็นการเคลื่อนไหวในแบบที่ขา้ มพ้น
จากความขัดแย้งของนักศึกษาเหล่านี้ (2)” จึงยังคงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ
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คาอธิ บายหนึ่งในแบบฉบับนักสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยานั้น ยุกติ มุกดาวิจิตร เรี ยกการ
เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของขบวนการนัก ศึ ก ษาในยุ ค ใหม่ น้ ี ว่ า “การเมื อ งวัฒ นธรรม” ซึ่ ง
เคลื่อนไหวในพื้นที่ของชี วิตประจาวัน ในประเด็นของการสร้างอัตลักษณ์ อันเป็ นการต่อสู ้ดว้ ยการ
ใช้วาทกรรม การนิยาม และการให้ความหมาย
การเมืองของนักศึกษาและวัยรุ่ นปั จจุบนั คือการเมืองวัฒนธรรม การเมืองของการ
แสดงตัว ตน การเมื องอัตลัก ษณ์ การเมื อ งในชี วิตประจาวัน การเมื อ งเหล่ า นี้ ส่ ง ผลต่ อ
การเมืองภาพใหญ่ในระยะยาว และไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่สนใจการเมืองภาพใหญ่ แต่ต่อให้
พวกเขาชวนคุ ณสนทนาถึ งการเมื องที่ใหญ่กว่านี้ คุ ณจะมีใจเปิ ดกว้างพอให้พวกเขาหรื อ
เปล่า” (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2556)
แต่ทว่าคาอธิ บายเรื่ องการเมืองวัฒนธรรมนี้ ก็เป็ นเพียงสมมติฐานหนึ่ งในการมองภาพของ
ขบวนการนักศึกษาไทยในช่ วงของความขัดแย้ง และยังคงจาเป็ นในการสรรหาคาอธิ บายเพิ่มเติม
และรายละเอี ย ดของขบวนการนักศึ กษาในช่ วงเวลาดังกล่ าว โดยเฉพาะในเรื่ องของ พื้นที่ และ
ประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาในช่วงก่อนการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557
ความเคลื่อนไหวที่เพิ่งปรากฏ ?
อย่างไรก็ตาม หลังการรัฐประหารในเดื อนพฤษภาคม 2557 “และแล้ วความเคลื่ อนไหวก็
ปรากฏขึน้ อี กครั้ ง” ในภาพการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา ซึ่ งได้สร้ างคาถามชุ ดใหม่ข้ ึน
ในวงวิชาการ “ทาไมนักศึกษาจึงเพิ่งปรากฏตัว ?” กลายเป็ นอีกหนึ่งคาถามที่สาคัญสาหรับการศึกษา
ขบวนการนักศึกษาไทยในยุคความขัดแย้งทางการเมือง
ที่ผา่ นมาการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 แทบทั้งหมด กลายเป็ น
การนาโดย ขบวนการนักศึกษาแทบทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ น ชูสามนิ้ว กินแซนวิช งานเสวนาที่
ถูกยกเลิ กกลางคันบ้าง หรื อสามารถจัดได้สาเร็ จบ้าง กระทัง่ การจัดงานดนตรี เมื่อไม่นาน
ก่อนหน้านี้ ทั้งหมดล้วนแล้วถูกจัดโดยนักศึกษา และอีกข้อสังเกตหนึ่ งที่เขาพบคือ ไม่ใช่
มหาวิทยาลัยในกรุ งเทพเท่านั้นที่ออกมาเคลื่ อนไหว แต่เป็ นมหาวิทยาลัยในส่ วนภูมิภาค
ด้ว ยที่ อ อกมาร่ ว มเคลื่ อ นไหวต่ อ ต้า นรั ฐ ประหาร หรื อ ตั้ง ค าถามต่ อ ความเป็ นไปของ
บ้านเมือง (ถาม-ตอบ "สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ"ขบวนการนักศึกษาไทยหลังรปห.′57, 2557)
สุ ธ าชัย ยิ้ม ประเสริ ฐ เป็ นคนแรกๆที่ กล้าฟั นธงเหตุ ก ารณ์ ก ารเคลื่ อนไหวต่า งๆหลังการ
รัฐประหารว่าเกิดจากคนเสื้ อแดงหยุดเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวทางการเมืองแทบทั้งหมดนา
โดยขบวนการนักศึกษา อี กทั้งยังตอบคาถามที่ น่าสนใจสาหรับการศึ กษาการเมื องไทยทานองว่า
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“ผมคิดว่ามีสัญญาณ (ที่ขบวนการนักศึกษาจะเดินไปถึงเหตุการณ์แบบ 14 ตุลา 16) แต่ผมไม่รู้ ต้อง
ตามดูต่อไป...” (ถาม-ตอบ "สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ"ขบวนการนักศึกษาไทยหลังรปห.′57, 2557)
นักวิชาการและสื่ อหลายสานักมีความพยายามจะวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้ หนึ่ ง
ในนั้น คือ ยุกติ มุกดาวิจิตร ซึ่ งยังคงยืนยันถึงการเมืองสมัยนิ ยมของนักศึกษา ว่าเป็ นการเคลื่อนไหว
แบบการเมื อ งวัฒ นธรรมในพื้ น ที่ ข องการช่ ว งชิ ง ค านิ ย าม ที่ น าประชาธิ ป ไตยเข้า มาสู่ ก ารใช้
ชี วิตประจาวันของพวกเขามากขึ้น สร้างวาทกรรมและสัญลักษณ์ ทางการเมือง อันเป็ นการตอบโต้
รัฐเผด็จการทหาร
การที่พวกเขาดึงเอาการเมืองออกมาจากพื้นที่สัญลักษณ์เดิมๆ ที่เคยจากัดอยูใ่ นรั้ว
มหาวิทยาลัย หรื ออนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย ไปเป็ นพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆ นั้น ส่ วนหนึ่ งก็
น่าจะเพราะพื้นที่ทางการเมืองดั้งเดิ มอย่างมหาวิทยาลัยและอนุ สาวรี ย ์ กลายเป็ นพื้นที่ที่ถูก
ทาให้ปลอดประชาธิ ปไตย...แต่อีกส่ วนหนึ่ ง การเคลื่อนไหวแบบใหม่ๆ ของนักศึกษาก็ได้
น าประชาธิ ปไตยไปสั ม พัน ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ ชี วิ ต ประจ าวัน ของพวกเขามากขึ้ น น า
ประชาธิ ปไตยไปสัมพันธ์กบั ประชาชนทัว่ ไปมากขึ้น ที่เขียนนี่ ไม่ใช่ จะยุยงใคร เพียงแต่
จะตอบย้ าข้อสังเกตโดยตลอดต่อเนื่ องมาของผมว่า บทบาทของนักศึกษาไม่เคยห่ างหาย
จากการเมืองไทย การปรากฏตัวของนักศึกษาในการเคลื่อนไหวทางการเมื องในทุกวันนี้
ตรงชัด แหลมคม สร้ างสรรค์ แสบทรวง และใกล้ชิดประชาชน ในแบบฉบับของคนรุ่ น
ปัจจุบนั เอง (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2557)
ขณะที่ เดชรั ตน์ สุ ข ก าเนิ ด อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์
ได้ต้ งั ข้อสังเกตถึงลักษณะพิเศษของนักศึกษากับการเคลื่อนไหวทางการเมืองไว้ 2 ประการ คือ (1)
มี ก ระบวนการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ แ ละพัฒ นาตนเอง และ (2) คื อ มี ก ารจัด การความสั ม พัน ธ์ ใ น
สถานการณ์ความขัดแย้งที่ดีกว่าสังคมโดยรวม
ผมคิดว่าเป็ นช่ วงเวลาที่ดีมากที่นกั ศึกษาจะได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่
ผ่า นมาช่ ว งเวลาสั ก สิ บ ปี นี้ เ ราอาจจะเห็ น บทบาทนัก ศึ ก ษาน้อ ยแต่ ว่า ความขัดแย้ง ทาง
การเมืองในช่วง 1-2 ปี นี้ นักศึกษาได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แล้วก็มีบทบาทที่สาคัญ ต้อง
วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช่ เฉพาะคนอื่นแต่ตอ้ งวิจารณ์ตวั ของตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้ มนั ก็
จะเป็ นจุ ดที่ทาให้ กระบวนการของนักศึ กษาเองน่ าจะมี การพัฒนาขึ้ น...(และ) ผมคิ ดว่า
นัก ศึ ก ษากลับ แสวงหา เรี ย กว่ า ระยะห่ า งแล้ว ก็ ที ท่ า ที่ มี ต่ อ ผู ้ที่ ข ัด แย้ง กัน เขามี ที ท่ า มี
ระยะห่ างที่เหมาะสมกว่าภาพรวมของทั้งสังคม จริ ง ๆ ถ้าภาพรวมของทั้งสังคมมาสนใจ
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นักศึกษามากขึ้นว่า นักศึกษาอยูก่ นั ได้อย่างไรในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง ผมคิด
ว่าสังคมก็อาจจะได้คาตอบที่ดีมากขึ้นครับ เดชรัตน์ สุ ขกาเนิด (ณัฐชลี สิ งสาวแห, 2557)
แน่นอนว่าการอธิ บายของทั้งสองท่านนี้ อาจทาให้เราเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของนักศึกษา
และกระบวนการเคลื่ อ นไหวที่ มี ค วามเฉพาะตัวซึ่ ง แตกต่ า งจากการเคลื่ อนไหวของประชาชน
ในภาพกว้าง แต่กระนั้นก็ยงั คงเป็ นการให้ภาพการเคลื่อนไหวที่ไม่ต่างจากช่วงก่อนการรัฐประหาร
เท่าใดนัก และยังคงมีจุดอ่อนในการสร้ างคาอธิ บายถึง “การเพิ่งออกมาเคลื่ อนไหวในช่วงหลังการ
รัฐประหาร” แต่หากอาศัยกรอบทฤษฎี การเคลื่ อนไหวทางสังคมเพียงน้อยนิ ด ประกอบกับสิ่ งที่
ปกรณ์ อารี กุล ให้ความเห็นถึงความรู ้สึกร่ วมของขบวนการนักศึกษาต้านรัฐประหาร ก็อาจพอจะทา
ความเข้า ใจสิ่ งที่ เพิ่ ง ปรากฏได้บ ้าง ถึ ง เครื อข่ ายและกระบวนการก่ อร่ า งสร้ างตัวของขบวนการ
นักศึกษาช่วงที่ผา่ นมา ก่อนจะปรากฏความเคลื่อนไหวเด่นชัดขึ้นในช่วงหลังการรัฐประหาร 2557
ทุ กกลุ่ มคุ ยกัน มี พ้ืนที่ คุยกันตลอด รู ้ จกั กันหมด การออกมารอบนี้ คือการมี ภาพ
นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหว ส่ วนตัวมองว่าไม่ได้เป็ นความตั้งใจออกมาพร้อมกัน คือไม่ได้
มีการจัดตั้งมาสู ้กบั รัฐบาล คสช. แต่ทว่ามาจากความรู ้สึกร่ วมพร้อมๆกัน ประเด็นต่างๆ ที่
แต่ละกลุ่มทาอยูถ่ ูก คสช. กดดันแทรกแซงในช่วงนี้ พอดี เลยต้องมีแอ็กชัน่ กลับไป ซึ่ งกลุ่ม
พวกนี้มีเคลื่อนไหวตลอด... บางครั้งผูใ้ หญ่ ต้องทาความเข้าใจกับคนรุ่ นใหม่ ทาความเข้าใจ
กับนักศึกษาใหม่ ทุกสิ่ งทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว... ปกรณ์ อารี กุล อดีตนักกิจกรรม
นักศึกษาค้านมหาวิทยาลัยนอกระบบ (ชาแหละกลุ่ม 'นิสิต-นักศึกษา' ไฉนจึงเคลื่อนไหว
การเมือง?, 2557)
แต่ประเด็นที่ชวนให้ขบคิดต่อ คือการจะทาความเข้าใจการเคลื่ อนไหวทางการเมืองของ
ขบวนการนักศึกษาทั้งก่อนและหลังรัฐประหารเหล่านี้ ยังคงตั้งอยูบ่ นเงื่อนไขซึ่ งเป็ นคาอธิ บายแบบ
ชัว่ ครั้งชั่วคราว อาศัยเพียงความคิดเห็ นของนักวิชาการซึ่ งมองปรากฏการณ์ ในภาพรวม แต่ยงั คง
ขาดข้อมูลในเชิงลึกเพื่อประกอบการวิเคราะห์อย่างละเอียด ดังนั้นการศึกษาขบวนการนักศึกษาไทย
ในช่ วงเวลาดังกล่ าวจึ งยังคงเป็ นชิ้ นส่ วนสาคัญที่ ทา้ ทายวงวิชาการไทย ในการเข้ามาร่ วมค้นหา
คาตอบเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์การเมืองไทยให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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งานศึกษาขบวนการนักศึกษาที่ผา่ นมา
ขบวนการนักศึ กษาถื อเป็ นหนึ่ งตัวละครสาคัญในประวัติ ศาสตร์ การเมื องไทย จึ งไม่น่า
แปลกที่งานประวัติศาสตร์ นิพนธ์ส่วนมากจะพูดถึง หรื อให้ความสาคัญกับความเปลี่ยนแปลงของ
ขบวนการนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ นับตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ตุลาคม 2516 เป็ นต้นมา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ตั้งข้อสังเกตสาหรับการศึกษาขบวนการนักศึกษาไทยที่ผา่ นมาไว้ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก คือ ปั ญหาเรื่ องช่องว่างทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ งานศึกษาประวัติศาสตร์
ของขบวนการนักศึ กษาที่ ผ่านมา มี การพูดถึ งพัฒนาการของขบวนการนักศึกษาตั้งแต่ หลัง พ.ศ.
2475 และเน้นหนักที่การศึกษาในช่วงเหตุการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2514 – 2519 ซึ่ งเป็ นช่วงที่ขบวนการ
นักศึกษาเติบโตที่สุด ซึ่ งต่อมาขบวนการนักศึกษาไทยก็ค่อย ๆ ถูกลดความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ลงในแง่ของขบวนการที่คู่ขนานกับพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งระหว่างนี้ เองพัฒนาการ
ของขบวนการนักศึกษาก็ถดถอยลงเรื่ อยมา
การศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ข บวนการนัก ศึ ก ษาที่ เ ป็ นวิ ท ยานิ พ นธ์ ชิ้ น ส าคัญ คื อ งานของ
วีระพงษ์ อธิ ปัญญาวงศ์ (วีระพงษ์ อธิ ปัญญาวงศ์, 2551) ซึ่ งศึกษาการปรับบทบาทของขบวนการ
นักศึกษาไทย ในช่วง พ.ศ. 2527 - 2540 นอกจากนี้ ยงั มีงานเขียนชิ้นย่อยๆ ที่สาคัญอีกหนึ่ งชิ้นในแง่
ของช่วงเวลา คือ งานเขียนของ จารุ วฒั น์ เกยูรวรรณ ที่เขียนอธิ บายขบวนการนักศึกษาไทยในช่วง
พ.ศ. 2540 - 2549 และงานชิ้นนี้ ก็ได้เขียนข้อความทิ้งท้ายไว้ในบทสรุ ปอย่างน่าสนใจ ซึ่ งมีใจความ
ตอนหนึ่งว่า “กระแสความสนใจการเมืองและปั ญหาสังคมในหมู่คนหนุ่มสาวไม่ได้หายไป มีแนว
ใหม่ ที่ ส ร้ า งสรรค์เ กิ ด ขึ้ น มามากมาย ซึ่ งในอนาคตแนวเหล่ า นี้ อาจมี ส่ ว นส าคัญ ในการรื้ อฟื้ น
ขบวนการนักศึกษาที่ตกต่าลงหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2534” (จารุ วฒั น์ เกยูรวรรณ, 2549)
ดังนั้น เพื่อให้สามารถเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นและเพื่อความสามารถในการตอบคาถามว่า
“ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน” ผูว้ ิจยั จึงเลือกช่วงเวลาดังกล่าวในการศึกษา คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549
– 2557 ด้วยเหตุผลสาคัญคือ (1) ช่องว่างทางประวัติศาสตร์ ของการศึกษาขบวนการนักศึกษาไทย
(2) เป็ นช่ วงเวลาที่สังคมตั้งคาถามถึงการมีอยู่ของขบวนการนักศึกษา และ (3) เป็ นช่ วงเวลาของ
บริ บทความขัดแย้งทางการเมือง (ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้น และกาลังดารงอยู)่ ในการเมืองไทย
ประเด็นต่อมาคือ ปั ญหาของระเบียบวิธีการศึกษาและการอธิ บายทางวิชาการ กล่าวคือ งาน
ศึกษาขบวนการนักศึกษาไทยที่ผา่ นมา มักปรากฏในรู ปของประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ที่มีลกั ษณะของ
การเขี ย นเรื่ องราวการเปลี่ ย นแปลงเชิ งประวัติศาสตร์ เป็ นส าคัญ เป็ นงานวิทยานิ พ นธ์ ประเภท
ประวัติศาสตร์ การเมือง ซึ่ งอธิ บายความเป็ นมาในแง่มุมต่าง ๆ ของขบวนการนักศึกษา หาปั จจัยของ
ความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยพื้นฐานจากหลักฐานชั้นต้น และงานเขียนร่ วมสมัยเป็ นหลัก
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งานศึกษาขบวนการนักศึกษาในรู ปของประวัติศาสตร์ นิพนธ์ เช่ นนี้ มีขอ้ ดี ในแง่ของการ
เน้นใช้หลักฐานชั้นต้นที่มีน้ าหนัก เพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ เหมาะแก่การตรวจสอบ
และหาค าอธิ บ ายในปรากฏการณ์ ต่ า งๆที่ ย งั เป็ นข้อถกเถี ย งทางประวัติศ าสตร์ รวมทั้ง อธิ บ าย
เรื่ องราวในประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นลาดับตามช่ วงเวลา แต่กระนั้นก็ยงั มี ขอ้ เสี ยคื อ จาเป็ นต้องใช้
ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อหาหลักฐานชั้นต้น สังเคราะห์และตีความหลักฐานเหล่านั้น อาจทาให้
ข้อมูลที่ได้ มีลกั ษณะกระจัดกระจาย และหลงประเด็น ประกอบกับการไม่ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึ กถึ ง
ความคิดและเหตุผลของการกระทาบางอย่าง เพราะการจัดข้อมูลบางประเภทนั้นอาจไม่ปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จาเป็ นต้องใช้วธิ ีการอื่นในเพื่อหาข้อมูลในการอธิบาย
การศึกษาอีกรู ปแบบ ด้วยการหาข้อมูลตามตัวแปรที่เริ่ มต้นจากทฤษฎี ช่วยอุดช่องโหว่ของ
การศึ กษาในวิธีขา้ งต้นได้ เพราะทฤษฎี น้ นั ทาให้เราเห็ นคาถามสาคัญของการศึกษา และช่ วยเรา
กาหนดกรอบการศึกษาให้ตรงประเด็นมากขึ้น สิ่ งเหล่านี้ทาให้การค้นหาข้อมูลที่อยูบ่ นพื้นฐานของ
ตัวแปร สามารถเจาะลึกข้อมูลตามประเด็นคาถามที่ผศู้ ึกษาต้องการได้ เหมาะแก่การนาไปอธิ บาย
ปรากฏการณ์ และนอกจากนี้ จุดเด่นของทฤษฎี อีกประการ ก็ยงั ช่วยให้ผศู ้ ึกษาสามารถคาดเดาผล
การศึกษา และอาจนาไปสู่ การอธิ บายแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ในการศึกษาขบวนการนักศึกษาในช่ วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปั จจุบนั และยังคง
เป็ นปรากฏการณ์ที่มีความต่อเนื่องและยังไม่สิ้นสุ ดในปั จจุบนั มีความจาเป็ นยิ่งกว่าในการตั้งต้นหา
คาอธิ บายปรากฏการณ์จากคาถามสาคัญที่สังเคราะห์ได้จากการศึกษาทฤษฎี การศึกษาตามตัวแปร
และกาหนดขอบเขตการศึกษา ประกอบกับการค้นหาข้อมูลเชิ งลึกตามประเด็นที่กาหนดไว้ จึงอาจ
ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้รับคาตอบจากคาถามสาคัญของงานวิจยั ชิ้นนี้ได้มากกว่า

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพัฒนาการในการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทย อันนาไปสู่ การ
อธิ บายถึงการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงหลังรัฐประหารปี พ.ศ. 2557
2) เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของขบวนการนักศึกษาไทย ตั้งแต่เงื่อนไข
ภายในขบวนการและปั จจัยด้านภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ ยนแปลงนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 – 2557
3) เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงด้านรู ปแบบ วิธีการ ประเด็น และพื้นที่ในการเคลื่อนไหว
ของขบวนการนักศึกษาไทย อันนาไปสู่ การอธิ บายสถานะของขบวนการนักศึกษาในสังคมไทย
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1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่ออธิ บายความเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษาไทย และปั จจัยแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2557
2) เพื่ออธิ บายปั ญหาว่าด้วย “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน?” และสร้างความเข้าใจต่อ
การปรับบทบาทและยุทธวิธีของขบวนการนักศึกษาไทย ในช่วงเวลา พ.ศ. 2549 – 2557
3) เพื่อสร้างคาอธิ บายปรากฏการณ์ของขบวนการนักศึกษาที่เพิ่งปรากฏ ในช่ วงหลังการ
รัฐประหารปี พ.ศ.2557 และวิเคราะห์ทานายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษาไทย
4) เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลสาหรับขบวนการนักศึกษาไทย ซึ่ งจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา
ทั้งในทางวิชาการ และต่อการพัฒนาขบวนการนักศึกษาไทยในอนาคต

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
งานวิจยั ชิ้นนี้ ใช้การศึกษาแบบเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการหาข้อมูล
เบื้องต้นจากการค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะประเภท
ข่ า ว ทั้ง จากหนัง สื อ พิ ม พ์ต่ า ง ๆ และหนัง สื อ พิ ม พ์ม หาวิท ยาลัย ของคณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงสื่ อหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ และสื่ อสังคมออนไลน์
อาทิ แฟนเพจขององค์การนักศึกษาฯ แฟนเพจของกลุ่มกิจกรรมทางการเมือง รวมไปถึงแถลงการณ์
ของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อีกส่ วนสาคัญคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep-Interview) ในส่ วน
ของนักกิ จกรรมในขบวนการนักศึ กษากลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับประเด็นที่ตอ้ งการ
สอบถามเพิ่มเติม และเพื่อตอบคาถามวิจยั ที่วางไว้ในข้างต้น โดยการสัมภาษณ์ ใช้วิธีเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง ตามประเด็นและช่ วงเวลาที่ ตอ้ งการศึ กษา และการสุ่ มแบบลูกโซ่ (Snowball
Sampling Technique) ซึ่ งเลื อ กผู้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ต ามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ อื่ น ๆ มา
ประกอบการตัดสิ นใจด้วย ทั้งนี้ คานึงถึงขอบเขตด้านพื้นที่และช่วงเวลาในการศึกษาเป็ นสาคัญ

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตทางด้านเวลา ได้แก่ ช่ วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งเป็ นช่วงเริ่ มต้นของความ
ขัดแย้งทางการเมือง และเป็ นปี ที่มีการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จนถึงช่วงก่อนการรัฐประหาร
อี ก ครั้ ง ในวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 (รวมไปถึ ง ปรากฏการณ์ ค วามเคลื่ อนไหวของขบวนการ
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นัก ศึ ก ษาภายหลัง ช่ ว งการรั ฐประหารเล็ ก น้อย) โดยมี เ หตุ ผ ลของการก าหนดช่ ว งเวลา เพื่ อให้
สามารถตอบคาถามวิจยั ดังนี้
ช่ วงเวลา ปี พ.ศ. 2549 จนถึง ปี พ.ศ. 2557 ก่อนการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อ
ต้องการตอบโจทย์หลักของงานวิจยั ในส่ วนของ “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน?” เนื่องจากเป็ น
ช่วงเวลาเริ่ มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองในลักษณะของขบวนการภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว
(เสื้ อเหลื อง-เสื้ อแดง) และเกิ ดการตั้งคาถามของสังคมถึ งการเคลื่ อนไหวของขบวนการนักศึกษา
ไทยที่หายไป
ส่ วนช่วงการเคลื่อนไหวหลังรัฐประหาร เดือนพฤษภาคม 2557 นั้น อาศัยการวิเคราะห์จาก
ข่าวสารการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาทางสื่ อต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์
และพัฒนาการของขบวนการนักศึ กษาที่ ผ่านมา เพื่อตอบโจทย์ของงานวิจยั ในส่ วนของ “ความ
เคลื่ อนไหวที่เพิ่งปรากฏ” ว่าเหตุใดขบวนการนักศึกษาไทยจึงมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนยั ยะสาคัญ
อีกครั้ง ในช่วงหลังการรัฐประหารครั้งนี้
2) ขอบเขตในด้านพื้นที่ ซึ่ งแบ่งเป้ าหมายและความเป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
(1) ขบวนการนักศึกษาที่มีลกั ษณะเป็ นองค์กรกลางของนักศึกษาอย่างเป็ นทางการและ
ดารงอยูใ่ นประวัติศาสตร์ การเมืองไทย ซึ่ งประกอบด้วยนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ได้แก่
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
(2) ขบวนการนักศึกษา ที่มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายแบบไม่เป็ นทางการ และดารงอยูเ่ ป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง กับ ขบวนการภาคประชาชนแบบแบ่ ง ขั้ว ซึ่ งประกอบด้ว ยนัก ศึ ก ษาจากหลากหลาย
มหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่ม “ศูนย์กลางเยาวชนเพื่อประชาธิ ปไตย (ศยป.)” และเครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ
(Young PAD.) และเครื อข่ายนักศึกษาเชิงประเด็นอื่น ๆ เช่น เครื อข่ายกลุ่ม Aniti-Sotus เป็ นต้น
(3) ขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ รวมถึงเครื อข่ายนักกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นองค์กร
อย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ โดยเน้นศึกษา
เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งศึกษาความหลากหลายของขบวนการนักศึกษาที่
ปรากฎอยู่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลัย ทั้ง ในแง่ ข ององค์ ก รที่ ห ลากหลายรู ป แบบ และประเด็ น การ
เคลื่อนไหวที่หลากหลาย รวมถึงภูมิทศั น์ทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่ งเหตุผลที่
เลื อ กมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ ที่ ข บวนการนัก ศึ ก ษามี จุ ด เด่ น ทั้ง ในเชิ ง
ประวัติศาสตร์ ที่ เป็ นศู นย์ก ลางของขบวนการนักศึ ก ษาไทยในอดี ต และมี ความเคลื่ อนไหวทาง
การเมื องอย่า งต่ อเนื่ องในปั จจุ บ นั มี บริ บทการเมื องภายในมหาวิทยาลัย ที่ ทาให้เห็ นพลวัตของ
ขบวนการนัก ศึ ก ษา ตลอดจนมี ขบวนการนัก ศึ ก ษาในรู ป แบบที่ หลากหลาย ทั้ง ในเชิ ง ประเด็ น
รู ปแบบองค์กร และยุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่ ซึ่ งได้รับความสนใจในพื้นที่สื่อตลอดเวลา
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ทั้งนี้ ประเด็นของการศึกษาตามโครงสร้างตัวแปรและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงของ
ขบวนการนักศึกษาไทย จะเน้นทาความเข้าใจขบวนการนักศึกษาในภาพรวม เพื่ออธิ บายบริ บทใน
มุมกว้าง แต่จะทาการศึกษาเชิ งลึก ในเฉพาะบางกลุ่มที่เคลื่ อนไหวอย่างโดดเด่น เนื่ องจากคาถาม
สาคัญของงานวิจยั ที่วา่ “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ?” ดังนั้น การเลือกขบวนการนักศึกษาที่
โดดเด่นน่าจะเป็ นตัวแทนของการตอบคาถามว่า “ขบวนการนักศึกษายังมีตวั ตนหรื อความสาคัญอยู่
หรื อไม่ในบริ บทการเมืองไทย และการเคลื่อนไหวของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไร ?” เพราะหากกลุ่ม
ขบวนการเหล่านี้ ยงั ไม่สามารถตอบโจทย์ดงั กล่าวได้ก็คงป่ วยการจะศึกษากลุ่มขบวนการที่มีความ
เคลื่อนไหวโดดเด่นน้อยลงมา

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้ วย ขบวนการทางสั งคม Social Movement
2.1.1 ขบวนการทางสั งคม (Social Movement)
ขบวนการทางสังคม (Social Movement) เป็ นคาศัพท์ทางสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ ที่
พยายามอธิ บายถึงกระบวนการรวมกลุ่มของปั จเจกชนซึ่ งอาจมีผลประโยชน์ หรื ออัตลักษณ์ร่วมกัน
รวมตัวกันเป็ นผูก้ ระทาการรวมหมู่ (Collective Actor) ในลักษณะที่อยูน่ อกวงการเมืองปกติ และมี
เป้ าหมายหลัก ในการปกป้ องหรื อเปลี่ ยนแปลงสังคม หรื อฐานะของกลุ่ มในสังคม (พฤทธิ สาณ
ชุมพล, 2554, น. 345-346)
คาศัพท์ดงั กล่าว เป็ นที่กล่ าวถึ งมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษ ที่ 18 โดย แซง-ซี มอง (SaintSimon) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งได้บญั ญัติศพั ท์น้ ี เพื่อใช้เรี ยก ขบวนการประท้วงทางการเมืองและ
สังคมที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและทัว่ ยุโรป ซึ่ งต่อมาก็ได้แพร่ กระจายและนาไปใช้กบั ผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยกับ
สภาพสังคมกลุ่มอื่น ๆ เช่น ขบวนการแรงงาน (Labour Movement) ในยุโรปตะวันตก เป็ นต้น
อันจะเชื่อมโยงกับชนชั้นกรรมาชีพ (Working Class) และกลายเป็ นขบวนการทางชนชั้น ซึ่ งอธิ บาย
ในทฤษฎีกลุ่มมาร์ กซิ สต์ต่อไป
อย่า งไรก็ ดี ขบวนการทางสั ง คม ก็ ย งั คงมี นัก วิช าการให้ค านิ ย ามที่ หลากหลาย เพราะ
ขบวนการทางสังคมนั้นมีลกั ษณะเป็ นแนวคิดเชิ งยุทธศาสตร์ การให้คานิ ยามจึงสอดคล้องกับการ
มองสั ง คมและสั ง คมในอุ ดมคติ ข องผูก้ าหนดค านิ ย าม รวมไปถึ ง บริ บ ททางสั ง คม สัง เคราะห์
คานิ ยามนั้นขึ้ น นิ ยามต่าง ๆ จึ งสามารถจัดจาแนกและอธิ บายตามฐานคติ ของแต่ละกลุ่ มทฤษฎี
ซึ่ งแต่ละทฤษฎี น้ นั ก็มีท้ งั จุ ดแข็งและจุดอ่อนในการอธิ บายขบวนการทางสังคมที่ น่าสนใจ ดังจะ
ชี้ให้เห็นต่อไป (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 19-23)
ในการจัดแบ่งคาอธิ บายนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ (Crossley, 2002 อ้างถึงใน
มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 13-15) ได้แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 สายทฤษฎี ได้แก่ สายยุโรป
ซึ่ งได้รับอิ ทธิ พลทางความคิดมาจากปรั ชญามาร์ กซิ สต์ เน้นการศึกษาขบวนการโดยเชื่ อมโยงกับ
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สังคมภาพใหญ่ มองสังคมด้วยฐานคติ ของความขัดแย้ง ขบวนการทางสังคมจึ งมี บทบาทเข้าไป
จัดแจงความขัดแย้ง สายนี้ ประกอบด้วยสองทฤษฎี ที่สาคัญ คือ ทฤษฎีมาร์ กซิ สต์ (Marxism) และ
ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ (New Social Movement)
ในขณะที่สายทฤษฎีอเมริ กนั เน้นการศึกษาสังคมในเชิ งประจักษ์ (Empirical) มักสนใจไป
ที่บทบาทของขบวนการในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และศึกษาในเชิงประจักษ์ถึงปั จจัยที่เ อื้อหรื อ
เป็ นอุ ปสรรคต่อขบวนการ กลุ่ มทฤษฎี สายนี้ ประกอบด้วย ทฤษฎี พฤติ กรรมรวมหมู่ (Collective
Behavior) ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory: RMT) ทฤษฎีกระบวนการ
ทางการเมือง (Political Process Theory)และ ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing)
2.1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior)
พฤติกรรมรวมหมู่ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางสังคมที่ไม่ปกติ
มีลกั ษณะไร้โครงสร้าง ไม่มีแบบแผนแน่นอน ไม่ได้อยูภ่ ายใต้บรรทัดฐานทางสังคม หรื อ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีระเบียบแบบแผน ไร้เหตุผล ไร้ทิศทาง (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง,
2552, น. 29)
พฤติกรรมรวมหมู่เป็ นทฤษฎีค่อนข้างบุกเบิกในการศึกษาขบวนการทางสังคม มีพ้ืนฐานมา
จากการศึ ก ษาแนวจิ ตวิทยามวลชน (Mass Phycology) ซึ่ งพยายามอธิ บายปรากฏการณ์ ของการ
รวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในสังคม มีฐานคติ (Assumption) ในการมองฝูงชนในแง่ลบ ไร้ระเบียบ ไร้เหตุผล
เป็ นความผิ ด ปกติ ข องสั ง คม เปรี ย บเสมื อ นรอยด่ า งดาบนผื น ผ้า ขาว ส านัก พฤติ ก รรมรวมหมู่
สามารถแบ่งงานเขียนออกเป็ นสองช่วงใหญ่ๆ คือ งานคลาสสิ ค และ การลงหลักปั กฐานของทฤษฎี
พฤติกรรมรวมหมู่ (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2551ข, น. 40-41)
ในงานคลาสสิ คชิ้ นแรกที่ บุกเบิ กคืองานของ Gustave Le Bon เรื่ อง The Phycology of
Crowd (1960) มีเนื้ อหาหลักคื อการพยายามอธิ บายการเกิ ด “ฝูงชนบ้าคลัง่ ” (Madding Crowd) ซึ่ ง
เป็ นภาวะไร้ อารยธรรมของมนุ ษย์ มีความป่ าเถื่ อนโหดร้ าย และลักษณะไร้เหตุผล ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเกิดจากการสะสมความรู ้สึกไร้ตวั ตนในภาวะแรก (Sense of Invincibility) และปลดปล่อย
สั ญ ชาติ ญ าณดิ บ ดัง กล่ า วออกมาในลัก ษณะของอารมณ์ และจิ ตใจรวมหมู่ ใ นภาวะที่ ส อง (The
Collective Mind) และเกิ ดการแพร่ ระบาดในระยะต่อมา (Contagion Stage) กลายเป็ นถูกควบคุ ม
โดยจิ ตวิท ยาฝูง ชน หรื อเรี ย กว่า โดนสะกดจิ ต หมู่ (Collective Hypnosis) (ประภาส ปิ่ นตบแต่ ง ,
2552, น. 32-38)
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นักคิดสานักคลาสสิ คคนต่อมา คือ Robert E. Park ซึ่ งได้นาทฤษฎี พฤติกรรมรวมหมู่มายัง
ฝั่งอเมริ กา สมมติฐานที่เขารับมาจาก Le bon ในเรื่ องฝูงชนบ้าคลัง่ ถูกเรี ยกใหม่วา่ “สภาวการณ์ไร้
ระเบียบ” (Break-Down) ซึ่ งเกิดขึ้นในสภาวการณ์วา้ วุน่ ทางสังคม (Social Unrest) และนาไปสู่ การ
ก่อรู ปทางสังคมขึ้นมาใหม่ (Re-Formation) อีกทั้งงานของ Park ยังได้อธิ บายถึงการเกิดพฤติกรรม
รวมหมู่ว่าเป็ นกระบวนการในลักษณะของปฏิ กิริยาตอบสนองอย่างต่อเนื่อง (Circular Action) ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการส่ งต่อความไม่พอใจจากบุคคลหนึ่งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่งและย้อนกลับมาผูส้ ่ งเป็ นรู ป
ของวงจร นอกจากนี้ Park ยังสร้างเส้นแบ่งระหว่างฝูงชน (The Crowd) ซึ่ งมีลกั ษณะไร้ เหตุผล กับ
มหาชน (The Public) ซึ่ งมี เหตุ ผลมากกว่า นับเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการมองขบวนการในแง่ ที่ดีข้ ึ น
(ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 38-41)
แต่ ก ระนั้น ส านักคลาสสิ ค ของทฤษฎี พ ฤติ ก รรมรวมหมู่ ก็ ย งั ถู ก วิพ ากษ์วิจารณ์ ว่า มอง
ขบวนการทางสั ง คมด้ว ยอคติ ใ นการศึ ก ษา เพราะข้อ เท็จ จริ ง แล้ว ปั จ เจกชนอาจ ไม่ ไ ด้สู ญ เสี ย
ความสามารถเชิ งเหตุ ผลเมื่ อเข้าสู่ กระบวนการรวมหมู่ ดังนั้น สานักทฤษฎี พฤติ กรรมรวมหมู่ใน
ระยะหลังจึงมีพฒั นาการทางทฤษฎีไปในทางสังคมวิทยามากขึ้น ดังนี้
ทฤษฎีปฏิสังสรรค์เชิ งสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) โดย Herbert Blumer ได้แบ่ง
พฤติ กรรมการรวมหมู่ออกเป็ นสองประเภท คื อ พฤติ กรรมการรวมหมู่ปกติ (Routine Collective
Behavior) และพฤติ ก รรมรวมหมู่ ข้ นั แรก (Elementary Collective Behavior) ซึ่ งถู ก อธิ บ ายว่า จะ
เกิดขึ้นเมื่อการรวมหมู่ข้ นั ปกติหยุดชะงักลง เช่น อาจเกิดจากความว้าวุน่ ใจของปั จเจก หรื อเป็ นการ
ลอกเลี ยนแบบที่ ส่ งต่ อกัน (Circular Action) การรวมหมู่จึงเป็ นพฤติ กรรมที่ ตอบสนองต่ อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมแบบทันด่วน (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 43-45)
นอกจากนี้ Blumer ยังอธิ บายขบวนการทางสังคมว่าส่ วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากพฤติกรรม
การรวมหมู่ข้ นั แรก และมีพฒั นาการต่อ ๆ มา โดยแบ่งพัฒนาการของขบวนการออกเป็ นสองขั้น คือ
ขั้นแรกได้แก่ ขบวนการทางสั ง คมแบบกว้าง (General Social Movement) ซึ่ งเป็ นขบวนการที่ มี
ความสนใจในประเด็ นกว้า งๆ และไม่ มี ก ลไกที่ ชัดเจนในการจัดองค์ก ร เป็ นเพีย งลัก ษณะของ
กระแสวัฒนธรรม (Cultural Drift) ที่เปลี่ยนแปลงปั จเจกไปสู่ ข้ นั ที่สอง หรื อ ขบวนการทางสังคม
แบบเฉพาะ (Specific Social Movement) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนขบวนการที่ตกผลึกความคิด แปรเปลี่ยน
เป็ นองค์กรที่มีจุดเน้นชัดเจน จาเป็ นต้องอาศัยกลไก (Mechanism) ในการการพัฒนาจากขั้นแรกมาสู่
จุดนี้ กลไกเหล่ านั้นได้แก่ การปลุ กเร้ า ความเป็ นกลุ่มก้อน ขวัญกาลังใจ อุดมการณ์ และยุทธวิธี
(มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 32-46)
ทฤษฎี โครงสร้ า ง-หน้า ที่ (Structural-Functionalism) มี นัก คิ ด ที่ ส าคัญ คื อ Neil J Smelser
ซึ่ งได้ดึงกรอบวิเคราะห์จากทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ เรื่ องความเขม็งตึงด้านโครงสร้าง (Structural
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Strain) มาเป็ นฐานคติในการอธิ บาย โดยอธิ บายพัฒนาการของการรวมหมู่เป็ นแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 50-53)
ขั้นแรกได้แก่ ความเอื้ อด้านโครงสร้ า ง (Structural Conduciveness) เป็ นแรงกระตุ ้นการ
รวมหมู่ในลักษณะของปั จจัยที่ส่งผลกระทบ หรื อเอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมรวมหมู่
ขั้นที่สอง ความเขม็งตึงด้านโครงสร้าง (Structural Strain) หรื อสภาวะความสู ญเสี ยระเบียบ
ของสังคม
ขั้นที่สาม การระบาดและแพร่ กระจายของความเชื่ อทัว่ ไป (General Belief) เป็ นการพัฒนา
แรงจูงใจให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ขั้นที่สี่ ปั จจัยเร่ ง (Precipitating Factor) หรื อ ตัวจุดปะทุ (Trigger) ให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่
ขั้นที่หา้ การระดมผูเ้ ข้าร่ วม (Mobilization) ในลักษณะของการกระทาที่เปิ ดเผย
ขั้นที่หก การควบคุมทางสังคม (Social Control) ซึ่ งเป็ นปั จจัยขัดขวางการกาเนิ ดและการ
ขยายตัวของพฤติกรรมการรวมหมู่
นอกจากนี้ Smelser ยังมีการจาแนกการรวมหมู่ออกเป็ น 5 ประเภท ซึ่ ง 3 ประเภทแรกเป็ น
ลักษณะพฤติ กรรมรวมหมู่ข้ นั แรก ได้แก่ 1) ฝูงชนในลักษณะตระหนกกลัว (Panic) ต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม 2) กลุ่มคนที่มีความคลัง่ นิ ยมชัว่ ขณะ (Craze) 3) กลุ่มคนที่ระเบิดความเป็ น
อริ ศตั รู (Hostile Outburst) และอีก 2 ประเภทที่มีลกั ษณะซับซ้อนขึ้น ได้แก่ 1) ขบวนการที่มีเข็มมุ่ง
สู่ บรรทัดฐานสังคม (Norm-Oriented Movement) ซึ่งมีลกั ษณะปกป้ องหรื อรื้ อฟื้ นบรรทัดฐานสังคม
ทัว่ ไป และ 2) ขบวนการที่มีเข็มมุ่งสู่ ค่านิ ยม (Value-Oriented Movement) หรื อพฤติกรรมรวมหมู่ที่
แสดงออกถึงการมีค่านิยมเดียวกัน (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 53-54)
ทฤษฎีการลิดรอนเชิงเปรี ยบเทียบ (Relative Deprivation Theory) อธิ บายว่าการลิดรอนเชิง
เปรี ยบเทียบเกิดขึ้นจากความคับข้องใจร่ วมกัน (Share Frustration) เป็ นมูลเหตุให้เกิดพฤติกรรมรวม
หมู่ ขณะที่อีกส่ วนอธิ บายจากกลุ่มอ้างอิงที่ทาให้เกิดการประเมินหรื อเปรี ยบเทียบระหว่างตนเองกับ
กลุ่มภายนอก ในการเข้าถึงทรัพยากร หรื อพูดให้ถึงที่สุด ทฤษฎี ก ารลิ ดรอนเชิ งเปรี ยบเที ยบก็คือ
ความไม่ สอดคล้องกันระหว่า งความคาดหวังด้านคุ ณค่า กับ สิ่ ง ที่ ไ ด้รับจริ ง เมื่ อช่ องว่างระหว่า ง
ความหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ งมีระยะห่ างมากจนไม่สามารถยอมรับได้ ก็จะนามาสู่ ความข้องใจและ
ความโกรธ และรู้สึกเป็ นผูถ้ ูกลิดรอน ซึ่ งงานของ Ted Robert Gurr ในการศึกษาเรื่ องความรุ นแรง
สามารถอธิ บายได้ชดั เจนว่า การถูกลิดรอนจะนามาซึ่ งการแสดงออกที่กา้ วร้าวและรุ นแรง ทฤษฎีน้ ี
จึงมีลกั ษณะไม่ต่างไปจากทฤษฎีสานักคลาสสิ คเท่าใดนัก (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552)
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎี พฤติกรรมรวมหมู่มกั ถูกวิจารณ์ว่า เป็ นการมองขบวนการทางสังคม
ในทางลบ ในลักษณะของความผิดปกติทางสังคม แต่ในขณะเดี ยวกันก็เป็ นทฤษฎีที่ครอบจักรวาล
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ในการสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ การกระทาการรวมหมู่ได้ท้ งั หมดตั้งแต่การรวมตัวกันชัว่ ครั้ ง
ชัว่ คราวจนถึงขบวนการที่เป็ นองค์กรชัดเจน ซึ่ งกรณี เช่นนี้ อาจทาให้เราสามารถอธิ บายขบวนการ
ได้เพียงผิวเผิน หรื อกล่าวคือ ทฤษฎีดงั กล่าวยังเป็ นการมองขบวนการอย่างหยุดนิ่ ง ไม่มีพลวัต ทั้งที่
จริ งแล้วขบวนการทางสังคมสามารถมีพฒั นาการอย่างต่อเนื่ อง การอธิ บายที่เน้นเพียงช่วงการก่อตัว
ของพฤติกรรมรวมหมู่จึงเป็ นการอธิ บายที่ ละเลยต่อความเปลี่ ยนแปลงของขบวนการทางสังคม
หลังจากนั้น และแม้วา่ ทฤษฎีน้ ี จะถูกมองว่าเชยและล้าหลัง แต่ก็ยงั ถือเป็ นทฤษฎีในช่วงบุกเบิกของ
การศึกษาขบวนการทางสังคมที่สาคัญ
ในที่น้ ี ผูเ้ ขียนวิจยั เห็นว่า ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ยงั มีส่วนที่สาคัญต่อการศึกษาขบวนการ
นัก ศึ ก ษา (Student Movement) ในแง่ ข องการอธิ บ ายปฏิ กิ ริ ย าของนัก ศึ ก ษาในระดับ ปั จ เจกชน
ต่อการเข้าร่ วมขบวนการต่าง ๆ ที่ มีลกั ษณะทันที ทนั ใดต่อสถานการณ์ ทางสังคมหรื อการเมื อง
เป็ นปรากฏการณ์แบบฉับพลัน จนอาจเรี ยกว่าเป็ นพฤติกรรมรวมหมู่ข้ นั แรกตามทฤษฎีของ Blumer
ปรากฏการณ์เหล่านี้ เช่ น กรณี ของการรวมตัวต่อต้านรัฐประหารในช่วงหลังรัฐประหารระยะแรก
ซึ่ งอาจไม่ได้มีองค์กรนาแต่เกิดจากปั จเจกชนรวมตัวกันภายใต้สภาวะการความว้าวุน่ ทางสังคม หรื อ
แม้กระทัง่ การเข้าร่ วมสนับสนุ นการเคลื่ อนไหวทางการเมื องแบบออนไลน์ โดยการประท้วงเชิ ง
สัญลักษณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านเครื่ องมือของสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นต้น
2.1.3 ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory: RMT)
ทฤษฎี ระดมทรัพยากรพัฒนาขึ้นจากการมองว่า “ทฤษฎี พฤติกรรมรวมหมู่” มีขอ้ จากัดใน
การวิเคราะห์จากฐานคติที่คบั แคบ การมองเงื่ อนไขของการเกิดขบวนการทางสังคมเริ่ มจากความ
เดื อ ดร้ อ นร่ วมของผู ้ค น (Shared Grievances) อาจเป็ นเพี ย งแค่ เ งื่ อ นไขที่ จ าเป็ น (Necessary
Condition) แต่ก็ยงั ไม่ใช่ เงื่ อนไขที่เพียงพอ (Sufficiency Condition) ต่อการอธิ บายอย่างรอบด้าน
เพราะปั ญหาความเดือดร้อนนั้นสามารถพบได้ทวั่ ไปในสังคม แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะออกมา
รวมกลุ่ ม เพื่ อตอบสนองต่ อปั ญหาเหล่ า นั้น ดัง นั้น ปั จจัย ด้า นองค์ก รการเคลื่ อนไหว การระดม
ทรัพยากร มิติการของต่อสู ้และยุทธวิธี รวมทั้งโครงสร้ างโอกาสทางการเมือง จึงถูกนามาพิจารณา
ในการพัฒนาทฤษฎีดว้ ย (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2551ก, น. 361-362)
ขณะที่อีกมิ ติหนึ่ งนั้น ทฤษฎี การระดมทรั พยากรก็มีความใกล้เคียงกับ การมองการเมือง
แบบกลุ่ ม ผลประโยชน์ -กลุ่ ม ผลั ก ดั น (Politics of Pressure Group) กล่ า วคื อ ทฤษฎี กลุ่ ม
ผลประโยชน์-กลุ่มผลักดัน มองว่าการเมืองเป็ นเรื่ องของการต่อรองด้านทรัพยากร การรวมกลุ่มจึง
เกิ ดขึ้ นเพื่อสร้ างแรงต่อรองในแง่ น้ ี และกลุ่มผลประโยชน์-กลุ่ มผลักดันจะใช้พ้ืนที่ ทางการเมื อง
ในระบบปกติ เพื่อให้ไ ด้ผลประโยชน์ใ นการจัดสรรทรั พยากรผ่า นการก าหนดนโยบายของรั ฐ
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การมองการเมื องตามทฤษฎี ดงั กล่ า วนี้ ถู กวิจารณ์ ว่ามองรั ฐเป็ นเพียงแค่ภาพสะท้อนการต่อรอง
ทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เป็ นการมองการเมืองแบบหยุดนิ่งและไม่คานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ า งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทั้ง ที่ ใ นบางครั้ งรั ฐ เองก็ เ ป็ นผู ้ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง
ขณะเดี ยวกันการมองการเมืองเช่ นนี้ ก็มกั จากัดการวิเคราะห์การต่อรองทรัพยากรอยู่ภายในพื้นที่
ระบบการเมืองปกติ (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 68-73) ซึ่ งอาจละเลยผูท้ ี่อยูน่ อกวงการเมืองเชิ ง
สถาบัน เช่ น คนชายขอบ หรื อ ผูถ้ ู ก กี ดกัน ทางสั ง คม ในแง่ น้ ี ทฤษฎี ก ารระดมทรั พ ยากรจึ ง ถู ก
พัฒนาขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่ของการวิเคราะห์การเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์-กลุ่มผลักดันดังกล่าว
งานบุกเบิกของ Mancur Olson ได้สร้างฐานคติใหม่ให้กบั การวิเคราะห์ขบวนการว่า
การเกิ ดขึ้นของกลุ่มหรื อขบวนการทางสังคมเป็ นสิ่ งปกติ และปั จเจกบุคคล (ที่มี
เหตุผล) จะเข้าร่ วมกระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ร่วม (Collective Goods) หรื อ
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Goods) ถ้าต้นทุนการเข้าไปมีส่วนร่ วมของปั จเจกบุคคลไม่
มากไปกว่าผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลที่จะได้รับ
การวิเคราะห์ขบวนการด้วยฐานคติดงั กล่าว เปลี่ยนนัยยะต่อการมองขบวนการโดยสิ้ นเชิ ง
การมองการกระทาของมนุษย์โดยมีรากฐานจากปั จเจกชนที่มีเหตุผล ทาให้มีรากฐานการอธิ บายอยู่
ที่การคานวณผลได้เสี ยของปั จเจกชนในการเข้าร่ วมขบวนการ นอกจากนั้น Olson ยังชี้ ให้เห็นว่า
การเคลื่ อนไหวนั้น มี ผูร้ ั บ ประโยชน์ โดยที่ ไ ม่ ย อมจ่ า ย (Free Rider) ในลัก ษณะของการร่ วมรั บ
ประโยชน์แต่ไม่ได้ร่วมเคลื่ อนไหวกับกลุ่ม ตัวแบบมนุ ษย์ทางเศรษฐกิ จที่สมเหตุสมผล (Rational
Economic Man Model) จึ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ อธิ บ ายว่า เหตุ ใ ดผูค้ นจึ ง ร่ ว มหรื อ ไม่ ร่ ว มด าเนิ น
กิจกรรมในบางสถานการณ์ ซึ่ งเหตุกระตุน้ ร่ วม (Collective Incentive) นั้นอาจไม่ได้ส่งผลกระทบ
ให้ปัจเจกเข้ามาร่ วมกิจกรรมโดยตรง และในบางครั้งต้องอาศัยเหตุกระตุน้ สาหรับปั จเจก (Selective
Incentive) เช่น รางวัล การทาโทษ หรื อผลประโยชน์เฉพาะบุคคล เป็ นแรงกระตุน้ ในการให้เข้าเป็ น
สมาชิกหรื อดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 74-76)
ต่อมา Oberschall ได้นาแนวคิดของ Olson ไปพัฒนาเพื่ออธิ บายถึ งการเข้าร่ วมขบวนการ
อย่างละเอียดขึ้น จากสมาชิกเป็ นผูร้ ่ วมขบวนการและผูน้ าขบวนการ ซึ่ งในระดับปั จเจกบุคคลของ
ผูร้ ่ วมขบวนการนั้น แนวคิดเรื่ องเหตุกระตุน้ สาหรับปั จเจก (Selective Incentive) ได้ถูกนามาอธิ บาย
เพิ่มเติมเรื่ อง รางวัล (Rewards) และต้นทุนความสู ญเสี ย (Cost) ว่าต่างก็มีส่วนในการทาให้ปัจเจก
คานวณผลได้ผลเสี ยใจการเข้าร่ วมขบวนการ และในอีกนัยยะหนึ่ งยังอธิ บายไปถึ งกระบวนการ
ระดมทรัพยากรภายในขบวนการได้ดว้ ย เช่น สมาชิ กที่มีส่วนร่ วมขบวนการระดับแกนกลาง หรื อ
ลงทุนทรัพยากรมากกว่า ก็อาจมีส่วนได้รับส่ วนแบ่งเพิ่มขึ้นจากผลสาเร็ จของขบวนการเป็ นรางวัล
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และในภาพที่กว้างออกมา Olson ยังได้อธิ บายถึงกระบวนการระดมทรัพยากรด้วยว่า “ทรัพยากรจะ
ถูกระดมด้วยวิธีการโยกย้ายทรัพยากร” ซึ่ งเขาได้ต้ งั ข้อสังเกตได้สองประการคือ 1) การปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างในสังคมมี ผลต่อการระดมทรัพยากร เช่ น ในช่ วงที่เศรษฐกิ จดี ขบวนการอาจสามารถ
ระดมทรัพยากรในการเคลื่อนไหวได้มากกว่าช่วงที่คนต้องหาเช้ากินค่า และ 2) การระดมทรัพยากร
อาจได้ผลมากกว่าหากเป็ นทรัพยากรภายนอกขบวนการ เพราะทรัพยากรที่วา่ นี้ ส่วนใหญ่จะมาจาก
แหล่งที่มีทรัพยากรมากกว่าสมาชิกของขบวนการ แหล่งที่วา่ นี้ได้แก่ชนชั้นนาหรื อผูส้ นับสนุนขาจร
รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 55-60)
2.1.3.1 องค์กร เป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ งในการวิเคราะห์ข บวนการ
ตามทฤษฎีการระดมทรัพยากร หน่ วยย่อยที่สาคัญในการวิเคราะห์ขบวนการจึงหนี ไม่พน้ องค์กร
ของขบวนการทางสังคม (Social Movement Organization: SMO) ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั องค์กรที่ เป็ น
ทางการ ไม่เป็ นทางการ หรื อเป็ นเพียงเครื อข่ายซึ่ งมี ปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมหลวมกว่าองค์กร และ
หลาย ๆ องค์กรที่ เคลื่ อนไหวในประเด็ นทางสั งคมเดี ยวกันก็อาจประกอบกันเป็ นอุ ตสาหกรรม
ขบวนการทางสั ง คม (Social Movement Industrialization: SMI) ในส่ ว นนี้ McCarthy และ Zahl
เสนอว่า องค์กรของขบวนการทางสังคมเปรี ยบเสมือนองค์กรทางธุ รกิจที่มีหน้าที่ในการตอบสนอง
ต่ออุปทานของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ จะอาจมีค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนคือทรัพยากรต่าง ๆ
ในขณะที่องค์กรก็สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคบรรลุเป้ าหมายในด้านต่าง ๆ
ดังนั้น หากองค์กรเป็ นช่ องทางการติดต่อระหว่างกลุ่ มและสมาชิ ก ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกและองค์กรของขบวนการทางสังคมจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้องนามาวิเคราะห์ และเพื่อ
ง่ า ยต่ อ การท าความเข้า ใจ ผูว้ ิ จยั ได้นาการจัดประเภทของผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องกับ องค์ก ร โดย รศ.ดร.
ประภาส ปิ่ นตบแต่ง (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 79-81) มาอธิ บายดังนี้
หนึ่ ง สมาชิ ก ผูร้ ่ ว มจุ ดหมายเดี ย วกัน หรื อ ผูย้ อมรั บ ขบวนการ (Adherent) เป็ น
ปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มที่เข้าใจในเป้ าหมายร่ วมของขบวนการทางสังคม
สอง สมาชิ ก ผู้ส นั บ สนุ น (Constituent) หมายถึ ง ปั จ เจกบุ ค คลหรื อองค์ ก รที่
สนับสนุนขบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคม ซึ่ งแบ่งออกเป็ นผูส้ นับสนุ นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
(Potential Beneficiary) และผูส้ นับสนุนแต่ไม่ได้รับประโยชน์ (Conscience Adherent) หรื อเรี ยกอีก
อย่างหนึ่ งว่าเป็ นกลุ่มที่เห็ นอกเห็ นใจและสนับสนุ นด้วยมโนธรรมสานึ ก ซึ่ งอาจเป็ นผูส้ นับสนุ น
ขาจร (Isolate Constituent) ที่ มี ล ัก ษณะความผูก พันน้อยกว่า และในทางกลับ กันก็ อาจมี ผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์แต่ไม่ยอมสนับสนุน (Free Rider) เป็ นสมาชิกแฝงอยูด่ ว้ ย
สาม สาธารณชนผูเ้ ฝ้ ามอง (Bystander Public) ซึ่ งอาจไม่ใช่สมาชิ กผูร้ ่ วมจุดหมาย
เดียวกัน แต่ก็ไม่ถึงขั้นของการเป็ นปฏิปักษ์ (Opponent)
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สี่ ฝ่ ายตรงกันข้าม (Opponent) คือผูท้ ี่ไม่เห็ นด้วยกับจุดหมายและการกระทาของ
ขบวนการ อาจเป็ นฝ่ ายตรงข้ามที่เป็ นชนชั้นนา (Elite Opponent) หรื อ ฝ่ ายตรงข้ามที่เป็ นมวลชน
ก็ได้ (Mass Opponent)
McCarthy และ Zahl อธิ บายว่า หน้าที่โดยทัว่ ไปขององค์กรก็คือการทาให้ผคู ้ นใน
สังคมกลายเป็ นผูย้ อมรับขบวนการ และพยายามดึ งเอาผูย้ อมรับขบวนการเหล่ านั้น เข้ามาเป็ น
สมาชิ กผูส้ นับสนุ น เพื่อประโยชน์ดา้ นทรัพยากรขององค์กร ทั้งนี้ สมาชิ กผูส้ นับสนุ นอาจเข้าร่ วม
ขบวนการด้วยหวังถึ งผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรื อ เป็ นผูส้ นับสนุ นด้วยมโนธรรมสานึ กก็เป็ นได้
(มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 62-63) ในขณะเดียวกัน การที่องค์กรประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย
เช่นนี้ ก็อาจทาให้เกิดปั ญหาตามมาใน 3 ลักษณะ (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 81-83)
ประการแรก ผูส้ นับสนุ นแต่ไม่ได้รับประโยชน์ มักเป็ นผูม้ ีทรัพยากรมากกว่า แต่มี
ความผู ก พัน กับ องค์ ก รน้อ ย อาจท าให้ ผู ้ส นับ สนุ น ส่ ว นนี้ เปลี่ ย นใจได้ง่ า ยและอาจถอนการ
สนับสนุนขบวนการ ไปสนับสนุนขบวนการอื่น ๆ ต่อ และองค์กรของขบวนการทางสังคมที่พ่ ึงพา
ผูส้ นับ สนุ น ขาจรเหล่ า นี้ ก็ ม ัก เป็ นองค์ก รที่ มี ค วามไม่ ม ั่นคง เนื่ อ งจากต้องพึ่ ง พาทรั พ ยากรจาก
ภายนอกจ านวนมาก จ าเป็ นต้อ งอาศัย การโฆษณาและการประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ น กิ จ กรรมหลัก
ขององค์กร
ประการที่ ส อง หากผูส้ นับ สนุ นที่ ไ ด้รั บ ประโยชน์ และผูส้ นับ สนุ นที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ถูกเชื่ อมโยงผ่านการสร้ างเครื อข่ายแบบพันธมิตรและแรงจูงใจเพียงอย่างเดี ยว ทั้งสอง
ฝ่ ายอาจมีความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งกัน เนื่องจากมีเป้ าหมายในการเข้าร่ วมขบวนการที่ต่างกัน
ประการที่สาม ความแตกต่างหลากหลายของผูส้ นับสนุ นที่มีเหตุผลในการเข้าร่ วม
ขบวนการต่างกัน ย่อมส่ งผลให้เกิดความลักลัน่ ในด้านยุทธวิธีและกระบวนการต่อสู ้ของขบวนการ
2.1.3.2 ทรัพยากร เป็ นอีกองค์ประกอบหลักในการศึกษาขบวนการทางสังคมด้วย
ทฤษฎี การระดมทรัพยากร มีล ักษณะความสัมพันธ์ กบั ขบวนการในแง่ของการเป็ นปั จจัยที่ ส่งผล
ส าเร็ จ ต่ อ เป้ าหมายของขบวนการ ซึ่ ง Edwards และ McCarthy ได้ส รุ ป และจ าแนกทรั พ ยากร
ดังกล่าวออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
หนึ่ง ทรัพยากรด้านหลักธรรมจรรยา (Moral Resource) เป็ นทรัพยากรที่สาคัญและ
มัก เป็ นทรั พ ยากรที่ สั ม พันธ์ ก ับ คนนอกขบวนการ ทรั พ ยากรเหล่ า นี้ จึ ง มี ค วามยื ดหยุ่นสู ง เช่ น
ความชอบธรรม (Legitimacy) การสนับสนุ นร่ วมมือ (Solidarity Support) การสนับสนุ นกาลังใจ
(Sympathetic Support) และการสนับสนุนจากผูม้ ีชื่อเสี ยงในสังคม (Celebrity)
สอง ทรั พ ยากรด้า นวัฒ นธรรม (Cultural Resource) อาจเป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ
ผลผลิตทางวัฒนธรรม เช่น เครื่ องมือทางความคิด (Conceptual Tools) ความรู้เฉพาะเรื่ อง หรื ออาจ
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เป็ นความรู ้ที่แฝงอยูใ่ นตัวคนเกี่ยวกับการทางานบางด้าน (Tactic Knowledge) ซึ่ งทรัพยากรในด้าน
นี้เข้าถึงได้ง่ายและสามารถพบได้ทวั่ ไปในสังคม
สาม ทรัพยากรด้านองค์กร-สังคม (Social-Organization Resource) ประกอบด้วย
โครงสร้ า งพื้ น ฐานอัน ได้ แ ก่ ท รั พ ย์สิ น สาธารณะต่ า ง ๆ และองค์ ก ร ซึ่ งอาจจัด ตั้ง เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของขบวนการหรื อไม่ก็ได้
สี่ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) นับเป็ นทรัพยากรที่จบั ต้องได้มากกว่าด้าน
ผ่าน ๆ มา ทรัพยากรด้านนี้รวมความไปถึงทักษะ ประสบการณ์ และความชานาญอันเป็ นมูลค่าเพิ่ม
ของทรัพยากรด้วย แต่การจะนาส่ วนต่าง ๆ มาใช้หรื อจัดวางในองค์กรนั้น ก็จาเป็ นต้องคานึ งถึ ง
ความยินยอมพร้อมใจของบุคคลด้วย
ห้า ทรัพยากรทางวัตถุ (Material Resource) นับเป็ นทรั พยากรที่ได้รับความสนใจ
มากที่ สุดในการวิเคราะห์ ขบวนการ ทรั พยากรประเภทนี้ อาจเป็ นทุ นเงิ นตรา (Financial Capital)
หรื อ ทุนฝี มือมนุษย์ (Physical Capital) ก็ยอ่ มได้
และการที่ ขบวนการจะเข้า ถึ งทรั พยากรเหล่ านี้ ก็จาเป็ นจะต้องอาศัยกลไกต่างๆ
เพื่อให้เกิดการได้มาซึ่ งทรัพยากร ได้แก่ (1) การระดมจากผูส้ นับสนุน (Aggregation) ซึ่ งนับเป็ นวิธี
ที่พบได้บ่อยครั้งของกระบวนการระดมทรัพยากร อาจเป็ นการระดมทั้งทุนทรัพย์และทุนด้านอื่น ๆ
(2) การผลิตเอง (Self-Production) เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรที่ได้มา อาจเป็ นการผลิต
สิ นค้าทั้งวัตถุ และวัฒนธรรม หรื อแม้กระทัง่ การพัฒนาทรั พยากรบุ คคลที่ มีอยู่ (3) การเข้านาใช้
(Co-Optation) ซึ่ งหมายถึงการเข้าหยิบยืมทรัพยากรจากองค์กรทางสังคมอื่น ๆโดยโปร่ งใสและ
ได้รับอนุญาต และการเข้าครอบครอง (Appropriation) ซึ่ งเป็ นการฉวยประโยชน์อย่างมีเลศนัย และ
(4) การอุปถัมภ์ (Patronage) ทั้งในด้านตัวเงิ นและด้านทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นวิธีที่ค่อนข้างนิ ยมใน
ขบวนการทางสังคมอีกรู ปแบบหนึ่ง
สาหรับข้อวิจารณ์ต่อทฤษฎีการระดมทรัพยากร คือ การเป็ นทฤษฎีที่เน้นอธิ บายถึง
ปั จจัยและอุปสรรคต่อความความสาเร็ จของขบวนการทางสังคม แต่ก็ยงั ไม่ได้ตอบคาถามสาคัญใน
เรื่ อ งของที่ ม าและการก าเนิ ด ของขบวนการ อี ก ทั้ง ทฤษฎี ก ารระดมทรั พ ยากรนี้ ถู ก มองว่า ให้
ความสาคัญกับประเด็นด้านเศรษฐกิ จมากเกิ นไป แต่กลับละเลยสิ่ งที่เป็ นประเด็นด้านการเมืองซึ่ ง
น่าจะเป็ นปัจจัยสาคัญในการอธิบายความสาเร็ จและล้มเหลวของขบวนการทางสังคม
ในงานศึ กษาขบวนการนักศึ กษาชิ้ นนี้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าทฤษฎี การระดมทรั พยากร มี
จุดเด่นในการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของขบวนการ รวมถึงปั จจัยจากโครงสร้างเหล่านั้นที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จของขบวนการ เช่ นเดี ยวกันกับขบวนการนักศึ กษาไทย ที่ ตอ้ งอาศัยการวิเคราะห์
โครงสร้างและทรัพยากรภายในขบวนการ เพื่อหาสาเหตุดา้ นหนึ่ งของการปรับตัวของขบวนการ
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นัก ศึ ก ษา ดังนั้นแล้วตัวแปรต่ าง ๆ ทั้ง เรื่ องของทรั พ ยากรภายในขบวนการ และวิธี การระดม
ทรัพยากรจึงนามาเป็ นส่ วนหนึ่งในการวิเคราะห์ของงานชิ้นนี้
2.1.4 ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory)
ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง เป็ นการขยายฐานความคิดเรื่ องปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ
ของขบวนการทางสังคม ขยายจากการคิดภายใต้กรอบขององค์กรในทฤษฎีการระดมทรัพยากร สู่
กรอบของปั จจัยภายนอก อันได้แก่แนวคิ ดหลัก ๆ คือ โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political
Opportunity Structure) ฝ่ ายต่อต้านขบวนการทางสังคม (Counter-Movement) (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง,
2552, น. 93) การควบคุมทางสังคม (Social Control) และการปลดปล่อยทางความคิ ด (Cognitive
Liberation) (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 85-86)
ทฤษฎี กระบวนการทางการเมื องมองว่า การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมเหล่ า นี้ ไ ม่ ได้ส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่อการเปลี่ ย นแปลงขบวนการ ดัง ที่ อธิ บ ายไว้ใ นทฤษฎี การรวมหมู่ (Collective
Behavior) หากแต่การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมเป็ นแค่ ปัจจัยที่ เอื้ อให้เกิ ดหรื อเป็ นอุ ปสรรคต่อการ
เคลื่ อนไหวประท้วงทางสังคมเท่านั้น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อขบวนการในทางอ้อมมากกว่า และดังที่
กล่าวไป นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จะเป็ นตัวกาหนดโอกาสทาง
การเมืองให้กบั ขบวนการแล้ว ทฤษฎี น้ ี ยงั ได้อธิ บายต่อไปอีกว่า ขบวนการทางสังคมอาจสามารถ
สร้ างโอกาสทางการเมื องขึ้นเองจากการเคลื่ อนไหวต่อสู ้ และยังสามารถส่ งต่อโอกาสเหล่ านี้ ให้
ขบวนการอื่น ๆ ด้วย (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 93-94)
ดังนั้น ฐานคติที่สาคัญของทฤษฎี กระบวนการทางการเมือง จึงประกอบด้วยสองประเด็น
คือ 1) การเน้นการวิเคราะห์ไปที่ “การเมือง” ในลักษณะของการเมืองเชิงสถาบันและโครงสร้างทาง
การเมือง และ 2) พิจารณาขบวนการทางสังคมในฐานะที่เป็ น “กระบวนการ” (Process) ตั้งแต่
ขั้น ตอนการเกิ ด จนการถดถอยของขบวนการ ซึ่ งท าให้ก ารศึ ก ษาขบวนการตามทฤษฎี น้ ี เ ป็ น
ขบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง และมีพลวัตตลอดเวลา
แต่ ก็ไ ม่ใ ช่ ว่าทฤษฎี ก ระบวนการทางการเมื องจะละเลยปั จจัยด้านองค์ก ร ดังที่ใ นความ
สนใจ 3 ประการที่ทฤษฎีพูดถึง (McAdam อ้างใน ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552) ได้แก่ (1) ระดับ
ความพร้อมด้านองค์กร (Degree of Organizational Readiness) ซึ่ งรวมตั้งแต่ ผูน้ าหรื อแกนนาใน
องค์กร สมาชิกองค์กร โครงสร้างแรงจูงใจ ไปจนถึงนวัตกรรมด้านยุทธวิธีการต่อสู ้ (2) ระดับความ
พร้ อมด้านจิ ตสานึ กของการต่อสู ้ (Level of Insurgent Consciousness) และ (3) โครงสร้ างโอกาส
ทางการเมือง (Political Opportunity Structure) ซึ่งเป็ นจุดเน้นที่จะพูดถึงในทฤษฎีต่อไป
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2.1.4.1 โครงสร้ างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) ในแง่
หนึ่ งแล้วเป็ นการพยายามอธิ บายปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จและล้มเหลวของขบวนการ
มีการศึกษาและสารวจเปรี ยบเทียบขบวนการในแต่ละที่และพัฒนาออกมาเป็ นตัวชี้ วดั โครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อก ตัวชี้ วดั ที่ สาคัญและเห็ นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการศึ กษา
ขบวนการนักศึกษา ดังนี้
Tarrow (Tarrow, 1991 อ้างใน ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 101-102) ได้พฒั นา
ตัวชี้ วดั ของโครงสร้ างโอกาสทางการเมือง และแบ่งออกเป็ นนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ 4 ประการ ได้แก่
(1) ระดับ ของการเปิ ดหรื อปิ ดของระบบการเมื อ ง (Degree of Openness or Closure of Polity)
(2) เสถียรภาพหรื อความไร้เสถียรภาพทางการเมือง (Stability or Instability of Political Alignment)
(3) การมีหรื อไม่มีพนั ธมิตรและผูส้ นับสนุ น (Presence or Absense of Allies and Support Groups)
และ (4) การแตกแยกในหมู่ช นชั้นนาหรื อความอดกลั้น ผ่อนปรนหรื อไม่ ของชนชั้นนาต่ อการ
เคลื่อนไหวประท้วง (Division Within The Elite or Its Tolerance or Intolerance of Protest)
นอกจากนี้ Tarrow ยังได้อธิ บายต่อไปว่าโครงสร้างโอกาสทางการเมืองยังสามารถ
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทอัน ได้แ ก่ (1) โอกาสระดับ พื้ น ฐาน (Fundamental Opportunity) ซึ่ งมี
ลักษณะแข็งตัวและเปลี่ ยนแปลงได้ยาก เช่ น ความเข้มแข็งหรื ออ่อนแอของรั ฐ เป็ นต้น และ (2)
โอกาสที่เกิดขึ้นได้ฉับพลัน (Immediate Opportunity) ซึ่ งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น การจัดระเบียบ
ทางการเมือง การปราบปรามขบวนการ เป็ นต้น
งานอีกชิ้นที่สาคัญเป็ นของ Kriesi และคณะ (1995) เป็ นงานที่อธิ บายประเภทของ
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองอย่างเป็ นระบบ เหมาะแก่การนาไปใช้กาหนดตัวแปรในการศึกษา
โครงสร้ า งทางการเมื องส าหรับ ขบวนการทางสังคม ซึ่ ง Kriesi ได้นิย ามโครงสร้ างโอกาสทาง
การเมืองไว้ว่าเป็ น “ข้อบ่งชี้ หรื อตัวชี้ วดั ถึงความกล้าของผูก้ ระทา (Actors) ทางสังคมและการเมือง
ในการที่จะใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อก่อรู ปขบวนการทางสังคมว่ามีเพิ่มมากขึ้นหรื อน้อยลง”
ซึ่ งนับว่าเป็ นการสร้างตัวชี้วดั ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ในขบวนการทางสังคม กับ สมรรถนะในการระดมทรัพยากรของขบวนการ ซึ่ งโครงสร้างโอกาส
เหล่านั้น ได้แก่
ประการแรก โครงสร้ า งรอยปริ แยกระดับ ชาติ (National Cleavage Structure)
หมายถึง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนชั้นนา องค์กร หรื อสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นโอกาส
ให้ขบวนการสามารถโน้มน้าวและดึงสถาบันที่ขดั แย้งเหล่านั้นมาเป็ นพันธมิตรทางการเมืองได้ แต่
กรณี น้ ี ไม่รวมถึงรอยปริ แยกเชิ งโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม เพราะรอยปริ แยกอันหลังนี้ จะเอื้อ
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ให้เกิ ดอัตลักษณ์ ใหม่ข้ ึ นในสังคม เป็ นกรอบวิเคราะห์ แบบขบวนการทางสังคมใหม่เสี ยมากกว่า
เว้นเสี ยแต่วา่ ขบวนการทางสังคมใหม่ที่วา่ นี้จะสร้างการระดมมวลชนขึ้นมาได้
ประการที่สอง โครงสร้างเชิ งสถาบัน (Institutional Structure) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
ความสาเร็ จและล้มเหลวของขบวนการ อันสามารถแบ่งเป็ น (1) เงื่อนไขโครงสร้างสถาบันที่ส่งผล
กระทบต่อปั จจัยนาเข้า (Input) ในระบบการเมือง เช่น พรรคการเมือง เป็ นต้น และ (2) เงื่อนไขที่
ส่ งผลต่อผลลัพธ์ (Output) เช่น การนานโยบายไปปฏิบตั ิ การกระจายอานาจ เป็ นต้น
ซึ่ งตัวแปรสาคัญในโครงสร้างเชิ งสถาบันที่เอื้อให้ขบวนการสามารถเข้าถึงระบบ
การเมื อ ง ได้แ ก่ การที่ ร ะบบการเมื อ งเป็ นระบบเปิ ด การกระจายอ านาจให้ ก ับ ท้อ งถิ่ น ความ
หลากหลายในการครอบครองอานาจ ระบบราชการอ่อนแอ ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ระบบ
กฎหมายแบบแองโกล-แซกซอน ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
ประการที่ ส าม ยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง โครงสร้ า งที่ ด ารงอยู่ (Prevailing Structure
Strategies) หมายถึง ยุทธศาสตร์ หรื อท่าทีของผูม้ ีอานาจทางการเมืองที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการของ
ขบวนการทางสังคม ซึ่ งยุทธศาสตร์ เหล่านี้มกั ก่อตัวขึ้นจากวัฒนธรรมทางการเมืองระดับชาติซ่ ึ งอาจ
เกี่ ย วข้อ งกับ ขบวนการทางสั ง คม ได้แ ก่ (1) วัฒ นธรรมแบบกี ดกัน ขัด ขวาง และปราบปราม
(Exclusive) โดยรัฐมองว่าขบวนการทางสังคมมีความขัดแย้งกับรัฐ และต้องกี ดกันให้อยู่ภายนอก
ระบบการเมื อ งปกติ รั ฐ จึ ง มี ยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง ปฏิ บ ัติ ใ นการปราบปราม หรื อ ใช้ค วามรุ น แรงต่ อ
ขบวนการ และ (2) วัฒนธรรมแบบยอมรับปรับร่ วม (Inclusive) โดยการเปิ ดช่องทางในระดับต่าง ๆ
ให้กบั การเคลื่อนไหว
แต่ อย่า งไรก็ ต ามวัฒนธรรมดัง กล่ า วอาจส่ ง ผลตรงข้า มกับ ขบวนการ กล่ า วคื อ
วัฒนธรรมแบบยอมรั บ ปรั บ ร่ วมนั้นอาจส่ ง ผลในทางการครอบง าขบวนการโดยรั ฐ ในขณะที่
วัฒนธรรมแบบกี ดกันอาจทาให้คนชายขอบการเมืองลุ กขึ้นสู ้มากยิ่งขึ้นก็เป็ นได้ ทั้งนี้ การที่รัฐจะมี
ยุทธศาสตร์ หรื อวัฒนธรรมแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กบั พัฒนาการด้านประชาธิ ปไตยของแต่ละรัฐ และ
มรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ตกทอดมาสู่ ผมู ้ ีอานาจ
ประการสุ ดท้าย โครงสร้างพันธมิตร (Alliance Structure) นับว่าเป็ นอีกบริ บททาง
การเมืองที่สาคัญ ยิง่ ช่วงเวลาที่ระบบการเมืองเปิ ดกว้างนั้น ขบวนการก็ยงิ่ มีโอกาสการเพิ่มพันธมิตร
ที่ มี ศ ัก ยภาพในการเคลื่ อ นไหว โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง คื อ พัน ธมิ ต รที่ อ าจนับ ว่า เป็ น “ฝ่ ายที่ ส าม”
(Third Parties) เนื่องจากสมมติฐานที่สาคัญของ Lipsky (Lipsky, 1970 อ้างใน ประภาส ปิ่ นตบแต่ง,
2552, น. 109) ที่กล่าวว่า ความสาเร็ จ หรื อล้มเหลวของขบวนการ อาจขึ้นอยู่กบั การสนับสนุ นจาก
ฝ่ ายที่สาม หรื อที่เรี ยกอีกอย่างว่า “การสนับสนุนจากสังคม”
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นอกจากโครงสร้ างโอกาสทางการเมืองแล้ว การวิเคราะห์โอกาสย่อมต้องเกิ ดขึ้น
พร้ อ มกับ การวิ เคราะห์ อีก ปั จ จัย หนึ่ ง ทางการเมื องที่ ม าพร้ อมกัน คื อ ข้อ จากัด (Constraint) ซึ่ ง
ประกอบด้วยมิติต่างที่มกั จะตรงข้ามกับโอกาส และส่ งผลลบต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการทาง
สังคม อาจรวมตั้งแต่ โครงสร้ างทางการเมืองที่ปิดกั้น ไปจนถึงการควบคุ มสังคม (Social Control)
และฝ่ ายต่อต้านขบวนการทางสังคม (Counter-Movement) (มณี มยั ทองอยู,่ 2557)
2.1.4.2 ฝ่ ายต่ อต้า นขบวนการทางสั ง คม (Counter-Movement) เป็ นการเกิ ดขึ้ น
ของขบวนการบางลัก ษณะที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นคู่ ข ดั แย้งกับ รั ฐ หากแต่ เกิ ดขึ้ นเพื่ อตอบสนองขบวนการ
ด้วยกันเอง ดังนั้นแล้วการที่ทฤษฎี กระบวนการทางการเมืองเลื อกวิเคราะห์แต่รัฐอย่างเดี ยวจึงไม่
เพียงพอต่อการเป็ นปั จจัยสู่ ความสาเร็ จและล้มเหลวของขบวนการทางสังคม ฝ่ ายต่อต้านขบวนการ
นั้น มีลกั ษณะเป็ นขบวนการโต้กลับ (Reactive Movement) ซึ่ งมีจุดหมายตรงกันข้ามกับขบวนการ
ทางสังคมบุกเบิก (Initiative Movement) อาจเกิดขึ้นเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างของ
สั ง คม (Social Change) หรื อ เป็ นแค่ เ พื่ อ รั ก ษาสถานะทางสั ง คมเดิ ม (Status Quo) ก็ ไ ด้ (มณี ม ัย
ทองอยู,่ 2557, น. 110-114)
ส าหรั บ ความส าเร็ จ ของขบวนการทางสั ง คมในประเทศโลกที่ ส ามนั้ น ยิ่ ง มี
ความสาคัญในการวิเคราะห์ขบวนการต่อต้าน เพราะว่าในหลายกรณี พบว่า ฝ่ ายต่อต้านในประเทศ
นั้น ๆ มักมีความสัมพันธ์กบั รัฐในลักษณะพันธมิตร หรื อไม่ก็เป็ นฝ่ ายต่อต้านที่รัฐจัดตั้งขึ้นมา ใน
ประเทศไทยเราอาจพบกรณี เหล่านี้ ได้กบั การต่อสู ้ของขบวนการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ ทธิ ชุมชน
ซึ่ งย่อมมีอีกกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุ นรัฐหรื อนายทุนให้เน้นโครงการพัฒนา เช่น การ
สร้างเขื่อน สร้างโรงไฟฟ้ า เป็ นต้น
2.1.4.3 แนวคิ ด เรื่ อ งการปลดปล่ อ ยทางระบบคิ ด (Cognitive Liberation) และ
จิตสานึ กขบถ (Insurgent Consciousness) มี บทบาทสาคัญในการจุดประกายความขัดแย้ง โดย
McAdam (McAdam, 1982 อ้างใน มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 95-98) ให้ความเห็นว่า โดยปกติแล้ว
ผูค้ นจะชิ นชากับการอยู่ในกรอบของอานาจและตอบรั บกับระบบการเมื อง ผูค้ นมักจะหาเหตุผล
เพื่อให้ความชอบธรรมกับความไม่เป็ นธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเขา เช่น ความเชื่ อในโชคชะตาว่าพวก
เขาถูกกาหนดมาให้ไร้อานาจ เป็ นต้น และการคิดเรื่ องที่ไม่สอดคล้องกับระบบถือเป็ นเรื่ องผิดพลาด
แต่ McAdam กลับเห็นว่าคนเราจาเป็ นต้องหลุดจากกรอบคิดข้างต้น การคิดต่อต้าน
ระบบนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง เป็ นจุดเริ่ มต้นอย่างหนึ่ งของการประท้วง ผูค้ น
เหล่านี้ ตอ้ งร่ วมกันให้ความหมายต่อสถานการณ์ ดงั กล่าวว่าเป็ นความไม่ยุติธรรม และต้องนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็ นกระบวนการ “ปลดปล่อยทางระบบคิด” ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
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McAdam เห็นลึกลงไปอีกจากการศึกษาเรื่ องนี้ และเรี ยกมันว่าเป็ นวัฒนธรรมของ
ขบวนการเคลื่อนไหว ที่จะไปสอดคล้องและมีปฏิสัมพันธ์กบั โอกาสทางการเมือง และเป็ นเงื่อนไข
ให้เกิ ดขบวนการทางสังคม ซึ่ งมี ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการดังกล่าว คือ การเชื่ อในอานาจของ
กลุ่มหรื อชุมชนมักเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างประสานแน่น
ในขณะที่ เมื่ อมี ก ารเคลื่ อนไหวทางสั ง คมเกิ ดขึ้ นแล้ว อี ก ปั จจัย หนึ่ งที่ ต้องนามา
วิเคราะห์ดว้ ย คือการตอบสนองจากองค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมสังคม (Social Control Agencies) ซึ่ ง
อาจมียทุ ธวิธีหรื อยุทธศาสตร์ในการควบคุมความผิดปกติของสังคมในวิธีต่าง ๆ การตอบสนองของ
องค์ก รควบคุ ม และการเผชิ ญหน้าของขบวนการทางสัง คมจึ ง เปรี ยบเสมื อนการช่ วงชิ งโอกาส
ระหว่า งกัน โอกาสทางการเมื องที่ เกิ ด ขึ้ น ตรงนี้ จึ ง มี ล ัก ษณะขึ้ น ลงตามสถานการณ์ ขึ้ นอยู่ก ับ
ขบวนการทางสังคมจะตระหนักรู ้และหาช่องทางเคลื่อนไหวได้ต่อไป (มณี มยั ทองอยู,่ 2557)
ข้อวิจารณ์สาหรับทฤษฎีขบวนการทางการเมือง ประการหนึ่ง คือ ความคลุมเครื อ
ของคาว่า โครงสร้ างโอกาสทางการเมือง การไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ ยวกับระดับของโอกาสทาง
การเมือง ซึ่ งมีความหมายกว้า งจนกลายเป็ นเสมือนถังขยะ ที่จะใส่ ตวั แปรอะไรก็ได้ที่เกี่ ยวข้องกับ
พัฒนาการของขบวนการทางสังคมลงไป อาจนาไปสู่ การกลายเป็ นปั จจัยไร้สาระที่ครอบคลุ มทุก
เรื่ อง ทุกเงื่อนไข และเกิดผลในทุกสถานการณ์ (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 101)
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ กระบวนการสร้ า งสรรค์ท างสั ง คมของความจริ ง (Social
Construction) ซึ่ งมีความสาคัญเมื่อเราพูดถึงการปลดปล่อยทางระบบคิดเพื่อที่จะทาให้เกิดกิจกรรม
ทางการเมืองขึ้น และกระบวนการคิดนี้ เองจึงเป็ นสิ่ งที่เป็ นปั ญหา เพราะหากเราสามารถเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการที่เกิดจากการมองเห็นโอกาสและรับรู้โอกาสของนักเคลื่อนไหว แต่นกั
เคลื่อนไหวเหล่านี้ ก็อาจมองข้ามประเด็นสาคัญบางอย่างไปหรื อไม่ก็ได้ ปั ญหาเชิ งทฤษฎีในที่น้ ี จึง
อาจเป็ นทั้งปั ญหาการนาทฤษฎีไปเชื่อมโยงความเคลื่อนไหว และปั ญหาในการวิเคราะห์ขบวนการ
ผ่านแว่นของนักเคลื่อนไหวในระดับต่าง ๆ (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 101)
อย่า งไรก็ตาม อี ก ประเด็นหนึ่ งที่ ควรพิ จารณา คื อ การละเลยองค์ประกอบและ
เงื่ อ นไขทางด้ า นสั ง คมและวัฒ นธรรมของขบวนการทางสั ง คม ทั้ง ที่ ใ นความเป็ นจริ งแล้ ว
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ต่างก็สัมพันธ์กบั โครงสร้างต่าง ๆ ทางสังคม ไม่ใช่แค่เพียงการศึกษาปั จจัย
ในระดับโครงสร้างรัฐ ระบบราชการ สถาบันทางการเมือง และเศรษฐกิจในระดับมหภาคเท่านั้น
2.1.4.4 การเมื อ งเชิ ง สถาบัน หลากมิ ติ เป็ นงานทฤษฎี ใ นระยะหลัง ที่ จ ะให้
ความสาคัญกับมิติเชิ งวัฒนธรรมมากขึ้น งานชิ้ นหนึ่งที่สาคัญคือ Culture, Power, and Institutions:
A Multi-Institutional Politics Approach to Social Movements หรื อวิธี ก ารวิเคราะห์ ผ่า นการเมื อง
เชิงสถาบันหลากมิติของ Elizabeth Armstrong และ Mary Bernstein ที่ได้กล่าวถึ งแนวโน้มใหม่ใน
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การวิเคราะห์ขบวนการทางสังคม ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งทฤษฎีทางเลือกในการวิเคราะห์ขบวนการ เป็ นการ
ต่ อยอดจากทฤษฎี ก ระบวนการทางการเมื อง (Political Process Theory) ผสานกับ การวิเคราะห์
ขบวนการทางสังคมในอีกหลายมิติ (Armstrong & Bernstein, 2008)
หนึ่ง การท้าทายโดยตัวแสดงที่อยูน่ อกสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม ที่มกั มีความต่อเนื่ อง
และเชื่อมโยงกับตัวแสดงที่อยูภ่ ายในสถาบัน ซึ่ งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ
จะทาให้สามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของขบวนการมากขึ้น สอง เงื่อนไขของตัวแสดงต่าง ๆ ทั้ง
ภายในโครงสร้ างสถาบัน และนอกโครงสร้ างเหล่านี้ จะเป็ นตัวกาหนดยุทธศาสตร์ การเคลื่อนไหว
ของขบวนการ และสาม เป้ าหมายของขบวนการอาจเป็ นได้ท้ งั ในเชิ ง ทรั พยากรและการนิ ย าม
ความหมายเชิ ง วัฒ นธรรม ซึ่ งไม่ ว่ า อย่ า งไรก็ ต ามจะส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง นโยบาย
นอกจากนี้ทฤษฎียงั พูดถึงการอธิ บายตัวแสดงและขบวนการที่ไม่ได้จากัดแค่เพียงรัฐเท่านั้น แต่เป็ น
การขยายไปสู่ ก ารอธิ บ ายขบวนการประเภทข้า มรั ฐ (New Transnational Social Movement)
(Armstrong & Bernstein, 2008)
อาจสรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมแบบผ่านการเมืองเชิงสถาบันที่หลาก
มิติน้ ี ได้เพิ่มองค์ประกอบในการวิเคราะห์ โอกาสทางการเมือง โดยมองจากสถาบันทางสังคมที่
หลากหลายมากขึ้น ผ่านฐานคติที่วา่ อานาจนั้นไม่ได้กระจุกอยูแ่ ต่ที่รัฐเท่านั้น และนักเคลื่อนไหวจะ
ตีความ ต่อรอง ทาความเข้าใจและใช้โอกาสจากอานาจที่กระจัดกระจายในสถาบันต่าง ๆ นี้ ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ สร้ างเครื อข่ายพันธมิตร ไปจนถึงการดาเนิ นการเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ (Armstrong & Bernstein, 2008)
2.1.5 ทฤษฎีการสร้ างกรอบโครงความคิด (Framing)
อีกทฤษฎี หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นที่สนใจในแวดวงการศึกษาขบวนการทางสังคมในระยะหลัง คื อ
“ทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด ” อันเกิ ดจากการวิพากษ์ทฤษฎี กระบวนการทางการเมืองว่า
สนใจแต่มิ ติทางการเมื องมากเกิ นไป ทฤษฎี ใหม่ น้ ี จึง เริ่ ม หันมาสนใจมิ ติทางวัฒนธรรมมากขึ้ น
(ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 114-115) ผ่านงานสร้ างความหมาย (Meaning Work) กล่ าวคื อ
ขบวนการทางสัง คมไม่ ไ ด้เป็ นแค่ ผลของปั จจัย แวดล้อมที่ เอื้ อต่อขบวนการ แต่ก ลับ เป็ นผูส้ ร้ า ง
ประเด็นทางสังคม ผ่านการผลิตความหมายต่าง ๆ เพื่อระดมพลังและต่อต้านการระดมพลัง (มณี มยั
ทองอยู,่ 2557, น. 108)
ในแง่น้ ี ฐานคติสาคัญของทฤษฎีการสร้างกรอบโครงความคิด จึงอยูท่ ี่การมองขบวนการ
ในฐานะผูก้ ระทาความหมายมากกว่าเป็ นผูร้ ับ และมองขบวนการในแง่ของกระบวนการมากกว่า
หยุดนิ่ง เพราะขบวนการทางสังคมไม่ใช่เพียงแค่ผสู ้ ่ งต่อความหมาย แต่ยงั คงมีหน้าที่ประดิษฐ์สร้าง
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ความหมายและดู แ ลความหมายที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ที่ Stuart Hall เรี ย กว่า “การเมื อ งของการสร้ า ง
ความหมาย” (The Politics Of Signigication) และกรอบโครงที่วา่ นี้ จะเป็ นส่ วนที่ไปยึดโยงกระตุน้
ให้ผคู ้ นเกิดการกระทารวมหมู่เป็ นขบวนการและสมาชิ กของขบวนการ หรื อที่เรี ยกว่า “กรอบโครง
ความคิดของการกระทารวมหมู่” (Collective Action Frames) (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 107-109)
ดังนั้น การสร้างกรอบโครงจึงเริ่ มจากกระบวนการสร้างผ่านผูร้ ่ วมขบวนการที่มีการสร้าง
ความเข้า ใจร่ วมกัน ผ่านกระบวนการสร้ างกรอบโครงความคิ ดของขบวนการทางสัง คม (Core
Framing Task) คือ (1) การสร้ างกรอบโครงในการวินิจฉัยปั ญหา (Diagnostic Framing) ซึ่ งส่ วน
ใหญ่มกั จะเป็ นกรอบโครงความคิดด้านความอยุติธรรม (2) การสร้างกรอบโครงความคิดในการหา
ทางออกของปั ญหา (Prognostic Framing) หรื อร่ วมกันเสนอยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหา และ 3) การ
สร้างกรอบโครงความคิดในการจูงใจ (Motivational Framing) (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 110-114)
กรอบโครงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะถูกส่ งต่อและเชื่ อมโยงกับผูส้ นับสนุ นขบวนการ องค์กรการ
เคลื่ อนไหวต่าง ๆ ผ่านการสร้ างพันธมิ ตรของกรอบโครงความคิ ด (Frame Alignment Process)
ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เชื่อมโยงความคิดและปรับการตีความหมายของปั จเจกให้เข้ากับองค์กรการ
เคลื่ อนไหว จนความเชื่ อ ค่า นิ ย ม หรื อกิ จกรรมเป้ าหมายของทั้ง สองฝ่ ายประสานกัน โดยแบ่ ง
กระบวนการเหล่านี้ เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ (1) การเชื่ อมโยงกรอบโครงความคิด ตั้งแต่ 2 กรอบขึ้น
ไปเข้าด้วยกัน (2) การขยายกรอบโครงความคิดของขบวนการให้สามารถตีความเข้าหากรอบโครง
ได้มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นด้านของค่านิ ยมหรื อความเชื่ อ ซึ่ งเน้นกระบวนการตีความที่อยูล่ ึกเข้าไปใน
จิตใจของปัจเจก (3) การยืดกรอบโครงความคิด คือการปรับกรอบโครงให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น เช่น
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กิจกรรม ให้สามารถเรี ยกกลุ่มเป้ าหมายภายนอกขบวนการเข้ามาร่ วม และ
(4) การเปลี่ ยนกรอบโครงความคิ ด ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อกรอบโครงความคิ ดเดิ มไม่สอดคล้องกับ
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่มีอยู่ในสังคม อาจเป็ นประเด็นที่ ขดั กับเรื่ องศี ลธรรม หรื อระเบียบแบบ
แผนของคนจนเกินไป ซึ่ งอาจต้องปรับกรอบโครงความคิดเดิมให้ประชาชนสามารถตีความได้ง่าย
และแสวงหาการสนับสนุนได้ง่ายขึ้น (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 114-126)
และเมื่ อกล่ าวถึ งผลสาเร็ จของกรอบโครงความคิ ด หรื อที่ แปลให้เข้ากับทฤษฎี อื่น ก็คื อ
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จของขบวนการ อาจพิจารณาได้จาก 2 ประเด็น คือ (1) ความน่าเชื่ อถือของกรอบ
โครงความคิด ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสอดคล้องของกรอบโครงความคิดกับความเชื่ อของปั จเจก
ความน่าเชื่อถือของผูส้ ร้างกรอบโครงความคิด และความน่าเชื่อถือจากการอ้างอิงข้อมูลเชิ งประจักษ์
ที่สนับสนุนกรอบโครง และ (2) พิจารณาจากความสาคัญของกรอบโครงความคิด ซึ่ งอาจแบ่งเป็ น
มิติเชิ งศูนย์กลางและมีความสาคัญต่อมวลชนเป้ าหมาย มิติดา้ นความสอดคล้องกับชี วิตประจาวัน
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ของเป้ าหมาย และสุ ดท้าย คือมิติดา้ นความสอดคล้องกับเรื่ องเล่าซึ่ งสะท้อนกับตานาน หรื อฐานคติ
เดิมของสังคม (มณี มยั ทองอยู,่ 2557, น. 127-131)
ทฤษฎี ก ารสร้ า งกรอบโครงความคิ ด นั้น เหมาะเป็ นอย่า งยิ่ ง ในการอธิ บ ายหรื อ ศึ ก ษา
ขบวนการทางสังคมในแง่ กระบวนการ และการสร้ างความหมายในแต่ละเรื่ อง ด้วยจุ ดเด่ นของ
กระบวนการอย่างเป็ นขั้นตอน และความสามารถในการอธิ บายการเข้าร่ วมของปั จเจกบุคคล ทาให้
ทฤษฎี ดงั กล่ า วมี ประโยชน์ท้ งั ในเชิ งการศึกษาและการที่ขบวนการทางสังคมจะนาไปใช้ เพื่ อ
แสวงหาผูเ้ ข้าร่ วมขบวนการและผูส้ นับสนุน
อย่า งไรก็ ต าม ทฤษฎี ก ารสร้ า งกรอบโครงความคิ ด (Framing) นั้นยัง ไม่ เ ป็ นที่ นิ ย มใน
การศึกษาขบวนการทางสังคมในไทย เนื่ องจากยังคงเป็ นเรื่ องใหม่ และมักมีปัญหาในการอธิ บาย
กล่ า วคื อ ในความคิ ดของผูว้ ิจยั เอง ทฤษฎี ก รอบโครงความคิ ด ต้องพยายามเชื่ อมโยงกับ ความ
สอดคล้องต่ อค่า นิ ย มแบบไทย ๆ และทัศนคติ ของคนไทย ซึ่ งมี ค วามซับ ซ้อนอย่างมากในการ
อธิบาย เช่นเดียวกับงานศึกษาของชิ้นนี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่าแม้ทฤษฎีดงั กล่าวจะมีประโยชน์มหาศาล แต่ก็
อาจประสบปั ญหาในการอธิ บ าย เนื่ อ งจากขบวนการนัก ศึ ก ษาไทยในปั จจุ บ ัน ครอบคลุ มการ
เคลื่อนไหวในประเด็นที่กว้างและมีความหลากหลายในสังคม มีความไม่เป็ นเอกภาพของขบวนการ
และไม่ จากัดผูเ้ ข้า ร่ วมแค่ ใ นพื้ นที่ เท่ า นั้น และด้วยลัก ษณะของวิธี ก ารศึ ก ษาที่ เจาะลึ ก ในแต่ ล ะ
ขั้นตอน การศึกษาแบบการสร้ างกรอบโครงความคิ ดจึงควรศึกษาในขบวนการใหญ่ ๆ ที่มีความ
ชัดเจนของประเด็น และมีระดับของความหลากหลายน้อยกว่า
2.1.6 ทฤษฎีขบวนการทางสั งคมใหม่ (New Social Movement)
ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ (New Social Movement) หรื อขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมรู ปแบบใหม่ จัดเป็ นทฤษฎี ที่สาคัญในการนามาวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมในสังคมหลัง
อุตสาหกรรม ซึ่ งเกิดจากบริ บททางสังคม และปรากฏการณ์บนฝั่งยุโรปเป็ นหลัก กลายเป็ นความไม่
เพียงพอต่อการอธิ บายของทฤษฎีขบวนการทางสังคมเดิม อันมีจุดอ่อนในสองด้าน (มณี มยั ทองอยู,่
2557, น. 142-143)
ด้านแรกคือ ความไม่ทนั ต่อยุคสมัยของทฤษฎี มาร์ กซิ สต์แบบคลาสสิ ค (Marxist Theory)
ที่ไม่สามารถอธิ บายการกระทารวมหมู่ได้ท้ งั หมด กล่าวคือ ให้ความสาคัญกับการมองความขัดแย้ง
ในด้านเศรษฐกิ จและวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวว่าเป็ นเงื่ อนไขเบื้องต้นในเชิ งโครงสร้ าง (Structural
Pre-Condition) ในขณะเดียวกันก็มองสังคมด้วยแว่นตาที่ใช้ชนชั้นเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งแยก โดยมี
สานึกทางชนชั้น (Class Consciousness) เป็ นปั จจัยเฉพาะซึ่ งกาหนดหรื อสร้างให้เกิดพฤติกรรมรวม
หมู่แบบขบวนการปฏิ วตั ิ (Revolution) (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552, น. 129-131) ซึ่ งอันที่จริ ง
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ขบวนการทางสังคมในยุคหลังก็ได้พิสูจน์ให้เห็ นแล้วว่าความขัดแย้งในปั จจุบนั ไม่ได้จากัดอยู่ที่
เรื่ องปั จ จัย การผลิ ต เท่ า นั้ น และอี ก มุ ม หนึ่ งขบวนการทางสั ง คมก็ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ ข บวนการซึ่ ง
ประกอบด้วยคนเพียงชนชั้นเดียวเสมอไป
ด้านต่อมา คือ ความสามารถในการอธิ บายของทฤษฎี กระบวนการทางการเมือง (Political
Process Theory) และทฤษฎีระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) ซึ่ งล้วนแต่เป็ นทฤษฎี
ดั้งเดิมสานักอเมริ กนั ที่เน้นการศึกษาแบบประจักษ์นิยม (Positivism) แม้วา่ ทฤษฎีเหล่านี้ จะมีจุดเด่น
ในการอธิ บ ายความเปลี่ ย นแปลงของขบวนการทางสั ง คมอย่า งลื่ นไหล สามารถอธิ บ ายได้ว่า
ขบวนการทางสังคมเกิดขึ้นอย่างไร (How) แต่ทว่ากลับไม่ได้ต้ งั คาถามว่า ทาไมขบวนการทางสังคม
จึงเกิดขึ้น (Why) กล่าวคือ เน้นการอธิ บายในเรื่ องยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปั จจัยที่มีต่อความสาเร็ จ
ของขบวนการ แต่ไม่ได้เน้นคาถามสาคัญว่า ขบวนการนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อสนองต่อปั ญหาอะไร และ
คาถามหลังนี้เองจึงกลายมาเป็ นฐานคติเบื้องต้นสาหรับการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมตามทฤษฎี
ขบวนการทางสังคมใหม่
นักทฤษฎีคนสาคัญที่ผวู้ จิ ยั เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษา ได้แก่
Manuel Castel พูดถึ งขบวนการทางสังคมใหม่ ว่า เป็ นขบวนการที่ สร้ างขึ้ นเพื่อพยายาม
ปกป้ องผลประโยชน์ของตน รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสร้างความเป็ นอิสระทางการเมือง
ซึ่งแนวคิดของ Castel ก็ได้ช้ ี ให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจ เช่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การจัดการ
ตัวเองโดยอิสระ และการต่อต้านการถูกทาให้กลายเป็ นสิ นค้าและระบบแบบราชการ แต่กระนั้นสิ่ ง
ที่ทาให้แนวคิดของเขามีความแตกต่างจากนักคิดท่านอื่น และมีความจุดเด่นอันเป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษางานชิ้นนี้ก็คือ การไม่แบ่งแยกระหว่างการเคลื่อนไหวประเด็นทางวัฒนธรรมและการเมือง
และเขาก็ยงั คงให้ความสาคัญกับเงื่อนไขและโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่มีผลต่อขบวนการทาง
สังคมรู ปแบบใหม่น้ ี ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะนาไปอธิ บายในส่ วนของการสร้างกรอบแนวคิดต่อไป
Jurgent Harbermas เป็ นอี ก หนึ่ งนัก คิ ด ที่ ส าคัญ ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การเมื อ งแบบใหม่ อัน เป็ น
พื้นฐานของการเกิดขึ้นขบวนการทางสังคมใหม่ เขาได้เสนอการมองโครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่
ให้แยกออกเป็ น (1) ระบบ (System) ซึ่ งหมายถึงสถาบันต่าง ๆ ทางการเมืองและเศรษฐกิจ กับ (2)
โลกชี วิต (Life-world) ซึ่ ง ประกอบด้วยพื้นที่ ส าธารณะและพื้ นที่ ในส่ วนตัว สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นก็คื อใน
สังคมสมัยใหม่ โลกชี วิตนั้นจะถูกเข้าแทรกแซงโดยระบบ ผ่านกลไกต่าง ๆ ที่ซบั ซ้อน ทั้งระบบ
ราชการและระบบตลาด เรี ยกกระบวนการเหล่านี้ วา่ การทาให้เป็ นกฎหมาย (Jurisdification) และ
การท าให้เป็ นสิ นค้า (Commodification) ที่ ส ถาบันทางการเมื องและเศรษฐกิ จจะพยายามบรรลุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการผ่านเงิ นและอานาจ เป็ นการกระทาด้วยเหตุผลแบบ “ระบบเหตุ ผลเชิ งหน้าที่”
(Functional Rationality) และระบบเหล่านี้จะยิง่ ขยายตัวมากขึ้นในสังคมทุนนิ ยมก้าวหน้า ซึ่ งจะก้าว
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ล้ าเข้าไปในชี วิตส่ วนตัว นับว่าเป็ นการขยายความขัดแย้งแบบใหม่ สู ้พ้ืนที่ของวัฒนธรรม และวิถี
ชีวติ คน ด้วยเหตุน้ ี ขบวนการทางสังคมแบบใหม่จึงมีหน้าที่ในการวิพากษ์ความเจริ ญเติบโต โดยใช้
เหตุผลในลักษณะ “ระบบเหตุผลเชิ งการสื่ อสาร” (Communicative Rationality) เพื่อต่อต้า นการ
รุ กรานของระบบ ตั้งคาถามต่อความชอบธรรมและระบบ โดยรักษาหลักการของประชาธิ ปไตยและ
อิสรภาพไว้
จึงอาจสรุ ปได้วา่ ขบวนการทางสังคมของ Harbermas มีบทบาท 2 ประการสาคัญ อันได้แก่
(1) การป้ องกันโลกชีวติ จากการรุ กรานของสถาบันและระบบโครงสร้าง ด้วยการรักษาบรรทัดฐาน
ของสังคมไว้ โดยอาศัยระบบเหตุผลผ่านกระบวนการสื่ อสาร และ (2) เป้ าหมายของขบวนการทาง
สังคมที่ให้ความสาคัญกับการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) การบูรณาการทาง
สังคม (Social Integration) และการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) นับว่าเป็ นการสร้างการเมือง
แบบใหม่ที่ให้ความสาคัญกับวิถีชีวติ และผูค้ นมากกว่าประเด็นด้านวัตถุ
และคนสุ ดท้าย คือ Alberto Melucci นักสังคมวิทยาชาวอิตาเลียนที่อธิ บายขบวนการทาง
สังคมใหม่ จากการศึกษาวิจยั ขบวนการทางสังคมร่ วมสมัยในอิตาลี เขามองว่าขบวนการทางสังคม
ร่ วมสมัย ได้หนั ไปสนใจพื้นที่ที่ไม่ใช่การเมือง (Non-Political Terrain) มากกว่าขบวนการในอดีต
สร้างเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย และการท้าทายเชิงสัญลักษณ์ เป็ นขบวนการที่มกั เชื่ อมโยง
กับชีวติ ประจาวัน ขบวนการทางสังคมในลักษณะนี้จึงเน้นการสื่ อสารเป็ นสาคัญ แต่เป็ นการสื่ อสาร
ที่ทา้ ทายสังคมกระแสหลัก ซึ่ งมี ประเด็นสาคัญทางทฤษฎี 4 ประการ ซึ่ งเหมาะแก่ การนามาช่ วย
วิเคราะห์ในงานวิจยั ชิ้นนี้ คือ
หนึ่ง อัตลักษณ์และความสามารถระบุอตั ลักษณ์ของตนถือเป็ นปั จจัยเบื้องต้นที่ทาให้บุคคล
เข้าร่ วมขบวนการทางสังคม กล่าวคื อ ความแตกต่างหลากหลายและข้อมูลข่าวสารที่ มากมายใน
สังคม ก่อให้เกิ ดความอ่อนแอของอัตลักษณ์ หรื อความมี ตวั ตนในสังคม ทาให้เกิ ดสภาวะไร้ บา้ น
ของอัตลักษณ์ (Homelessness of Identity) ซึ่งถือเป็ นปัจจัยหนึ่งที่คนต้องเข้าสู่ ขบวนการทางสังคม
สอง ขบวนการทางสั ง คมเป็ นขบวนการสร้ า งสรรค์ท างสั ง คมอย่า งต่ อเนื่ อง (Ongoing
Social Construction) กล่าวคือ การเข้าร่ วมขบวนการทางสังคมเป็ นทั้งกระบวนการสร้างขบวนการ
และสรรหาผูก้ ระทาการในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งผูก้ ระทาการเกิดขึ้นจากการเข้าร่ วม ผ่านกระบวนการ
รับรู ้ และตีความจนเกิ ดการเข้าใจ และเกิ ดการกระทาตามมาเพื่อสร้ างสรรค์ผกู ้ ระทาการคนต่อไป
เป็ นลักษณะของกระบวนการที่ เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในที่น้ ี การตั้งคาถามต่อกระบวนการการเข้า
ร่ วม การสร้างความหมายของขบวนการ และการตีความความหมายของผูเ้ ข้าร่ วม จึงมีความสาคัญ
ในการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคม
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สาม เครื อข่ายนั้นมีความสาคัญกว่าตัวองค์กรของขบวนการทางสังคม เพราะขบวนการทาง
สัง คมส่ วนมากเคลื่ อนไหวบนพื้ นฐานของเครื อข่ า ยและอาณาบริ เวณของขบวนการทางสั ง คม
(Movement Area) การศึกษาในเชิ งเครื อข่ายจึงน่าจะสาคัญกว่าการศึกษาองค์กรของขบวนการทาง
สังคม (Social Movement Organization) ที่เป็ นทางการ
สี่ สังคมข้อมูลข่าวสารมีลกั ษณะปราศจากศูนย์กลาง (Society Without Centers) ดังนั้นการ
ครอบงาทางความคิดของรัฐแบบรวมศูนย์จึงเป็ นเรื่ องที่ลา้ หลัง หากแต่ความเป็ นจริ ง คือสังคมที่มี
การช่วงชิงความหมาย และเปลี่ยนโครงสร้างทางวาทกรรมสาธารณะ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงจัดเป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญยิง่ ในการต่อสู ้ผา่ นช่องทางของภาษา และวรรณกรรม
แม้ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่จะมีแนวคิดที่ต่างกันจากนักทฤษฎีตะวันตกหลายคน แต่
ทว่าก็อาจสรุ ปสาระสาคัญที่เป็ นลักษณะร่ วมของทฤษฎีได้ ดังนี้ (มณี มยั ทองอยู,่ 2557)
1) ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ให้ความสาคัญกับพื้นที่ทางวัฒนธรรม ผ่านการกระทา
เชิงสัญลักษณ์ในภาคประชาสังคม (Civil Society) และเป็ นการกระทาที่ได้ไม่มีความต้องการเพื่อ
แย่งชิงอานาจรัฐ
2) ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ เน้นย้ าถึงอิสรภาพของคนกลุ่มต่างๆในการจัดการและ
กาหนดอนาคตของตนเอง (Autonomy And Self-Determination)
3) เป็ นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญกับค่านิยมแบบหลังวัตถุนิยม หรื อการกาหนดคุณค่ามากกว่า
ความขัดแย้งด้านทรัพยากร
4) กลุ่มที่เกิ ดขึ้น ไม่ได้ถูกกาหนดโดยโครงสร้ าง หากแต่เป็ นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
ร่ วมและการสร้างผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม
5) เป็ นการให้ความสาคัญกับเครื อข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคม ซึ่ งอาจเป็ นการเกิ ดขึ้นแบบ
ชัว่ คราว หรื อ เพิ่งก่อตัวขึ้นก็ได้
สาหรับทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ เมื่อระยะเริ่ มแรกที่เข้ามาในประเทศไทย คงต้องพูด
ถึงแนวคิดของ ศ.ดร. ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ที่พยายามอธิ บายบริ บท
ของทฤษฎี เชื่ อมโยงกับสิ่ งที่เรี ยกว่า “การเมืองแบบใหม่” (The New Politics) ซึ่ งมีรายละเอียดและ
ลักษณะสาคัญของทั้งสองแนวคิด ดังนี้
ประการแรก การเมืองแบบใหม่ที่ว่านี้ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับรัฐดังเช่นการเมืองแบบเก่า
เพราะเห็นว่าการเมืองแบบรัฐสภานั้นไม่มีพ้นื ที่สาหรับประชาชน และมองการเมืองเช่นนี้ วา่ เป็ นการ
แย่งชิงอานาจทาให้มกั เกิดการแบ่งแยกประชาชนออกเป็ นสองขั้วที่ตรงข้ามกัน (Binary Opposition)
โดยมีรัฐประชาชาติเ ป็ นศูนย์ก ลางของอานาจที่ ต้องแย่งชิ งมา ในขณะที่ ก ารเมื องแบบใหม่ และ
ขบวนการทางสังคมใหม่น้ ี เชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า อานาจไม่ได้กระจุกตัวอยูท่ ี่ใดที่หนึ่ งหากแต่กระจาย
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ตัวอยู่ใ นสั งคม และมี การเคลื่ อนไหวเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา พื้ นที่ ของการเคลื่ อนไหวของ
ขบวนการทางสัง คมใหม่ ที่ ว่า นี้ จึ ง อยู่ตรงกลางระหว่า งรั ฐ และเอกชน ซึ่ งอาจเรี ย กอี ก อย่า งว่า
“ประชาสังคม” (Civil Society)
ประการที่สอง การเมืองแบบใหม่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
และความมัน่ คงของชาติ เพราะเห็ นว่าทั้งสองสิ่ งนี้ สร้ างปั ญหาให้กบั สังคมสมัยใหม่ตามมา เช่ น
การทาลายทรั พยากร การทาสงคราม เป็ นต้น ขบวนการทางสังคมใหม่จึงมักสนใจปั ญหาที่ ขา้ ม
พรหมแดนของรัฐและอานาจอธิ ปไตย แต่ขณะเดี ยวกันก็ยงั คงเคลื่ อนไหวอยู่ในพื้นที่ของท้องถิ่ น
(Think Globally, Act Locally)
ประการที่สาม กลุ่มคนที่สนับสนุนการเมืองแบบใหม่อาจเป็ นกลุ่มของชนชั้นกลางใหม่ ซึ่ ง
มักจะมีการตระหนักรู ้ในชนชั้น (Class Aware) ที่สร้างข้อเรี ยกร้องสาหรับสังคมในวงกว้าง อันเป็ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรสนิ ยมของผูเ้ ข้าร่ วม (แต่ในบางทฤษฎี อธิ บายว่า ขบวนการทางสังคมใหม่
นั้นเป็ นขบวนการแบบข้ามชนชั้น ในลักษณะของความสนใจเฉพาะของผูเ้ ข้าร่ วมมากกว่าเกิดจาก
ฐานของชนชั้น ดังนั้น ทั้งสองแนวคิดในเรื่ องของฐานมวลชนก็ยงั คงเป็ นที่ถกเถียงกัน)
ประการที่สี่ ขบวนการทางสังคมใหม่ เน้นเป้ าหมายของการช่วงชิ งอานาจนา (Hegemony)
ในการสร้ างคานิ ยามหรื อความหมายชุ ดใหม่ให้กบั สิ่ งที่ต่อสู ้เคลื่ อนไหว กระทาผ่านรู ปแบบของ
วาทกรรม (Discourse) ว่าด้วยเรื่ องนั้น ๆ อันจะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ์ ในสังคม
จึงอาจเรี ยกว่า การเมืองแบบถอดรากถอนโคน (Radical Politics) ซึ่ งเน้นความแตกต่างหลากหลาย
ของอัตลักษณ์
ประการสุ ด ท้า ย คื อ ยุท ธศาสตร์ ใ นการต่ อสู ้ เ คลื่ อ นไหวของขบวนการทางสั ง คมใหม่
ที่ ส นใจประเด็ น ปั ญ หาที่ ห ลากหาย และต่ อ สู ้ บ นพื้ น ที่ ข องวาทกรรม แต่ ก ระนั้น ก็ ไ ม่ ใ ช่ ก าร
ประนีประนอมต่อรองกับอานาจเก่า ดังเช่นที่เกิดขึ้นในการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์ หากแต่เป็ น
การเผชิญหน้าแบบแตกหักกับอานาจเดิม กลายเป็ นการปฏิวตั ิเชิ งความคิดที่ไม่ใช่แค่การปฏิรูปหรื อ
ปรับปรุ ง
และนอกจากนี้ อีกประเด็นที่ ไชยรัตน์ ชี้ ให้เราเห็ น ซึ่ งสาคัญต่องานศึกษาชิ้ นนี้ ไม่แพ้กนั
คือความแตกต่างระหว่างทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่จากประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าในโลก
ตะวันตก กับขบวนการของความเป็ นจริ งในประเทศโลกที่สาม (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2554, น.
129-135)
ประการแรก ขบวนการในประเทศตะวันตกอยูบ่ นพื้นฐานของประเด็นปั ญหาที่สะท้อนวิถี
ชี วิตและรสนิ ยม มากกว่าจะสะท้อนเรื่ องปั ญหาปากท้องดังที่เกิดขึ้นในประเทศโลกที่สาม ซึ่ งมักมี
สาเหตุมาจากความไม่ยตุ ิธรรมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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ประการที่สอง ในประเทศโลกที่สามนั้น กลุ่มเข้าร่ วมขบวนการกลับมีประชาชนในระดับ
ล่างเป็ นตัวแสดงสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มคนชายขอบที่ถูกปิ ดกั้น หรื อกลุ่มคนที่เสี ยอานาจจากระบบ
การเมืองแบบเก่า
ประการที่ ส าม คื อ การลุ ก ฮื อ ของประชาชนระดั บ ล่ า งในประเทศโลกที่ ส ามที่ ว่ า นี้ มี
ความสาคัญต่อโลกสมัยใหม่เป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นการเคลื่อนไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างจริ งจังหลังจาก
ยุค สงครามเย็น ซึ่ ง ต่ า งจากโลกตะวัน ตกที่ มี ข บวนการเคลื่ อ นไหวอย่า งกว้า งขวางมาตั้ง แต่ ยุ ค
สงครามเย็น ดังนั้นปรากฏการณ์ที่การเกิดขณะนี้จึงทาให้ขบวนการทางสังคมในประเทศโลกที่สาม
มีลกั ษณะเฉพาะ โดยส่ วนหนึ่ งเป็ นขบวนการของการตอบโต้การพัฒนากระแสหลัก ในลักษณะ
ของการเสนอวาทกรรมทางเลือกในการพัฒนา (Alternative Development) ดังที่ปรากฏในการศึกษา
ของนักวิช าการไทยหลายท่ าน เช่ น ขบวนการวัฒนธรรมชุ มชน/ท้องถิ่ น (Community Culture
Movement) ที่ให้ความสาคัญจากงานของ ฉัตรทิพย์ นาคสุ ภา (ซึ่ งตรงกับแนวคิ ดที่ ใจ อึ๊งภากรณ์
เรี ย กว่า ขบวนการแนวอนาธิ ป ไตย) , ขบวนการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ โดยท้องถิ่ น
(The Community-Based Natural Resource Management Movement) เป็ นต้น
และที่ ส าคัญ ไปกว่า นั้น ในงานเขี ย น “ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมรู ป แบบใหม่ ”
อาจารย์ไชยรัตน์ยงั คงตอกย้าข้อสรุ ปที่ชดั เจนว่า การเมืองแบบใหม่และขบวนการทางสังคมใหม่น้ นั
ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ กระบวนการพัฒ นาประชาธิ ป ไตย ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า ทั้ง สองสิ่ ง นี้ จะพัฒ นา
ประชาธิ ปไตยที่ไม่ใช่แต่เพียงรู ปแบบเท่านั้น แต่จะเป็ นประชาธิ ปไตยที่ลื่นไหลและมีการขยายฐาน
ของประชาธิ ปไตยให้กว้างออกไป หรื อที่เรี ยกว่า “ประชาธิ ปไตยเข้มข้นและมี ที่ว่างให้กบั ความ
แตกต่างหลากหลาย” (The Radical And Plural Democracy) (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2545)
เมื่ อกลับไปพูดถึ งแนวทฤษฎี ขบวนการทางสัง คมใหม่ ที่ เชื่ อมโยงกับ แนวคิ ดแบบหลัง
มาร์ กซิ สต์ หนังสื อของ ใจ อึ๊งภากรณ์ เรื่ อง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย (ใจ อึ๊งภากรณ์
และคณะ, 2549) ได้แนะนาถึงแนวคิดสาคัญอันเป็ นเบื้องหลังของขบวนการทางสังคมในประเทศ
ไทย 3 แนวคิด อันได้แก่
1) แนวอนาธิ ปไตย (Automomist) เป็ นอีกชื่ อหนึ่ งของแนวคิดแบบชุ มชนนิ ยม ซึ่ งหัวใจ
ของกลุ่มนี้คือการปฏิเสธรัฐ โดยการหันหลังให้กบั รัฐและพยายามจัดการชี วิตของชุ มชนขึ้นมา เน้น
การเคลื่ อนไหวแบบขบวนการที่แยกส่ วนตามประเด็นปั ญหาแต่รวมตัวกันเพื่อความสมานฉันท์
ผ่านเครื อข่ายภาคประชาชนแทน ดังเช่ นการเกิ ดขึ้ นของสมัชชาคนจน แนวคิ ดเช่ นนี้ มีปัญหาคือ
สุ ดท้ายแล้วก็จบลงแค่การประนี ประนอมและรับแนวคิดของฝ่ ายเสรี ทุนนิ ยม เพราะไม่มีการมอง
ปั ญหาแบบองค์รวมและไม่มีการแข่งขันเชิงนโยบายแบบพรรคการเมือง
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2) แนวโพสต์โมเดิ ร์น (Post Modernism) คู่ ฝ าแฝดของแนวอนาธิ ป ไตย แต่ ไ ม่ ไ ด้เน้น
ปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวอย่างเป็ นรู ปธรรม หากแต่เน้นงานด้านทฤษฎีและการปฏิวตั ิเชิงความคิด หรื อ
ทางวิชาการ โดยการพยายามปฏิ เสธสิ่ งที่เรี ยกว่า “มหาวาทกรรม” (Grand Narratives) หรื อทฤษฎี
ประเภทที่พยายามจะอธิ บายโลกโดยองค์รวม เช่น มาร์ กซิ สต์ เสรี นิยม เป็ นต้น เพราะมองว่าทฤษฎี
เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการครอบงาผูอ้ ื่น และปิ ดกั้นการตีความโลกที่แตกต่าง ตัวอย่างของขบวนการ
แนวนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ศูนย์สตรี ศึกษา เป็ นต้น
3) แนวทางที่สาม (Third Way) เป็ นการสะท้อนความหมดหวังกับแนวคิดฉันทามติสังคม
นิ ย มประชาธิ ป ไตย และถู ก บัง คับ ให้ ย อมรั บ ทางเลื อ กแบบแนวทางที่ ส าม ที ต้อ งพยายาม
ประนีประนอมกับรัฐ และแนวคิดแบบเสรี นิยมใหม่ ซึ่ งล้วนแต่สร้างประเด็นปั ญหาและไม่สามารถ
สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ แนวทางที่สามเป็ นแนวคิดหลักที่ครอบงาบรรดาองค์กร
พัฒนาเอกชนในไทย (NGO) ซึ่ งมักเป็ นในลักษณะของการรับอิทธิ พลจากรัฐและทุนนิ ยมเสรี ผ่าน
เงินสนับสนุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ จนบางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อความคิดและยุทธศาสตร์
ของขบวนการภาคประชาชนไทย
อย่างไรก็ตามในเรื่ องแนวคิ ดเบื้ องหลัง ที่ ใจ อึ้ งภากรณ์ ได้นาเสนอนี้ แม้ว่าจะสามารถ
อธิ บายความเป็ นมาของขบวนการภาคประชาชนไทยได้ แต่ความคิดและการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิด
ของหนังสื อเล่มนี้ ก็ยงั ดูเหมือนจะเป็ นการมองแบบมาร์ กซิ สต์มากเกินไป เช่น มีการวิพากษ์วิจารณ์
รัฐ และตลาด ตลอดจนเป็ นการมองแบบพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเสี ยส่ วนใหญ่ จนบางครั้งก็
อาจทาให้เกิ ดการวิพากษ์วิจารณ์ และตี ความขบวนการทางสังคมเหล่ านี้ ในแง่ ลบเกิ นไป ทั้งที่ ใน
หลายกรณี ขบวนการภาคประชาชนในไทยก็มีขอ้ จากัดทั้งในเรื่ องทรัพยากรและบริ บทภายนอกที่
ส่ งผลต่อการเคลื่อนไหว
จากตรงนี้ เราอาจทราบถึ ง แนวคิ ด พื้ น ฐานทางทฤษฎี ข องขบวนการทางสั ง คมใหม่
จากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ แต่ทว่าในการจาแนกรายละเอี ยดของทฤษฎี ลงไปอีกนั้น
กลับยังคงมีขอ้ ถกเถียงบางประการ ที่คงต้องกล่าวถึง
ประการแรก ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ถูกวิจารณ์วา่ เป็ นเพียงการพยายามเลือกหยิบ
เอาปรากฏการณ์ บางอย่างมาศึกษา และทาข้อสรุ ปเฉพาะประเด็นที่สนใจ ไม่ใช่ ประเด็นที่เกิ ดขึ้ น
เหล่านี้ เป็ นความขัดแย้งรู ปแบบใหม่ตามที่ทฤษฎีกล่าวอ้างแต่ประการใด เพราะขบวนการบางอย่าง
ก็เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ได้มีความใหม่อย่างที่อธิ บาย
ประการที่ ส อง การเลื อกวิเ คราะห์ เฉพาะบางปรากฏการณ์ เช่ นนี้ ท าให้ท ฤษฎี ดัง กล่ า ว
หลงลืมการศึกษาบางขบวนการออกไป เช่น ขบวนการฝ่ ายขวา อย่างกลุ่มฟาสซิ สต์ใหม่ เป็ นต้น

35
ประการที่ ส าม ทฤษฎี ข บวนการทางสั ง คมใหม่ ไ ม่ ไ ด้ส นใจมิ ติ เ ชิ ง องค์ ก รเท่ า ที่ ค วร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิเสธการมองแบบทฤษฎีการระดมทรัพยากร ที่มองว่าเงื่ อนไขภายในเชิ ง
องค์กร และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว สาคัญไม่แพ้มิติอื่น ๆ
ประการที่ สี่ ข้อถกเถี ยงว่าด้วย “พื้นที่การเมือง” มี นกั ทฤษฎี บางท่านพยายามจะแจกแจง
รายละเอี ย ดระหว่ า ง ความเป็ นขบวนการเชิ ง การเมื อ งกับ ขบวนการเชิ ง วัฒ นธรรม ดัง นี้ (1)
ขบวนการเชิ งการเมืองมีฐานมาจากแนว Neo-Marxist เน้นการวิเคราะห์สังคมโดยรวม ซึ่ งอาจมีรัฐ
อยูศ่ ูนย์กลาง การศึกษาขบวนการประเภทนี้ จึงเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายของขบวนการว่า
ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงโครงสร้าง ขณะที่ (2) ขบวนการเชิงวัฒนธรรมนั้น จะเน้นไปที่การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ประจาวัน เปิ ดเผยสิ่ งที่สังคมข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการอานาจครอบงาอยู่
อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับว่า ในความเป็ นจริ งเราไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจนว่า ขบวนการใด
อยูใ่ นโซนวัฒนธรรมหรื อการเมือง หากแต่คงพออธิ บายจุดเน้นของขบวนการทั้งสองรู ปแบบนี้ได้
ท้ายที่สุดแล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่าทฤษฎี ขบวนการทางสังคมใหม่ มีลกั ษณะอันเป็ นประโยชน์ซ่ ึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาขบวนการนักศึกษาไทยเป็ นอย่างมาก จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ขบวนการนักศึกษาที่ผ่านมา ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถมองเห็นแนวโน้มของขบวนการนักศึกษาไทยที่
เคลื่อนไหวอยูไ่ ด้ ทั้งในแง่ของพื้นที่และประเด็นในการเคลื่อนไหว ดังที่กล่าวถึงข้างต้น

2.2 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้ วย สื่ อใหม่ กบั การเคลือ่ นไหวทางสั งคม
แนวคิดเรื่ อง “สื่ อใหม่” กับการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง เป็ นประเด็นใหม่ที่ได้รับความ
สนใจอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการระยะหลัง ซึ่ งประเด็นดังกล่ าวมีความเชื่ อมโยงกับสังคม
ยุคข้อมูลข่าวสาร โดยมีตรรกะว่า นักศึกษาในฐานะคนรุ่ นใหม่ที่สามารถเข้าถึ งและมีความชานาญ
ในการใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ จึงน่าจะมีโอกาสในการใช้สื่อใหม่เป็ นเครื่ องมือในการทากิจกรรม
ต่า ง ๆ ของขบวนการมากกว่า ขบวนการประเภทอื่ น สื่ อใหม่ เหล่ า นี้ จึง เปรี ย บเสมื อนพื้นที่ และ
เครื่ อ งมื อ ชิ้ น ใหม่ ข องขบวนนัก ศึ ก ษาในการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม และน่ า จะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษาในช่ วงเวลาที่จะศึกษา ซึ่ งสื่ อใหม่ที่อาจนามาวิเคราะห์ ได้แก่
สัง คมออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ก ทวีตเตอร์ ส านักข่ าวออนไลน์ เป็ นต้น และอาจรวมไปถึ ง สื่ อใหม่
ประเภทสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมด้วย
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2.2.1 สื่ อใหม่ กับอานาจในมุมมองของวาทกรรม
ทรรศนะของเรื่ อง “สื่ อใหม่” นั้น ปรากฏอยูใ่ นการศึกษาหลัก ๆ ของนิเทศศาสตร์ สายสื่ อ
ศึกษา (Media Study) ที่สนใจพัฒนาการของสื่ อที่มีมาอย่างต่อเนื่ องไม่ขาดสาย และทุก ๆ ครั้งที่มี
สื่ อ ประเภทใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น สื่ อ เดิ ม ที่ เ คยมี ก็ จ ะกลายสภาพเป็ นสื่ อ เก่ า ไปโดยปริ ย าย เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Aspect) ของสื่ อใหม่ที่โดดเด่นกว่า สะดวกกว่า รวดเร็ วกว่า เข้าถึง
ได้ง่ายกว่า และเก็บไว้ได้นานกว่า (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554, น. 12-13)
เพื่อตอบคาถามต่อไปว่าสื่ อใหม่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างไร ก่อนอื่น
จะต้องทาความเข้าใจระหว่าง สื่ อกับการเมืองวัฒนธรรมเสี ยก่อน เนื่ องด้วยหากสารวจจากมุมมอง
ด้านวาทกรรม ซึ่ งในที่น้ ี ให้ความสนใจกับ “การวิเคราะห์วาทกรรม” (Discourse Analysis) เช่นการ
จะวิเคราะห์วาทกรรมว่าด้วยประชาธิ ปไตย ในขั้นตอนแรกนั้นจะตั้งคาถามก่อนว่า “สังคมไทยพูด
ถึ งประชาธิ ปไตยว่าอะไร” (What) และจึงถามต่อไปว่า “สังคมไทยมีวิธีการพูดถึ งประชาธิ ปไตย
อย่างไร” (How To Speak) และส่ วนที่สาคัญที่สุดที่เชื่ อมโยงการเมืองว่าด้วยวาทกรรมเข้ากับสื่ อ ก็
คือการวิเคราะห์วา่ ด้วยอานาจ ว่าอานาจนั้นมีความสัมพันธ์กบั วาทกรรมดังกล่าวอย่างไร (กาญจนา
แก้วเทพ และคณะ, 2554, น. 20-21)
ซึ่ งอานาจนี้มีความน่าสนใจใน 2 ลักษณะ ส่ วนแรกคือ ที่มาของวาทกรรม อันได้แก่ เนื้ อหา
ที่พดู ออกมาและวิธีการที่พูดหรื อสื่ อสารออกไป ช่องทางการสื่ อสาร รวมไปถึงอานาจของผูส้ ่ งสาร
และตัวสื่ อที่ ผนวกอยู่กบั อานาจนั้น ซึ่ งก่ อให้เกิ ดผลในการประกอบสร้ างความหมายหรื อส่ งต่อ
ความหมายดังกล่าวสู่ สังคม ส่ วนที่สองคือ ที่ไปของวาทกรรม อันหมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
วาทกรรมหรื อคาพูดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม อานาจของผูส้ ่ งสารนั้น มักจะสัมพันธ์กบั อานาจทางการเมือง เมื่อผูส้ ่ งสาร
หรื อผูส้ ร้างวาทกรรมนั้น คือ สถาบันที่ทรงอานาจทางการเมือง “เนื้ อหาของสารดังกล่าว” ก็มีอาจมี
ความเป็ นไปได้ที่จะแสดงตัวออกมาเป็ นวาทกรรมกฎหมายที่บงั คับใช้ให้สังคมปฏิบตั ิ เช่น การตรา
ความสัมพันธ์ของคาว่าประชาธิปไตย ให้อยูใ่ นรัฐธรรมนูญ เพื่ออธิ บายว่ารัฐบาลที่ใช้รัฐธรรมนูญนี้
เป็ นรั ฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย ไม่ว่าในความเป็ นจริ ง นั้น รั ฐบาลจะมาจากการแย่งชิ ง
อานาจรัฐ หรื อระบอบเผด็จการทหารก็ตาม (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554, น. 22-23)
มองจากมุมนี้ การสื่ อสารกับการสร้ างวาทกรรม จึงดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องของผูม้ ีอานาจรัฐ
เท่านั้น แต่นั่นคือมุมมองของการสื่ อสารแบบสื่ อเชิ งเดี่ยว (Powerful Media) ผูท้ รงอานาจมีสื่อใน
ครอบครองเพื่ ออานาจการสรรค์สร้ างวาทกรรม หากแต่ ปัจจุ บนั เป็ นการมองสื่ อแบบบู รณาการ
(Integration of Communication) ที่ ม องการสื่ อ สารในรู ป แบบของกระบวนการทางวัฒ นธรรม
(Cultural Process) ที่มีการปรับตัว สร้ างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสื บทอดกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง
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อี ก ทั้งมี ก ารปรั บ ขยายจากที่ ม องแค่ ตวั สื่ อ มามองรู ปแบบของการสื่ อสาร ที่ส นใจกระบวนการ
สื่ อสารอย่างบูรณาการตั้งแต่ ผูส้ ่ ง (Source: S) สาร (Message: M) ช่ องทาง (Chanel: C) และผูร้ ับ
(Reciever: R) รวมถึงบริ บท (Context) ด้วย ซึ่ งกระบวนการทางวัฒนธรรมนี้ เอง ทาให้เราเห็ นการ
แตกสาขาของการสื่ อสารและการรณรงค์ที่แยกออกไปจากภาพมุมมองของรัฐ แต่เราจะเห็ นการ
รณรงค์ใ นระดับ โรงเรี ย น ท้อ งถิ่ น หรื อ แม้ก ระทัง่ การสื่ อ สารของผูไ้ ร้ อ านาจ เพื่ อต่ อ รองและ
เคลื่อนไหวตอบโต้วาทกรรมที่สร้างโดยรัฐหรื อผูม้ ีอานาจ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554, น.
24-30)
ในการนี้ แม้งานวิจยั ในยุคก่อนหน้านี้ หลายชิ้นจะให้ความเห็ นตรงกันว่า สื่ อกระแสหลัก
หรื อ สื่ อ มวลชน (Mass Media) มัก จะอยู่ ใ นมื อ หรื อ ฝ่ ายผูม้ ี อ านาจเสมอ ไม่ ว่ า จะเป็ นยุ ค กลาง
ยุคจักรวรรดินิยม หรื อยุคทุ นนิ ยม แต่ก็ยงั คงมีขอ้ สังเกตว่าสื่ อพื้นบ้านหรื อสื่ อประเพณี (Folk Art)
ก็ยงั คงเป็ นเครื่ องมือทางเลือกให้กบั ท้องถิ่นหรื อผูไ้ ร้อานาจเสมอ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทาให้พวกเขา เข้าถึง
อานาจการผลิตและสร้างสรรค์ รวมถึงดัดแปลงเพื่อสร้างวาทกรรมและอัตลักษณ์ให้กบั พวกเขาเอง
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2554, น. 31)
ดังนั้น หากเปรี ยบเทียบถึงผลกระทบของสื่ อใหม่ที่กระทาต่ออานาจนั้น ตัวอย่างที่ชดั เจน
เริ่ มจากการย้อนกลับไปเมื่อยุคกลาง ก่อนโยฮันส์ กูเต็นเบิร์กจะคิดค้นการประดิษฐ์ตวั พิมพ์ อาชี พ
คนคัด ลายมื อ ถื อเป็ นอาชี พ ส าคัญของคนในยุค นั้น ประชากรเพี ย งส่ วนน้อยเท่ า นั้น ที่ เขี ย นได้
พวกเขาจึ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อภู มิ ปั ญ ญาและจารึ ก แห่ ง ยุ ค สมัย ในขณะที่ อีก มุ ม หนึ่ ง เมื่ อ ลายมื อ
ทุกลายมือนั้นสามารถสื บสาวหาตัวผูเ้ ขียนได้อย่างชัดเจน นี่ คือเหตุผลหนึ่ งซึ่ งทาให้สังคมที่มืดมน
ในยุคนั้นไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ทา้ ทายอานาจของศาสนจักร (เชอร์ กี และ สฤณี อาชวนันทกุล
ผูแ้ ปล, 2554)
หากแต่เมื่อมีการประดิษฐ์ตวั พิมพ์และแท่นพิมพ์ของกูเต็นเบิร์ก เทคโนโลยีการสื่ อสารก็ได้
ก้าวขึ้นไปอีกขั้น ตัวพิมพ์เหล่านั้นไม่สามารถบ่งบอกที่มาของความคิดที่ทา้ ทายระบบอานาจเก่าได้
มันได้ช่วยให้ขอ้ เขียนโจมตีโบสถ์คาทอลิ กของมาร์ ติน ลู เทอร์ และคัมภี ร์ไบเบิ ลในภาษาท้องถิ่ น
แพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว กลายเป็ นการเปลี่ ยนโฉมหน้าสภาพแวดล้อมทางปั ญญาของยุโรปในยุค
ปฏิรูปโปรแตสแตนต์ (Protestant Reformation) ในขณะที่สื่อเดิ มอย่างงานคัดลายมือนั้น ก็ค่อย ๆ
หมดบทบาททางสังคมลง (เชอร์ กี และ สฤณี อาชวนันทกุล ผูแ้ ปล, 2554)
ประวัติศาสตร์ สะท้อนว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคมเสมอ หาก
ความเปลี่ ย นแปลงในขณะนั้ น สามารถเปลี่ ย นโฉมของสั ง คมแบบเดิ ม ได้ จะต่ า งอะไรกั บ
อินเทอร์ เน็ต หรื อตัวพิมพ์ที่แพร่ หลายโลดแล่นอยูท่ วั่ ไปในขณะนี้ ทั้งการผลิตความคิดใหม่และการ
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ผลิตซ้ าทางความคิดกลายเป็ นประเด็นท้าทายอานาจในปั จจุบนั และทุกคนก็สามารถเป็ นสื่ อที่มีพลัง
ในขับเคลื่อนสังคมได้โดยเริ่ มจากตนเอง (เชอร์ กี และ สฤณี อาชวนันทกุล ผูแ้ ปล, 2554)
ในปั จจุ บนั แม้ค าว่า สื่ อใหม่ (New Media) จะยัง ไม่มี ข อบเขตการนิ ยามที่ แน่ ชัด แต่ ใ น
ความหมายหนึ่ งนั้น หมายถึง “สื่ อดิจิตอล” ที่สามารถแสดงผลได้ในรู ปแบบของเลขฐานสอง คือ 1
และ 0 (Numerical Representation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู ปแบบที่ ชัดเจน คื อ สื่ อออนไลน์ ที่ อยู่บน
เครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่ ง กลายมาเป็ นสื่ อหนึ่ ง ที่ เติ บ โตอย่า งก้า วกระโดดและมี อิทธิ พ ลมากใน
ปั จ จุ บ ัน ครั้ นเมื่ อ การพัฒ นาของการสื่ อ สารรู ป แบบนี้ เป็ น การสื่ อ สารแบบ 2 ทาง (Two way
Communication) ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถสื่ อสารตอบโต้กบั เจ้าของสาร หรื อสามารถตอบโต้สื่อสารกันเอง
ระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกัน สิ่ งเหล่านี้คือพัฒนาการของแนวคิด Web 2.0 ซึ่ งต่อมากลายเป็ นบริ การเว็ปไซต์
(Web Service) เช่ น กระดานข่าว (Webboard) ห้องสนทนา (Chatroom) บล็อก (Blog) รวมไปถึ ง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็ นต้น (ศุภกิจ แดงขาว, 2554)
ดังนั้นแล้ว เมื่อผูไ้ ร้อานาจสามารถเข้าถึงสื่ อใหม่ที่หลากหลาย และสามารถมีอานาจเข้าไป
อยู่ในกระบวนการผลิ ตวาทกรรม/ความหมายของวิถีชีวิตของตัวเองและสังคมได้ ก็เท่ากับว่าสื่ อ
ใหม่เหล่านี้ได้สถาปนาอานาจและสถาบันทางสังคมขึ้นมาให้ เป็ นเสมือนการติดอาวุธให้ผใู้ ช้อานาจ
ได้ต่อสู่ กบั รัฐบนพื้นที่ของวาทกรรม (Discourse Filed) ได้ในที่สุด
2.2.2 พลังกลุ่มไร้ สังกัด
กลุ่ มคนมี ความซับซ้อนในทางที่ ทาให้กลุ่ มเหล่ านั้นเกิ ดยากและดารงอยู่ได้ยาก
รู ปแบบต่าง ๆ ของสถาบันดั้งเดิ มคื อปฏิ กิริยาต่อความยากเหล่ านั้น เครื่ องมื อทางสังคม
ใหม่ ๆ ปลดปล่ อยภาระเหล่ า นั้นบางประการ ก่ อกาเนิ ดวิธี ใหม่ ๆ ของการตั้งกลุ่ ม เช่ น
การใช้ก ารแบ่ ง ปั นแบบง่ าย ๆ เป็ นหัวหอกในการสร้ า งกลุ่ ม ใหม่ (เชอร์ กี และ สฤณี
อาชวนันทกุล ผูแ้ ปล, 2554, น. 37)
สิ่ งที่ เชอร์ กี กาลังบอกไม่ได้หมายความว่าช่ องทางการสื่ อสารแบบใหม่จะเข้ามาทาลาย
ทฤษฎีการรวมกลุ่มแบบเดิม ๆ ดังที่เคยเขียนไว้ขา้ งต้น แต่เรื่ องดังกล่าวเพียงกาลังเป็ นเครื่ องมือสร้าง
การอธิ บายว่าทาไมจึงมีการรวมกลุ่มแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคม
ก่อนอื่น จะต้องเข้าใจก่อนว่า กลุ่มเป็ นการรวมตัวแบบง่ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ และ
ทุกมิติ รวมถึงในองค์กรที่เป็ นทางการต่าง ๆ ก็อาจมีกลุ่มแฝงซ้อนทับอยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ และ
กลุ่ ม ก็ จะมี ค วามซับ ซ้อนในตัวมันเองมากขึ้ น เมื่ อมี ส มาชิ ก จานวนมากสร้ างความสัมพันธ์ เชิ ง
เครื อข่ายอย่างซับซ้อนและยุง่ เหยิง

39
ผิ ด กั บ องค์ ก ร (Organization) ที่ มี ค วามเป็ นระเบี ย บแบบแผนและวางตั ว อยู่ บ น
ความสั ม พันธ์ แบบเป็ นทางการมากกว่า โดยเฉพาะในองค์ก รรู ป แบบเดิ ม ที่ ม กั จะมี การกาหนด
โครงสร้างโดย “แผนภูมิองค์กร” (Organization Chart) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกระดาษบุผนังขององค์กร
อันเป็ นเพียงประดิษฐกรรมอย่างหนึ่งที่สร้างความยุง่ ยากในการทาธุ รกรรม แม้วา่ องค์กรหลังยุคการ
จัด การจะมี ก ารพัฒ นาให้ ท ัน สมัย มากขึ้ น เช่ น การย่ อ สายความรั บ ผิ ด ชอบ และจัด ระเบี ย บ
ความสัมพันธ์ ให้ซับซ้อนน้อยลง เพื่ อลดต้นทุ นในการทาธุ รกรรมต่าง ๆ แต่สุดท้ายแล้ว ต้นทุ น
ดังกล่าวก็ไม่ได้ลดลงอย่างประสิ ทธิ ผลขนาดนั้น
ด้วยความที่ตน้ ทุนในการบริ หารจัดการนั้นมากเกินไป กิจกรรมบางอย่างจึงมีแนวโน้มที่จะ
ไม่สนใจการทางานแบบองค์กร และหันมาใช้การดาเนิ นการแบบกลุ่มที่ไร้การจัดการ อาทิ การนัด
กิ นข้าว ดู หนัง หรื อกิ จกรรมเล็ก ๆ ที่ ไม่ต้องบริ หารจัดการมากนัก กลายเป็ นกลุ่ มแบบหลวม ๆ
ที่มกั จะมีขนาดเล็ก และอยูบ่ นการดาเนินการแบบไม่ค่อยใช้ตน้ ทุน จนมักประสบปั ญหาไม่สามารถ
ทากิจกรรมหรื อกิจการที่ใหญ่ ๆ ได้ แต่ดว้ ยความที่ปัจจุบนั การประสานงานในวงกว้างสามารถทา
ได้ดว้ ยต้นทุนที่ต่า จึงทาให้กิจกรรมที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อนและจริ งจังมากขึ้น
กิจกรรมกลุ่มนั้น มีลาดับขั้นที่เรี ยกว่า “บันไดกิจกรรม” ที่เรี ยงลาดับความยาก โดยเริ่ มจาก
บันไดขั้นแรก ได้แ ก่ การแบ่ ง ปั น (Sharing) ซึ่ ง เรี ย กร้ อ งการมี ส่ วนร่ ว มน้อยที่ สุ ด การ
แบ่งปั นดังกล่าวอาจอยูใ่ นรู ปของข้อมูล ทรัพยากร ที่จะนามารวมกันเป็ นฐานข้อมูล ดังเช่นที่เกิดขึ้น
ในบล๊อก (Blog) ต่าง ๆ หรื อ การแบ่งปั นภาพถ่าย ข้อมูลที่น่าสนใจ รวมถึงการแบ่งปั นบทความและ
ความรู้ทางวิชาการ หรื อแม้กระทัง่ ประสบการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น และที่สาคัญคือ
แพลตฟอร์ม (Platform) ของการแบ่งปั นนี้ มีพฒั นาการของรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา และช่วยให้สมาชิกสามารถพัฒนากิจกรรมไปสู่ บนั ไดขั้นที่สองได้ง่ายขึ้น
บัน ไดขั้น ที่ส อง คือ การประสานงาน ที่อ าจหมายถึง การตอบรับ ข้อ มูล ข้า งต้น และ
สัง เคราะห์ข อ้ มูล หรื อ ทรัพ ยากรร่ ว มกัน เพื่อนาไปสู่ ปั ญญาและองค์ค วามรู ้ ใ หม่ เช่ น การตอบ
กระทูห้ รื อสร้างแพลตฟอร์ ม (Platform) ในการถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็ นการสร้างอัตลักษณ์
ของกลุ่ม ว่า กาลัง ติดต่อประสานงานกันเรื่ องอะไร และสุ ดท้า ยอาจหมายถึ ง การสร้ า งกิ จกรรม
บางอย่า งที่เรี ย กว่า การทางานกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่ น การร่ วมกันผลิ ตบทความในวิกิพีเดี ย ที่ตอ้ ง
อาศัยการต่อรองและประสานงานกันในรู ปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้ น รวมไปถึงการถกเถียงในโลก
สื่ อสัง คมออนไลน์ (Social Media) อย่า งเฟซบุ ๊ก (Facebook) และยูทูป (Youtube) ที่ส ร้ า งพื้ นที่
ให้คนได้แลกเปลี่ ยนในกิ จกรรมและความคิด ทั้งที่สร้ างสรรค์และไร้ ขอบเขต แต่อย่างไรก็ตาม
มันได้นาไปสู่ การสร้ างการเคลื่ อนไหวในประเด็นใหม่ ๆ ตลอดเวลา และพร้อมจะตอบสนองต่อ
การรวมกลุ่มภายใต้ความสนใจที่หลากหลายของคนในยุคปั จจุบนั มากขึ้น
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กระนั้น การถกเถียงแลกเปลี่ยนมักจะต้องเลื อกระหว่างการสร้ างกลุ่มเล็ก ๆ ที่เหนี ยวแน่ น
กับ กลุ่ ม ที่ ก ว้า งขวางแต่ ก ระจัด กระจาย กล่ า วคื อ ในทฤษฎี ก ารกระจายแบบก าลั ง พบว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผูอ้ ่านจะสัมพันธ์กบั แบบแผนการสนทนา หรื ออาจยกตัวอย่างว่า ใน
การเผยแพร่ ขอ้ มูลของบล็อก (Blog) ที่มีผอู ้ ่านจานวนมากนั้น จะกลายเป็ นการสื่ อกระจายภาพและ
เสี ยง ซึ่ งเป็ นสภาวะของปฏิ สัมพันธ์ที่ต้ืนเขินของกลุ่มที่ไร้ การจัดการ ในขณะที่ การเผยแพร่ ไปสู่
กลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กนั อยูแ่ ล้ว แม้วา่ อาจจะมีจานวนน้อย แต่ก็จะทาให้ขอ้ มูลนั้นมีการประสานงาน
แลกเปลี่ยนกันอย่างลุ่มลึกกว่า และสร้างบทสนทนาที่เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน
และบันไดขั้นที่สาม คือ การเคลื่อนไหวแบบกลุ่ม ซึ่ งถือเป็ นกิจกรรมที่ยากที่สุด เพราะเป็ น
ขั้นเรี ยกร้ องให้คนกลุ่มหนึ่ งทุ่มเทกับการทาอะไรสักอย่างร่ วมกัน สร้ างความรั บผิดชอบร่ วมกัน
ด้วยการผูกโยงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเข้ากับอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ความพิเศษของสื่ อใหม่ คือการก้าวเข้ามาเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้การตั้งกลุ่มเป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ้น
และมีเครื อข่ายการสื่ อสารในปั จจุบนั ได้แก่ เครื อข่ายโทรศัพท์มือถื อและอินเทอร์ เน็ตเป็ นเสมือน
เวทีของการตั้งกลุ่ม เมื่อกลุ่มกลายเป็ นเรื่ องธรรมดาในชี วิต เราจึงเห็นการทดลองใหม่ ๆ ของกลุ่ม
ใหม่ ๆ หรื อกลุ่ มประเภทใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่ นาไปสู่ การเคลื่ อนไหวที่
แปลกใหม่และทรงพลัง
ณ จุดนี้ พัฒนาการของกลุ่มก็จะกลายเป็ นผลลัพธ์เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของขบวนการทาง
สังคม ดังทฤษฎี ขบวนการทางสังคมต่าง ๆ เพียงแต่ในส่ วนนี้ จะให้ความสาคัญกับการมองเรื่ อง
ลาดับขั้นของการติดต่อสื่ อสาร และความพยายามของสื่ อใหม่ที่จะลดต้นทุนในการสร้ างกิ จกรรม
ร่ วมกัน และอธิ บายการเกิดขึ้นของกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยอาศัยสื่ อใหม่
ขณะที่ตรรกะพื้นฐานของอินเทอร์ เน็ต คือการสื่ อสารจากปลายทางสู่ ปลายทาง ในลักษณะ
ที่หลายต่อหลาย (Many to Many) และเป็ นการสื่ อสารที่ถูกมาก ซึ่ งยืดหยุน่ ให้มีการพัฒนารู ปแบบ
หน้าตาของการสื่ อสารได้โดยง่ าย จนเราอาจเห็ นการสร้ างโปรแกรมหรื อแอปพลิ เคชั่นเพื่อการ
สื่ อสารใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยรู ปแบบของอิ นเทอร์ เน็ ตเปรี ยบได้กบั การแพร่ กระจายของโรค
ระบาด ซึ่งมีตวั แปร 3 ตัว คือ โอกาสในการติดเชื้ อ โอกาสในการสัมผัสกันระหว่างคนสองคน และ
ขนาดของประชาชน ถ้าตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ งเพิ่ม ขึ้ นก็ จะท าให้โรคระบาดกระจายมากขึ้ นด้วย
เปรี ยบเสมือน การซุ บซิ บนิ นทาที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายก็จะทาให้การแพร่ กระจายของข้อมูลและพลัง
ในการประสานงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน (เชอร์ กี และ สฤณี อาชวนันทกุล ผูแ้ ปล, 2554, น. 161)
เพราะฉะนั้น การสื่ อสารที่ไม่ตอ้ งการสื่ อกลาง และกลุ่ มที่ เกิ ดขึ้ นได้ง่ายเช่ นนี้ จึงท้าทาย
ความสามารถขององค์กรในการรวมกลุ่มรู ปแบบเดิม ยกตัวอย่างเช่น จากแต่เดิมที่ตอ้ งไปรวมกันที่
โบสถ์ทุกวันอาทิตย์เพื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สร้างกิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน รวมไปจนถึงการบริ จาค
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ภายใต้ศรัทธาของการจัดการในโบสถ์น้ นั ในที่น้ ีโบสถ์จึงเป็ นสื่ อกลายที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้าง
กลุ่มทางสังคมเพื่อทากิ จกรรมหรื อเคลื่ อนไหวร่ วมกัน แม้ว่าโบสถ์โบราณอาจจะมีปัญหาที่มีการ
บริ หารจัดการในแนวดิ่ง ซึ่ งมีพระเท่ากับสถาบันทางศาสนา และมีอานาจในการจัดการ แต่กระนั้น
โบสถ์ก็ยงั คงเป็ นสื่ อกลางที่คริ สตศาสนิ กชนหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของสื่ อใหม่
ๆ นั้น ได้สถาปนารู ปแบบใหม่ของการรวมกลุ่มขึ้นมา ก้าวข้ามการรวมกลุ่มแบบเดิมได้โดยปริ ยาย
ทั้งยังท้าทายอานาจของสถาบันดั้งเดิมแบบโบสถ์หรื อวัด เพราะกิ จกรรมกลุ่มสามารถกระทาผ่าน
อินเทอร์ เน็ต หรื อสื่ ออื่น ๆ ได้แล้ว ถ้าตามตรรกะนี้ ความสาคัญของโบสถ์ในฐานะสถาบันดั้งเดิมก็
จะต้องลดลง หรื อต้องมี การปรับตัวเพื่อแข่งขัน เช่ น อาจจะมีความโปร่ งใสมากขึ้น หรื อปรับการ
สื่ อสารให้ดึงดู ดให้คนเข้าโบสถ์มากขึ้ น รวมถึ งการเรี ยกร้ องให้คริ สต์ศาสนิ กชนหันกลับมาเห็ น
คุณค่าในประเพณี ด้ งั เดิม เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม เครื่ องมือทางสังคมดังกล่าวก็ยงั ไม่ถึงกับสร้ างการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มได้
เสี ยทีเดียว หากเพียงกาจัดอุปสรรคของการเคลื่ อนไหวไปเท่านั้น การเคลื่ อนไหวไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั
แอปพลิเคชัน่ ที่เลิศหรู หรื อเทคโนโลยีสุดล้ า แต่ข้ ึนอยูก่ บั การประยุกต์เข้ากับพฤติกรรมของคนใน
สังคมมากกว่า ด้วยเหตุน้ ี จึงหมายความว่า แค่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงตัวเว็บไซต์ (Website) หรื อ
เฟซบุก๊ (Facebook) ขั้นพื้นฐานก็สามารถส่ งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แล้ว
อีกส่ วนหนึ่งที่เชอร์ กี กล่าวถึง ไม่ต่างจากทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ นัน่ คือการ
พูดถึงกลยุทธ์ (Tactic) ที่การรวมกลุ่มหรื อการเคลื่อนไหวโดยใช้สื่อใหม่เลือกใช้ โดยเชอร์ กีเห็นว่า
การกาหนดการรวมกลุ่มหรื อการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มนั้น ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 3 ประการ ได้แก่ สัญญา
(Trust) เครื่ องมือ (Tool) และ ข้อต่อรอง
1) สัญญา (Trust) แปลอี กอย่าง คือ ความเชื่ อมัน่ ที่ จะทาให้ผูค้ นเลื อกเข้ากลุ่ม และความ
เชื่ อมัน่ ดังกล่าวจาเป็ นจะต้องใช้การดึงดูดและโน้มน้าวที่เหมาะสม ซึ่ งผูค้ นจะไม่ใช่ แค่เลือกสังกัด
เป็ นสมาชิ กกลุ่มที่เขาพอใจหรื อหวังประสิ ทธิ ผลเท่านั้น หากแต่ยงั คานึ งอีกด้วยว่าจะมีคนคิดอื่น ๆ
คิดแบบเขาหรื อไม่วา่ กลุ่มนี้ดีและพร้อมจะเข้าร่ วมกลุ่มนี้ หนึ่ งในกลยุทธ์ที่แก้ปัญหานี้ คือ การทาให้
การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กทาได้โดยง่ าย ทาให้เป้ าหมายเรื่ องจานวนคนดูเป็ นไปได้สาหรับ พวกเขา
หรื ออี ก กลยุทธ์ คือ การหลอกล่ อจูง ใจด้วยการสร้ างคุ ณค่าส่ วนบุ คคล ก่ อนจะเปิ ดเผยคุ ณค่าทาง
สังคมให้สมาชิกตัดสิ นใจเลือกในภายหลัง เช่น การเริ่ มจากให้เข้าไปฝากข้อมูลฟรี แล้วค่อยชักจูงให้
แบ่งปั นข้อมูลนั้น ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังอาจมี กลยุทธ์อื่น ๆ อี ก เช่ น การเริ่ มต้นกลุ่ มจากความ
เหนียวแน่นของกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อดึงดูดให้ผใู ้ ช้ใหม่ ๆ เข้ามา เหมือนเป็ นการสัญญากับผูใ้ ช้ใหม่วา่ ที่นี่
จะมีคนพร้ อมแลกเปลี่ ยนแบ่งปั นข้อมูลกับผูใ้ ช้ใหม่เสมอ เป็ นต้น แน่ นอนว่า กลยุทธ์ ที่กล่ าวมา
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ทั้งหมดนี้ อาจไม่ได้เป็ นคาสัญญาที่ทาได้จริ งเสี ยทั้งหมด แต่จริ ง ๆ แล้วเป็ นคาสัญญาเพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้คนเข้าร่ วมต่างหาก
2) เครื่ องมือ เป็ นสิ่ ง ที่ ต้องค านึ ง ถึ ง ต่อจากสั ญญา เพราะเป็ นการเลื อกใช้เทคโนโลยีใ ห้
เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ดังนั้น เครื่ องมื อจึงต้องขึ้ นอยู่กบั ทั้งสัญญา
และเวลาที่ใช้ดว้ ย จึงอาจจาเป็ นต้องทราบวัตถุประสงค์ก่อนว่ากลุ่มที่ตอ้ งการเป็ นรู ปแบบใดระหว่าง
(1) กลุ่มขนาดเล็ก ที่มีการรวมตัวอย่างใกล้ชิด หรื อกลุ่มขนาดใหญ่ ที่มีการรวมตัวอย่างเหนี ยวแน่น
และ (2) กลุ่มที่มีอายุยาวนาน หรื อกลุ่มที่มีอายุส้ ัน เพราะสิ่ งเหล่านี้ ข้ ึนอยู่กบั การเลือกใช้เครื่ องมือ
ยกตัวอย่า งเช่ น การรณรงค์ด้ว ยการใช้บ ล็ อกหรื อ จดหมายเปิ ดผนึ ก แบบออนไลน์ ซึ่ งใช้เ วลา
รวบรวมมาก อาจเหมาะกับ ประเด็ น การเคลื่ อนไหวที่ ใ หญ่ แ ละต้องการให้ ส่ ง ผลกระทบอย่า ง
กว้างขวาง ขณะที่หากเพียงแค่กลุ่มคนขับแท็กซี่ ตอ้ งการจะปิ ดถนนเพื่อตอบโต้แบบเฉี ยบพลันต่อ
รั ฐบาลที่ เพิ่ง แถลงให้อูเบอร์ ถู กกฎหมาย ในกรณี น้ ี อาจต้องใช้ทวิตเตอร์ เพื่ อสร้ างการรวมตัวที่
รวดเร็ วที่สุด ผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ลว้ นขึ้นอยูก่ บั เครื่ องมือทั้งสิ้ น และผูพ้ ฒั นาเครื่ องมือก็พร้อม
จะอานวยความสะดวกภายใต้ความเหมาะสมของปัจจัย 2 อย่าง คือ จานวนสมาชิก อายุของกลุ่ม
นอกจากนี้ แล้ว สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือต้องเข้าใจว่า เครื่ องมือใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างมาก
หลายขึ้นทุกวัน ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมไปกว่าเครื่ องมือเดิ ม ๆ หรื อกล่าวคือ การเลือกใช้
เครื่ อ งมื อ ยัง คงจ าเป็ นจะต้อ งเลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมายและพฤติ ก รรมของสั ง คมด้ว ย เพราะไม่ ไ ด้
หมายความว่าคนจะเลือกใช้แอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ ว หากแต่ยงั คงเล่นเฟซบุ๊กซึ่ ง
เป็ นแอปพลิเคชัน่ เก่าในทุกวัน
3) ส่ วนที่เกิดขึ้นทีหลังสุ ดคือ ข้อต่อรอง เพราะมันคือส่ วนที่ซบั ซ้อนและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
มีสัญญาและเครื่ องมือเกิ ดขึ้นแล้ว และสัญญากับเครื่ องมือของกลุ่มสามารถประสานกันทางานได้
อย่างลงตัว ในกรณี น้ ีหมายความว่า ข้อต่อรองคือสิ่ งต่อไปที่จะเป็ นกลไกขับเคลื่อนกลุ่มให้เดินหน้า
ต่อและมีปฏิสัมพันธ์กนั ซึ่ งข้อต่อรองนี้ อาจมาในรู ปกติกาทั้งที่เจ้าของกลุ่มเป็ นผูก้ าหนด หรื อเป็ น
ข้อตกลงร่ วมกัน แต่ก็ไม่ใช่ เพียงแค่น้ นั เพราะปฏิ สัมพันธ์ภายในกลุ่ มอาจลื่ นไหลกว่านั้น เพราะ
ความต้องการของคนในกลุ่มไม่เหมือนกัน บางคนอาจแบ่งปั นถ้อยคาที่เป็ น Hate Speech ในกลุ่มที่
แลกเปลี่ ยนความคิดทางการเมือง บางคนอาจมองว่าการถกเถียงควรเป็ นเรื่ องของปรัชญาที่อยู่บน
หลักการพื้นฐานบางอย่าง ในที่น้ ีจึงเกิดการบริ หารจัดการข้อต่อรองขึ้นภายในกลุ่ม เช่น อาจมีกลไก
โหวตหรื อโต้เถียงว่าประเด็นดังกล่าวสมควรใช้ Hate Speech หรื อไม่ หรื อแม้กระทัง่ อาจมีกลไก
จัดการผ่านการกด Spam หรื อบล็อกข้อความนั้นเพื่อความสบายใช้ของผูใ้ ช้คนอื่น
ในประเด็ นนี้ มี ข ้อสั ง เกตว่า (1) ข้อต่ อรองสั ม พันธ์ กบั จานวนปฏิ สั ม พันธ์ และข้อตกลง
กล่าวคือ ยิ่งคนที่สัมพันธ์กนั มีจานวนมากเท่าไหร่ และยิ่งพวกเขาจะต้องตกลงทาอะไรร่ วมกันมาก
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เท่าไหร่ กฎเกณฑ์ที่กากับความสัมพันธ์น้ นั ก็ยิ่งต้องซับซ้อนมากขึ้ น ในอีกแง่หนึ่ ง (2) ข้อต่อรอง
สัมพันธ์กบั บันไดแต่ละขั้นของกลุ่ม หรื อกล่าวคือ ข้อต่อรองของการแบ่งปั นอาจเรี ยบง่ายกว่าข้อ
ต่อรองเพื่อการประสานงานหรื อการเคลื่ อนไหวเป็ นกลุ่ม ก็เพราะความซับซ้อนและระยะเวลาใน
การดาเนินการนั้นมีมากกว่า
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ ว่าทุกกลุ่มจะทาตามปั จจัย 3 ข้อข้างต้นแล้วจะประสบความสาเร็ จ
ยังมีตวั อย่างของความล้มเหลวอยูม่ ากในการรวมกลุ่มสมัยใหม่ เพราะปั จจัย 3 ข้อนี้ มนั มีปฏิสัมพันธ์
กัน อย่ า งซั บ ซ้ อ นและยุ่ ง ยาก และความซั บ ซ้ อ นนี้ ไม่ ไ ด้ม าโดยตรงจากกลุ่ ม หากแต่ ม าจาก
ปฏิ สั ม พันธ์ ร ะหว่า งกัน การจะจัด วางองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ให้แ ม่ น ย าและน าไปสู่ ก ารประสบ
ความสาเร็ จนั้นเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็ นไปไม่ได้ เพราะขั้นความสาเร็ จ
ของกลุ่มนั้นไม่เท่ากัน กลุ่มบางกลุ่มอาจมีอายุไม่ยืนยาวแต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมใน
ระยะสั้นได้ เพราะเครื่ องมือทางสังคมดังกล่าว ได้ทาให้กลุ่มรวมตัวกันและเคลื่ อนไหวทางสังคม
และเมื่อกลุ่มมีอานาจพอและเสี ยงสนับสนุ นมากพอ การเรี ยกร้ องบริ การต่าง ๆ ทั้งจากผูใ้ ห้บริ การ
สร้างกลุ่มเอง หรื อจากส่ วนอื่น ๆ ของสังคมก็อาจพอเป็ นไปได้
2.2.3 Social Media การเมือง และประชาธิปไตย
ถ้าจะสารวจในส่ วนที่เฉพาะเจาะจงถึ ง Social Media ที่ส่งผลกระทบต่อการเมือง ก็จะขอ
หยิบ ยกข้อ คิ ด เห็ น ในบทความชื่ อ Social Media กับ การเมื อ งในทัศ นะของ รศ.ดร.ชลิ ด าภรณ์
ส่ งสัมพันธ์ มาเป็ นคาตอบของเรื่ องประเด็นดังกล่าว (ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, 2554) ดังนี้
คือ การเมืองในที่น้ ี หมายความว่าอย่างไร ถ้าการเมืองในที่น้ ี หมายถึงการ
โน้มน้าวกันโดยการโต้แย้งหรื อขัดแย้งโดยอาศัยเหตุและผล (Reason Argument) Social
Media มันเปิ ดพื้นที่ให้คนโน้มน้าวกันได้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ได้เห็ นข้อจากัดว่าแท้จริ งแล้ว
มนุ ษย์เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีเหตุผลตามความเชื่ อของแนวคิดการเลื อกอย่างมีเหตุผล (Rational
Being) หรื อเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่เคลื่อนอยู่บนฐานของอารมณ์ คือมันมีคนที่พยายามจะเคลื่อน
โดยเหตุผลและคนที่พยายามจะเคลื่ อนโดยอารมณ์แล้วมันปะทะกัน คือสภาพของ Social
Media ที่มนั เพิ่มพูนเสรี ภาพของมนุ ษย์แล้ว มันต้องตั้งอยูบ่ นฐานว่ามนุ ษย์มีเหตุผล แล้วถ้า
ไม่ใ ช่ ล่ ะ? ของทุ กอย่า งในโลกนี้ ล้วนมี แง่ บวกแง่ ล บ เพราะฉะนั้น ผลกระทบต่ อสั งคม
การเมื อง คือ มันเป็ นพื้นที่ทางเลื อก ให้ผคู ้ นกลุ่ มเล็กกลุ่มน้อยที่ไม่สอดคล้องกับกระแส
หลักก็จะมีพ้ืนที่ของตัวเอง ทาอะไรต่อมิ อะไรได้มากขึ้น คนได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
คนสามารถจะพูดเรื่ องบางเรื่ องที่เขาคิดได้อย่างเต็มที่ แต่ก็จะมีขอ้ จากัดอีกหลาย ๆ เรื่ อง
เช่นเดียวกัน มันก็จะมีผลในทางลบ เพราะแท้จริ งแล้วมนุ ษย์ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล แต่
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มนุษย์ถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์ของตัวเองด้วย ในฐานะนักรัฐศาสตร์ ถ้าคุณจะดูวา่ แล้วมัน
จะเป็ นอย่างไร คุ ณก็ตอ้ งดูองค์ประกอบเหล่านี้ ที่มนุ ษย์ปฏิสัมพันธ์กนั ผ่าน Social Media
บางครั้งคุ ณก็จะเห็ นความโหดร้ายสุ ด ๆ และความโหดร้ ายสุ ด ๆ นี้ คืออะไร แทนที่คุณจะ
ไปเรี ยกร้องว่าต้องมีเหตุผล ก็ไม่มีเหตุผล แล้วมันก็เป็ นแบบนี้ เราจะอยูก่ บั มันอย่างไร สิ่ ง
นั้นต่างหากที่น่าจะเป็ นโจทย์ของเรา
คุ ณสมบัติของสื่ อออนไลน์น้ ี เอง ส่ งผลกระทบต่อ “สื่ อมวลชน” (Mass Media) โดยตรง
กล่าวคือ ผูส้ ่ งสารสาร สามารถทาการ “สื่ อสารมวลชน” (Mass Communication) ได้ดว้ ยตัวเองโดย
ไม่ตอ้ งผ่านสื่ อมวลชนอีกต่อไป ซึ่ งทาให้เกิดผลต่อสังคมและการเมือง ทั้งในด้านบวกและลบ ดังนี้
ด้านบวก คือ สื่ อออนไลน์ทาหน้าที่ได้โดยมีขอ้ จากัดจากภาครัฐน้อยมาก ทาให้ผสู ้ ่ งสารมี
ความกล้าที่จะเคลื่ อนไหวทางการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นจะ
สามารถทาให้ผใู้ ช้สื่อ ได้รับข้อมูลที่หลากหลายขึ้น มีการวิพากษ์วจิ ารณ์ และวิเคราะห์หาข้อเท็จจริ ง
(แม้ในทางปฏิบตั ิ จะมีขอ้ กังวลว่า ผูใ้ ช้จะเลือกเปิ ดรับเฉพาะข่าวสารที่ตรงกับความคิดและทัศนคติ
เดิมของตัวเอง ดังเช่น ตามแนวคิด การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร (Selective Exposure) ของ โจเซฟ ที
แคลปเปอร์)
ในด้านลบ นั้น อาจเกิ ดผลข้า งเคี ยงในเรื่ องของความมัน่ คงของรั ฐ การบิ ดเบื อนข้อมู ล
เนื่องจากผูใ้ ช้สามารถปกปิ ดตัวตนได้ และสามารถส่ งข่าวลวงได้ จนอาจเป็ นการสร้างความปั่ นป่ วน
ให้กบั สังคม หากผูร้ ับข้อมูลข่าวสารไม่มีการกลัน่ กรองที่ดี ก็อาจตกเป็ นเครื่ องมือ รวมถึงสร้างความ
แตกแยกทางการเมือง ดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ดังนั้นแล้ว เราจะเห็ นได้ว่า สื่ อออนไลน์ (ในฐานะสื่ อใหม่) นี้ ส่ งผลกระทบที่หลากหลาย
ต่อการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เนื่ องด้วยมัน
มี ปั จจัย และองค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้องมากมาย ในการจะบอกได้ว่าผลกระทบนั้นเป็ นอย่า งไร มี
มุ มมองหรื อประเด็นให้วิเคราะห์ ออกมาได้หลายประเด็น แต่ สิ่ง ที่ จะหยิบยกนั้น มี เพี ยง 2 เรื่ อง
เท่านั้น คือ สื่ อออนไลน์กบั การเปลี่ ยนภูมิทศั น์ทางการเมืองไทยและการเกื้ อหนุ นประชาธิ ปไตย
และอีกเรื่ องคือ ความไร้ระเบียบ ความมัน่ คง และปฏิกิริยาโต้กลับของรัฐ
2.2.3.1 สื่ อ ใหม่ ก ับ การพัฒ นาของประชาธิ ป ไตย กล่ า วคื อ สื่ อ ใหม่ น้ ัน ไม่ ไ ด้
เปลี่ ยนแค่ภูมิทศั น์ทางการเมืองไทย แต่มนั เปลี่ ยนโลก เพราะ ดังที่กล่าวไปแล้ว ว่าการสื่ อสารใน
รู ปแบบใหม่ ๆ ที่เปิ ดโอกาสให้คนธรรมดาไร้อานาจได้เข้าถึง นั้นได้สถาปนาอานาจของผูไ้ ร้อานาจ
ขึ้ นมาบนสั ง คม เนื่ อ งจากหากมองในมุ ม ของขบวนการทางสั ง คมใหม่ แล้ว ผูไ้ ร้ อานาจในที่ น้ ี
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อาจหมายถึง ภาวะของการไร้บา้ นทางอัตลักษณ์ในบริ บทการเมือง ซึ่ งมันบดบังตัวตนของพวกเขา
ในโลกทุนนิยมเสรี และบีบพวกเขาให้กลายไปอยูท่ ี่ชายขอบของสังคมการเมือง
แต่ทว่า ความโชคดีของสังคมไทยส่ วนหนึ่ ง แม้วา่ อัตราการพัฒนาด้านอื่น ๆ จะก้าว
ไม่ทนั หลายประเทศ แต่ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่ อสารนั้น ถือเป็ นจุดเด่นที่สาคัญ
และเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาสังคมไทยหลังรัฐธรรมนูญ 2540 โดยอัตราการผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
ของไทยในปี 2559 มีสูงถึง 29.8 ล้านคน (ร้อยละ 47.5) และจากระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 25552559 มีผใู้ ช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.5 เป็ นร้อยละ 47.5 (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2559) ซึ่ งถือเป็ น
อัตราการเติบโตเกือบจะร้อยเปอร์ เซ็นต์ และเป็ นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ สถาบัน
การจัด การนานาชาติ หรื อ IMD (International Institute for Management Development) ของ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ยัง ได้ป ระเมิ นการจัด อัน ดับ ความสามารถในการแข่ ง ขันของประเทศพัฒ นา
อุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิ ดใหม่ ปี พ.ศ 2560 ว่า ไทยมี ปัจจัยด้านโครงสร้ างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีปรับตัวดี ข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสวนทางกับโครงสร้ างพื้นฐานด้านอื่ น ๆ (ศูนย์เพื่อการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศไทย, 2560)
ดังนั้น การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่ อสารในทีน้ ี จึงเท่ากับเป็ นการสร้างอานาจต่อรอง
ทางการเมื อ ง ให้ ก ับ ประชาชนคนธรรมดาทั่ว ไป และในขณะเดี ย วกัน ก็ ถื อ เป็ นการพัฒ นา
ประชาธิ ปไตยไปในตัวด้วย ทั้งนี้ เป็ นเพราะสารัตถะของประชาธิ ปไตย ด้านหนึ่ งคือสิ ทธิ เสรี ภาพ
ในการสถาปนาอานาจของคนธรรมดาให้เท่ ากัน อันหมายถึ ง สิ ทธิ ในการเข้า ถึ งข้อมู ลข่ าวสาร
ทั้งในแง่ขอ้ มูลข่าวสารการดาเนิ นการของรัฐ และข้อมูลข่าวสารทัว่ ไป เพื่อรวบรวมความเป็ นเหตุ
เป็ นผลในการประกอบการตัดสิ นใจเลื อกที่ จะกระทาการทางการเมื องบางอย่า ง ซึ่ งรวมถึ งการ
แสดงออกถึ งความคิ ดเห็ นทางการเมื องและการเลื อกตั้ง และในขณะเดี ยวกัน อี กด้านก็คือ สิ ทธิ
เสรี ภาพในการรวมกลุ่มที่เปิ ดกว้างมากขึ้น และสร้ างองค์ประกอบของประชาธิ ปไตยแบบมีส่วน
ร่ ว มให้ ม ั่นคงมากขึ้ น รวมไปถึ ง การเป็ นภาคประชาสั ง คม (Civil Society) ที่ เ ข้ม แข็ง ในสั ง คม
ประชาธิปไตย เพื่อเข้าไปคานอานาจรัฐและทุน ที่เคยเป็ นผูผ้ กู ขาดเดิมของการสื่ อสาร
กล่ า วให้ลึ ก ลงไป การสถาปนาภาคประชาสั ง คม ในโลกออนไลน์ เสมื อนจริ ง นี้
เท่ากับเป็ นการเปลี่ยนเสี ยงของคนเล็กคนน้อยให้เป็ นเสี ยงที่มีพลังส่ งถึงรัฐได้ในแง่มุมหนึ่ ง เปลี่ยน
ภูมิทศั น์ทางการเมืองจากเดิม เป็ นสามเหลี่ยมอานาจระหว่างรัฐ ทุน และสังคม ที่เพิ่มอานาจให้ฝั่ง
สังคมมากขึ้น รัฐ และทุนที่เคยเป็ นอานาจผูกขาดจาเป็ นจะต้องปรับตัวให้มีความโปร่ งใสและเล่น
เกมส์เบื้องหน้ามากขึ้น เพราะการตรวจสอบโดยสังคมสามารถทาได้โดยง่าย เพราะสังคมออนไลน์
นี้ ได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสิ ทธิ พลเมืองในการเข้าตรวจสอบรัฐผ่าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ดังนั้น ในปั จจุบนั เราจึงเห็นการทางานแบบข่าวเจาะ หรื อการเจาะลึ กของนักข่าวพลเมือง
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ในโลกออนไลน์ได้บ่อยขึ้น และไม่วา่ รัฐกาลังจะพิจารณากฎหมายใด ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็จะถูก
ส่ งถึงประชาชนคนธรรมดาได้ในพริ บตา และการแพร่ กระจายนั้นก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชวั่ โมง
2.2.3.2 การควบคุ มสื่ อใหม่โดยรั ฐ: สิ่ งที่ รัฐไทยกาลังดาเนิ นการในระยะหลัง
จึงไม่แปลกที่จะมีความพยายามเข้าควบคุมสื่ อออนไลน์ ด้วยเหตุผลหลายประการภายใต้ขอ้ อ้างหลัก
คือ ความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ และหากย้อนกลับไปในตอนต้น วาทกรรมกฎหมายจึ ง
เป็ นหนทางที่ทรงอานาจที่สุดในการตอบโต้ความไร้ระเบียบเหล่านี้
การปรากฏขึ้นของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลังจากนั้น ถื อเป็ นความพยายามตอบโต้ที่ชดั เจนที่สุดของรัฐไทย เพราะมัน
ไม่ใช่แค่จดั การความไร้ระเบียบที่สนั่ คลอนอานาจรัฐเท่านั้น แต่ยงั เข้ามาปกป้ องสิ ทธิ ของประชาชน
คนอื่นที่อาจถูกกระทบจากเสรี ภาพที่เกิ นเลยบนโลกออนไลน์ แต่กระนั้น ความพยายามตีความที่
คลุ มเครื อบางมาตรา และการกาหนดโทษที่ รุนแรง ก็เป็ นประเด็ นที่ จะทาให้สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) จะท าการเซ็ น เซอร์ (Censor) ตัว เอง แต่ ค าถามคื อ รั ฐ ควรจะจ ากัด เสรี ภ าพของ
สื่ อสังคมออนไลน์ไว้แค่ไหน (สาวตรี สุ ขศรี , 2554)
การตอบโต้โดยรั ฐไทยนั้น ร้ ายและแนบเนี ยนกว่าหลายรั ฐ เพราะไม่เพียงแค่การตี ความ
กฎหมายอย่างคลุมเครื อเพื่อปิ ดกั้นความคิดเห็นของฝ่ ายตรงข้ามรัฐ ตั้งแต่การสกัดกั้น ใช้หมายศาล
ไปจนถึ ง การขอความร่ วมมื อบรรดาผูใ้ ห้บ ริ ก ารอิ นเทอร์ เน็ ต (ISP) และที่ แนบเนี ย นกว่านั้น คื อ
ความพยายามจัดตั้งกลุ่ ม ต่ อต้า น (Social Sanction) ซึ่ ง เป็ นมวลชนไซเบอร์ ม าต่ อสู ้ บ นพื้ นที่ ท าง
การเมืองใหม่น้ ี เช่น โครงการลูกเสื อไซเบอร์ ที่อบรมเด็กให้มีวิจารณญาณเป็ นฉากบังหน้า ทั้งที่จริ ง
แล้วเป็ นการสร้างมวลชนมาชนกับมวลชนอีกฝ่ ายในโลกออนไลน์ เป็ นต้น (สาวตรี สุ ขศรี , 2554)
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2.2.4 งานวิจัยอืน่ ๆ เกี่ยวกับสื่ อใหม่ และการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
นอกจากนี้ ยังมี ง านวิจยั ที่ ผูเ้ ขี ยนคิ ดว่าน่ าสนใจและจะเป็ นประโยชน์ เกี่ ยวกับ การศึ กษา
ความเคลื่ อนไหวของนักศึกษาบนพื้นที่ของสื่ อใหม่ อาทิ ในงานดุษฎีนิพนธ์ คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง ขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิ ดรับข่าวสารทางการเมือง
ผ่านสื่ อออนไลน์ ของพิชญานี ภู่ตระกูล มี ขอ้ ค้นพบที่ น่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ต่อการศึ กษา
ขบวนการนักศึกษา ดังนี้ (พิชญาณี ภู่ตระกูล, 2557)
ประการแรก ศักยภาพของสื่ อออนไลน์ในการส่ งเสริ มให้เกิ ดการเปิ ดรั บข่าวสารทางการ
เมื อ ง พบว่า สื่ อ ออนไลน์ มี ศ ัก ยภาพที่ จะสนับ สนุ นให้ เกิ ดการเปิ ดรั บ ข่ า วสารอย่า งหลากหลาย
ข่าวสารแบบกลาง ๆ ไม่เลื อกข้างชัดเจน ไปจนถึงข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติเดิ ม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับ ภู มิ ห ลัง ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งเป็ นแรงจู ง ใจในการเลื อ กเปิ ดรั บ ข่ า วสารทางการเมื อ งผ่ า น
สื่ อออนไลน์
ประการที่สอง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่ อออนไลน์
ได้แก่
1) บุคลิกภาพของนักศึกษาแบบเปิ ดกว้างต่อประสบการณ์ แบบเปิ ดตัวหรื อแสดงตัว และ
แบบสานึกรู ้ผิดชอบ มีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับข่าวสารทางการเมืองอย่างหลากหลาย โดยลักษณะร่ วม
ของบุ คลิ กแบบนี้ คือ ความอยากรู ้ อยากเห็ น อยากเรี ยนรู้ความคิดผูอ้ ื่น ขณะที่ผมู้ ีบุคลิ กภาพแบบ
ประนี ประนอม ซึ่ งสามารถเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี มีความชอบช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น แต่กลับมีผลการศึกษาใน
ทางตรงข้า ม คื อ มี ล ัก ษณะที่ เลื อ กเปิ ดรั บ เฉพาะข่ า วสารทางการเมื องที่ ส นับ สนุ นทัศ นคติ ท าง
การเมืองของตนเท่านั้น
2) อุดมการณ์ ทางการเมืองของนักศึกษา พบว่า บุคคลที่มีอุดมการณ์ แบบอนุ รักษ์นิยมมี
แนวโน้มที่ จะเลื อกเปิ ดรั บข่าวสารทางการเมื องที่ สอดคล้องกับทัศนคติ เดิ มของตนมากกว่าผูท้ ี่ มี
อุดมการณ์แบบเสรี นิยม
3) การสังกัดพรรคการเมืองในระดับเข้มข้น มีความผูกพันกับพรรคการเมืองเป็ นเวลานาน
จะเปิ ดรั บเฉพาะข่าวสารและความคิ ดเห็ นที่ สนับสนุ นพรรคที่ ตนสังกัด ขณะที่ การสังกัดพรรค
ในระดับเข้มข้นน้อยลงมา คือ อาจเคยสังกัดพรรคการเมืองหนึ่ งแล้วเปลี่ยนไปสังกัดอีกพรรค หรื อ
ไม่สังกัดพรรคใดเลย กลุ่มนี้ มีผลมาจากการเปิ ดรับข่าวสารทางการเมืองที่หลากหลายจากสื่ อ และ
ค่อนข้างเชื่ อถื อข่ า วสารทางการเมื องในสื่ อออนไลน์ และกลุ่ มที่ ไม่ สัง กัดพรรคการเมื องใดนั้น
จะแบ่งเป็ นประเภท เสื่ อมศรัทธากับการเมืองไทย หรื อประเภทที่ไม่สนใจการเมือง พบว่านักศึกษา
กลุ่มหลังนี้มกั จะไม่มีส่วนร่ วมทางการเมือง
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ทั้ง นี้ อุ ดมการณ์ และการสั ง กัดพรรคการเมื องนั้น ไม่ ไ ด้มี อิท ธิ พ ลต่ อการเปิ ดรั บ ข้อมู ล
ข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์เพียงด้านเดียว แต่สื่อออนไลน์ยงั มีบทบาทในการหล่อหลอมให้นกั ศึกษามี
ภูมิหลังทางการเมืองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การเปิ ดรับข่าวสารที่หลากหลายนั้นทาให้นกั ศึกษามี
ความคิดและมุมมองที่สะท้อนถึงอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน และอาจทาให้ลดระดับความชื่ น
ชอบพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ หรื อ เพิ่มระดับในการชื่ นชอบพรรคการเมืองอื่น หรื อ เปลี่ยนไป
ไม่สังกัดพรรคใด ๆ เลย

2.3 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้ วยขบวนการนักศึกษา : งานวิจัยจากต่ างประเทศ
2.3.1 A Comparative Framework for the Analysis of International Student
Movement
งานศึกษาของ Gill และ DeFronzo พยายามจะศึกษาขบวนการนักศึกษาในมิติที่ต่างจาก
งานวิจยั ที่ผ่านมา ที่มกั ศึกษาเพียงในบริ บทของตะวันตก ทั้งที่มีลกั ษณะของขบวนการนักศึกษาใน
ซี กโลกตะวันออกมี ลกั ษณะเฉพาะที่ ต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การเป็ นขบวนการปฏิ วตั ิ ”
(Revolutionary Movement) (Gill & DeFronzo, 2009)
งานดังกล่าว ศึกษาเปรี ยบเทียบขบวนการนักศึกษาจากทัว่ โลก และพยายามทาความเข้าใจ
ผ่านวิธีการจัดจาแนกขบวนการ (Typology) โดยสร้างเกณฑ์จาแนกที่มีพ้ืนฐานจาก คือ มิติของการ
เคลื่อนไหว (Dimension) และ เป้ าหมายของขบวนการ (Level of Goal) ดังภาพที่ 2.1 ซึ่ งสามารถ
แบ่งประเภทของขบวนการนักศึกษาได้ดงั นี้
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แบบถอนรากถอนโคน (Radical)
(Radical)
ขบวนการปฏิวตั ิเชิงโครงสร้าง

ขบวนการปฏิวตั ิสงั คม

พืน้ ที่ทางวัฒนธรรม
(Cultural Area)

พืน้ ที่ในเชิ งโครงสร้ าง
(Structural Area)

ขบวนการแนวปฏิรูป

ขบวนการรื้ อถอนด้านอัตลักษณ์

แบบประนีประนอม (Moderate)
) (Moderate)
ภาพที่ 2.1 กรอบวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษา
แหล่งทีม่ า: แปลมาจาก Gill และ DeFronzo. 2009
2.3.1.1 ขบวนการนักศึกษาแนวปฏิรูป (Reform Movements)
ขบวนการนักศึ กษาแนวปฏิ รูป เป็ นขบวนการประเภทต้องการมี ส่วนร่ วมทั้งเชิ ง
สถาบันและเชิ งคุณค่า ตั้งแต่การผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล หรื อ
ร่ วมตีความในบรรทัดฐานต่าง ๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในสังคม (แต่ไม่ถึงกับพยายามเปลี่ ยนแปลงรื้ อถอน
โครงสร้ า งหรื อบรรทัดฐานนั้น) ขบวนการเช่ นนี้ พัฒนาขึ้ นจากการที่ ปัญหาเกิ ดขึ้ นจากผลของ
นโยบาย ทั้งในส่ วนของสถาบันการศึกษา ไปจนถึงระดับรัฐบาล หรื อแม้กระทัง่ สถาบันทางสังคม
และเศรษฐกิจ อาจเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
โดยตรง และนโยบายที่กระทบต่อหลักการและคุ ณธรรมที่มีอยู่ในสังคม ขบวนการประเภทนี้ มกั
ปรากฏในสั ง คมที่ มี ร ะบบประชาธิ ป ไตยเป็ นทุ น เดิ ม อยู่แ ล้ว และมี ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลง
นโยบายในอดีตเป็ นตัวอย่างให้แก่ความสาเร็ จในปั จจุบนั
2.3.1.2 ขบวนการนักศึกษาแนวปฏิวตั ิ เชิ งโครงสร้าง (Structural Revolutionary
Student Movement)
ขบวนการนักศึ กษาแนวปฏิ วตั ิ เชิ งโครงสร้ าง ให้ความสาคัญกับการเปลี่ ยนแปลง
สถาบันทางสังคม ทั้งในระบบเศรษฐกิจและระบบการเมือง อาจสะท้อนถึงคุณค่าเชิ งวัฒนธรรมบาง
ประการของนักกิ จกรรมที่ รู้สึ ก ถึ ง การทรยศโดยสถาบัน ทางการเมื องในขณะนั้น เช่ น สถาบัน
การเมื องที่ หักหลังต่อคุ ณค่าของประชาธิ ปไตย เป็ นต้น แต่กระนั้น การเปลี่ ยนแปลงเชิ งคุ ณค่าก็
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ไม่ ใ ช่ เ ป้ าหมายหลัก ของขบวนการ ขบวนการนัก ศึ ก ษาประเภทนี้ พัฒ นาขึ้ น จากเงื่ อ นไขของ
การกีดกัน (Deprivation) ทั้งทางด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนในระบบการเมือง หรื อการกีดกันที่สร้างความ
เหลื่อมล้ าในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งแน่นอนว่า สิ่ งเหล่านี้ ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นในสังคม ดังนั้น
การก่อร่ างของขบวนการจึงมักมาจากการที่นักศึกษามองเห็ นทางเลื อกใหม่ที่ดึงดู ดใจหรื อดี กว่า
ที่เป็ นอยูใ่ นระบบเดิม อันส่ งผลให้ความชอบธรรมของระบบเก่าลดลง หรื ออาจพูดอีกอย่างคือการ
ที่ ระบบการเมื องไม่ ส ามารถปรั บ ตัวตามสั ง คมที่ เปลี่ ย นไป ตัวอย่า งที่ ส าคัญ เช่ น ขบวนการ
ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ ขบวนการประชาธิปไตยในยุโรปตะวันออก เป็ นต้น
2.3.1.3 ขบวนการนักศึกษารื้ อถอนด้านอัตลักษณ์ (Identity Radicalism Student
Movement)
ขบวนการประเภทนี้ เป็ นขบวนการที่อยู่ในซี กของความพยายามเปลี่ ยนแปลงด้าน
วัฒ นธรรม ให้ ค วามสนใจอย่า งมากกับ การรื้ อถอนด้า นอัต ลัก ษณ์ (Identities) ระบบความคิ ด
(Way Of Thinking) คุ ณค่า (Values) และภาคปฏิ บตั ิของวาทกรรม (Discursive Practice) เป็ นการ
เผชิ ญหน้ากับประเด็นที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงชุ ดความคิดต่าง ๆ
ที่ครอบงาสังคมอยูด่ ว้ ย ขบวนการประเภทนี้ พฒั นาขึ้นจากเงื่อนไขของ ระบบแห่ งการเลือกปฏิบตั ิ
อั น เป็ นแบบแผนมาจากรากฐานทางวัฒ นธรรม (Culturally Rooted Pattern of Systematic
Discrimination System) ทั้งที่เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายในสังคม และวัฒนธรรมการกดขี่ที่มาจาก
ภายนอก (เช่ น สื บ ทอดจากยุค อาณานิ ค ม เป็ นต้น ) ประเด็ นของอัตลัก ษณ์ ส่ วนใหญ่ จึง มัก เป็ น
ประเภท ชาติ พ นั ธ์ เพศ สัญชาติ และลัก ษณะเฉพาะบุ คคล ดัง นั้น เสรี ภาพและการปลดปล่ อ ย
(Freedom and Liberation) จึงเป็ นหลักการสาคัญที่ทาให้ขบวนการแนวนี้ เกิ ดขึ้น ไม่ใช่โดยความ
ตั้งใจจะให้เกิ ดประโยชน์ต่อกลุ่มอื่ น ๆ หากแต่เป็ นการปลดปล่อยทางความคิ ดของผูค้ นในกลุ่ ม
เหล่านั้นเสี ยมากกว่า
2.3.1.4 ขบวนการนั ก ศึ ก ษาแนวปฏิ ว ัติ สั ง คม (Social Revolutionary Student
Movement)
ขบวนการนักศึกษาแนวปฏิ วตั ิสังคม หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่า ขบวนการปฏิวตั ิโดย
นักศึกษา ไม่ใช่แค่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเท่านั้น หากแต่เป็ นขบวนการที่ตอ้ งการรื้ อถอน
ทั้งโครงสร้ างและวัฒนธรรม ขบวนการประเภทนี้ จึงเป็ นประเภทที่พฒั นามาจากทั้งปั ญหาการกี ด
กันเชิ งโครงสร้ างและวัฒนธรรมดังที่ กล่ าวไว้ขา้ งต้น ซึ่ งอาจรวมถึ งประเด็นเรื่ องของชาตินิยมที่
พยายามปลดปล่อยรัฐและสังคมจากจักรวรรดินิยมต่างชาติ ตัวอย่างที่สาคัญ คือ ขบวนการนักศึกษา
มาร์ กซิ สต์ในจีน ขบวนการนักศึกษาอิหร่ าน เป็ นต้น
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ความสาคัญของงานศึกษาชิ้นนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นการแนะนาการแบ่งประเภทของขบวนการ
นักศึกษาอันสามารถใช้ได้ในโลกสากล แต่ยงั คงสามารถอธิ บายการพัฒนาและความเปลี่ ยนแปลง
ขบวนการนักศึกษาจากประเภทหนึ่ งไปสู่ อีกประเภทหนึ่ ง อันอาจเกิ ดขึ้นจากเงื่ อนไขทางสังคมที่
สอดคล้องตามทฤษฎี แต่กระนั้นงานชิ้นนี้ ก็ยงั มีจุดอ่อนตรงที่การจัดประเภทที่ชดั เจนเกินไป ทาให้
การมองเงื่ อนไขของความเปลี่ ยนแปลงเหล่านั้นเป็ นเรื่ องที่หยุดนิ่ งและไม่มีพลวัต ทั้งที่ขบวนการ
นักศึกษาเหล่านั้นอาจมีการจัดประเภทอย่างซับซ้อนอยูบ่ นเส้นของความเปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจอยูใ่ น
ลักษณะแนวโน้มมากกว่าที่จะสุ ดไปด้านใดด้านหนึ่ง
ในอีกด้านหนึ่ ง งานศึกษาชิ้นนี้ ก็ยงั เป็ นการตอกย้ าสมมติฐานด้านทฤษฎีให้กบั ผูว้ ิจยั ในแง่
ของการเลื อกใช้ทฤษฎี ในการอธิ บายเงื่ อนไขของการเปลี่ ยนแปลงขบวนการนักศึ กษา กล่ าวคื อ
ในการเลือกอธิบายเงื่อนไขเชิงโครงสร้าง ผูว้ ิจยั อาจจาเป็ นต้องดูตวั แปรจากทฤษฎีกระบวนการทาง
การเมืองเป็ นหลัก ในขณะที่ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ จะสามารถนามาวิเคราะห์ในขบวนการ
เชิงวัฒนธรรมได้ดีกว่า
2.3.2 Facing the Corporate-University: The New Wave of Student Movements in
Europe (Joseba Fernández)
งานศึกษาของ Joseba Fernandez จาก University of the Basque Country พยายามจะศึกษา
ขบวนการนักศึกษาในมิติ ของอิทธิ พลที่ เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนผ่านหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ และ
เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมวลชน (Mass University) ไปสู่ สิ่งที่เรี ยกว่า “บรรษัท
มหาวิทยาลัย” (Corporate University) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างการบริ การและเตรี ยมแรงงาน
เข้าสู่ โครงสร้ างการผลิตแบบ Post-Fordism ในบริ บทของการเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบ่ นพื้นฐาน
ของความรู้ (Knowledged-Based Economy) ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วได้ก ระตุ ้นให้เกิ ดคลื่ น
ลูกใหม่ของการประท้วงของนักศึกษา (Student Protest) และวัฏจักรของการขับเคลื่ อนครั้งใหม่น้ ี
ก าลัง เกิ ด ขึ้ น บนหลัก สู ต รการเรี ย นแบบใหม่ ที่ เ รี ย กว่า การเรี ย นที่ มี ค วามเสี่ ย งหรื อ ไม่ ม นั่ คง
(Precarious in Training) ที่มุ่งให้นกั ศึกษาต่อสู ้บนโลกของการแข่งขันหางานภายหลังจากเรี ยนจบ
(Fernández, 2014)
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งใหม่น้ ี สามารถอธิ บายได้ดว้ ยแนวคิดทุนนิ ยมแบบฟอร์ ด
(Fordist Model) ซึ่ งยังคงใช้กบั มหาวิทยาลัยในยุโรป และทาให้เกิ ดการตอบสนองของนักศึกษา
แสดงออกมาในลักษณะพิเศษในมุ มภาพของการรวมกลุ่ มในรู ปแบบคลาสสิ คตามแนวคิ ดแบบ
ฟอร์ ด (Fordist) ดัง จะได้ก ล่ า วต่ อไป ในขณะเดี ย วกัน รู ปแบบของการกระท าดังกล่ าวก็ก าลัง

52
ประยุกต์ไปสู่ การเกิ ดขึ้ นของบรรษัทมหาวิทยาลัย ในยุคเศรษฐกิ จแบบหลังฟอร์ ด (Post-Fordist
Corporate University) ผ่านรู ปแบบการกระทาที่มีความเฉพาะ
ที่ บ อกว่า เป็ นเช่ น นี้ ก่ อ นอื่ น จะต้อ งเข้า ใจแนวคิ ด ของเศรษฐกิ จ แบบหลัง ฟอร์ ด (Post
Fordism) ว่ า คื อ ลัท ธิ บ ริ โ ภคนิ ย มรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ งจากเดิ ม ในยุ ค ลัท ธิ บ ริ โภคนิ ย มแบบ ฟอร์ ด
(Fordism) จะเน้นการผลิตสิ นค้ามาตรฐานเดียวกันจานวนมาก ๆ เพื่อขายในตลาดฐานลูกค้ามวลชน
แต่สาหรับหลังฟอร์ด (Post Fordism) นั้น ความคิดดังกล่าวถูกแทนที่ดว้ ยการผลิตสิ นค้าจานวนมาก
แต่มีความแตกต่างหลากหลายสาหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ระบบแรงงานสัมพันธ์มีความยืดหยุน่ และ
การใช้แรงงานมีความเข้มข้นขึ้น ในขณะที่คนงานไร้ความมัน่ คงในงานยิง่ กว่าเดิม
การบริ โภคกลายมาเป็ นใจกลางของการผลิตซ้ าของทุน (Capital Reproduction) และดึงเอา
กลุ่ ม ผูท้ ี่ อยู่ในโครงสร้ า งรายได้ก ลุ่ ม บนสุ ดของสั ง คมเข้า มาอยู่ใ นแบบแผนการบริ โภคมากขึ้ น
เพื่ อ ให้ ก ารบริ โ ภคเกิ ดความยัง่ ยืน ดัง นั้น สิ่ ง ที่ ตามมาก็ คื อ เมื่ อ การบริ โ ภคสะท้อนตัว ตนของ
ผูบ้ ริ โภค (Self-Referenceing) คนจานวนมากถู กกี ดกันออกไปจากตลาดชั้นสู ง เนื่ องจากพวกเขา
กลายเป็ นพวกไร้ ความสามารถในการบริ โภค เพราะการกระจายรายได้ที่แย่ลง จึ งเหลื อแต่พวก
รายได้สูงเท่านั้นที่ไม่ถูกจากัดความสามารถ
ในมุ ม หนึ่ ง เมื่ อ ทุ น นิ ย มพัฒ นาความก้า วหน้ า โดยอาศัย ฐานความรู ้ ด้า นวิ ท ยาศาสตร์
การผลิ ต ความรู ้ จึ ง มี บ ทบาทในฐานะแกนกลางของการสะสมทุ น ของบรรดานายทุ น ดัง นั้น
จึ ง ไม่ แปลกที่ ม หาวิท ยาลัย จึ ง เป็ นส่ วนยุท ศาสตร์ ที่ ก าหนดการเพิ่ม ผลผลิ ตที่ ส าคัญให้ก ับ ตลาด
ความรู้ ข องโลก ในขณะเดี ย วกัน ระบบตลาดแรงงานที่ อ่อนแอซึ่ งอ่ อนไหวต่ อระบบเศรษฐกิ จ
และแปรผันไปตามทุนมากขึ้นก็ได้ทาให้คนรุ่ นใหม่ตกอยูใ่ นสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ กลายเป็ น
ความไม่มนั่ คงในชีวติ ของพวกเขา
การเปลี่ ย นแปลงที่ ว่ า มานี้ ไม่ ไ ด้ส ร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ให้ ก ับ มหาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย จึ ง
กลายเป็ นสถาบันทางสังคมที่ เป็ นแกนกลางในการเปลี่ ยนผ่านของตลาดแรงงานและวิถีการผลิ ต
ในโรงงานอุตสาหกรรม อันเป็ นลักษณะสาคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ ยุคหลังฟอร์ ด (Post Fordism)
และที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ เมื่อการผลิตความรู ้ (Knowledge Production) กลายเป็ นเศรษฐกิจแบบใหม่
(New Economy) มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิ จ
แบบใหม่น้ ี และเข้าสู่ ระบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวจนกระทัง่ กลายเป็ นระบบ “ความรู้
ที่ทากาไรได้” (Profitable Knowledge) และบรรดานักศึกษากลายเป็ นผูท้ ี่จะต้องอยูอ่ ย่างปรับตัวเพื่อ
อยูร่ อดในระบบดังกล่าว
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ในทางบริ บทนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะ คือ (1) การลดการลงทุน
ภาครัฐลงสู่ มหาวิทยาลัยตามแบบฉบับของเสรี นิยมใหม่ (Neo Liberalism) และ (2) การพัฒนาอย่าง
เข้มข้นของระบบตลาดความรู้ที่เป็ นสากล ซึ่งได้สร้างวิกฤติให้กบั มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ประการ
ประการแรก คือ วิกฤติดา้ นอานาจนาของมหาวิทยาลัย ที่มีมหาวิทยาลัยเอกชน
เกิ ด ขึ้ นมากมายเพื่ อ รองรั บ ระบบเศรษฐกิ จ ใหม่ ดัง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลัย แบบมวลชน (Mass
University) ของรัฐจึงไม่ได้คงอยูใ่ นสถานะนาโดยไม่มีคู่แข่งในทางการสร้างผูน้ าในสังคมอีกต่อไป
ประการที่สอง คือ วิกฤติดา้ นความชอบด้วยกฎหมาย หรื อกล่าวคือ มหาวิทยาลัย
ไม่ ไ ด้ มี ค วามชอบด้ า นกฎหมาย ที่ จ ะต่ อ ต้า นหรื อหยุ ด แนวคิ ด เสรี นิ ย มใหม่ ดัง กล่ า ว (NeoLiberalism) ที่กาลังจะแปรรู ปมหาวิทยาลัยไปสู่ ความเป็ นเอกชน
และประการที่สาม วิกฤติ เชิ งสถาบัน ที่ กาลังตั้งคาถามและเพิ่ม ความกดดันต่ อ
ความเป็ นสถาบันของมหาวิทยาลัย หรื อต่อบรรทัดฐานในหน้าที่ (Function) เรื่ องความสามารถใน
การผลิตและประสิ ทธิภาพของมหาวิทยาลัย
ภายหลังคลื่นการเคลื่อนไหวชองขบวนการนักศึกษาในปี 1968 ทุนนิยมรู ปแบบใหม่ก็กาลัง
เข้ามามีบทบาทแทนที่สามเสาหลักเดิมของทุนนิ ยม (โรงงาน โรงเรี ยน ครอบครัว) มหาวิทยาลัย
มวลชน (Mass University) ซึ่ งเคยมีบทบาทต่อคลื่นการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาทัว่ โลก
ในยุค 1968 นั้น ได้กาลังพัฒนาไปสู่ “บรรษัทมหาวิทยาลัย” (Corporate University) ด้วยปั จจัยเสริ ม
คื อ แนวโน้ม ของการผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ ถู ก ครอบงาโดยความต้องการแรงงานด้านปั ญญาประดิ ษ ฐ์
(Intellectual Work) การเพิ่มขึ้นของความร่ วมมือด้านการวิจยั นานาชาติ ความต้องการแรงงาน
เฉพาะทางที่ท าให้ตอ้ งผลิ ตนักเทคนิ คที่มี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้านมากขึ้ น ความรู ้ พ ฒ
ั นาอย่า ง
รวดเร็ วทาให้แรงงานสามารถถู กเปลี่ ยนงานได้ง่ายขึ้ น และจากปั จจัยที่กล่ าวมาทั้งหมดนี้ ทาให้
มหาวิทยาลัยได้กลายเป็ นโรงงานผลิตความรู ้ที่มีความไม่มนั่ คง
หนึ่ งในความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบที่สุดคือนักศึกษา ซึ่ งพบว่าหนี้ สิน
ด้า นการศึ ก ษานั้นได้ก ลายมาเป็ นปั ญหาส าคัญสาหรั บ นัก ศึ ก ษาในปั จจุ บ นั อัน แสดงให้เห็ นว่า
การศึกษากลายเป็ นสิ นค้าหนึ่ งที่ตอ้ งบริ โภค และได้สร้างความกดดันให้นกั ศึกษาที่มองตัวเองใน
ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และคานึ งถึงการงานของตัวเองในอนาคต ซึ่ งในประเด็นนี้ เอง ที่อาจเป็ น
โอกาสทาให้เกิดขบวนการนักศึกษาฝ่ ายซ้ายขึ้นเพื่อต่อต้านความเป็ นไปของสังคม และผลกระทบ
จากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
องค์ประกอบร่ วมของการประท้วงนักศึ กษาในช่ วงดังกล่ าว แม้ว่าจะมี ความต่างกันโดย
ธรรมชาติในแต่ละประเทศ แต่ยงั คงมีจุดร่ วมที่น่าสนใจ ได้แก่ (1) การยืนยันภาพสะท้อนที่เกิดขึ้น
ของนักศึกษาที่จะเคลื่อนอย่างถาวรในระยะยาวพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน (2)
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ความไม่ ม นั่ คงเป็ นบริ บ ทส าคัญและเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในเชิ ง ภววิสั ย ของกลุ่ ม นัก ศึ ก ษายุ ค ใหม่
(3) กระบวนการลดคุณภาพทางวิชาการ และกลไกที่นาเอาวิชาที่หลากหลายมารวมกัน ทาให้บาง
สาขาวิชาไม่มีความเฉพาะ (Specialized) อีกต่อไป และ (4) การปรับกาลเทศะ (Space and Time)
ของการผลิตความรู ้ใหม่ ผ่านมาตรวัดที่ควบคุมคุณภาพการผลิตความรู ้ไว้
ความน่ า สนใจของการศึ ก ษาขบวนการนักศึ กษาดัง กล่ าว คื อ ท าไมนัก ศึ ก ษาจึ งออกมา
เคลื่อนไหวก่อนภาคส่ วนอื่น ๆ ของสังคม ดังที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1968 คาตอบที่น่าสนใจ คือ พวกเขา
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาของสังคมภายใต้ความแตกต่างด้านประชากรและสถานการณ์ทางการเมือง และ
มันกาลังจะเกิดขึ้นในปั จจุบนั เพราะ ในปั จจุบนั มีการเกิดขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมของคนรุ่ นใหม่
ซึ่ ง หมายถึ ง ทัก ษะความสามารถที่ ไ ด้รับมาจากประสบการณ์ ของแรงงาน ขณะที่ อี ก ด้านหนึ่ ง
คื อ การประยุ ก ต์ใ ช้เ ครื อ ข่ า ยสื่ อ ดิ จิ ท ัล และองค์ก รเสมื อ นจริ ง จากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social
Network) ซึ่ งเป็ นการผสมกันระหว่างมิติทางวัฒนธรรมและการเมืองทางเลือก หรื อการระดมการ
เคลื่อนไหวแบบใหม่นนั่ เอง
เมื่อถามว่า สภาวะการเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยมวลชนสู่ บรรษัทมหาวิทยาลัย ส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษาอย่างไร คงต้องอธิ บายก่อนว่า การเปลี่ยนผ่านในปั จจุบนั ยัง
ไม่ถึงขั้นแบบหลังฟอร์ ดโดยสมบูรณ์ (Post-Fordism) เนื่ องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
และความสั ม พันธ์ ส่ วนบุ ค คลที่ ซับ ซ้อน ดัง นั้น โครงสร้ า งและองค์ป ระกอบบางประการของ
มหาวิทยาลัยมวลชน จึงยังคงอนุญาตและส่ งเสริ มให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เอื้อให้เกิดนักกิจกรรมทาง
สังคมได้ง่ายขึ้น
จากมุ ม มองของแนวคิ ด การระดมทรั พ ยากร (Resource Mobilization Theory) พบว่ า
มหาวิทยาลัยมวลชน (Mass University) มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการระดมการเคลื่อนไหวของนักศึกษา
โดยในแง่ของทรั พยากรที่ จบั ต้องไม่ได้ พบว่ามหาวิทยาลัยและคณะในมหาวิ ทยาลัย เอื้อให้เกิ ด
ความเป็ นอัตลักษณ์ เดี ยวหรื อผลประโยชน์ร่วมของนักศึก ษา ในขณะที่สังคมในภาพกว้างมีการ
แบ่งแยก แต่มหาวิทยาลัยกลับสามารถทาให้เกิ ดความเป็ นหนึ่ งเดียวของนักศึกษา และสร้ างความ
ร่ วมมือหรื อการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาคือสถาบันทางสังคมที่ทาหน้าที่
แบ่งแยกหน้าที่ทางสังคมใหม่ในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็ นสถานที่ที่ นักศึกษาจะ
สามารถสะสมทุนทางสัญญะและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ในสังคมได้
ในขณะที่ ทรัพยากรที่จบั ต้องได้น้ นั เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของนักศึกษา โดยเฉพาะเวลา
และสถานที่ (Space and Time) ซึ่ งเวลาหมายถึง เวลาของชีวิตนักศึกษาอัน เป็ นโอกาสสาคัญที่จะ
รวบรวมและก่อรู ปองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อจะกระทาการบางอย่างในการปกป้ องผลประโยชน์
ของตนเอง ส่ วนสถานที่หมายถึงสถานที่ในเชิ งกายภาพ ที่ต้ งั ในมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นสถานที่ในการ
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แลกเปลี่ยนสาหรับนักศึกษา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ภายในขบวนการ ตลอดจนพัฒนาเครื อข่าย
ของนักกิจกรรม ทั้งเครื อข่ายแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ทั้ง เสรี นิ ย มใหม่ (Neoliberalism) และระบบเศรษฐกิ จ แบบหลัง ฟอร์ ด (Post-Fordism)
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์และการเชื่ อมต่อดังกล่าวของนักศึกษา เพราะมันได้เวนคืน
ชี วิตนัก ศึก ษา (Life-Time) และพื้นที่ การท ากิ จกรรมส่ วนกลาง ภายใต้ภาพชี วิตการท างานที่ ไ ม่
มัน่ คงในอนาคต ความกดดันของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้กระตุน้ เงื่อนไขร่ วมของนักศึกษา กลายเป็ น
การสร้างพื้นที่ทางสังคมให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาองค์กรนักศึกษา เพื่อตอบโต้ระบบดังกล่าว
ขบวนการนัก ศึ ก ษาที่ เกิ ด ขึ้ นบนบริ บ ทของมหาวิท ยาลัย ในระยะเปลี่ ย นผ่า นนี้ ม กั จะมี
ลักษณะของความเป็ นสถาบันทางการเมืองอย่างไม่เป็ นทางการ เนื่ องจากเป็ นขบวนการนักศึกษาที่
พัฒนาขึ้นจากความแตกต่างและยืดหยุ่น ทั้งจากกลุ่มวิชาที่หลากหลายและบริ บทที่ต่างกันภายใน
มหาวิทยาลัย ทาให้ขอ้ มูลข่าวสารที่นกั ศึกษาได้รับมีมุมมองที่ต่างกัน มันเลยทาให้นกั ศึกษาแต่ละ
กลุ่มมีการตีความบริ บททางสังคมและการเมืองที่ต่างกันด้วย
อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริ บทที่แตกต่างก็ยงั คงมีจุดร่ วมกันอยู่ 2 ประการ ได้แก่ (1) การเรี ยน
แบบหลักสู ตรวิชาชี พและการเรี ยนแบบรวบรัด (Faculty Occupation and Blockades) ซึ่ งหมายถึ ง
การที่คณะหรื อหลักสู ตรวิชา พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ หลักสู ตรที่เป็ นวิชาชี พเพื่อตอบสนอง
ต่อตลาดมากขึ้น และรวมไปถึ งการเรี ยนแบบเป็ นบล๊อค (Blockades) หรื อรวบรัดวิชาเรี ยนให้เป็ น
หลัก สู ต รส าเร็ จ แบบไม่ มี ท างเลื อ กวิ ช าให้ นัก ศึ ก ษา ซึ่ งทั้ง สองประเด็ น นี้ ส่ ง ผลกระทบท าให้
มหาวิทยาลัยสามารถผูผ้ ลิตความรู ้ทางวิชาการให้กบั นักศึกษาได้นอ้ ยลงจากเดิม ในขณะที่ (2) การ
จากัดความรู ้ ทางวิชาการที่ เรี ย กว่า “Book Block” ก็ ไ ด้ก ระตุ น้ ความชอบธรรมให้ก ับขบวนการ
นักศึกษาที่พยายามจะปกป้ องพื้นที่ของความรู ้ และสัญลักษณ์ ทางวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ น
การต่อต้านการแปรรู ปมหาวิทยาลัยไปสู่ ระบบตลาดอีกเช่นกัน
กล่ า วโดยสรุ ป มหาวิทยาลัย ในระยะเปลี่ ย นผ่านจากมหาวิทยาลัยมวลชนไปสู่ บรรษัท
มหาวิทยาลัย ภายใต้เงื่ อนไขของพื้นที่ทางกายภาพและเวลาว่างของนักศึกษา (ซึ่ งกาลังจะหายไป
พร้อม ๆ กับการเป็ นบรรษัทมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ อง) สิ่ งเหล่านี้ ได้กระตุน้ ให้นกั ศึกษารวมตัวกัน
ด้วยอัตลักษณ์ร่วมของความเป็ นนักศึกษาในการต่อสู ้กบั ยุคใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยมีเหตุผล คือ
การขัดขืนดิ้นรนต่อความไม่มนั่ คงในชี วิตของชี วิตพวกเขา และความพยายามในการหลีกหนี จาก
การควบคุมและระเบียบแบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บรรษัทมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 2.2 แผนภูมิการเปลี่ยนผ่านสู่ ความเป็ นบรรษัทมหาวิทยาลัย

2.4 กรอบแนวคิดและทฤษฎี
จากการสารวจแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับขบวนการทางสังคม การตรวจสอบเอกสารเกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ขบวนการนัก ศึกษาไทย และงานศึ กษาขบวนการนักศึ กษาในต่างประเทศ ทาให้
พบว่า 1) ในแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมแต่ละทฤษฎีน้ นั มีความจุดเน้นใน
การวิเคราะห์ ข บวนการทางสั ง คมที่ แตกต่ า งกันออกไป ซึ่ งทั้งข้อดี และข้อเสี ย ดัง ที่ ผูว้ ิจ ัย มี ก าร
วิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้น ดังนั้นการจะทาความเข้าใจขบวนการนักศึ กษา ในฐานะขบวนการทาง
สังคม จึงจาเป็ นต้องอาศัยกรอบทฤษฎีมากกว่าเพียงหนึ่งในการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถตอบคาถาม
วิจยั ที่ต้ งั ไว้ 2) การวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทยในการเมืองสมัยใหม่ ไม่สามารถละเลยตัวแปร
สาคัญในเรื่ องช่ องทางการสื่ อสารที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีได้ การศึกษาขบวนการจึงควรอาศัย
การวิเคราะห์ตวั แบบการเคลื่อนไหว การระดมทรัพยากร และยุทธวิธีการสื่ อสารที่มีสื่อใหม่เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย และ 3) ภายใต้บริ บทเชิ งพื้นที่เฉพาะของขบวนการนักศึกษา อาจต้องพิจารณาความ
เปลี่ยนแปลงบริ บทภายในมหาวิทยาลัยร่ วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ยน
ผ่านสู่ มหาวิทยาลัยในกากับของรั ฐ หรื อการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ หรื อในที่ น้ ี เรี ยกว่า
บรรษัทมหาวิทยาลัย (Corporate University)
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสังเคราะห์องค์ประกอบของแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ให้
สามารถนามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาขบวนการนักศึกษาไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างรอบด้าน
มากขึ้น ภายใต้ตวั แบบ W3H1 (Double U-three-H-one) โดยมีองค์ประกอบและเหตุผล ดังนี้
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2.4.1 Why: ทาไมขบวนการนักศึกษาจึงออกมาเคลือ่ นไหว?
ผูว้ จิ ยั ตั้งหลักจากกรอบวิเคราะห์ของโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure)
เนื่องจากประเด็นทางการเมืองก็ยงั คงเป็ นประเด็นหนึ่งที่นกั ศึกษาให้ความสนใจอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ และ
เป็ นประเด็นระดับมหภาคที่ กาลังครอบคลุ มความขัดแย้งของสังคมไทยในช่ วงเวลาดังกล่ าว จึ ง
คาดการณ์วา่ น่าจะส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงเวลานั้นด้วย
โดยอาจแบ่งเป็ น โครงสร้างความขัดแย้งทางการเมืองของการเมืองแบบแบ่งขั้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2547
- พ.ศ. 2557 โครงสร้างพันธมิตรของขบวนการ (Alliance Structure) การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทาง
การเมืองของการเมืองภาคประชาชน รวมไปโครงสร้างทางการเมืองภายในมหาวิทยาลัย การนา
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และชีวติ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา รวมถึงการควบคุมทางสังคม
ในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจในเรื่ องของจังหวะของการเคลื่ อนไหว ว่าขบวนการ
นัก ศึ ก ษามี พ ลวัต ของการเคลื่ อ นไหว (Dynamics) ที่ เ ปลี่ ย นไปตามปั จ จัย ใดบ้า ง ซึ่ งกรอบการ
วิเคราะห์ ที่ นามาใช้เป็ นหลัก จะได้แ ก่ ก รอบในกลุ่ ม ของทฤษฎี โ ครงสร้ า งโอกาสทางการเมื อ ง
โดยเฉพาะปั จจัยของความขัดแย้งและระดับความรุ นแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในสังคม ที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจังหวะการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา รวมทั้งจังหวะการ
เคลื่ อนไหวของขบวนการทางสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็ นพันมิตรและเป็ นฝ่ ายตรงข้าม
รวมถึงการกระทาของรัฐบาลและกระแสการเคลื่ อนไหวระดับสากลด้วย และนอกจากนี้ ยังคงต้อง
ศึกษาปัจจัยภายในเฉพาะของนักศึกษาด้วย เช่น วงรอบของชีวติ นักศึกษาในแต่ละปี และอาจรวมถึง
ปัจจัยด้านวัยวุฒิของนักศึกษา ปี 1 ถึง ปี 4 เป็ นต้น
2.4.2 What: ขบวนการนักศึกษาเคลือ่ นไหวในเรื่องอะไรบ้ าง?
การวิเคราะห์ว่าด้วยประเด็นและเป้ าหมายของขบวนการนักศึกษา ผูว้ ิจยั เริ่ มตั้งเป้ าหมาย
จากว่า ประเด็นการเคลื่อนไหวเหล่านั้นนักศึกษามีส่วนได้ส่วนเสี ยเองหรื อไม่ ซึ่ งหากเป็ นประเด็นที่
นักศึกษาเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากสถานการณ์น้ นั โดยตรงในเชิ งทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ได้แก่
ประเด็นการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และชี วิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ผูว้ ิจยั จะได้นา
กรอบของแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ผลกระทบของบรรษัท มหาวิ ท ยาลัย (Corporate University) มาใช้
วิเคราะห์ในส่ วนนี้
แต่หากไม่ใช่เรื่ องของทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่จบั ต้องได้ นักศึกษาก็น่าจะเคลื่อนไหวเพื่อ
คุณค่าบางอย่างที่ไม่สามารถประเมินได้ในทางเศรษฐกิจ อาทิ คุณค่าทางจิตใจ คุณค่าทางการเมือง
และหลักการประชาธิ ปไตย เป็ นต้น ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงนากรอบของทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ มา
เป็ นกรอบวิเคราะห์ ป ระเด็นการเคลื่ อนไหวในรู ปแบบดังกล่ าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิ ดของ
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Alberto Melucci ที่ เ สนอว่ า ขบวนการทางสั ง คมใหม่ ไ ด้ หั น ไปสนใจพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเมื อ ง
(Non-Political Terrain) มากกว่าขบวนการในอดีต โดยมีปัจจัยต่าง ๆ เป็ นตัวช่วยวิเคราะห์ อันได้แก่
การแสวงหาอัตลักษณ์และตัวตน การประกอบสร้างของสังคม การสนใจความเป็ นเครื อข่ายมากกว่า
องค์กร และสังคมไร้ศูนย์กลาง (Homelessness of Identity, Ongoing Social Construction, Network
are Important than Organization, Society without Centers) ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ค วาม
สนใจที่หลากหลายของนักศึกษา ภายใต้การแสวงหาคาอธิ บายในแต่ละประเด็น
นอกจากนี้ หากวิ เ คราะห์ พ้ื น ที่ ก ารเคลื่ อ นไหวของขบวนการนั ก ศึ ก ษาในเชิ ง มิ ติ
(Dimension) ตามกรอบการวิเคราะห์ประเภทของขบวนการนักศึ กษา (Student Movement) ของ
Gill & DeFronzo (Gill & DeFronzo, 2009) ที่พยายามวิเคราะห์วา่ ประเด็นที่พวกเขาเคลื่อนไหวอยู่
มีแนวโน้มอยู่ในพื้นที่การเมืองเชิ งโครงสร้ าง หรื อเป็ นขบวนการทางสังคมในพื้นที่เชิ งวัฒนธรรม
และในอีกมิติหนึ่งคือความเข้มข้นของการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยที่ศึกษาเหล่านั้น
มีความเข้มข้นในระดับไหน เป็ นแบบประนีประนอม หรื อถอนรากถอนโคน ซึ่ งการแบ่งพื้นที่การ
วิเคราะห์เช่นนี้ อาจจะทาให้เราสามารถจาแนกประเภทของขบวนการนักศึกษาได้อย่างละเอียดขึ้น
2.4.3 Who: ขบวนการนักศึกษาคือใคร หน้ าตาองค์ กรเป็ นอย่างไร?
การศึกษาว่าขบวนการนักศึกษาคือใคร ในฐานะขบวนการทางสังคมขบวนการหนึ่ง ซึ่ งมี
นักศึกษาเป็ นตัวละครหลักของขบวนการ ผูว้ ิจยั ดึงเอากรอบของทฤษฎีการระดมทรัพยากรมาใช้
เป็ นหลักในการวิเคราะห์ โดยหลักใหญ่ใจความอยู่ที่การพยายามตอบคาถามว่า นักศึ กษาเข้ามา
เคลื่ อ นไหวเป็ นขบวนการในฐานะอะไร (Adherent, Constituent, Bystander, Public Opponent)
เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อไม่ หรื ออยูใ่ นจุดใดของการเมืองภาคประชาชนในภาพกว้าง
นอกจากนี้ กรอบดังกล่ าวยังคงนามาใช้ในการวิเคราะห์ ทาความเข้าใจปั จจัยโครงสร้ า ง
ภายในขบวนการนักศึกษา อันได้แก่ ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิ ก ปั จจัยด้านทรัพยากรและการ
ระดมทรั พ ยากรของขบวนการ รวมไปถึ ง การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ระดับ โครงสร้ า งเครื อ ข่ า ยของ
ขบวนการนักศึกษา ซึ่ งอาจแบ่งเป็ น เครื อข่าย (Social Movement Industrialization: SMI) หรื ออาจ
เป็ นเพี ยงการเคลื่ อนไหวแบบองค์ก รของขบวนการทางสังคม (Social Movement Organization:
SMO) เท่านั้น
โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการศึกษาองค์กรของขบวนการนักศึกษาออกเป็ น 4 ประเภท ตามมิติของ
ระดับ ความเป็ นทางการ (Formal-Informal) และมิ ติ พ้ื นที่ ก ารท ากิ จ กรรมระหว่า งมหาวิท ยาลัย
(Tran-University Movement) ได้ แ ก่ (1) องค์ ก รอย่ า งเป็ นทางการท างานประสานงานข้ า ม
มหาวิท ยาลัย ได้แก่ สนนท. (2) องค์ก รอย่า งเป็ นทางการ ทางานบริ หารกิ จกรรมนัก ศึ ก ษาของ
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มหาวิทยาลัย เช่น องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา เป็ นต้น (3) องค์กรนักศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ
ซึ่ งประกอบด้วยสมาชิ กจากภายในมหาวิทยาลัย เช่ น ชุ มนุ มชมรมต่าง ๆ กลุ่มอิสระ เป็ นต้น และ
(4) เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการทางานประสานงานข้ามมหาวิทยาลัย เช่ น เครื อข่ายนักศึกษา
คัดค้านมหาวิทยาลัยนอกระบบ เป็ นต้น

2.4.4 How: ขบวนการนักศึกษาเคลือ่ นไหวกันอย่างไรในสั งคมการเมืองสมัยใหม่ ?
สิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั นาไปวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษา ประการแรก คือ รู ปแบบการระดมทรัพยากร
ทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทุน และทรัพยากรที่จบั ต้องไม่ได้ ว่าขบวนการนักศึกษามีรูปแบบการ
ระดมทรัพยากรที่เปลี่ยนไปอย่างไรภายใต้บริ บททางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนไป
ประการที่สอง คือ การศึกษาช่องทางการสื่ อสารของขบวนการว่า ขบวนการนักศึกษามีการ
ใช้ช่องทางการสื่ อสารใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสังคมอย่างไร โดยอาศัยกรอบทฤษฎี ของสื่ อใหม่ และ
ทฤษฎี ก ารสื่ อสารเพื่ อการเคลื่ อนไหวทางสั ง คมมาปรั บ ใช้ใ นการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ช่ องทางของสื่ อใหม่ /สื่ อออนไลน์ (Tool of Public Relations/ Marketing/ Persuasions) ซึ่ ง หาก
เป็ นไปตามกรอบการวิเคราะห์ ข องเคร เชอร์ กี ร์ ก็ จะพบว่า สื่ อใหม่ เหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้เป็ นเพี ย งช่ อ ง
ทางการสื่ อสารแบบทางเดี ยวอีกต่อไป แต่มนั ยังกลายเป็ นนวัตกรรมที่สร้ างพื้นที่ให้เกิดขบวนการ
ทางสังคมรู ปแบบใหม่ ๆ อีกด้วย (3 Steps of Group Movement)
ประการที่ ส าม คือ การศึ ก ษาว่า ด้วยยุท ธวิธี และรู ปแบบของการเคลื่ อนไหวทางสั ง คม
ซึ่ งมีกรอบการวิเคราะห์พ้ืนฐาน อันได้แก่ การเคลื่อนไหวในระดับต่าง ๆ ของการท้าทายอานาจรัฐ
รวมไปถึงการเคลื่อนไหวแบบปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรง (Non-Violent Action)
สิ่ งที่น่าสนใจลึ กลงไปกว่านั้น เรื่ องของปั จจัยที่ทาให้ยุทธวิธีเหล่านั้นประสบความสาเร็ จ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของขบวนการ ซึ่ งอาจแสดงออกมาในรู ปแบบ
ของการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Action) เป็ นต้น
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กรอบแนวคิดวิเคราะห์ ขบวนการนักศึกษา (Theoretical Framework) (3WH1)
Political Process Theory
Why ?
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษา
New Medias

Alliance & counter-movement

Corporate University

เข้าไปมีอานาจรัฐ / เข้าถึงทรัพยากร ?

Social Movement for

What ?

Political opportunity structure

หรื อเพื่อ Values and Identities ?

Political Process Theory

New social movement: (Alberto Melucci)

- เคลื่อนไหวตามสถานการณ์ /
ประเด็นการเมืองเชิงโครงสร้าง

1. Homelessness of identity
2. Ongoing social construction
3. Network are important than organization
4. Society without centers

A Comparative Framework for the analysis
of International Student Movement
Who ?

Resource Mobilization Theory
*เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเชิงทรัพยากรโดยตรงหรือไม่
?

Discourse: นิยามว่าด้วยความเป็นนักศึกษา

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

How to Expression

How ?
Resource Mobilization Theory

Creativity movements

Man

Media Used

Money

Intangible

Tactic
Tool of Public Relations/
marketing/ Persuasions
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บทที่ 3
ปริทัศน์ ขบวนการนักศึกษาไทยก่อน พ.ศ. 2549 และบทวิเคราะห์ ว่าด้ วย
“ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน”
3.1 ปริทศั น์ ขบวนการนักศึกษาไทยก่อน พ.ศ. 2549
ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมเอางานวิจยั หนังสื อ และบทความที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น นามา
ปริ ทศั น์ และตรวจสอบประวัติศาสตร์ ของขบวนการนักศึ กษาไทยตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั อย่าง
คร่ าว ๆ เพื่อให้เห็นภาพและการเปลี่ยนแปลงปรับบทบาทของขบวนการนักศึกษาไทยที่ผา่ นมา โดย
ประกอบกับการวิเคราะห์และชี้ ให้เห็ นถึ งที่มาของขบวนการนักศึกษาไทยจนถึ งก่อนปี พ.ศ. 2549
ก่ อนจะนาไปศึ ก ษาต่ อยอดในประเด็ นภายหลัง จากนั้น มี ง านวิช าการและบทความที่ เกี่ ย วข้อง
สังเคราะห์ออกมาเป็ นบทสรุ ปย่อขบวนการนักศึกษาไทยก่อน พ.ศ. 2549 ดังนี้
3.1.1 ขบวนการนักศึกษาไทยหลัง 6 ตุลาคม 2519
แม้ว่า ช่ ว งประชาธิ ป ไตยเบ่ ง บาน หลัง เหตุ ก ารณ์ 14 ตุ ล าคม 2516 จะท าให้ข บวนการ
นักศึกษาไทยเข้าสู่ ยคุ ทอง และอิทธิ พลของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย ได้แผ่ขยายไป
อย่างมาก กลายเป็ นการทางานสามประสานในการเคลื่ อนไหวเพื่อสู ้กบั รัฐ ในนามของ “นักศึกษา
ชาวนา และกรรมกร” แต่ทว่าเครื อข่ายดังกล่าวรวมถึงขบวนการนักศึกษาก็ตอ้ งล้มลงเข้าสู่ ยุคหลบ
ซ่ อนอี กครั้ ง หลัง จากการปราบปรามขบวนการนักศึ กษาครั้ ง ใหญ่ใ นเหตุ ก ารณ์ 6 ตุ ลาคม 2519
นักกิ จกรรมนักศึกษาในช่ วงนั้น ต่างก็แตกกระเจิงไปใน 3 ทิศทาง ส่ วนหนึ่ งเข้าป่ าเพื่อไปร่ วมกับ
พรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งมีฐานที่มนั่ อยู่ในชนบทตามภาคต่าง ๆ เนื่ องด้วยนโยบาย
ของพรรคที่ เปิ ดรั บ นัก ศึ ก ษาปั ญญาชนให้เข้า ไปร่ วมอุ ดมการณ์ อยู่แล้ว อี ก ส่ วนหนึ่ ง ออกไปอยู่
ต่างประเทศ ทั้งที่ไปเรี ยนต่อและไปทางาน ส่ วนที่เหลื อก็คือบรรดานักกิ จกรรมที่ตอ้ งเข้าไปเป็ น
นักโทษในเรื อนจากลางบางขวาง ซึ่ งเป็ นที่ แน่ นอนว่า นักกิ จกรรมเหล่ า นี้ ก็ล้วนเป็ นบรรดาผูน้ า
นักศึกษาในช่วงที่ผา่ นมา (วีระพงษ์ อธิปัญญาวงศ์ และพรภิรมณ์ เชียงกูล, 2551)
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สถานการณ์ ภายในมหาวิทยาลัยหลังจากการยึดอานาจ ได้มีการแต่งตั้งนายธานิ นทร์
กรัยวิเชี ยร เป็ นนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้สั่งยุบเลิ ก ศูนย์กลางนิ สิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย
(ศนท.) องค์ ก ารนิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา และชุ ม นุ ม กิ จ กรรมทุ ก ประเภทในทุ ก
สถาบันการศึกษา ห้ามจัดกิจกรรมใด ๆ ยกเว้นกิ จกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
บัน เทิ ง และต้อ งมี ก ารขออนุ ญ าตจัด เป็ นครั้ งคราวไป (สุ ป รี ดา ลอตระกู ล , 2529 อ้า งใน
วีระพงษ์ อธิ ปัญญาวงศ์, 2551) นัน่ ทาให้ นักศึกษากลายเป็ นพวกก้มหน้าก้มตาเรี ยน เฉื่ อยชาและ
หวาดกลัวต่อกิจกรรมทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ในช่ วงปี พ.ศ. 2520 - 2521 ขบวนการนักศึกษาก็ยงั คงมีการจัดตั้งเป็ น
องค์กรลับตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อยู่บา้ ง โดยมีการจัดตั้งองค์กรคล้ายกับระบบราชการ คื อ
มีสายการบังคับบัญชาและเขตโครงสร้างชัดเจน เป็ นระดับคณะ เขตคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
มีผูน้ านักศึ กษาส่ วนใหญ่เป็ นบรรดานักศึ กษาที่ เข้ามาเรี ยนใหม่ และมีความกระตือรื อร้นในการ
ทางานเพื่อสังคม มีการเคลื่อนไหวในลักษณะใต้ดิน เช่น การโปรยใบปลิวจากยอดตึก นาข้อความ
หรื อแถลงการณ์ ไ ปติ ดในห้องน้ า เป็ นต้น ประเด็ นในการเคลื่ อนไหวในช่ วงนั้น อาทิ การออก
ใบปลิวโจมตีรัฐบาล สนับสนุนการปลดปล่อยผูต้ อ้ งหาในคดี 6 ตุลาคม 2519 เป็ นต้น
3.1.2 ขบวนการนักศึกษาไทยยุคฟื้ นฟู (พ.ศ. 2521 – 2528)
3.1.2.1 ลักษณะสาคัญองค์การนักศึกษา 18 สถาบัน
เกิ ด การรั ฐ ประหารอี ก ครั้ งในปี พ.ศ. 2521 รั ฐ บาลใหม่ ข องพลเอกเกรี ย งศัก ดิ์
ชมะนันทน์ ได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมมากขึ้น เริ่ มจากการอนุ ญาตให้นิสิตนักศึกษา
ทากิจกรรมนักศึกษาได้ โดยร่ วมกับส่ วนราชการ และทบวงมหาวิทยาลัยต้องให้มีการควบคุ มดูแล
อย่างใกล้ชิด และกิจกรรมต้องไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการเมือง สิ่ งที่เกิดขึ้นคือ เริ่ มมีการจัดตั้งสโมสร
นักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ นาไปสู่ การประสานงานของนักศึกษาระหว่างสถาบันในเวลาต่อมา
กิ จกรรมที่ จดั เริ่ มมี การพัฒนาให้มีความหลายหลายมากขึ้น มีท้ งั กิ จกรรมวิชาการ
กี ฬา และบาเพ็ญประโยชน์ และนักศึ กษาก็เริ่ มกลับมาเชื่ อมโยงกับสังคมมากขึ้น ส่ วนกลุ่มลับที่
เคลื่ อนไหวมาก่ อนนี้ ก็แปรสภาพไปเป็ นกลุ่มที่ มีลกั ษณะคล้ายพรรคนักศึ กษา เข้าสู่ การเลื อกตั้ง
สโมสรนักศึกษา และภายในเวลาไม่นานก็เริ่ มมีการประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ในการจัดกิ จกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมี การรวมตัวกันเพื่อทากิ จกรรมเฉพาะกิ จ เช่ น คณะกรรมการ
นิสิตนักศึกษาช่วยเหลือประชาชนในปั ญหาน้ าท่วม (คน.ปน.) ที่ออกไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การจัดกิ จกรรมให้ก าลังใจผูท้ ี่ พลาดหวัง จากการสอบคัดเลื อกเข้า
มหาวิทยาลัย เป็ นต้น (วีระพงษ์ อธิปัญญาวงศ์, 2551)
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เริ่ มมีการประสานงานระหว่างสถาบันมากขึ้น โดยองค์กรนักศึกษาเริ่ มรวมตัวกัน
ในชื่ อ “องค์การนักศึกษา 18 สถาบัน” และ มีสโมสร/องค์การนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มา
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ พัฒนาเป็ น 19 สถาบันและ 20 สถาบันตามลาดับ ทาให้ขบวนการนักศึกษามีพลังใน
การเรี ยกร้ องและเคลื่ อนไหวในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงการคัดค้านสิ่ งที่ไม่เป็ นธรรมใน
สังคม โดยเน้นประเด็นปั ญหาปากท้องเป็ นหลัก เช่ น การเคลื่ อนไหวกรณี ข้ ึนค่าน้ ามัน ในปี พ.ศ.
2523 การเคลื่อนไหวกรณี ข้ ึนค่ารถเมล์ปี พ.ศ. 2524 และกรณี ไล่ที่ชุมชนแออัดพระรามสี่ เป็ นต้น
โดยองค์กรนักศึกษาดังกล่าว มีโครงสร้างที่ค่อนข้างหลวม การเคลื่ อนไหวเกิดขึ้น
จากตัวแทนจากสถาบันต่าง ๆ มาประชุมตกลงกาหนดนโยบายกันเป็ นครั้งคราวแล้วแต่สถานการณ์
ที่ จ าเป็ น แสดงออกในลัก ษณะของผู ้น าร่ ว ม (Collective Leadership) หรื อ นายกแต่ ล ะสถาบัน
ทาหน้าที่ในฐานะทัดเทียมกัน ผลัดเปลี่ ยนขึ้นมานาการเคลื่ อนไหว ไม่มีเลขาธิ การหรื อตาแหน่ งที่
เป็ นทางการชัดเจนเหมือนดังที่เป็ นในช่วงของ ศนท.
3.1.2.2 ปัญหาของขบวนการ “องค์การนักศึกษา 18 สถาบัน”
ในปี พ.ศ. 2524 เครื อข่ายของขบวนการนักศึ กษาดังกล่าวก็เข้าสู่ ภาวะซบเซาของ
กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาอี กครั้ ง ด้วยเหตุผลในด้านโครงสร้ างหลายประการ อาทิ การแตกแยกทาง
ความคิดของผูน้ า การขาดแคลนทรัพยากรเงิ น วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ อันเนื่ องจากการไม่มี
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง ปั ญหาการลาออกของผูน้ าในแต่ละมหาวิทยาลัย ปั ญหาการขาดความเป็ น
ประชาธิปไตยในองค์กร เป็ นต้น
นอกจากปั ญหาโครงสร้างองค์กรขององค์การนักศึกษา 18 สถาบันแล้ว สาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่สาคัญ อันส่ งผลต่อการหยุดชะงักของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ. 2524 คือ
ประเด็นวิกฤตศรัทธาของแกนนานักศึกษาในขณะนั้นที่มีต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในแนวสังคม
นิยม โดยเห็นได้จากหลังเหตุการณ์ “ป่ าแตก” ซึ่ งบรรดาผูน้ านิสิตนักศึกษาที่ เคยเข้าป่ าไปร่ วมกับ
พรรคคอมมิ วนิ สต์แห่ งประเทศไทยในช่ วงหลัง 6 ตุลาคม 2519 เริ่ มเดิ นทางกลับเข้าสู่ สังคมเมือง
โดยในงานของ วีระพงษ์ อธิ ปั ญ ญาวงษ์ ได้ส รุ ปสาเหตุ ส าคัญ ของการล่ ม สลายของ พคท. ไว้
5 ประการด้วยกัน คือ
1) ปั ญหาเชิ ง ภววิ สั ย ได้ แ ก่ สถานการณ์ ส ากล โดยเฉพาะการ
เปลี่ ย นแปลงของประเทศในภู มิ ภ าค ซึ่ งท าให้ ค นทั่ ว ไปสั บ สนและสงสั ย ต่ อ การปฏิ ว ัติ
ภายในประเทศ
2) ปัญหาโครงสร้างภายในของ พคท. ที่มีระบบบริ หารจัดการยังไม่ดีพอ
ทั้งในเรื่ องของการจัดเขตงาน การขยายเขตงานที่ยากลาบาก การดาเนิ นงานยากลาบาก รวมทั้งการ
จัดการที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย
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3) ปัญหาของตัวนักศึกษาปั ญญาชน ที่ยงั ขาดประสบการณ์ ใจร้อน และ
มีทศั นะด้านเดียว
4) ปั ญหาความขัดแย้งเชิ งอุ ดมการณ์ ซึ่ งยังมี ความเข้าใจต่อสังคมไทย
และอารมณ์ ความรู ้ สึกของคนไทยน้อยเกิ นไป โดยส่ วนหนึ่ งเกิ ดจาก การมองภาพของการปฏิ วตั ิ
วัฒนธรรมในจีน จนมองข้ามและละเลย ไม่เคารพต่อลักษณะพิเศษของสังคมไทย
5) ปั ญ หาความแตกต่ า งทางความคิ ด ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ พรรค
คอมมิวนิสต์ ซึ่ งทาให้นกั ศึกษาไม่ได้รับการยอมรับจากแกนนาพรรค จนทาให้นกั ศึกษาบางคนรู ้สึก
อัดอั้นและไม่พอใจ
ดังนั้น ภาพประกอบจากทั้งขบวนการนักศึกษาในเมือง และนักศึกษาที่เดินทางออก
จากป่ า ซึ่ งล้วนส่ งผลทางความคิดต่อกัน จึงส่ งผลให้ขบวนการนักศึกษาไทยในช่ วงเวลานั้น มีการ
เคลื่ อนไหวทางสั งคมที่ ลดน้อยลง หรื อมี การปรั บเปลี่ ย นรู ป แบบกิ จกรรม จนทาให้เกิ ดภาพที่ ดู
เหมือนว่าขบวนการนักศึกษาในขณะนั้นหยุดนิ่ง และไม่มีบทบาทดังที่เคย
ในด้านความคิดที่ประสบกับวิกฤติศรัทธาของอุดมการณ์ ฝ่ายซ้าย ยังทาให้บรรดา
นักศึกษามีการแสวงหาแนวคิดอื่น ๆ เพื่อหาคาตอบทางความคิดให้กบั ตนเอง ว่าตนควรมีบทบาท
อย่างไรต่อสังคม โดยแนวความคิดกระแสรองที่ เข้ามาในเวลานั้น อาทิ แนวนิ เวศวิทยาการเมื อง
แนวคิ ดประชาสัง คม แนวคิ ดเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อง รวมไปถึ งกลุ่ มแนวคิ ดประเภทวัฒนธรรม
ชุ มชนด้วย ซึ่ งส่ วนประกอบของความหลากหลายทางความคิ ดที่ เข้ามานี้ เอง จึ งเป็ นเหตุ ที่ทาให้
ขบวนการนักศึกษาในเวลาต่อมามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.1.3 ขบวนการนักศึกษาไทย ยุคสหพันธ์ นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย (สนนท.)
3.1.3.1 ที่มาและลักษณะสาคัญของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
จากพื้นฐานและปั ญหาเชิงโครงสร้างของเครื อข่ายนักศึกษา 18 สถาบัน ได้ส่งผลต่อ
พัฒนาการครั้ งใหม่ ข องขบวนการนัก ศึ ก ษาไทย กล่ า วคื อ ในช่ วงต้นปี พ.ศ. 2527 ได้มี ก ารจัด
สัมมนาองค์การนักศึกษาทัว่ ประเทศ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการพูดคุยถึงการปรับบทบาท
และการจัดรู ปแบบองค์กรประสานงานใหม่ โดยเน้นไปที่การพัฒนาขบวนการนักศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถรับใช้สังคมได้อย่างเต็มที่ ต่อจากนั้นในเดื อนพฤษภาคมปี เดี ยวกัน องค์การ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการประชุ มอี กครั้ งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีมติให้
จัดตั้งเป็ น สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย หรื อ สนนท. โดยมีวตั ถุประสงค์ในการก่อตั้ง
4 ประการ ได้แก่ (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)
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1) พิทกั ษ์สิทธิ เสรี ภาพ และผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของประชาชน
2) เพื่อขจัดความไม่เป็ นธรรมในสังคม เพื่อประชาชนส่ วนใหญ่
3) จรรโลงไว้ และพยายามพัฒนาค่านิ ยม วัฒนธรรม ความเชื่ อที่สร้ างสรรค์ของ
ประชาชน
4) เพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริ ง
โดย สนนท. ที่จดั ตั้งขึ้นมานั้น เป็ นองค์กรที่มีขอ้ บังคับ กฎระเบียบ และโครงสร้าง
องค์กรที่ชดั เจนกว่าองค์การนักศึกษา 18 สถาบันมาก อีกทั้งยังมีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน จึงทาให้ สนนท. เป็ นทั้งองค์กรประสานงานและองค์กรปฏิบตั ิการในเวลา
เดียวกัน โดยเฉพาะการเป็ นองค์กรนาของขบวนการนักศึกษาในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
บทบาททางการเมืองของ สนนท. ในช่วงแรกนั้น เสมือนองค์กรที่ทาหน้าที่ฝ่ายค้าน
นอกสภาฯ และเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับปั ญหาเศรษฐกิจเป็ นหลัก เนื่ องจากประเทศไทย ณ ขณะนั้น
กาลังประสบกับปั ญหาเศรษฐกิจ เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนงดใช้สินค้าฟุ่ มเฟื อยจากต่างประเทศ
การเคลื่อนไหวประเด็นราคาข้าว เป็ นต้น รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์การซื้ อขายอาวุธของกองทัพ
ในการจัดซื้ อ เครื่ อ งบิ น รบ F-16 ในปี พ.ศ. 2528 ซึ่ ง มี อ งค์ก ารนัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มเคลื่ อ นไหวกับ
สนนท. ถึง 10 องค์กร ในลักษณะการเคลื่อนไหวเฉพาะกิจ
อีกประเด็นหนึ่งของการเคลื่อนไหวในเวลาต่อมา คงหนี ไม่พน้ การเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิ ปไตย โดยได้มีการเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องให้แก้ไขรั ฐธรรมนู ญ ฉบับปี พ.ศ. 2521 ในสอง
ประเด็น ได้แก่ การให้นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้ง และประธานสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรควร
เป็ นประธานรัฐสภาโดยตาแหน่ ง นอกจากนี้ ยังมี การเคลื่ อนไหวเกี่ ยวกับการเข้ามามีอานาจทาง
การเมืองของฝ่ ายทหารด้วย หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ งว่า ขบวนการนักศึกษาให้ความสาคัญเป็ นอย่าง
มากกับการเปลี่ ยนแปลงของระบอบประชาธิ ปไตยครึ่ งใบ ในขณะเดี ยวกันก็ยงั คงวิพากษ์วิจารณ์
การทุจริ ตคอรัปชัน่ ไปพร้อมกันด้วย
3.1.3.2 บทบาททางการเมืองของ สนนท. ในช่วงเหตุการณ์พฤษภาคม 2535
ภายหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ของคณะรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยแห่ งชาติ (รสช.) สนนท. ในฐานะองค์กรนาของขบวนการนักศึกษาได้มีการเคลื่ อนไหว
คัดค้านการรัฐประหารอย่างหนัก ทั้งการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท้องสนามหลวง
รวมถึงการเรี ยกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ ว นาไปสู่ บทบาททาง สนนท. ในปี พ.ศ. 2535 ตามมา
บทบาททางการเมื อ งของนัก ศึ ก ษาในช่ ว งปี พ.ศ. 2535 ประเด็ น หลัก ส าหรั บ
นักศึกษา อยู่ที่การพยายามคัดค้านการสื บทอดอานาจของ รสช. หรื อ พลเอกสุ จินดา คราประยูร
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หัวหน้าคณะ รสช. ซึ่ งหนึ่งในความพยายามจะสื บทอดอานาจนั้น คือการร่ างรัฐธรรมนูญฉบับ รสช.
กาหนดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ที่ไม่จาเป็ นต้องมาจากสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อกล่าวคือ เป็ น
การเปิ ดทางให้ผนู้ า รสช. เข้าไปเป็ นรัฐบาล ดังนั้น จากการเคลื่อนไหวคัดค้านการรัฐประหารของ
นักศึกษา จึงได้เปลี่ยนมาเป็ นการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับ รสช. โดยมียุทธวิธี ต่าง ๆ
เช่ น การที่ นายปริ ญญา เทวานฤมิ ตรกุล เลขาธิ การ สนนท. ในขณะนั้น ตระเวนไฮปาร์ ควิพากษ์
วิจ ารณ์ ร่ า งรั ฐธรรมนู ญ ทัว่ กรุ ง เทพฯ หรื อ อี ก ยุ ท ธศาสตร์ หนึ่ ง คื อ การจัดท าประชามติ รณรงค์
รัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนในจังหวัดใหญ่ใน 4 ภาค รวมถึงประชาชนในจังหวัดอื่น ๆ และคน
ไทยในต่างประเทศร่ วมลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในร่ างรัฐธรรมนูญ ซึ่ งได้ผลประชามติ
ที่สาคัญ ได้แก่ ผูล้ งประชามติ ร้ อยละ 94.95 เห็ นว่าต้องการให้นายกรั ฐมนตรี มาจากการเลื อกตั้ง
และร้อยละ 91.5 ต้องการให้วฒ
ุ ิสมาชิก (ซึ่ งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง) มีอานาจลดลง
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 เมษายน 2535 พลเอกสุ จินดา ก็ยงั คงได้ข้ ึนดารงตาแหน่ ง
นายกรั ฐมนตรี โดยไม่ได้มาจากการเลื อกตั้ง เป็ นที่ มาของการประท้วงคัดค้านจานวนมาก และ
กลายเป็ นการชุ ม นุ มใหญ่ใ นวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 ภายใต้คณะแกนนา 7 กลุ่ ม ได้แก่ พลตรี
จาลอง ศรี เมือง กลุ่มนักวิชาการเพื่อประชาธิ ปไตย พรรคการเมืองฝ่ ายค้าน คณะกรรมการรณรงค์
เพื่อประชาธิ ปไตย (ครป.) และ สนนท. ได้รวมกันจัดตั้งสหพันธ์ประชาธิ ปไตยขึ้ น เพื่อประสาน
ความเคลื่อนไหวคัดค้านกรณี ดงั กล่าว มีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงไปยังรัฐสภา และเกิด
การปะทะกันระหว่างผูช้ ุมนุมกับฝ่ ายรัฐ นาไปสู่ เหตุการณ์ความรุ นแรงในที่สุด แต่การเคลื่อนขบวน
ในครั้งนั้น กลุ่มนักวิชาการเพื่อประชาธิ ปไตย ครป. และ สนนท. ไม่ได้ร่วมขบวนด้วยแต่อย่างใด
โดยบทบาทของ สนนท. ขณะนั้น ส่ วนใหญ่อยู่ที่การออกแถลงการณ์ และเสนอ
ข้อเรี ยกร้อง มีประเด็นสาคัญในช่ วงหลังเหตุการณ์ ความรุ นแรง คือ ให้พลเอกสุ จินดา ลาออกจาก
ตาแหน่ ง นายกรั ฐมนตรี ยุติก ารใช้ค วามรุ นแรงต่ อประชาชน และให้สื่อมวลชนนาเสนอข้อมู ล
ข่าวสารทั้งสองฝ่ าย รวมถึงมีการออกแถลงการณ์ประณามผูท้ ี่มีส่วนร่ วมกับการก่อความรุ นแรงต่อ
ประชาชน โดยเฉพาะนายทหารที่มีอานาจสั่งการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวโดยการไป
เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ความรุ นแรงที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สะท้อนให้
เห็ นถึ งความยืดหยุ่นต่อยุทธวิธีและเป้ าหมายของ สนนท. ในการปฏิ บตั ิการ รวมไปถึ งการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองร่ วมกับขบวนการทางการเมืองอื่น ๆ แม้วา่ ขบวนการนักศึกษานั้น จะเป็ นเพียงตัว
ประกอบที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงในประวัติศาสตร์ ของเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ก็ตาม
3.1.3.3 บทบาทในการเคลื่อนไหวผลักดันร่ างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
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ผลสื บ เนื่ องจากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื องในปี พ.ศ. 2535 กระแสการปฏิ รู ป ทาง
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลักดันให้มีการร่ างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่ างรัฐธรรมนูญ
(สสร.) ซึ่ งนาโดย นายอานันท์ ปั นยารชุน เป็ นประธานคณะกรรมาธิ การยกร่ างรัฐธรรมนูญ
บทบาทหลักของ สนนท. และบรรดาองค์กรนักศึกษาอื่น ๆ อาทิ องค์การนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เป็ นต้น ร่ วมกับองค์กรอื่น ๆ อาทิ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิ ปไตย
(ครป.) คณะกรรมการญาติวีรชน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิ จ เป็ นต้น ได้รวมตัวกันในนามของ
เครื อข่าย 30 องค์กรเพื่อประชาธิ ปไตย ซึ่ งมีบทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่อรัฐธรรมนูญและปฏิรูป
การเมือง ตั้งแต่การมีขอ้ เสนอและร่ วมผลักดันแนวคิดเรื่ องต่าง ๆ ในการร่ างรัฐธรรมนูญ เช่น การมี
ส่ วนร่ วมทางการเมื องของประชาชน การให้คณะรั ฐมนตรี ตอ้ งมาจากสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ส.ส.) การส่ งเสริ มบทบาททางการเมืองของสตรี รวมไปถึงการเสนอให้มีระบบควบคุมตรวจสอบ
การเมืองโดยประชาชน
นอกจากนี้ ภายหลัง การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เสร็ จ สิ้ น สนนท. ได้มี ก ารจัด ประชุ ม
นักศึกษาทัว่ ประเทศ เพื่อกาหนดบทบาทและท่าที ต่อร่ างรั ฐธรรมนู ญฉบับดังกล่ าว และยังมีการ
เคลื่อนไหวสนับสนุนภายใต้การรณรงค์ “ไฟเขียว” เพื่อผลักดันให้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
ผ่านการประชามติ และได้ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ
3.1.3.4 ภารกิจของขบวนการนักศึกษาในการสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน
แม้วา่ บทบาทของ สนนท. ในการเมืองยุค NGOs (กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร)
และการสถาปนาการเมืองภาคประชาชนภายใต้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 จะถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ขบวนการนักศึกษาเป็ นเพียงตัวแปรตามที่ไม่มีความจาเป็ น (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
อ้างใน อุเชนทร์ เชี ยงแสน, 2556) แต่กระนั้น อุเชนทร์ เชี ยงแสน ก็ยงั คงให้ขอ้ สรุ ปถึงบทบาทและ
ตาแหน่งแห่งที่ของขบวนการนักศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2540 (อุเชนทร์ เชียงแสน, 2556) ไว้วา่
ในแง่รูปแบบการเคลื่อนไหว เนื่องจาก สนนท. ไม่ได้เป็ นองค์กรมวลชนที่จะนามา
กดดันต่อรองกับรัฐบาลเหมื อนองค์กรอื่น จึงใช้จุดเด่นของความเป็ นองค์กรนักศึกษาซึ่ ง
ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรื อผลประโยชน์ทางการเมืองอื่น หรื อในฐานะพลังบริ สุทธิ์
ที่ มี ข นาดเล็ ก สามารถเคลื่ อ นไหวได้เ ร็ ว และมี สี สั น ทางการเมื อ งได้ ออกแบบการ
เคลื่อนไหวในลักษณะ ‘แรง ออกแบบคม เคลื่อนไหวเร็ ว’ เช่น ออกแถลงการณ์ ยื่นหนังสื อ
ถือป้ ายผ้า วางหรี ด เผาหุ่ น รณรงค์ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นการเคลื่ อนไหวรายวัน ผสมรวมกับการจัด
ประชุ ม สัมมนา ในห้องประชุ ม ทั้งหมดนี้ เป็ นเป้ าหมายหลัก คือ แย่งชิ งสร้างพื้นที่ข่าวบน
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หน้าหนังสื อพิมพ์ สื่ อมวลชน เพื่อเสนอประเด็นและความเห็ นของตนเองต่อสาธารณะ
เพื่อเป็ นเงื่อนไขในการผลักดันข้อเรี ยกร้องของตนในเรื่ องต่าง ๆ
การเคลื่ อนไหวส่ วนใหญ่ ของขบวนการภาคประชาชนส่ วนใหญ่ ในช่ วงทศวรรษ
2530 มักจะเกี่ยวข้องกับปั ญหาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งขบวนการสมัชชาคนจนโดยการ
ท างานเคลื่ อ นไหวที่ ส าคัญของ สนนท. ในช่ วงเวลาดัง กล่ า ว มัก จะท างานในลัก ษณะของการ
ประสานการทางาน 3 องค์กร ระหว่าง สนนท. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิ ปไตย (ครป.)
และกลุ่มเพื่อนประชาชน โดยแต่ละกลุ่มนั้นไม่ได้เป็ นองค์กรที่มีมวลชนของตนเองหรื อมีปัญหา
เฉพาะตัวของตนเอง หากแต่เข้าร่ วมหรื อสนับสนุ นการเคลื่อนไหวขององค์กรประชาชนอื่น ๆ และ
ในบางครั้งก็ออกกลายเป็ นผูน้ าในการเคลื่อนไหวในบางประเด็น
3.1.4 ขบวนการนักศึกษาไทยในช่ วงก่อนการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549
ตามการวิเคราะห์จาแนกขบวนการนักศึกษาไทย โดยจารุ วฒั น์ เกยูรวรรณ ซึ่ งปรากฏใน
บทความเรื่ อง ขบวนการนักศึกษาไทย (จารุ วฒั น์ เกยูรวรรณ, 2549) ในหนังสื อรวมบทความ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย ของใจ อึ๊งภากรณ์ และคณะ ได้แบ่งกลุ่มขบวนการนักศึกษา
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยมีบริ บททางการเมืองในยุคสมัยเข้ามาเป็ นปั จจัย โดยแบ่งเป็ น ขบวนการ
นัก ศึ ก ษาตามกรอบเดิ ม และการวิ เ คราะห์ ข บวนการนัก ศึ ก ษาในช่ ว งการขับ ไล่ ท ัก ษิ ณ อัน มี
รายละเอียด ดังนี้
3.1.4.1 การวิเคราะห์องค์กรของขบวนการนักศึกษาตามกรอบเดิม
ขบวนการนักศึกษากรอบเดิม ได้แก่ องค์กรแบบเป็ นทางการที่อาจตั้งขึ้นมาตั้งแต่
สมัย 14 ตุลาฯ หรื อค่ายอาสาต่าง ๆ ซึ่ งการสั่งสมความคิด และพัฒนาการอันยาวนาน ทาให้องค์กรมี
ความเป็ นอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสู ง มีลกั ษณะที่แข็งตัวและเน้นระบบอาวุโส ซึ่ งทาให้องค์กรมีระดับ
การเปลี่ ยนแปลงต่ า ส่ วนในเรื่ องการทางานนั้น จะมีลกั ษณะประเด็นที่ต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
และอาจแบ่งระดับการทางานเป็ น “งานเย็น” ซึ่ งหมายถึงงานประเภทปลูกจิตสานึก เป็ นงานประจา
ที่ทาทุกๆปี กับงานประเภท “งานร้อน” ซึ่ งหมายถึงงานเคลื่ อนไหวตามประเด็นเร่ งด่วนที่เกิ ดขึ้ น
และเป็ นปัญหาในสังคม
ซึ่ ง องค์กรนักศึกษาตามกรอบเดิมนั้น อาจแบ่งประเภทได้ดงั นี้ คือ
1) กลุ่มกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ซึ่ งอาจแบ่งได้เป็ น กลุ่มที่ทากิจกรรมแนวสังคม
สงเคราะห์เพียงอย่างเดียว เช่ น กลุ่มค่ายสร้าง/ค่ายอาสา สอนหนังสื อเด็ก กับอีกประเภทคือ กลุ่มที่
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ร่ วมเคลื่อนไหวต่อสู ้กบั ขบวนการภาคประชาชนในกรณี ต่างๆ เช่น สิ ทธิ ชุมชน ซึ่ งกลุ่มประเภทหลัง
นี้มกั ทางานคู่กบั องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรุ่ นพี่ของชมรมนักศึกษาเหล่านี้อีกที
2) ชมรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เกิ ดจากการยุบตัวลงของ
คณะกรรมการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (คอทส.) เมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื่ องจาก
ความแตกแยกทางความคิด ระหว่างกลุ่มที่เน้นการเคลื่อนไหวต่อสู ้โดยมองปั ญหาสิ่ งแวดล้อมว่ามา
จากโครงสร้างของรัฐ กับกลุ่มที่เชื่ อว่าการอนุ รักษ์ตอ้ งเกิดจากปั จเจกชน ซึ่ งในระยะหลังมีกิจกรรม
โดดเด่นกว่า ประเภทการปลูกจิตสานึก เดินป่ า ปลูกต้นไม้ ซึ่ งมักเป็ นกิจกรรมแบบนักอนุรักษ์สุดขั้ว
3) พรรคนักศึ กษา ซึ่ งมี บทบาทในขณะนั้นโดดเด่นใน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พรรคเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมนักศึกษาที่นนั่ โดยตรง ส่ วนหนึ่ ง
เพราะมักจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง หรื อเกี่ยวข้องกับขบวนการภาคประชาชนภายนอก
การได้ชยั ชนะของพรรคใดพรรคหนึ่งจึงอาจทาให้การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาเปลี่ยนไป
นอกจากนี้ การแบ่งประเภทของขบวนการนักศึกษาอาจสามารถแบ่งออกตามการ
เคลื่ อนไหวในแต่ละภูมิภาค เช่ น สนนท. ในภาคกลาง (ซึ่ งถื อเป็ นองค์กรที่โดดเด่นในขบวนการ
นัก ศึ ก ษาไทย) หรื อขบวนการในภาคอื่ นๆ ซึ่ ง แต่ล ะที่ มีส่ วนเหมื อนกันคื อ มักเชื่ อมโยงกับการ
เคลื่อนไหวของ NGOs ในพื้นที่ แต่ในขณะเดี ยวกันการเคลื่อนไหวในภูมิภาคกลับไม่ได้มีองค์กร
กลางที่ชดั เจน เหมือนที่เกิดขึ้นแบบ สนนท. ในกรุ งเทพฯมหานคร
องค์กรอีกแบบคือ องค์กรนักศึกษารู ปแบบใหม่ นอกกรอบเดิม ซึ่ งเริ่ มก่อร้ างสร้าง
ตัวและเพิ่มบทบาทสาคัญอย่างต่อเนื่อง ปรากฏอยูใ่ นรู ปของกลุ่มกิจกรรมอิสระภายในมหาวิทยาลัย
หรื อข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่ งอาจแบ่งเป็ น (1) กลุ่ มกิ จกรรมที่ มีเป้ าหมายด้านการเมืองโดยตรง และ
(2) คือกลุ่มกิจกรรมที่ไม่มีเป้ าหมายทางการเมืองชัดเจน
3.1.4.2 การวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาในช่วงการขับไล่ทกั ษิณ
ในช่ วงเวลาเดี ยวกันกับ ความเสื่ อมศรัทธาของรัฐบาลทักษิณ และการเกิ ดขึ้นของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย บรรยากาศเช่นนี้ได้สร้างความคึกคักทางการเมืองให้กบั
ขบวนการนักศึ กษาเป็ นอย่า งมาก มี กลุ่ มเฉพาะกิ จตั้งขึ้ นมากมายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ดัง กล่ า ว ในขณะที่ ก ลุ่ ม เดิ ม ต่ า งก็ อ อกมาแสดงจุ ดยืนต่ อเหตุ ก ารณ์ น้ ี ซึ่ งอาจแบ่ ง ได้เป็ น 3 กลุ่ ม
แนวคิดคร่ าว ๆ ได้แก่
1) กลุ่มที่ตอ้ งการไล่ทกั ษิณและเข้าร่ วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
ซึ่ งมีดว้ ยกัน 3 กลุ่มหลัก คื อ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย (สนนท.) กลุ่ มแรงคิดและ
กลุ่มนักศึกษานิ ดา้ เพื่อประชาธิ ปไตย และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง (ภายใต้การนา
ของพรรคสานแสงทอง)
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2) กลุ่ ม ที่ ตอ้ งการไล่ ทกั ษิ ณแต่ ไม่เข้าร่ วมกันพันธมิ ตร ประกอบด้วยกลุ่ มอย่า ง
อมธ. กลุ่ มล้อการเมื อง เป็ นต้น ซึ่ ง กลุ่ มเหล่ านี้ เกิ ดขึ้ นจากความไม่แน่ ใ จว่าเครื อข่ ายพันธมิ ตรฯ
มีแนวทางที่สุดโต่ง ในขณะที่ควรใช้เครื่ องมือทางกฎหมายในการไล่ทกั ษิณ เช่น ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ
3) นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการไล่ทกั ษิณ เนื่ องจากเห็นว่าทักษิณนั้น
มาจากกระบวนการประชาธิปไตย ต้องเคารพรัฐธรรมนูญ ด้วย
กล่ าวโดยสรุ ป ประวัติศาสตร์ ขบวนการนักศึ กษาไทย นับตั้งแต่ยุครุ่ งเรื องซึ่ งขบวนการ
นักศึกษามีความเป็ นปึ กแผ่นทั้งในเชิ งอุดมการณ์และองค์กรการเคลื่อนไหว เรื่ อยมาจนถึงยุคความ
หลากหลายทางอุ ด มการณ์ แ ละจานวนองค์ก รนัก ศึ ก ษาที่ มี จานวนมากขึ้ น ได้ท าให้ข บวนการ
นัก ศึ ก ษาไทยกลุ่ ม ต่ า ง ๆ มี ค วามเป็ นหนึ่ งเดี ย วกัน (Unity) น้อ ยลง แต่ ก ลับ สร้ า งให้ เ กิ ด การ
เคลื่อนไหวในประเด็นที่หลากหลายและกระจัดกระจายมากขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลพัฒนาการของ
ขบวนการนักศึ กษาไทยดังกล่าวมาเป็ นกรอบสมมติ ฐานตั้งต้น ให้สามารถนาไปสู่ การจัดจาแนก
ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงเวลาที่จะศึกษา (พ.ศ. 2549 – 2557) ต่อไป

3.2 บทวิเคราะห์ ว่าด้ วย “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน”
หลัง จากการปริ ท ัศ น์ ง านประวัติ ศ าสตร์ ข บวนการนัก ศึ ก ษาไทยที่ ผ่า นมา ก่ อ นจะถึ ง
ช่วงเวลาที่ศึกษา (ปี พ.ศ. 2549 – 2557) ภายใต้คาถามหลักและคาถามแรกของงานวิจยั ที่ต้ งั คาถาม
ว่าขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ดูจะเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพินิจวิเคราะห์ก่อนเป็ นอันดับแรก โดยผูใ้ ห้
ข้อมูลต่างก็ให้คาตอบไว้หลายแนวทาง แต่ยงั คงมีจุดร่ วมของคาตอบโดยตั้งข้อสังเกตว่า ขบวนการ
นัก ศึ ก ษาไทยดู เหมื อนจะค่ อย ๆ เลื อนหายไปจากการระบบการเมื อ งไทยจริ ง ๆ ภายใต้สังคม
การเมืองในช่วงเวลาที่ทาการศึกษานี้
การตอบคาถามดังกล่าว ส่ วนหนึ่ งคือมุมมองต่อการสร้ างจุดเน้น (Focus) ของงานวิจยั ว่า
จะให้ความสาคัญกับมุมมองใด ระหว่าง (1) การมองคาถามดังกล่าวในแง่ของวาทกรรม ซึ่ งเน้นการ
วิเคราะห์วาทกรรมอันมีขบวนการนักศึกษาเป็ นผูถ้ ูกกล่าวถึ งจากบริ บททางการเมือง (2) การมอง
คาถามดังกล่าวในแง่โครงสร้ างของตัวละครทางสังคม (Actor) ซึ่ งเน้นการวิเคราะห์ที่ตวั นักศึกษา
(Student) ทั้ง ความคิ ดและบริ บ ทที่ ท าให้ ค วามคิ ด นัก ศึ ก ษาเปลี่ ย นไป และ (3) การมองค าถาม
ดังกล่าวในแง่ของขบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคม (Social Movement) ซึ่ งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัย
ทั้ง ภายในและภายนอกของขบวนการนักศึ ก ษาตามทฤษฎี ขบวนการทางสังคม ในฐานะที่ เป็ น
ขบวนการทางสังคมขบวนการหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3.2.1 มองคาถามดังกล่าวในแง่ ของวาทกรรม
หากมองในเชิ งวาทกรรมและปฏิ บตั ิการว่าด้วยความชอบธรรมของการเคลื่ อนไหวทาง
การเมือง “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ?” จึงเป็ นเพียงคาถามหนึ่งที่ถูกจุดประเด็นขึ้นมาเพื่อหวัง
ผลทางการเมืองบางอย่างในช่วงของความขัดแย้งทางการเมือง กล่าวคือ ในหลายครั้ง ไม่วา่ จะเป็ น
เวทีเสวนา เวทีปราศรัยของการเมืองภาคประชาชน งานราลึกของขบวนการ หรื อ การให้สัมภาษณ์
ทางวิชาการต่าง ๆ คาถามว่าขบวนการนักศึกษาหายไปไหน เป็ นเพียงคาถามหนึ่ งที่เร้าอารมณ์ผอู ้ ่าน
ผูฟ้ ัง เพื่อหวังผลทางการเมืองบางอย่างด้วยการกล่าวถึงนักศึกษา ซึ่ งอาจสร้างมุมมองต่อการกล่าวถึง
ดังกล่าวได้อย่างน้อย 3 ลักษณะ
ลัก ษณะแรก คื อ การกล่ า วถึ ง ขบวนการนัก ศึ ก ษาบนเวที ข องขบวนการทางการเมื อ ง
ในยุคของความขัดแย้งทางการเมือง ในเชิ งเรี ยกร้อง/เสี ยดสี โดยความต้องการให้นกั ศึกษาตื่นตัว
ทางการเมือง และ มาเข้าร่ วมกับขบวนการทางการเมืองในฝ่ ายของตน
ลักษณะที่สอง คือ การกล่าวถึงในเชิงบวกเมื่อมีนกั ศึกษา/เยาวชนคนรุ่ นใหม่ รวมอยูใ่ นแนว
ร่ วมของขบวนการผูพ้ ดู หรื อพูดอีกลักษณะหนึ่งคือเป็ นการเหมารวมเอาว่านักศึกษา-เยาวชน-คนรุ่ น
ใหม่อยูข่ า้ งเรา เพื่ออ้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กบั ขบวนการนั้น ๆ
ลัก ษณะที่ ส าม คื อ การกล่ า วถึ ง ในแง่ ล บเมื่ อ พบว่า มี นัก ศึ ก ษาและเยาวชนคนรุ่ น ใหม่
ไปเคลื่อนไหวกับอีกฝ่ าย หรื อแสดงท่าทีไม่เห็ นด้วยกับขบวนการของผูพ้ ูด การกล่าวในลักษณะนี้
ส่ วนใหญ่จะพูดถึ งขบวนการนักศึ กษาในเชิ งดู ถูก ดู แคลน เช่ นว่าขาดวุฒิภาวะ ขาดความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองไทย หรื อแม้กระทัง่ การมองว่ากลุ่มนักศึกษาที่คิดต่างนั้นเป็ นเพียงนักศึกษา
ส่ วนน้อยของสังคม
ไม่ว่าจะเป็ นการกล่าวถึ ง “ขบวนการนักศึกษา” ในลักษณะใดก็แล้วแต่ เราจะพบว่าวาท
กรรมว่า ด้วยขบวนการนักศึ ก ษา และนักศึ กษากับ การเมื อง ยังคงมี ความสาคัญกับ ความเป็ นไป
ทางการเมืองในยุคปั จจุบนั ในแง่ของภาพมายา และความทรงจา กล่าวคือ เราไม่อาจปฏิ เสธได้ว่า
ขบวนการนักศึกษานั้นมีบทบาทสาคัญกับประวัติศาสตร์ การเมืองไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองไทย อย่าง 14 ตุลาคม 2516 หรื อ 6 ตุลาคม 2519 หรื อแม้กระทัง่
เหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาทมิ ฬ 2535 ซึ่ งหากจะพู ด อย่า งจริ ง จัง แล้ว เหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาทมิ ฬ 2535 เอง
ขบวนการนักศึกษาก็มิได้มีบทบาทนาบนเวทีทางการเมือง หากแต่เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของแนวร่ วม
ภาคประชาชนที่มีนกั เคลื่อนไหว นักวิชาการ เป็ นผูม้ ีบทบาทหลักด้วยซ้ า
กล่าวอย่างถึงที่สุด ขบวนการนักศึกษา แม้จะไม่ได้มีบทบาทหลักสาหรับการเมืองไทยใน
ระยะหลัง แต่ก็ยงั เป็ นตัวละครหลักบนเรื่ องเล่า (Narrative) ในประวัติศาสตร์ การเมืองไทยสมัยใหม่
ผ่า นการเชื่ อ มร้ อ ยภาพการต่ อ สู ้ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องขบวนการนัก ศึ ก ษาในช่ ว งกลางทศวรรษ 2510
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่ งมีความคลาสสิ คและเป็ นภาพที่ขาย
ความเป็ นพลัง บริ สุ ท ธิ์ ของขบวนการนัก ศึ ก ษา ความทรงจ าเชิ ง บวกเหล่ า นี้ มัก จะถู ก พู ด ซ้ า ๆ
บนพื้นที่ที่ตอ้ งการความเปลี่ ยนแปลง เพราะมันคือภาพความสาเร็ จเพียงไม่กี่ภาพบนความทรงจา
ของขบวนการนักศึกษาไทยและฝ่ ายประชาชน
ความทรงจานั้นต่ า งกับ ประวัติศ าสตร์ เนื่ องด้วยความทรงจาเหล่ านี้ มี ชีวิตและมี ความ
หลากหลาย สามารถถูกเลือกสรรดัดแปลง พร้ อมที่จะถูกตัดต่อ แก้ไข เฉพาะส่ วนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผูป้ ลุกความทรงจาเหล่านั้น ในขณะที่ประวัติศาสตร์ คือ ความทรงจาร่ วมที่ถูกคัด
สรรรวบรวมมีความเป็ นเรื่ องเดี ยวกันมากขึ้น ประวัติศาสตร์ จึงเป็ นของทุ กคน และเข้าไปแทนที่
ความทรงจาในที่สุด ดังตัวอย่างเช่น กรณี การพยายามลบเลื อนความทรงจาของเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ
ออกจากความทรงจา โดยจัดการมันด้วยความเงียบ (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2558, น. 233-235) สุ ดท้าย
แล้ว จึงกลัน่ กรองออกมาเป็ นประวัติศาสตร์ ที่บิดเบี้ยว แบ่งแยกความทรงจาระหว่าง 14 ตุลาฯ กับ
6 ตุลาฯ ออกจากกัน และสถาปนาเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ เป็ นภาพชัยชนะของขบวนการนักศึกษาและ
ฝ่ ายประชาชน และละเลยที่ จะหยิบ ยกความทรงจาเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ 6 ตุ ล าฯ มาใช้ปลุ ก พลัง
นักศึกษาบนเวทีของการเมืองภาคประชาชน
อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ หรื อความทรงจาที่ ถูกกลั่นกรองแล้วเหล่ านี้ ยังคงเป็ นภาพ
ขบวนการนัก ศึ ก ษาในฐานะพลัง ที่ เคยเปลี่ ย นแปลงการเมื องไทย ภาพเหล่ า นี้ จึง ยังขายได้และ
สามารถสร้ า งความชอบธรรมให้กบั ขบวนการทางการเมื องที่ เอ่ ย อ้างเรื่ องนี้ ข้ ึ นมา “ขบวนการ
นัก ศึ ก ษาหายไปไหน ?” จึ ง ไม่ ใ ช่ ค าถามอื่ น ใดนอกเสี ย จากการเรี ย กร้ อ งให้นัก ศึ ก ษา เยาวชน
คนรุ่ น ใหม่ มาสนับ สนุ น หรื อ เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง เพราะนั่น คื อ การอุ ป มาโดยนัย ยะว่ า
ขบวนการทางการเมืองของตนนั้นถูกต้อง และกาลังจะทาการเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองได้สาเร็ จ
ดังที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
ในกรณี น้ ี ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน อาจเป็ นวาทกรรมที่ปรากฏในรู ปวลี อื่น ที่สื่อ
ความหมายเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมืองข้างต้น ยกตัวอย่างเช่ น “เหลือง-แดง (มธ.) มาแล้ว
แดง-เหลือง (จปร.) อยูไ่ หน” ในช่วงของการเคลื่อนไหวต่อต้าน พ.ร.บ.นิ รโทษกรรม ปลายปี พ.ศ.
2557 ซึ่งมีนยั ยะแสดงถึงการที่นกั ศึกษาธรรมศาสตร์ ร่วมการขบวนการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
หากยกตัวอย่างไปไกลกว่านั้น กลุ่มวาทกรรมว่าด้วยนักศึกษาหายไปไหน ในส่ วนที่แปลง
เป็ นประโยคเดี่ ยว หรื อคาขวัญสั้น ๆ ยังสามารถทาให้เกิดการตีความได้หลายมุมตามบริ บทการใช้
อาทิ (1) วลี “ธรรมศาสตร์ ตายแล้ว ” ในมุมแรกอาจจะถูกเขียนลงในโปสเตอร์ ใช้เสี ยดสี นกั ศึกษา
ธรรมศาสตร์ เมื่ อนักศึกษาธรรมศาสตร์ ดูเหมื อนจะห่ างหายจากการเมื อง หรื อ (2) นักศึ กษากลุ่ ม
LLTD เคยมีการใช้คาว่า “ธรรมศาสตร์ ตายแล้ว” ประท้วงเชิ งสัญลักษณ์พร้อมวางพวกหรี ดให้กบั
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มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่ อตอบโต้ก รณี ที่ คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มี ม ติ ไ ม่ ใ ห้ก ลุ่ ม นิ ติร าษฎร์ ใ ช้ส ถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ใ นการแสดงความคิ ดเห็ น
หรื อเคลื่ อนไหวใด ๆ ที่เกี่ ยวกับ ม.112 (นักศึกษาวางหรี ดค้าน "มธ." ปิ ดเวทีถกแก้ ม.112, 2555)
และ (3) อั้ม เนโกะ นักกิจกรรมนักศึกษา เคยใช้เป็ นชื่ อบทความในเชิ งต่อว่านักศึกษาธรรมศาสตร์
ในช่วงที่มีนกั ศึกษากลุ่ม TU-spirit แสดงความเห็นให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้างนักวิชาการที่ถูกกล่าวอ้าง
ว่าเป็ นนักวิชาการเสื้ อแดง ซึ่ งอั้ม เนโกะระบุว่าการที่นกั ศึกษาเห็ นด้วยกับการปิ ดกั้นเสรี ภาพทาง
วิชาการก็เท่ากับเป็ นการปลุกซอมบี้ธรรมศาสตร์ ข้ ึนมา (Aum Neko, 2557)
ซึ่ งใน 3 กรณี ขา้ งต้นนี้ เป็ นตัวอย่างที่เห็ นได้ถึง 3 นัยยะ ทั้งความพยายามจะให้วาทกรรม
บรรลุผลในแง่การเสี ยดสี ให้ขบวนการนักศึกษาเข้าร่ วมกับขบวนการทางการเมือง การเหน็บแนม
เมื่ อ มี ข บวนการนัก ศึ ก ษาเห็ น ต่ า งจากขบวนการทางการเมื อ ง และเพิ่ ม ความชอบธรรมของ
ขบวนการทางการเมืองเมื่อขบวนการนักศึกษามาเข้าร่ วมด้วย
ดังนั้น หากมองในมุมของนักศึกษาแล้ว วาทกรรม “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน” จึงไม่
ต่างกับการกระตุน้ จิตสานึ กและอุดมการณ์ วา่ ด้วย “ความเป็ นนักศึกษา” และ “การบทบาททางการ
เมืองของนักศึกษา” ซึ่ งถูกยึดโยงกับเรื่ องเล่าและความทรงจาที่ได้กล่าวไปข้างต้น กลายเป็ นคาถาม
เชิงเปรี ยบเทียบที่ทาหน้าที่ในการต่อสู ้แย่งชิงนิยามดังกล่าวบนสนามวาทกรรม (Discourse Field)
เพราะการให้คานิ ยามว่าด้วย “ความเป็ นนักศึกษา” สาคัญต่อการสร้ างตัวตนและกาหนด
ตาแหน่งแห่ งที่ของนักศึกษาบนพื้นที่ทางสังคม ดังที่ ประจักษ์ ก้องกีรติ กล่าวถึ ง วาทกรรมว่าด้วย
ความเป็ นนักศึกษาในช่วงหลัง พ.ศ. 2510 ที่มีส่วนส่ งผลต่อความคิดของผูน้ านักศึกษาในเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516 ไว้วา่ (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2548)
วาทกรรมคนรุ่ นใหม่ที่เป็ นหนี้ สังคมแพร่ หลายทัว่ ไปในหมู่นกั กิจกรรม-นักศึกษา
ที่ตื่นตัวทางการเมืองในทศวรรษ 2510 แม้จะเป็ นทัศนะที่เรี ยกได้ว่าเป็ นทัศนะแบบชนชั้น
นา (Elitist) ทว่าเป็ นชนชั้นนาคนละแบบกับอภิ สิทธิ์ ชนที่ใช้ฐานะอันสู งส่ งของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวและหมู่ค ณะ นักกิ จกรรมเหล่ านี้ ส ร้ างค่านิ ยมและความหมายใหม่ว่า
สถานะที่ สู ง ของนัก ศึ ก ษาควรถู ก โน้ม นามาใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ ต่อประชาชนร่ วมชาติ
นับเป็ นการให้ความหมายใหม่ต่อคาว่า “นักศึกษา” ที่มีนยั สาคัญอย่างมาก และวาทกรรม
ดังกล่าวนี้ นี่เองที่เป็ นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังความเคลื่ อนไหวของนักศึกษาหัวก้าวหน้า
กลุ่มเล็ก ๆ ที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นในธรรมศาสตร์ และในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทัว่ ประเทศ ตั้งแต่
ปลายทศวรรษ 2500
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ถ้าเจาะจงตัวอย่างให้ชดั อีกตัวอย่างหนึ่ ง ได้แก่กรณี บทกวี “เพลงเถื่ อนแห่ งสถาบัน” ของ
วิทยากร เชี ยงกูล ในห้วงทศวรรษก่ อนเหตุ การณ์ 14 ตุลาคม 2561 ที่แสดงบทบาทในการเสี ยดสี
วิพากษ์ และตั้งคาถามต่อเป้ าหมายการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ดังท่อนหนึ่ งว่า “ฉันเยาว์
ฉันเขลา ฉันทึ่ ง....ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุ ดท้ายให้กระดาษฉัน
แผ่นเดี ยว” ซึ่ งการตั้งคาถามต่อความเป็ นนักศึกษาในยุคสายลมแสงแดดดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการ
กาหนดตัวตนและทิศทางการทากิจกรรมนักศึกษาให้เปลี่ยนไปด้วยในทางหนึ่ง
ดังนั้น กรณี เช่นนี้ คาถามว่า “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ?” จึงอาจทาหน้าที่ไม่ต่างกับ
บทกวีดงั กล่ าว เพราะต่างก็ล้วนแสดงบทบาทในการตั้งคาถามถึ งบทบาทของนักศึ กษาที่เป็ นอยู่
เช่นกัน ซึ่ งในประเด็นนี้จะอภิปรายถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
3.2.2 มองคาถามดังกล่าวในแง่ โครงสร้ างของตัวละครทางสั งคม
มองค าถามดัง กล่ า วในแง่ ข องการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งของตัว ละครทางสั ง คม
(Political Actor) ที่เรี ยกว่า “นักศึกษา” กล่าวคือ “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ?” เกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษา ที่ไม่ใช่แค่ในแง่ของขบวนการ (Social Movement) แต่อธิ บายถึงหน้าที่
และบทบาทของตัวนักศึกษาเอง ในฐานะตัวละครหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ถ้าย้อนกลับไปยุคหนึ่ งที่ขบวนการนักศึกษากาลังรุ่ งโรจน์ ต่างสานักคิดก็ต่างพยายามจะ
จาแนกว่านักศึ กษา (Student) จัดอยู่ในชนชั้นใดของสังคม และควรมีบทบาทในการขับเคลื่ อน
สังคมอย่างไร ซึ่ งสานักคิดแบบซ้ายมักจะมองว่า นักศึกษาในขณะนั้นคือชนชั้นกลางในสังคม หรื อ
ที่บางตาราอาจเรี ยกว่า กระฎุมพีนอ้ ย (Pretty Bourgeois) ที่เพียงผูท้ ี่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขยับฐานะทางสังคมของตน กลายเป็ นชนชั้นกลางและแรงงานในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มตัว แง่น้ ี
นักศึกษาจึงไม่ได้มีพนั ธะหน้าที่ใด ๆ ต่อสังคม นอกเสี ยจากการมาเรี ยนหนังสื อและจบไปทางานใน
ระบบเศรษฐกิจ
หากมองในมุมนี้ ความคิดว่าด้วยพันธะหน้าที่ของนักศึกษา จึงเกิ ดจากการประกอบสร้ าง
ของ 2 ตัวแปรสาคัญ ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของนักศึกษา และการให้คานิ ยามว่าด้วย
ความเป็ นนั ก ศึ ก ษา ซึ่ งในที่ น้ ี ผู ้วิ จ ัย ก าหนดพื้ น ที่ ศึ ก ษาเฉพาะประเด็ น หลัง ในพื้ น ที่ ข อง
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่ ออธิ บายพอให้เ ห็ นภาพโดยสั ง เขป ส่ ว นในประเด็ น เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของนักศึกษานั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญและมี
ความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก จึงควรมีการสารวจวิจยั อย่างเป็ นระบบในประเด็นดังกล่าว
โดยอาจเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยั ชิ้นนี้ต่อไป
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3.2.2.1 นิยามว่าด้วย “ความเป็ นนักศึกษา”
แนวคิดเรื่ องความเป็ นนักศึกษานั้น อาจเรี ยกได้วา่ มีความสาคัญและเป็ นส่ วนหนึ่ งที่
คู่กบั การเคลื่ อนไหวทางการเมืองและการทากิ จกรรมของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของ
การเมืองวัฒนธรรม (Cultural Politics) หรื อการเมืองเชิ งอัตลักษณ์ กล่ าวคื อ การเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองของนักศึกษา มิใช่อื่นใด นอกเสี ยจากการเคลื่อนไหวต่อสู ้เพื่อช่วงชิงคานิยามว่าด้วย “ความ
เป็ นนักศึกษา” อันนาไปสู่ การกาหนดภาพตาแหน่ งแห่ งที่ของนักศึกษาในสังคมการเมื อง เช่ นว่า
นักศึกษาจะมีตวั ตนอย่างไรในพื้นที่การเมืองไทย หรื อมีพนั ธะหน้าที่อย่างไรต่อการเมืองไทย
การต่ อสู ้ แ ละช่ ว งชิ ง นิ ย ามดัง กล่ า ว จึ ง เกิ ด ขึ้ นได้ท้ งั จากการที่ “นัก ศึ ก ษา” เป็ น
ผูถ้ ูกกระทา ถูกสรรสร้างกาหนดนิยามบทบาทโดยมหาวิทยาลัย ปั ญญาชน และสังคมภายนอก หรื อ
ในทางกลับกัน คื อ ตัวนักศึ ก ษาเอง ทั้งที่ เป็ นนักกิ จกรรม/ขบวนการ หรื อกลุ่ มกิ จกรรม เป็ นผูท้ ี่
ดาเนิ นการต่อสู ้ เรี ยกร้ องในการนิ ยามตัวตนและสร้ างอัตลักษณ์ ของความเป็ นนักศึ กษาขึ้ นมาเอง
ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งการกระทาต่อคานิยามดังกล่าวออกเป็ นสองส่ วน ดังนี้
1) การให้คานิยามว่าด้วยความเป็ นนักศึกษาจากภาคส่ วนที่ไม่ใช่นกั ศึกษา
ในส่ วนแรก คือ ความพยายามในการให้คานิ ยามว่าด้วย “ความเป็ นนักศึกษา” โดย
มุมมองที่ถูกปรุ งแต่งสรรสร้ างจากภาคส่ วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ตวั นักศึกษา โดยผูว้ ิจยั จะขอยกตัวอย่าง
การกระทาต่อนิ ยามดังกล่าวโดย “สถาบันการศึกษาและระบบอุดมศึกษา” ในฐานะที่เป็ นสถาบัน
หลักในสังคมที่มีพนั ธะในการผลิตนักศึกษาตามที่สังคม รัฐ หรื อภาคเอกชนต้องการ
ความพยายามโดยมหาวิทยาลัย นั้น แน่ นอนว่ามหาวิทยาลัยแต่ล ะแห่ งย่อมมี อตั
ลัก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ที่ ต้อ งการจะมุ่ ง หวัง ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าเล่ า เรี ยน ได้บ รรลุ เ ป้ าหมาย
(Achievements) หรื อพันธกิ จที่ มหาวิทยาลัย ตั้ง เป้ าไว้ เช่ น คาขวัญของจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
“เกี ย รติ ภู มิ จุ ฬ าฯ คื อ เกี ย รติ แ ห่ ง การรั บ ใช้ป ระชาชน” หรื อ ค าขวัญ อย่า งไม่ เ ป็ นทางการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่าง “จะมีซกั กี่ครุ ยที่ลุยโคลน” ซึ่ งวิธีการกาหนดนิ ยามให้กบั นักศึกษา
เหล่านี้ ล้วนมีความแยบคายและกระทบกับความเป็ นนักศึกษาอย่างมาก หรื อที่เราอาจเรี ยกว่าเป็ น
ปฏิบตั ิการของวาทกรรม (Discursive Practice) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังที่
จะสรุ ปและวิเคราะห์วธิ ี การต่าง ๆ ได้ดงั นี้
(1) การสร้างคาขวัญ (Motto) ที่มีการผลิ ตซ้ าอยู่บ่อยครั้ ง และเป็ นที่ จดจาในหมู่
ของนักศึ กษาโดยทัว่ ไป เช่ น “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน”
“เหลื องของเราคือธรรมประจาจิต แดงของเราคือโลหิ ตอุทิศให้ ” และ “ดิ นแดนแห่ งเสรี ภาพทุ ก
ตารางนิ้ว” เป็ นต้น ซึ่ งคาขวัญเหล่านี้ มกั มีการกล่าวในโอกาสสาคัญ เช่น งานรับเพื่อนใหม่ งานรับ
ปริ ญญา หรื องานฟุตบอลประเพณี ฯ จัดได้ว่าเป็ นชุ ดความคิดที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่ วมในการผลิ ต
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ซ้ าผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น ป้ ายหน้ามหาวิทยาลัย บริ เวณประติมากรรมต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ การกล่าวถึง
โดยผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยเอง ดังที่มีการอ้างอิงในประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่ อง การไม่อนุ ญาต
ให้ใช้พ้นื ที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวชี้ นามวลชนในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเสนอให้มี
การแก้ไ ขบทบัญ ญัติ ใ นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่ อ ต้น ปี พ.ศ. 2555 ซึ่ งใจความ
ตอนหนึ่งว่า
ส่ วนการดาเนินการใช้สิทธิ และเสรี ภาพในประเด็นอื่น ๆ ไม่เว้นแม้จะเป็ นประเด็น
ทางการเมืองมหาวิทยาลัยก็ยงั คงสนับสนุ นให้ดาเนิ นการได้ อันสอดคล้องกับปรัชญาของ
การก่ อ ตั้ง มหาวิ ท ยาลัย และสอดคล้อ งกับ หลัก การที่ เ ป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี เ สรี ภ าพทุ ก
ตารางนิ้ว (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555)
ค าขวัญ เหล่ า นี้ ล้ ว นมี ส่ ว นในการสร้ า งตัว ตนและอัต ลัก ษณ์ ใ ห้ ก ับ นั ก ศึ ก ษา
ธรรมศาสตร์ ว่า พวกเขาเป็ นพวกที่ รัก ประชาชน หรื อเป็ นนัก ศึ ก ษาที่ ต่า งจากมหาวิท ยาลัย อื่ น
อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่ งเสรี ภาพทุ กตารางนิ้ ว หรื อแม้กระทัง่ การมี พนั ธะผูกพันต่อการช่ วยเหลื อ
ประชาชน ไม่วา่ จะมากหรื อน้อยตามแต่ปัจจัยในด้านอื่น ๆ ด้วย
ไม่เพียงแค่คาขวัญของมหาวิทยาลัย ที่สร้างอัตลักษณ์ให้นกั ศึกษา แต่ยงั รวมไปถึ ง
คาขวัญของแต่ละคณะ ที่พยายามสร้ างความเป็ นนักศึกษาในแต่ละคณะนั้นอีกด้วย เช่ น การสร้ าง
ความอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องความสามัคคี เป็ นพวก
พ้อง ดังเช่นคาขวัญคณะอย่าง “สามัคคี ประเพณี เป็ นพี่นอ้ ง” เป็ นต้น
(2) มีการสร้างเรื่ องราว (Story) และที่มาให้กบั คาขวัญ กล่าวคือคาขวัญเพียงสั้น ๆ
อาจไม่ทรงพลังในการผลิ ตนิ ยามว่าด้วยความเป็ นนักศึกษา ที่สามารถส่ งต่อผ่านยุคสมัยได้เท่ากับ
การกระทาอื่นด้วย อย่างการเล่าเรื่ อง ประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็ นแบบมีเอกสารหลักฐาน และตานานเล่า
ขานกันมา ดังเช่นมีการพูดถึงประโยคยอดนิยมที่วา่ “ธรรมศาสตร์ มีเสรี ภาพทุกตารางนิ้ว” ซึ่ งแม้วา่
หลักฐานและการบอกเล่าในบางครั้งอาจพิสูจน์ไม่ได้วา่ เป็ นความจริ ง (Truth) หรื อข้อเท็จจริ ง (Fact)
แต่ทว่าความสาคัญกลับอยูท่ ี่การทาให้วาทกรรมเหล่านั้นถูกจดจาหรื อส่ งต่อในรู ปแบบใดต่างหาก
หรื อในอีกมุมหนึ่ ง วาทกรรมที่วา่ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้
ฉันรักประชาชน” แท้จริ งแล้ว เดิ มที อาจมาจากประโยคต้นฉบับที่ ค่อนข้างยาวและละเอี ยดอ่อน
โดย นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรื อ “ศรี บูรพา” ที่กล่าวคาบรรยายไว้เมื่อปี พ.ศ. 2495 ว่า (ชาญวิทย์
เกษตรศิริ บรรณาธิการ, 2548, น. 281-282)
ส่ วนนักศึกษาและบัณฑิตของ มธก. มีความรักในมหาวิทยาลัยของเขา
มิใช่เพราะแต่เพียงว่าเขาได้เรี ยนในมหาวิทยาลัยนี้
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เขาได้วชิ าความรู ้ไปจากมหาวิทยาลัยนี้
เขารักมหาวิทยาลัยนี้เพราะว่ามีธาตุบางอย่างของมหาวิทยาลัยนี้
ที่สอนให้เขารู้จกั รักคนอื่น รู้จกั คิดถึงความทุกข์ยากของคนอื่น
เพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้กกั กันเขาไว้ในอุปาทาน
และความคิดที่จะเอาตัวรอดเท่านั้น
ชาว มธก. รักมหาวิทยาลัยของเขา เพราะมหาวิทยาลัยของเขารู้จกั รักคนอื่นด้วย
การตัดทอนความหมายที่ยืดยาวของเนื้ อความดังกล่าว ให้เหลือเพียงประโยคสั้น ๆ
ที่นาไปผลิ ตซ้ าอย่างต่อเนื่ อง แสดงให้เห็ นว่าวาทกรรม “ธรรมศาสตร์ รักประชาชน” นั้น มิใช่ เกิ ด
จากความตั้งใจเช่ นนั้นแต่แรก หากแต่เกิ ดจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ และการปรับบริ บท
ของชุดวาทกรรม ให้เข้ากับบริ บทในการใช้ของแต่ละช่วงเวลา กลายเป็ นความยุง่ เหยิงของการพยาม
ช่ วงชิ งนิ ยามภายใต้วาทกรรมชุ ดเดี ยวกัน เพราะจากความยืดยาวดังกล่าว มี การตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
ไม่ได้มีจุดใดที่เอ่ยถึง “ประชาชน” เลย หากแต่เป็ นคาว่า “รักคนอื่น” ดังนั้นแล้ว การเปลี่ยนแปลง
จากต้นฉบับเป็ นคาว่า “รักประชาชน” จึงมีนยั ยะทางการเมืองแอบแฝงอยู่ เป็ นต้นว่า “คนอื่น” นั้น
คือความหมายของมนุ ษย์คนอื่น ที่อยูใ่ นระดับเดียวกันกับเขา หรื อคนรอบข้างเขา แต่ทว่าการใช้คา
ว่ า “ประชาชน” กลับ เป็ นการแสดงอี ก สถานะหนึ่ งของมนุ ษ ย์ หรื ออุ ป มาได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อาจไม่ ถูก มองว่า เป็ นประชาชนในบริ บ ทนี้ แต่ มี ส ถานะที่ เหนื อกว่า
ประชาชนทัว่ ไป และมีพนั ธกิจที่จะต้องรักและดูแลประชาชนที่ดอ้ ยกว่า
(3) การผลิตซ้ า (Reproduce) วาทกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความทรงจา
ร่ วมของนักศึกษา และในบางครั้งก็อาศัยความภาคภูมิใจร่ วมกันของนักศึกษาในการเป็ นสร้างตัวตน
และอัตตลักษณ์ข้ ึนมาเพื่อเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ประหนึ่ งว่า นักศึกษาธรรมศาสตร์ ต่างก็
มีอตั ลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่ได้ดอ้ ยกว่ามหาวิทยาลัยอื่นเสี ยเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ผลิ ตซ้ าในช่ วงการรับเพื่อนใหม่และงานปฐมนิ เทศมหาวิทยาลัย ก็เพื่อปลูกฝั งให้นกั ศึกษามีความ
ภาคภูมิใจ และจัดว่าเป็ นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) อย่างหนึ่ ง เพื่อสร้ างนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและมุมมองดังที่มหาวิทยาลัยต้องการ การเล่าประวัติศาสตร์ และการปลุกเร้าอารมณ์ร่วม
ของนัก ศึ กษาด้วยแสง สี เสี ยง และการแสดงที่ สมจริ ง ในงานปฐมนิ เทศของมหาวิทยาลัย เป็ น
กระบวนการหนึ่ งที่ ท าให้นัก ศึ กษาที่ รับชมมี ค วามภาคภู มิใ จและรู ้ สึ กถึ ง การต้องรั บ ภารกิ จทาง
ประวัติศาสตร์ ที่รุ่นพี่และมหาวิทยาลัยได้สรรค์สร้างและส่ งไม้ต่อไว้
นอกจากกิ จกรรมปฐมนิ เทศที่ ยกตัวอย่างไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยงั มีความ
พยายามจะสร้างกิจกรรมอื่นในประเภทเดียวกันอีก เช่น โครงการ Pre Thammasart (Pre TU) หรื อ
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การเตรี ยมพร้ อมเพื่อจะเป็ นนักศึกษาธรรมศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ โดยให้นกั ศึกษามาเข้าค่ายเรี ยนรู ้
การเป็ นนัก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ ผ่า นคุ ณ ลัก ษณะที่ ม หาวิ ท ยาลัย ต้อ งการ เช่ น ฐานการเรี ย นรู ้
(Learning) ฐานจิตอาสารักประชาชน และฐานมหาวิทยาลัยที่ยงั่ ยืน (Sustainable University) ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นการผลิตซ้ าวาทกรรมความเป็ นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ต่อเนื่ องจากวันปฐมนิ เทศ
(4) การปลู ก ฝั งวาทกรรมผ่ า นหลั ก สู ตร ถื อเป็ นอี ก ขั้ นที่ เ ห็ นได้ ชั ด ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั่นคื อ “วิชาพลเมืองและความรั บผิดชอบต่อสังคม” หรื อวิชา TU100
ซึ่ งเป็ นวิชาพื้ นฐานที่ บงั คับให้นัก ศึ กษาทุ กคนต้องเรี ย น ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2554 โดยที่เคยมี การ
ทดลอง เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาสหวิทยาการสัง คมศาสตร์ ในปี การศึกษา 2552 และใช้ชื่อว่าวิช า
ธรรมศาสตร์ ทั้ง นี้ ในส่ ว นของวิ ช า TU100 นั้น “มหาวิ ท ยาลัย เน้ น การเรี ย นแบบมุ่ ง ผลลัพ ธ์
(Outcome – Based Education) โดยมี นั ก ศึ ก ษาเป็ นศู น ย์ ก ลาง ( Student – Centered) และใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรม การเรี ยนรู ้โดยสัมผัสปั ญหา (Problem – Based Learning) และการ
ลงมื อ แก้ ปั ญหาด้ ว ยการท าโครงงาน (Project – Based Learning)” (กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557) แต่ในความเป็ นจริ งนั้นพบว่า กลายเป็ นอีกหนึ่ งวิชาที่มีการผลิ ต
ซ้ าและขยายความวาทกรรมหลักของมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของ
ประชาธิ ปไตย พลเมื อง สิ่ งแวดล้อม และการรั กประชาชน ดังที่ ปรากฏในวัตถุ ประสงค์ของวิชา
ดังนี้ (กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557)
1) ให้นกั ศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็ น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิ ปไตย ในทุก
ระดับ ตั้งแต่พลเมืองของมหาวิทยาลัย พลเมืองของชุ มชน พลเมืองของสังคม พลเมืองของ
ประเทศไทยและพลเมืองโลก
2) ให้นกั ศึ กษาได้เชื่ อมโยงตนเองกับสังคม เห็ นตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม
และเป็ น “พลเมือง” หรื อ “กาลัง” ของ “เมือง” ในการร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
โดยเริ่ มต้นที่ตวั เอง (โดยเฉพาะปั ญหาการทุจริ ต)
3) สร้ า ง Civil Society หรื อ “สั ง คมพลเมื อ ง” ให้ เ กิ ด ขึ้ นในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์และในสังคมไทย
(5) การผลิ ตซ้ าวาทกรรมในส่ วนอื่น ๆ ซึ่ งมีความแยบคาย และแนบเนี ยนในการ
ปลูกฝังความคิดให้กบั นักศึกษาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตวั กรณี น้ ี อาจหมายถึง การปลูกฝังผ่านกิจกรรม
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเน้น เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายจิตอาสา หรื อแม้กระทัง่ โครงการนักศึกษาจิต
อาสา ที่ มหาวิทยาลัยตั้งขึ้ นมาใหม่เพื่อคัดเลื อกนักเรี ยนที่ มีผลการทากิ จกรรมดี เด่ นในช่ วงระดับ
มัธยม เพื่อเข้ามาเป็ นนักศึกษาธรรมศาสตร์ และขับเคลื่อนงานจิตอาสาในมหาวิทยาลัย ให้มีความ
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ต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยัง รวมไปถึ ง งานเขี ย นต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และที่ขาดเสี ยไม่ได้คือบรรดาประติ มากรรม งานศิลปะ อนุ สาวรี ยป์ ูชนี ยบุ คคลที่ มี
คุณค่าทางความทรงจา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับประเด็นการเมืองเรื่ องพื้นที่ดว้ ย
(6) การเมืองเรื่ องพื้นที่ ซึ่ งมีการวิเคราะห์กระบวนการย้ายมหาวิทยาลัยออกไปอยู่
นอกเมืองหลวงว่า ส่ วนหนึ่ งคือความพยายามในการตัด บทบาทของนักศึกษาในเรื่ องการเมือง เช่ น
กรณี การย้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเรี ยนที่ศูนย์รังสิ ตทั้งหมด ก็เป็ นการตัดขาดความ
เชื่ อมโยงของนักศึ กษากับประวัติศาสตร์ การเมื องของมหาวิทยาลัยเช่ นกัน จนประเด็นดังกล่ า ว
กลายเป็ นประเด็นการต่อสู ้เรี ยกร้องของนักศึกษาธรรมศาสตร์ และบรรดานักวิชาการมหาวิทยาลัย
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในการคัดค้านการย้ายนักศึกษาทุกชั้นปี ไปเรี ยนที่ศูนย์รังสิ ต
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น เมื่อเรามองมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็ นผูผ้ ลิตนักศึกษา จึงไม่
น่าแปลกใจหากจะมองว่ามหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษา ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบ
การศึกษานั้น จะเป็ นผูผ้ ลิ ตนิ ยามหลักของความเป็ นนักศึกษาด้วย ดังนั้น ภาคส่ วนอื่นจึงทาหน้าที่
เป็ นเพียงผูผ้ สมโรง และสนับสนุ นแต่งเติมคานิ ยามดังกล่ าว ให้กลายเป็ นแบบที่ พวกเขาวาดภาพ
นักศึกษาไว้ ซึ่ งในที่น้ ีอาจหมายถึงตั้งแต่นกั วิชาการ ภาคประชาสังคม ผูป้ กครองของนักศึกษา หรื อ
แม้กระทัง่ ขบวนการทางการเมือง/พรรคการเมือง ที่มีความพยายามในการสร้างขบวนการเยาวชน/
นักศึกษา ของพวกเขาเอง ดังจะเห็ นได้จากกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในขบวนการทาง
การเมือง (เหลื องแดง) หรื อกลุ่มเครื อข่ายเยาวชน ที่มีการจัดตั้งโดยพรรคการเมือง เช่ น โครงการ
ยุวประชาธิปัตย์ ก็เช่นกัน
2) การต่อสู ้ช่วงชิงนิยามว่าด้วยความเป็ นนักศึกษาโดยตัวนักศึกษาเอง
เมื่อนิ ยามว่าด้วยความเป็ นนักศึกษาที่สรรค์สร้างโดยมหาวิทยาลัย หรื อภาคส่ วนอื่น
ไม่สอดคล้องหรื อขัดแย้งต่อตัวนักศึกษา ความคิ ด ความรู้ และอุดมการณ์ของนักศึกษาเอง ดังนั้น
นักศึกษาโดยเฉพาะนักกิ จกรรมนักศึ กษา ในฐานะผูถ้ ู กกาหนดบทบาทโดยคานิ ยามดังกล่ าว จึ ง
พยายามมีปฏิกิริยาที่จะดิ้นรนต่อสู ้เพื่อค้นหาและช่วงชิงการให้นิยามดังกล่าว โดยเป็ นความพยายาม
ในการสร้ างอัตลักษณ์ ของพวกเขาเอง ที่จะกาหนดตาแหน่ งแห่ งที่ หรื อบทบาททางการเมื องของ
นักศึกษา ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
นิ ย ามว่า ด้วยความเป็ นนัก ศึ ก ษา จึ ง เป็ นทั้ง ตัวก าหนดบทบาททางการเมื องของ
นักศึกษา ในฐานะผูถ้ ูกกระทา (Passive) และในทางกลับกัน นักศึ กษาเองก็ทาหน้าที่เป็ นผูท้ ี่ต่อสู ้
ช่ วงชิ ง (Active) นิ ยามว่าด้วยความเป็ นนักศึกษาเองด้วย ในฐานะการเมืองเชิ งอัตลักษณ์ หรื อการ
เคลื่อนไหวเพื่อสร้างตัวตนและพื้นที่ทางการเมืองของพวกเขา

80
การกระทาดังกล่าว อาจแสดงออกผ่านการจัดงานเสวนาเพื่อตั้งคาถามถึ งบทบาท
ของนั ก ศึ ก ษาในทางการเมื อ ง การจัด งานเสวนาเกี่ ย วกับ บทบาทของขบวนการนั ก ศึ ก ษา
ตัวอย่า งเช่ น งานเสวนา “โดมยัง ไม่ เปลี่ ย นไป แต่ ท าไมคนเปลี่ ย นแปลง” โดยกลุ่ มนิ ท รรศการ
การเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนมีนาคม 2555 หรื องานเสวนา “หมดจิตหมดใจจะใฝ่ ฝัน
ถึ ง ทางตันขบวนการนัก ศึ กษา” ซึ่ ง จัดโดยกลุ่ ม ประชาคมจุ ฬาฯ เพื่อประชาชน (CCP) ในเดื อน
กันยายน 2555 เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงบทความ ข้อเสนอ บทกวี และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ
ที่พยายามตั้งถามถึ งประเด็น “ความเป็ นนักศึกษา” ดังกล่าว คล้ายกับบทบาทของบทกวีอมตะชิ้ น
หนึ่ งของขบวนการนักศึก ษาที่ ชื่อ “เพลงเถื่ อนแห่ งสถาบัน” โดย วิทยากร เชี ยงกูล ที่ ต้ งั คาถาม
เกี่ ยวกับคานิ ยามว่าด้วยความเป็ นนักศึ กษาอย่างแสบทรวง และส่ งผลต่อการกาหนดนิ ยามว่าด้วย
ความเป็ นนักศึกษาในช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็ นอย่างมาก มีใจความตอนหนึ่งว่า
ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง
ฉันจึง มาหา ความหมาย
ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย
สุ ดท้าย ให้กระดาษ ฉันแผ่นเดียว
มืดจริ งหนอ สถาบัน อันกว้างขวาง
ปล่อยฉัน อ้างว้าง ขับเคี่ยว
เดินหา ซื้ อปั ญญา จนหน้าเซี ยว
เทียวมา เทียวไป ไม่รู้วนั
ดอกหางนกยูง สี แดงฉาน
บานอยู่ เต็มฟาก สวรรค์
เกินพอ ให้เจ้า แบ่งปั น
จงเก็บกัน อย่าเดิน ผ่านเลยไป
ดังนั้น การทางานของคานิยามและการช่วงชิ งคานิ ยามว่าด้วยความเป็ นนักศึกษา จึง
เป็ นอี ก ประเด็ น หนึ่ งที่ น่ า สนใจในการศึ ก ษา ผ่า นความคิ ด และกระบวนการเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการนักศึ กษา กลุ่ มกิ จกรรมนักศึ กษา รวมไปถึ งความคิ ดของนักกิ จกรรมนักศึกษา ต่อการ
วิเคราะห์สังคมภายนอก การมองภาพของตนเองในสังคมการเมือง และการกาหนดบทบาทของ
ตัวเองในทางการเมื อง ดังจะแฝงอยู่ในรายละเอี ยดของการศึ กษาการเคลื่ อนไหวของขบวนการ
นักศึกษา หลัง พ.ศ. 2549 ในบทถัดไป
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3.2.3 มองคาถามดังกล่าวในแง่ ของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสั งคม (Social Movement)
ขบวนการนักศึ กษาไทยไม่ไ ด้หายไปไหน แค่ป รั บ เปลี่ ยนบทบาทไปก็แค่น้ ัน กล่ าวคื อ
ขบวนการนัก ศึ ก ษาไทยในช่ ว ง ปี 2549 – 25572 มี ก ารลดบทบาทของการเคลื่ อ นไหวลงอย่า ง
ต่อเนื่ อง หรื อ ถ้า อธิ บายให้ยืดยาวเลยช่ วงเวลาที่ ต้ งั ไว้ ขบวนการนักศึ กษาไทยได้ผ่า นยุคที่ เป็ น
จุดสู งสุ ดมาแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 และหลังจากนั้นก็มีช่วงของการปรับลดบทบาทลงของขบวนการ
อี ก หลายระลอก จนกระทัง่ มี ล ัก ษณะบทบาทที่ ไ ม่ หวือหวามากนัก ในช่ วงหลัง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา
เห็ นได้ว่า วงรอบของขบวนการนักศึ กษานั้น มี การปรั บลดบทบาทลงอย่างต่อเนื่ องตาม
บริ บทของการเมืองไทยที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในงานที่ศึกษาขบวนการ
นัก ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ หลายชิ้ น ก็ พ บว่า ขบวนการนัก ศึ ก ษามี ค วามถดถอยลงหลัง จากช่ ว ง
ทศวรรษ 1680 เช่นเดียวกัน
ดังนั้นแล้ว คาถามที่วา่ “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน ?” จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไรถ้าเรา
อธิ บ ายว่า ขบวนการนัก ศึ ก ษา (Student Movement) มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ลดบทบาทของการ
เคลื่ อนไหวลงจริ ง ๆ แต่ประเด็นสาคัญของคาถามดังกล่ าว อันจะเกิ ดประโยชน์ต่องานวิจยั และ
ความสามารถในการอธิ บายการเมื องไทยในปั จจุ บนั ได้ คื อคาถามที่ ต่อเนื่ องว่า “แล้วขบวนการ
นักศึกษา (ที่หายไปนั้น) ปรับลดบทบาทลง (อีกครั้ง) ด้วยสาเหตุอะไร ?” และ “บทบาทใหม่ของ
ขบวนการนักศึกษาไทย (ในช่วงเวลาที่ศึกษา) มีลกั ษณะอย่างไร ?”
เพราะฉะนั้ น ถ้ า เรามองขบวนการนัก ศึ ก ษาที่ ห ายไป ในแง่ ว่ า ขบวนการทางสั ง คม
ขบวนการหนึ่ ง เราจึงสามารถนาทฤษฎี ต่าง ๆ ว่าด้วยขบวนการทางสังคม (Social Movement) มา
วิเคราะห์องค์ประกอบ เงื่อนไข และปั จจัยที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษา รวมถึง
ลักษณะของขบวนการนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังจะได้กล่าวอย่างละเอียดในบทถัดไป
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หรื ออาจจะรวมถึงช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ซึ่งตามงานศึกษาชิ้นเก่าพบว่า ขบวนการนักศึกษาไทยค่อยๆ
ลดบทบาทนาในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนับตั้งแต่ยคุ หลังป่ าแตก หรื อการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย

บทที่ 4

ขบวนการนักศึกษาไทย พ.ศ. 2549 – 2557
4.1 ขบวนการนักศึกษากับความขัดแย้ งทางการเมือง (พ.ศ. 2549 - 2553)
4.1.1 บริบททางการเมืองและปัจจัยแวดล้อม
บริ บททางการเมือง และปั จจัยแวดล้อมของขบวนการนักศึกษา ในฐานะขบวนการทาง
สังคมรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งมีนกั ศึกษาเป็ นตัวหลัก (Agent) ในการขับเคลื่อน ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทย โดยในช่วงแรกของการศึกษาบริ บทดังกล่าว
จะนับจากช่ วงจุดเริ่ มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองในห้วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่ วงท้ายของ
รัฐบาลทักษิ ณ 2 ซึ่ ง เกี่ ยวข้องการกับเปลี่ ย นแปลงภู มิท ศั น์ข องการเมื องภาคประชาชน จากการ
สถาปนาการเมืองภาคประชาชนในช่ วง พ.ศ. 2540 – 2549 อันมีกลุ่ มองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
(NGOs) เป็ นตัวละครหลักในการขับเคลื่ อน ไปสู่ การเมื องภาคประชาชนแบบแบ่งขั้วและความ
ขัดแย้ง ทางการเมื อง ในช่ วง พ.ศ. 2549 – 2553 ซึ่ งมี บ ริ บทหลัก ของความขัดแย้งทางการเมื อ ง
(Political Turmoil) แบ่งเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
4.1.1.1 ปั ญหาการเมืองไทยว่าด้วยประชาธิ ปไตยแบบตัวแทน
ปรากฏการณ์ทกั ษิณและรัฐบาลเสี ยงข้างมากเบ็ดเสร็ จภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2540 เป็ นภาพสาคัญที่ทาให้เห็นปัญหาของการเมืองแบบรัฐสภา ซึ่ งพรรคการเมืองสามารถคุม
เสี ยงข้างมากได้อย่างเบ็ดเสร็ จ พร้อมกับการสถาปนาอานาจของฝ่ ายบริ หาร ที่ดาเนิ นนโยบายอย่างมี
เสถียรภาพ โดยดาเนินการแทรกแซงโครงสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ ายบริ หาร
อย่างศาล สมาชิกวุฒิสภา และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ด้วย
อย่างไรก็ตาม การดาเนิ นนโยบายของนายกทักษิณ ที่เน้นการพัฒนาและนโยบาย
ประชานิ ยมอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าจะเป็ นนโยบายที่เอาใจประชาชนกลุ่มรากหญ้าในชนบท แต่
ทว่าอีกมุมหนึ่ งก็กาลังทาลายการก่อร่ างสร้ างตัวของการเมืองภาคประชาชนเช่ นกัน กล่าวคือ การ
ดาเนิ นนโยบายแบบรัฐบาลเสี ยงข้างมากเบ็ดเสร็ จนั้น เน้นการพัฒนาแบบบนลงล่าง ไม่ได้ตอ้ งการ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนมากนัก ทาให้ค่อนข้างเป็ นปฏิ ปักษ์กบั บรรดาองค์กรภาคประชาชน
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และกลุ่มภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการต่อสู ้ เรี ยกร้ องกับรัฐบาล เพราะองค์กรหรื อกลุ่ มเหล่านี้ มี
จุดเน้นของยุทธศาสตร์ อยู่ที่การขอเข้าไปมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการ
เรี ยกร้องขอให้ชุมชน/ประชาชน เข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากร ดังนั้น โครงการใหญ่ ๆ
ที่ ส่ง ผลกระทบกับ กลุ่ ม องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ จึ งส่ งผลกระทบย้อนกลับ มาสู่ รัฐบาลได้
โดยง่าย อาทิ โครงการแก่งเสื อเต้น เขื่อนปากมูล เป็ นต้น
กระนั้น ภายหลังจากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งทัว่ ไป ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2548 ซึ่ งทาให้นายทักษิณ ชิ นวัตร กลับมาเป็ นนายกรัฐมนตรี อีกครั้งเป็ นสมัยที่ 2 โดยได้รับเสี ยง
สนับสนุ นในรัฐสภาอย่างท่วมท้น กลายเป็ นรั ฐบาลเสี ยงข้างมากที่ค่อนข้างมีเอกภาพ มี ส.ส. ใน
รัฐสภาถึง 377 คน จาก 500 คน ทาให้การสานต่อนโยบายประชานิ ยมและอานาจการบริ หารเกือบ
เบ็ดเสร็ จยังคงเดินหน้าต่อจากรัฐบาลทักษิณ 1 ภายใต้มาตรการทัดทานอานาจเสี ยงข้างมากที่ไม่ค่อย
มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งกลไกตรวจสอบของรัฐสภา การแบ่งแยกอานาจบริ หาร นิ ติบญั ญัติ และตุลาการ
รวมถึ ง การตรวจสอบโดยองค์ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ (Yoshifumi Tamada, 2551) มิ ห นาซ้ า
ผลลัพ ธ์ ของการดาเนิ นนโยบายในช่ วงดัง กล่ า วยิ่ง ตอกย้ าการเป็ นรั ฐอานาจนิ ยมมากขึ้ น ทั้งจาก
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่เข้มข้น และการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แม้
จะเป็ นสิ่ งที่ขดั กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ก็ตาม
การสร้างสรรค์นโยบายประชานิ ยมที่ตอบสนองต่อคนรากหญ้าจนคะแนนความ
นิ ยมของนายกทักษิ ณ นายกรั ฐมนตรี ในขณะนั้น มี สูงขึ้ นเรื่ อย ๆ เช่ น โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) โครงการสามสิ บบาทรั กษาทุกโรค เป็ นต้น กระนั้น นโยบายหลาย ๆ อย่า ง
แม้ว่าจะมีความเด็ดขาด แต่ก็ได้สร้ างรอยร้าวและจุดอ่อนให้รัฐบาลในเวลาเดี ยวกัน เช่ น นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด เป็ นต้น ประกอบกับการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่า รัฐบาลทักษิณมีส่วนในการ
สร้างนโยบายหรื อโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง จนเกิดปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่างหนัก
มิหนาซ้ ายังมีเสี ยงวิจารณ์วา่ มีการแทรกแซงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยการเอาพรรคพวกของ
ตนเองเข้าไปทาหน้าที่ ส่ งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
ในปลายปี พ.ศ. 2548 - 2549 ตามมา
4.1.1.2 การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และผลพวงของการรัฐประหาร
1) จุดเริ่ มต้นความขัดแย้งภายหลังการรัฐประหาร
ในค่ า วัน ที่ 19 กั น ยายน 2549 คณะปฏิ รู ปการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อ คปค. ซึ่ งนาโดย พลเอกสนธิ บุญรัตกลิน
ผูบ้ ญั ชาการทหารบอก พร้อมด้วย ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ ทหารอากาศ ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่ งชาติ
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ได้ออกประกาศยึดอานาจการปกครอง (รัฐประหาร) โค่นล้มรัฐบาล เป็ นครั้งที่ 10 ของประเทศไทย
นับตั้งแต่ ปี 2475
ซึ่ งข้อกล่ าวอ้างของการชิ งยึดอานาจในครั้ งนี้ ก็เนื่ องจากการใช้จงั หวะ
ก่ อนที่ พ นั ธมิ ต รประชาชนเพื่ อประชาธิ ป ไตย จะชุ ม นุ ม ใหญ่ ใ นวัน ที่ 20 กันยายน 2549 และมี
แนวโน้มของการเผชิ ญหน้ากันกับกลุ่มของผูส้ นับสนุ น พ.ต.ท.ทักษิณ ฝ่ ายทหารจึงฉวยโอกาสใน
การรัฐประหารด้วยข้ออ้างของการป้ องกันการเผชิ ญหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็ น
ช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กาลังปฏิบตั ิภารกิจอยูท่ ี่ต่างประเทศอีกด้วย
ในช่ วงเวลาไล่ เลี่ ยกัน ฝ่ ายที่ ต้องกังวลและสับสนมากที่ สุ ด คื อ บรรดา
กลุ่มผูช้ ุ มนุ ม “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย” ที่กาลังลัน่ กลองรบ เปิ ดศึกใหญ่ในวันที่ 20
กันยายน 2549 ความสั บ สนที่ ว่า คงเกิ ดกับ ชนชั้นกลางบางคน ที่ ร าวกับ เพิ่ ง ผละจากเหตุ ก ารณ์
พฤษภาทมิฬมาหมาด ๆ แต่ภยั ทักษิณก็ตอ้ งไล่ให้ไปให้ได้ การยอมจานนและยกอานาจให้กระบอก
ปื นจึงดูเหมือนจะเป็ นทางออกของสังคมไทยในยามวิก ฤตนั้น ผลตอบรับที่ตามมา คือภาพของ
ประชาชนชนส่ วนหนึ่ งนาดอกไม้ ข้าวปลาอาหาร ไปมอบให้กบั ทหารที่ ออกมารั ฐประหารและ
ควบคุ มสถานการณ์บนท้องถนน ไปจนถึ งการหยิบกล้องถ่ายรู ปมาเก็บภาพประวัติศาสตร์ เป็ นที่
ระลึก จนอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นสี สันครั้งหนึ่งของการรัฐประหารเมืองไทย
การประกาศใช้ กฎอัยการศึก และยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2540 ดูเหมือนจะ
เป็ นเรื่ องปกติของการรัฐประหารในทุก ๆ ครั้ง แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ ประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ฉบับที่ 5 เรื่ อง การให้นิสิต
นักศึกษา มีส่วนร่ วมในทางการเมือง ความว่า
ด้วยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข ได้เห็นความสาคัญของนิสิต นักศึกษา ปั ญญาชน ต่อชาติบา้ นเมือง ซึ่ งเป็ นพลัง
บริ สุทธิ์ ดังนั้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข เห็ นควรที่จะให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่ วมในทางการเมือง ในวิถีทางของ
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วน
ร่ ว มให้ก ารเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร ที่ จะมี ข้ ึ น ในเร็ ว วัน นี้ เป็ นไปด้วยความ
บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้ อเสี ยง และอิทธิ พลใดๆ และหากนิ สิต นักศึกษาท่านใด มี
แนวความคิดในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุ ข ให้ เ จริ ญก้า วหน้ า ยิ่ ง ๆขึ้ น แล้ว ขอให้ ส่ ง ความเห็ น ไปที่ ส านัก งานเลขานุ ก าร
กองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200 (ประกาศ ณ วันที่
20 กันยายน พุทธศักราช 2549)
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นับเป็ นครั้งแรกของการเมืองไทย ที่มีการกล่าวถึง การมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของ นิ สิต นักศึกษา ปั ญญาชน ในประกาศของคณะรัฐประหาร ซึ่ งแม้จะเป็ นเพียงวาทกรรม
เลิศหรู และไม่ได้นาไปสู่ การปฏิบตั ิเท่าใดนัก แต่ก็ยงั พอจะเห็นผลได้จากการให้สัมภาษณ์ของ ตาล
กชวรรณ ชัยบุตร อดีตเลขา สนนท. (ในวันที่ 21 กันยายน 2549) อดีตผูน้ านักศึกษาบนเวทีพนั ธมิตร
ซึ่ งกล่าวถึงประกาศดังกล่าวว่า
เป็ นสิ่ ง ดี ที่คณะปฏิ รูปฯ ให้โอกาสนิ สิต นัก ศึ กษามี ส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น แต่ท้ งั นี้อยากฝากถึงคณะปฏิรูปฯ คานึงถึงประชาชนเป็ นหลัก และควรให้การศึกษา
กับประชาชนและวางโครงสร้างสังคม ที่จะให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งทหาร ซึ่ งเหตุ การณ์ ครั้งนี้ อยากขอให้เป็ นการเริ่ มนับศูนย์ใหม่ของ
ประเทศเป็ นครั้งสุ ดท้าย (`กษมา'เรี ยก5เสื อถกทิศทางศธ., 2549)
ในขณะที่ นายสุ ร พงษ์ บุ ญ เดชารั ก ษ์ นายก อมธ.ในขณะนั้น ก็ ไ ด้ใ ห้
สั ม ภาษณ์ ผ่า นหนัง สื อพิ ม พ์ไ ทยรั ฐ ฉบับ วันที่ 21 กัน ยายน 2549 ในท่ า ที ที่ ไ ม่ เห็ นด้วยกับ การ
รัฐประหาร เพราะเป็ นการทาลายประชาธิ ปไตย และมองว่าประกาศคณะปฏิ รูปฯฉบับที่ 5 ที่ให้
นิ สิตนักศึกษามีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ นทางการเมือง แต่ประกาศคณะปฏิ รูปฯฉบับที่ 6 กลับ
ห้ามชุ มนุ มเกิ น 5 คน เป็ นประกาศที่ขดั แย้งกันเอง (สนนท.ย้ าขอให้ปฏิ วตั ิครั้งสุ ดท้าย, 2549) แต่
กระนั้นหลังจากการรัฐประหาร อมธ. ก็มิได้มีการออกแถลงการณ์หรื อการเคลื่อนไหวในนามของ
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างมีนยั ยะสาคัญแต่อย่างใด
แม้วา่ ท่าทีของกลุ่มการเมืองแนวร่ วมของพันธมิตร และแนวร่ วมนักศึกษา
ในช่วงก่อนรัฐประหารจะดูซบเซาลง และเงียบหายไปพักใหญ่หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
แต่กระนั้นก็ยงั คงมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐประหารอย่างจริ งจัง โดยรวมตัวกันในนาม
“กลุ่มเครื อข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร” ซึ่ งมีแนวร่ วมสาคัญในระยะแรกเป็ นกลุ่มนักศึกษา คือ
กลุ่มโดมแดง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) ศูนย์ข่าวสารกิ จกรรมนักศึกษา สหพันธ์ นิสิตนักศึกษา
แห่ ง ประเทศไทย (สนนท.ชุ ด ใหม่ ) และเครื อ ข่ า ยภาคประชาชน ได้แ ก่ พรรคแนวร่ ว มภาค
ประชาชน เครื อข่ายพิทกั ษ์เจตนารมณ์พฤษภา 35 กลุ่มวารสารฟ้ าเดียวกัน กลุ่มกรรมการปฏิรูป ซึ่ ง
ต่อมามีสหภาพแรงงานฯ คือ สหพันธ์แรงงานแรงงานกระดาษและการพิมพ์แห่ งประเทศไทย และ
สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่ องดื่มแห่งประเทศไทย (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
2) ความขัดแย้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550
สื บเนื่ องจากปั ญหารัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี พ.ศ. 2540 ซึ่ งแม้ว่าจะได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ที่ได้บญั ญัติเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพ และการมีส่วนร่ วม
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ทางการเมื องมากมาย แต่ ท ว่า เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ ก ารณ์ ท ัก ษิ ณในช่ ว งปี พ.ศ. 2548 - 2549 ก็ ท าให้
นักวิชาการหลายคนพยายามทบทวนถึงช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 อีกครั้ง ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
ก็ยอมรั บว่าเป็ นรัฐธรรมนู ญที่ให้อานาจกับฝ่ ายบริ หารมากเกิ นไป ยากแก่การตรวจสอบผ่านการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ ายค้านจนเกิ ดสิ่ งที่หลายคนครหาว่าเป็ นเผด็จการรัฐสภา และในอีกแง่
หนึ่ ง ก็มองว่าเป็ นปั ญหาความด้อยประสิ ทธิ ภาพของกลไกการตรวจสอบที่มกั โดนแทรกแซงจาก
รัฐบาลเอง (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2549 มีส่วนหนึ่ ง
ได้กาหนดให้สภาร่ างรัฐธรรมนู ญมีหน้าที่จดั ร่ างรัฐธรรมนู ญใหม่ โดยให้ คมช. เป็ นผูแ้ ต่งตั้งสภา
ร่ างรัฐธรรมนู ญตามกระบวนการขั้นตอนที่ปรากฏในรัฐธรรมนู ญชัว่ คราว3 (มาตรา 22 มาตรา 25)
ดังนั้น หลายฝ่ ายจึงมองว่า ที่มาของสภาร่ างรัฐธรรมนู ญ ก็แค่เป็ นเพียง นิ ติบริ กรให้กบั คมช. เพื่อ
ร่ างรัฐธรรมนู ญล้มล้างฝ่ ายตรงข้าม และไม่ได้มีความเป็ นประชาธิ ปไตย แม้จะกาหนดให้ตอ้ งลง
ประชามติ ตามมาตรา 29 ของ รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวก็ตาม
ดังนั้นแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2550 จึงถูกออกแบบมาเพื่ออุ ด
ช่ องว่างที่ เกิ ดขึ้ นจากการใช้รัฐธรรมนู ญ ฉบับ ปี พ.ศ. 2540 ไม่ว่าจะเป็ นการห้า มควบรวมพรรค
การเมือง การทา FTA ของฝ่ ายบริ หารที่ตอ้ งผ่านสภาฯ หรื อแม้กระทัง่ การเข้มงวดกับจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักการเมื องเอง ซึ่ งประเด็นที่ พูดถึ งมากที่สุ ดของรั ฐธรรมนู ญฉบับ นี้ คื อ การ
แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ให้อานาจฝ่ ายตุลาการ และองค์กรอิสระในการเข้ามาร่ วมสรรหาแต่งตั้ง
ส.ว. ได้จานวน 74 คน ในขณะที่ ส.ว. ก็มีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งองค์กรอิสระได้เช่นกัน จน
เป็ นข้อครหาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับอามาตยาธิ ปไตย ที่ให้ชนชั้นนาและขุนนาง
เก่าได้มีโอกาสเข้ามาใช้อานาจทางการเมืองโดยไม่ยดึ โยงกับประชาชน (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
ร่ างฯ รัฐธรรมนู ญฉบับประชามติ ปี 2550 มีขอ้ ถกเถียงมากมาย รวมถึงมี
การรณรงค์ท้ งั รั บ และทั้งล้มร่ างฯ ดังกล่าวเช่ นเดี ยวกัน หนึ่ งในนั้น คือ กลุ่มของ นปก. ซึ่ งแปลง
ตัวเองมาจากมวลชนกลุ่ม PTV เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2549, กลุ่มคนวันเสาร์ ไม่เอาเผด็จการ, กลุ่ม
ไทยรักไทย ที่มีคาประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับร่ างรัฐธรรมนู ญ และได้ใช้สีแดง ภายใต้คาขวัญ “We
vote no” และ “ไม่รับร่ างรัฐธรรมนู ญปี 50” ซึ่ งกลายเป็ นบรรยากาศทางการเมืองที่คึกคัก และ

3

คมช.แต่งตั้ง สมัชชาแห่งชาติจานวน 2,000 คน จากนั้น สมัชชาแห่งชาติจะกรองผูม้ ีสิทธิเป็ นสมาชิก
สภาร่ างรัฐธรรมนูญ จานวน 200 คน และ คมช.จะกรองอีกครั้งจนเหลือ 100 คน (ม.22) และผูม้ ีสิทธิเป็ นสมาชิก
สภาร่ าฯจะกรองสมาชิกกันเอง ให้เหลือเพียง 25 คน (ม.25) และ คมช.จะแต่งตั้งสมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ
โดยตรงอีกจานวน 10 คน (ม.22)
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ประชาชนกระตือรื อร้ นในการลงประชามติเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นรัฐธรรมนู ญฉบับแรกของ
ไทย ที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการทาประชามติ
ในอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจ นอกจากกลุ่ ม การเมื อ งแล้ว ยัง มี ก ลุ่ ม ของ
นักวิชาการ ที่มองว่าการล้มรัฐธรรมนูญ เท่ากับล้มรัฐประหาร โดยกลุ่มนี้ ได้แก่ เครื อข่าย 19 กันยา
ต้า นรั ฐประหาร กลุ่ ม อาจารย์นิธิ เอี ย วศรี วงศ์ แห่ ง มหาวิท ยาลัย เที่ ย งคื น กลุ่ ม อาจารย์จากคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มอาจารย์จากคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นต้น ซึ่ งในส่ วนนี้ เอง ทาให้เราได้มองเห็ นถึ งบทบาททางความคิดที่จากเครื อข่ายนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ประเด็นความขัดแย้งว่าด้วยรัฐธรรมนูญ 2550 ยังมีผลพวงที่ส่ง
ต่อไปถึ งรัฐบาลที่มาจากการเลื อกตั้งต่อมาอีกหลายกรณี ตั้งแต่กรณี กลุ่มนักวิชาการเสนอให้ถอน
รากถอนโคนและเอาผิดกับการรัฐประหาร โดยการแก้ไขรัฐธรรมนู ญ มาตรา 309 และลบล้างผล
พวงของการรั ฐ ประหาร ไปจนถึ ง การพยายามแก้ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ บางมาตราของพรรคพลัง
ประชาชน จนเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้มวลชนฝ่ ายกลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยไม่
พอใจ และดาเนินการชุมนุมที่ยดื เยื้อในปี พ.ศ. 2551 ตามมา
4.1.1.3 การเมืองภาคประชาชนในห้วงความขัดแย้ง
1) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2549
23 กันยายน 2559 รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรของนายสนธิ ลิ้ ม
ทองกุล ซึ่ งต่อมาเป็ นแกนนาสาคัญของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย เริ่ มจัดเวทีนอก
สถานที่เพื่อวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาล โดยเริ่ มไปจัดรายการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ อันเป็ นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีต นับเป็ นจุดหนึ่ งซึ่ งกระตุน้ ต่อม
การเมืองจากการขยับเข้าไปในรั้ วมหาวิทยาลัยชนิ ดที่ใกล้กบั นักศึกษามากขึ้น ส่ งผลให้นกั ศึกษา
ส่ วนหนึ่งเริ่ มตื่นตัวกับการเคลื่อนไหวขณะนั้น4 (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
ปลายปี พ.ศ. 2548 การจัดเวที วิพากษ์วิจารณ์ เริ่ มขยายตัวจากห้องเล็ก สู่ ที่
โล่ ง จากมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจัน ทร์ สู่ ท ้อ งสนามหลวง และแล้ว กระแสก็ จุ ด ติ ด
สถานการณ์ ดูเหมือนว่าจะเป็ นขาขึ้นของการเมืองภาคประชาชน ที่ชนชั้นกลางส่ วนใหญ่ในเมือง
ตื่นตัวและให้ความสนใจกับกระแสการเมืองในขณะนั้นเป็ นอย่างมาก ขณะที่แกนนาใช้ประเด็นการ

4

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในขณะนั้น ส่ วนใหญ่ คือ นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 - 4 ใน
คณะสายสังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น ส่วนนักศึกษาชั้นปี 1 - 2 และ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ สายสุขภาพ ย้ายไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต)
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ขายหุน้ เทมาเซค โดยปราศจากการเสี ยภาษี โจมตีรัฐบาลทักษิณอย่างหนักหน่วง และสถานการณ์ได้
นาไปสู่ การเตรี ยมการเคลื่ อนไหวทางการเมื องครั้ งใหญ่ ที่ ลานพระบรมรู ปทรงม้า และถนนราช
ดาเนิน (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553) ภายใต้การนาของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล
ในระยะแรก การชุ มนุ มมีเป้ าหมายที่การเรี ยกร้ องให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
นายกรั ฐมนตรี ล าออกจากตาแหน่ ง และสร้ า งเงื่ อนไขทางการเมื องเพื่ อเปิ ดโอกาสให้มี ก ารขอ
พระราชทานนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่ งรัฐธรรมนู ญ ความว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ ง
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ บัง คับ แก่ ก รณี ใ ดให้ วิ นิ จ ฉั ย กรณี น้ ัน ไปตามประเพณี ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข” ซึ่งแม้วา่ จะเป็ นข้อถกเถียงระหว่างบรรดาแกน
นา และผูเ้ ข้า ร่ วมการชุ ม นุ ม ถึ ง การตี ค วามมาตราดัง กล่ า วเพื่ อใช้ใ นการแก้ไ ขวิก ฤตการณ์ ทาง
การเมืองในครั้งนั้น เนื่ องจากการเรี ยกร้ องการใช้มาตราดังกล่าวยังคงถูกวิจารณ์ ว่าเป็ นการตีความ
รัฐธรรมนูญอย่างเกินเลย และก้าวล่วงพระราชอานาจ (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553) อีกทั้งไม่เป็ นไปตามแบบ
แผนของประชาธิ ปไตยในเชิงกระบวนการ ที่นายกรัฐมนตรี จะต้องยึดโยงกับประชาชน
แม้วา่ รัฐบาลจะมีการประกาศยุบสภา และกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ในวันที่
2 เมษายน 2549 แต่ พ รรคฝ่ ายค้า นก็ ป ระกาศบอยคอตไม่ ล งสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง และต่ อ มาศาล
รัฐธรรมนู ญก็ได้ตดั สิ นให้การเลื อกตั้งครั้งนั้นเป็ นโมฆะ โดยให้เหตุผลประการหนึ่ งว่า กรรมการ
การเลือกตั้งจัดวางคูหาเลือกตั้งในลักษณะส่ อให้เกิดการทุจริ ตในการลงคะแนน ส่ งผลให้มีคะแนน
โนโหวตถึ ง 9.5 ล้า นคะแนน ท าให้ ต้อ งก าหนดวัน เลื อกตั้ง ใหม่ เ ป็ น 15 ตุ ล าคม 2549 ซึ่ ง กรณี
ดังกล่าวนาไปสู่ การชุ มนุ มขับไล่ กกต. ของ พธม. และบรรดาขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ เช่ น
สนนท. กลุ่มนักศึกษานิดา้ เป็ นต้น
แม้ว่า การชุ ม นุ ม ของ พธม. จะยื ด เยื้ อ และมี แ รงส่ ง ในการต่ อ ต้า นนาย
ทักษิณอีกหลายระลอก นาไปสู่ การนัดชุ มนุ มใหญ่อีกครั้งในวันที่ 20 กันยายน 2549 แต่การชุ มนุ ม
ครั้งนั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเกิดการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 เสี ยก่อน
2) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 2551
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็ นไป
อย่า งคึ ก คัก นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ หัว หน้า พรรคประชาธิ ปั ต ย์ชู ส โลแกน “วาระประชาชน
ประชาชนต้องมาก่ อน” อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วผลการเลื อกตั้งก็ยงั คงเป็ นไปตามคาด นาย
สมัคร สุ นทรเวช ในนามของหัวหน้าพรรคพลังประชาชน หรื ออีกชื่ อใหม่ของพรรคไทยรักไทย ได้
เป็ นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล ที่ถูกมองว่าเป็ นแค่ตวั แทน (Nominee) ของนายทักษิณ ชินวัตร
เมื่อรัฐบาลสมัครบริ หารประเทศไปได้ระยะหนึ่ง กลุ่มพันธมิตรเริ่ มเห็นว่า
มีการแทรกแซงสื่ อมวลชนและกระบวนการยุติธรรม มีการโยกย้ายตาแหน่ งสาคัญหลายตาแหน่ ง
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อาทิ อธิ บ ดี DSI ที่ กาลังดาเนิ นคดี กบั อดี ตนายกทักษิ ณ อธิ บ ดี ก รมประชาสั มพันธ์ รวมไปถึ ง
ผูบ้ ัญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ (ผบ.ตร.) และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การประกาศเจตนารมณ์ แ ก้ไ ข
รัฐธรรมนูญ ซึ่ งทางกลุ่มพันธมิตรมองว่าเป็ นการเอื้อประโยชน์ต่อคดีของอดี ตนายกทักษิณ จึงเป็ น
ที่มาของการเคลื่อนไหวในอย่างมีนยั ยะ อย่างการจัดสัมมนารายการยามเฝ้ าแผ่นดิน ภาคพิเศษ และ
นาไปสู่ การชุมนุมใหญ่ที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 เพื่อต่อต้านการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนจุดยืนเป็ นการขับไล่รัฐบาลของนายสมัคร สุ นทรเวช ในเวลาต่อมา
สถานการณ์ เ ป็ นไปด้ว ยความตึ ง เครี ย ดและยื ด เยื้ อ มี ก ารเข้า ปิ ดล้อ ม
ทาเนียบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน แต่สุดท้ายก็ตอ้ งย้ายเวทีกลับไปที่สะพานมัฆวานฯ เนื่องจากอาจารย์
โรงเรี ย นราชวินิตยื่นค าร้ องขอให้ศาลสั่ ง ให้ก ลุ่ ม พันธมิ ตรต้องเปิ ดเส้ นทาง จนกระทัง่ วันที่ 26
สิ ง หาคม 2551 กลุ่ ม พันธมิ ตรฯ ได้ย กระดับ การชุ มนุ ม โดยใช้ชื่ อ “ปฏิ บ ตั ิ ก ารไทยคู่ ฟ้ า” เข้ายึด
ทาเนียบรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริ หารประเทศ และได้นาไปสู่
ความยืดเยื้อของความขัดแย้ง จนกลายเป็ นเหตุ การณ์ การปะทะกันระหว่างผูช้ ุ มนุ มและตารวจใน
วันที่ 7 ตุล าคม 2551 ภายหลัง จากที่ รัฐบาลสมัค รต้องพ้นจากตาแหน่ ง และรั ฐบาลชุ ดใหม่ ข อง
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ จากพรรคพลังประชาชนพยายามจะเข้าไปแถลงนโยบายที่รัฐสภา
หลังจากนั้น การชุมนุมก็ได้ขยายตัวและกลายเป็ นการชุมนุ มยืดเยื้ออีกครั้ง
รวมถึงเพิ่มระดับความตึงเครี ยดกระจายเป็ นวงกว้าง มีการใช้ยทุ ธวิธีดาวกระจาย กระจายผูช้ ุมนุมไป
ยังจุ ดต่ าง ๆ ทัว่ กรุ งเทพมหานคร รวมไปถึ ง การปั กหลักชุ มนุ ม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่ งสร้างความเสี ยหายให้กบั ประเทศเป็ นอย่างมาก สร้ างความ
กดดัน ให้ ห ลายฝ่ ายจนท าให้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ รั ฐ ประหารเงี ย บ เปลี่ ย นขั้ว ทางการเมื อ งอี ก ครั้ ง
จากรัฐบาลพรรคพลังประชาชนเป็ นรัฐบาลผสม ซึ่งนาโดยพรรคประชาธิ ปัตย์
3) จุดเริ่ มต้นของคนเสื้ อแดง
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ซึ่ งสถานการณ์ทางการเมืองดูเหมือน
จะสงบนิ่งอยูพ่ กั หนึ่ ง แต่เหตุการณ์ความรุ นแรงก็ส่อเค้าขึ้น ตั้งแต่ตน้ ปี พ.ศ. 2550 ด้วยการลอบวาง
ระเบิดในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑลทั้งสิ้ น 8 จุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็ นเหตุให้มีผเู้ สี ยชี วิต
และได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยรัฐบาลได้พุ่งเป้ าของเหตุระเบิดไปที่ประเด็นของกลุ่มอานาจเก่า
ทางการเมือง ซึ่งเสี ยผลประโยชน์จากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
ในขณะที่ความคืบหน้าของกระบวนการยุ ติธรรมชาแหละทักษิ ณก็เริ่ ม
เห็นผล โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอ่านคาวินิจฉัยกรณี อยั การสู งสุ ด
มีคาร้ องให้ยุบพรรคไทยรั กไทย พรรคพัฒนาชาติ ไทย และพรรคแผ่นดิ นไทย โดยมี คาสั่งให้ยุบ
พรรคทั้งสามพรรค รวมทั้งเพิกถอนสิ ทธิ การเลือกตั้งต่อกรรมการบริ หารพรรคจากกรณี ประเด็นการ
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จ้า งพรรคเล็ ก ลงสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ นคู่ แ ข่ ง กับ พรรคไทยรั ก ไทย เมื่ อครั้ งการเลื อกตั้ง วัน ที่ 2
เมษายน 2549 แต่ในส่ วนของคาตัดสิ นของพรรคประชาธิ ปัตย์น้ นั ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาให้
ยกคาร้อง
ท่ า ที ห ลัง การตัด สิ น ยุ บ พรรคครั้ งนี้ เหมื อ นกับ เป็ นการจุ ด ชนวนกลุ่ ม
มวลชนฝ่ ายทักษิณขึ้นมาอีกครั้งด้วยเหตุ ผลของความรู ้ สึกโดนกลัน่ แกล้ง และไม่เป็ นธรรม หรื อ
ในทางการเมืองดังที่ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ มองว่า การยุบพรรคไทยรักไทยคือการรัฐประหารซ้ า
และทาให้ผลพวงของการรัฐประหารยืดเวลาออกไปอีกอย่างน้อย 5 ปี จากกรณี เพิกถอนสิ ท ธิ การ
สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริ หารพรรค (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, 2550) ดังนั้น กรรมการบริ หาร
พรรคหลายคน รวมถึงทักษิณเองก็แสดงถึงท่าทีไม่เห็ นด้วย และเป็ นที่มาของการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการแนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.) ในเวลาต่อมา
โดยวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2550 หลัง ค าตัด สิ น ยุ บ พรรคเพี ย งหนึ่ งวัน
กลุ่ม PTV นาโดยนายวีระ มุสิกพงศ์ (ชื่ อในขณะนั้น) นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายจักรภพ เพ็ญแข
และนายณั ฐ วุ ฒ ไสยเกื้ อ น ามวลชนไปชุ ม นุ ม บริ เวณแยกมิ ส กวัน และเคลื่ อ นขบวนไปยัง
สถานี โ ทรทัศ น์ ASTV บ้า นพระอาทิ ตย์ ของนายสนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล อดี ต แกนน ากลุ่ ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฯ เพือ่ แสดงความไม่พอใจ และมองว่ากลุ่มพันธมิตรฯ เป็ นผูส้ นับสนุน
การรัฐประหารดังกล่าว (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 แกนนา นปก. นัดชุ มนุ มใหญ่อีกครั้งที่
สนามหลวง เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังบ้านสี่ เสาเทเวศร์ ซึ่ งเป็ นบ้านพักของ พล.อ.เปรม ติณสู ลานนท์
ประธานองคมนตรี ที่กลุ่ม นปก. มองว่าเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดย
การชุ ม นุ ม ใหญ่ ใ นครั้ งนั้ น ได้ เ กิ ด เหตุ ป ะทะกัน ระหว่ า งผู ้ชุ ม นุ ม กับ เจ้า หน้ า ที่ ต ารวจ ทหาร
หลายระลอก มีท้ งั การใช้แก๊สน้ าตา แก๊ซพริ กไทยในการพยายามสลายการชุมนุม รวมถึงผูช้ ุมนุมเอง
ก็มีการทาลายข้าวของ ขว้างปาเศษกระเบื้องใส่ เจ้าหน้าที่ตารวจเช่ นเดียวกัน แต่กระนั้นเจ้าหน้าที่ก็
สามารถควบคุ มสถานการณ์ ได้ในคืนดังกล่าว ทาให้มีผูบ้ าดเจ็บจากการปะทะหลายราย ทั้งฝ่ ายผู้
ชุมนุม และเจ้าหน้าที่ (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
ภายหลังเกิ ดเหตุ มีการสั่งฟ้ องแกนนา นปก. จานวน 10 คน ในข้อหามัว่
สุ มกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กาลังประทุษร้ ายหรื อกระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวาย
ขึ้นในบ้านเมือง เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิ ก และร่ วมกันเดินแถว เดิ นเป็ นขบวนใด ๆ ใน
ลักษณะที่ เป็ นการกี ดขวางการจราจร โดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญาตจากเจ้าพนัก งานจราจร และร่ วมกัน
กระทาการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยงโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน ความรุ นแรงทาง
กายภาพในการปะทะกันระหว่า ง นปก. กับ เจ้า หน้า ที่ ใ นครั้ งนั้น ประกอบกับ ความรุ นแรงเชิ ง
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โครงสร้ างผ่านการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลทหาร จึงถูกมองว่าเป็ นชนวนสาคัญที่บ่งบอกถึ ง
ความขัดแย้งและความรุ นแรงระลอกใหม่ที่กาลังจะเกิ ดขึ้น และเป็ นจุดเริ่ มต้นก่อร่ างสร้ างตัวของ
ขบวนการทางการเมืองภาคประชาชนอี กขั้วหนึ่ ง ที่ ใช้ชื่อว่า นปก. และเปลี่ ยนเป็ นกลุ่มแนวร่ วม
ประชาธิ ปไตยแห่งชาติ (นปช.) ในเวลาต่อไป
4) การชุมนุมของคนเสื้ อแดง ปี พ.ศ. 2552 - 2553
ปิ๊ งรักสลับขั้ว คือ อีกหนึ่ งจุดเปลี่ยนที่สาคัญของการเมืองไทยที่สาคัญไม่
น้อยไปกว่าช่วงเวลาไหน โดยชื่ อหัวข้อว่า ปิ๊ งรักสลับขั้วนี้ มาจากหุ่ นล้อการเมืองของกลุ่มอิสระล้อ
การเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อวดโฉมในงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ -จุฬาฯ ครั้งที่ 65
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 ที่มีท่าที “ล้อเลียน” กรณี การจับขั้วรัฐบาลใหม่ระหว่าง กลุ่ม ส.ส. พรรค
พลังประชาชนเดิม (กลุ่มของนายเนวิน ชิ ดชอบ) ที่หนั ไปเข้าพวกกับพรรคประชาธิ ปัตย์ ภายใต้การ
นาของหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่ในปลายปี พ.ศ. 2551 คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรัฐมนตรี คนที่
27 ของไทย
จากเหตุ การณ์ พลิ กขั้วของ ส.ส. ในขณะนั้น ถื อว่าเป็ นจุดสาคัญที่ ทาให้
ประชาชนฝั่ งเสื้ อแดง หรื อ กลุ่มแนวร่ วมประชาธิ ปไตยแห่ งชาติ (นปช.) มองว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์
ไม่ ไ ด้มี ค วามชอบธรรมในการขึ้ น มาบริ ห ารประเทศ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ม าจากการเลื อ กตั้ง ของ
ประชาชน แต่กลับเป็ นการมาโดยภาพของการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ที่ถูกสื่ อมวลชนบางกลุ่ม
มองว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผูบ้ ญั ชาการทหารบกในขณะนั้น สนับสนุ นให้มีการเปลี่ยนขั้วของ
รัฐบาล เป็ นการรัฐประหารเงียบที่ทาให้นายอภิสิทธิ์ ได้เป็ นนายกรัฐมนตรี
นับ ตั้ง แต่ ค ดี ยุบ พรรคเพื่ อไทย การที่ น ายสมชายต้องพ้น จากต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี จนไปถึ ง การได้มาซึ่ งรัฐบาลอภิสิทธิ์ ทาให้การเมืองในขณะนั้นระหองระแหงมาก
รั ฐบาลถู ก โจมตี ว่า ไร้ ค วามชอบธรรมในการบริ หาร และได้รับ การสนับ สนุ นจากฝ่ ายอามาตย์
กลายเป็ นการสร้างวาทกรรม “ไพร่ ไล่ อามาตย์” ในการชู โรงการต่อสู ้ของฝ่ าย นปช. นาไปสู่ การ
ชุ มนุ มและจลาจลย่อม ๆ ในเดื อนเมษายน 2552 รวมถึ งการขัดขวางการจัดประชุ มสุ ดยอดผูน้ า
อาเซี ยนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 ที่พทั ยา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว, 2553)
มิ ใ ช่ เพี ยงแค่ ม วลชนเสื้ อแดงเท่า นั้นที่ มีก ารเคลื่ อนไหวอย่า งดุ เดื อดใน
ช่วงเวลานี้ แต่รวมไปถึงมวลชนอื่น ๆ ที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปด้วย เช่น กลุ่มคนเสื้ อน้ าเงิน
ซึ่ ง รวมตัวกันต่ อต้า นคนเสื้ อแดงที่ พ ทั ยา เมื่ อ เดื อนเมษายน 2552 ไปจนถึ ง การเริ่ ม ต้นของกลุ่ ม
มวลชนรู ปแบบใหม่ในกรุ งเทพฯ อย่างกลุ่มคนเสื้ อหลากสี ซึ่ งเกิดจากการรวมตัวกันผ่านเครื อข่าย
และแฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่ อแสดงออกถึ งความคับข้องใจต่ อกลุ่ ม คนเสื้ อแดงที่ จดั การชุ มนุ ม อย่า ง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2552 - 2553 (จับตากลุ่ม “คนเสื้ อหลากสี ” เสี ยงสะท้อนของสังคมยุคใหม่, 2553)
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ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่ม นปช. เริ่ มจากชุ มนุ มอีกครั้ง ที่บริ เวณสี่ แยกคอกวัว
โดยมีจุดเริ่ มต้นจากภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาพิพากษายึดทรัพย์ 7,600 ล้านบาทของอดีตนายก
ทักษิณ กลายเป็ นการปลุกระดมย่อม ๆ และการชุ มนุ มใหญ่ที่ใช้ยุทธศาสตร์ “แดงทั้งแผ่นดิน” เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2553 เป็ นต้นไป เพื่อเรี ยกร้ องให้ นายอภิ สิทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรั ฐมนตรี
ประกาศยุบ สภาเพื่อเลื อกตั้งใหม่ โดยให้เหตุ ผลว่า เป็ นนายกที่ ไ ม่ได้มาจากการเลื อกตั้ง โดยใช้
บริ เวณสะพานผ่านฟ้ าลีลาศ และถนนราชดาเนินเป็ นสถานที่ชุมนุมหลักในช่วงแรก
ยุทธวิธีที่สาคัญ ที่ถูกใช้ในการชุ มนุ มในช่ วงนี้ ได้แก่ การเคลื่ อนขบวน
แบบดาวกระจายไปรอบ ๆ กรุ ง เทพฯ การนารถแท็ก ซี่ มาเคลื่ อนขบวนปิ ดถนน การชุ มนุ มปิ ด
สถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคประชาธิ ปัตย์ ศาลรัฐธรรมนูญ
กองบัญชาการกองทัพบก เป็ นต้น รวมไปถึงยุทธการเจาะเลือดผูช้ ุ มนุ ม ให้ได้หนึ่งล้านซี ซี นาไปเท
ราดตามสถานที่สาคัญเชิ งสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่ งแม้แกนนาจะเรี ยกการกระทาดังกล่าวว่าเป็ นยุทธวิธี
เชิ งสัญลักษณ์ และสันติวิธี แต่ก็ยงั คงถูกวิจารณ์ เป็ นอย่างมากว่าเป็ นการกระทาที่ตอ้ งเสี ยเลื อดเนื้ อ
โดยไม่จาเป็ น ทั้งนี้ ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แม้จะมีประชาชนส่ วนหนึ่ งที่ออกมาร่ วมชุ มนุ มและเห็น
ด้วยกับการชุมนุม แต่ทว่าก็ได้สร้างความเดือดร้อนราคาญให้กบั ประชาชนชาวกรุ งเทพอีกส่ วนหนึ่ ง
ซึ่ งไม่สามารถใช้ชีวติ ตามปกติได้
ด้วยความกดดันของมวลชน รัฐบาลเลือกจะใช้วิธีเจรจาต่อรองกับแกนนา
ผูช้ ุมนุม เพื่อหาทางออกจากวิกฤติดงั กล่าว โดยการเจรจาครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ที่
สถาบันพระปกเกล้า และมีการถ่ายทอดสดไปทัว่ ประเทศ แต่ก็ยงั ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้
จนกระทัง่ วันที่ 3 เมษายน 2553 การชุ มนุ มก็ได้ขยายพื้นที่ ไปปั กหลักที่แยกราชประสงค์เพิ่มอี ก
หนึ่งแห่ง ซึ่ งถือเป็ นหัวใจสาคัญของภาคธุ รกิจห้างร้านแถบนั้น เป็ นที่มาของการประกาศใช้ พ.ร.บ.
บริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 พร้อมกับการตั้ง ศอฉ. หรื อ ศูนย์อานวยการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายสุ เทพ เทือกสุ บรรณ เป็ นผูอ้ านวยการ
สถานการณ์เริ่ มลุกลาม มีการเคลื่อนขบวนผูช้ ุ มนุมไปยังสถานี ดาวเทียม
ไทยคม ที่ อาเภอลาดหลุ ดแก้ว เพื่อตอบโต้การระงับสั ญญาณของช่ อง PTV ซึ่ ง เป็ นช่ องทางการ
ระดมมวลชนของฝ่ าย นปช. จนเกิ ดเป็ นเหตุการณ์ ความรุ นแรง รวมถึ งการจลาจลที่สี่แยกคอกวัว
ภายใต้ชื่อปฏิ บตั ิการขอคืนพื้นที่ของรัฐบาล โดยอาศัยความชอบธรรมของการคืนพื้นที่สาธารณะ
ไม่ให้กระทบต่อชีวติ ประจาวันของประชาชน ทั้งนี้ เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้มีผเู ้ สี ยชีวติ ทั้งฝ่ ายทหาร
และผูช้ ุมนุมถึง 25 ราย และเป็ นที่มาของการกล่าวอ้างถึงกองกาลังไม่ทราบฝ่ าย หรื อกลุ่มชายชุ ดดา
ซึ่ งเป็ นกองกาลังติดอาวุธ ที่กลับสร้างความชอบธรรมให้กบั รัฐบาลในการใช้กาลังเข้าปราบปรามผู ้
ชุมนุมในเวลาต่อมาด้วย
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ภายใต้ค วามสู ญ เสี ย ของทั้ง สองฝ่ าย กลายเป็ นความโกรธแค้น และ
แนวโน้มการสร้ างกระทาความรุ นแรงระหว่างกัน ความหวาดระแวงและความไม่ไว้ใจกลายเป็ น
ชนวนเหตุ ส าคัญที่ ทาให้ส ถานการณ์ มี แต่ จะก้า วไปสู่ จุด ที่ เลวร้ า ยขึ้ น ขบวนการเสื้ อแดงเริ่ ม ใช้
“ขอนแก่นโมเดล” ในการชุมนุมที่ไม่ค่อยจะเป็ นสันติวิธี มีการตั้งด่านตรวจค้นรถรวมถึงบุคคลที่จะ
ผ่านไปยังพื้นที่ชุมนุม ในต่างจังหวัด เนื่ องจากกระแสข่าวว่าจะมีการระดมเจ้าหน้าที่จากต่างจังหวัด
เข้าไปสลายการชุ มนุ มที่กรุ งเทพฯ ซึ่ งถื อเป็ นการคุ กคามการทางานของตารวจที่มีหน้าที่ในการ
รักษากฎหมายและความสงบของประเทศ ในขณะที่พ้นื ที่ชุมนุมมีความหวาดระแวงต่อการถูกโจมตี
โดยเฉพาะจากอาคารสู งในพื้นที่รอบ ๆ การชุ มนุ ม ซึ่ งสุ่ มเสี่ ยงต่อการมีเจ้าหน้าที่หรื อกองกาลังไม่
ทราบฝ่ ายขึ้ นไปลอบสั ง หารแกนนา จนเป็ นที่ มาของการบุ ก ค้นโรงพยาบาลจุ ฬ าฯ ในวันที่ 29
เมษายน 2553 สร้างความไม่พอใจให้กบั คนกรุ งเทพฯ เป็ นอย่างมาก และอีกมุมหนึ่ งก็เป็ นการสร้าง
ความชอบธรรมให้ฝ่ายรัฐ ในการใช้ความรุ นแรงเข้าสลายการชุมนุม
ความรุ นแรงบานปลายหนักขึ้นเมื่อมีการลอบยิง พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
หรื อ เสธฯ แดง กลางที่ชุมนุ ม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 หลังจากนั้นก็เริ่ มมีปฏิ บตั ิการกระชับ
พื้นที่โดยฝ่ ายรัฐ หรื อ ศอฉ. ที่ปฏิบตั ิการด้วยกาลังทหาร และมีการกล่าวอ้างว่ารัฐบาลใช้กระสุ นจริ ง
ในยุทธการดังกล่าว ในขณะที่ฝ่ายผูช้ ุมนุม รวมถึงกองกาลังชายชุดดาก็มีการใช้อาวุธตอบโต้ รวมถึง
การจุดไฟเผาสถานที่สาคัญต่าง ๆ อาทิ ห้างเซนทรัลเวิลด์ โรงหนังสยาม ศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ
เป็ นต้น กลายเป็ นเหตุ จลาจลที่รุนแรงมากครั้งหนึ่ งในประวัติศาสตร์ การเมื องไทย ซึ่ งมีผเู ้ สี ยชี วิต
และบาดเจ็บเป็ นจานวนมาก
5) การปรับภูมิทศั น์ของการเมืองภาคประชาชนในห้วงความขัดแย้งทาง
การเมือง
จากการศึกษาวิเคราะห์บริ บททางการเมืองเปรี ยบเทียบระหว่างช่วงปี พ.ศ.
2540 – 2548 และช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ที่ผา่ นมา ผูว้ ิจยั พบว่า ตลอดช่วงทศวรรษ 2550 หลังจาก
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2540 กติกาทางการเมืองที่เปลี่ยนไป
ได้ทาให้เกิดการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชน อันเป็ นการขยายฐานของประชาธิ ปไตยในเชิ ง
เนื้ อหาที่เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ออกไปกว้างขึ้น ซึ่ งประเด็น
เหล่านี้ได้ทาให้ความสนใจที่หลากหลายของขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ถูกตอบสนอง ผ่านการ
แตกตัว (Fragmented) เข้าไปเคลื่ อนไหว ร่ วมเคลื่ อนไหว หรื อแม้กระทัง่ หนุ นเสริ มขบวนการภาค
ประชาชนเพื่อเรี ยกร้องแก้ไขปั ญหาทางสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ มากขึ้น กลายเป็ นความสนใจในการ
ต่อสู ้ประเด็นเล็ก ๆ มากกว่าสนใจประเด็นเชิ งโครงสร้ าง เพราะหลักประกันสิ ทธิ เสรี ภาพในทาง
การเมือง ประชาธิ ปไตย และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540

94
ได้ทาหน้าที่เป็ นพื้นฐานให้การเคลื่ อนไหวของภาคประชาชนหันไปสนใจปั ญหาที่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
มากกว่าจะสนใจปั ญหาประชาธิ ปไตยตามกรอบกติกาการเมืองแบบเดิม ๆ ที่ยงั ไม่มีประชาธิ ปไตย
เป็ นหลักประกัน
อย่า งไรก็ ตาม โจทย์ใ หญ่ ท างการเมื องและประชาธิ ป ไตยที่ เปลี่ ย นไป
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและรุ นแรง
ในช่ วงปี 2549 – 2553 นั้น ก็ ได้ท าให้ข บวนการนักศึ ก ษา ในฐานะส่ วนหนึ่ งของขบวนการภาค
ประชาชน ปรับบทบาทและทิศทางการเคลื่ อนไหวอีกครั้งหนึ่ งภายใต้สถานการณ์ ทางการเมืองชุ ด
ใหม่ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนตัวเร่ งของขบวนการให้เบนความสนใจจากประเด็นปั ญหาที่หลากหลาย หัน
กลับไปให้ความสนใจการเมืองเชิงโครงสร้าง และปั ญหาประชาธิ ปไตยอีกครั้งหนึ่ง
กระนั้น ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิ ดขึ้นในบริ บทดังกล่าว กลับไม่ได้
ทาให้ขบวนการนักศึ กษาและขบวนการภาคประชาชนเป็ นกลุ่ มก้อนอี ก ต่อไป ดังเช่ นที่ เคยเป็ น
ในช่วงก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เนื่ องจากความซับซ้อนของปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และคู่
ตรงข้ามของภาคประชาชนไม่ได้มีแค่ฝ่ายอานาจนิ ยมแบบทหารและรัฐราชการเท่านั้น หากแต่ฝ่าย
นักการเมืองกลุ่มใหม่ ในนามของรัฐบาลอานาจนิ ยมแบบทักษิณก็ได้ทาให้ภาคประชาชนเริ่ มเกิ ด
ความไม่ ศ รั ท ธาต่ อระบอบและกระบวนการประชาธิ ป ไตยเช่ นกัน ดัง นั้นแล้ว ภาคประชาชน
(NGOs + ชนชั้น กลาง + ขบวนการนัก ศึ ก ษา + ฯลฯ) ที่ ส ถาปนาขึ้ น ภายใต้ก ารต่ อ สู ้ เ รี ย กร้ อ ง
ประชาธิ ปไตยช่วงปี พ.ศ. 2530 – 2540 และแตกตัวไปให้ความสนใจประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ภายใต้
เงื่ อนไขประชาธิ ป ไตยตามรั ฐธรรมนู ญฉบับ ประชาชนในช่ ว งปี พ.ศ. 2540 – 2548 ก็ ไ ด้หดตัว
กลายเป็ นขั้วการเมื อ งภายใต้ปั ญหาว่า ด้ว ยระบอบประชาธิ ป ไตยในห้ วงของความขัดแย้ง ทาง
การเมือง ดังสมการนี้
การเมืองภาค
ประชาชนเพื่อ
เรี ยกร้อง
ประชาธิปไตย

2530 - 2540

การเมืองภาคประชาชนเพื่อแก้ไข
ปั ญหาทางสังคมที่หลากหลาย

รธน.

การเมืองภาคประชาชนแบ่งขั้ว
Anti รัฐทหาร/รัฐราชการ
Anti ความไร้ธรรมาภิบาล

2540 - 2548

ภาพที่ 4.1 การเมืองภาคประชาชนในบริ บททางการเมืองต่างห้วงเวลา

2549 - 2553
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6) ผลกระทบของการปรับภูมิทศั น์ของการเมืองภาคประชาชนต่อ
ขบวนการนักศึกษา
ขบวนการนักศึกษา ในฐานะขบวนการทางสังคมประเภทหนึ่ง และดารง
อยู่เป็ นส่ วนหนึ่ งภายใต้ภาพของการเมืองภาคประชาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็ นต้นมา ก็ได้รับ
ผลกระทบจากบริ บททางการเมืองดังกล่าวเช่นกัน กล่าวคือ นอกจากความสนใจที่หลากหลายของ
ขบวนการนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ที่หนั กลับมาให้ความสนใจกับปั ญหาประชาธิ ปไตยและการเมืองเชิ ง
โครงสร้างมากขึ้น ขบวนการนักศึกษาเหล่านี้ ยังได้รับผลกระทบในทางความคิดและการตกผลึ ก
เกี่ยวกับปั ญหาของประชาธิ ปไตยด้วย
ถ้า นาแนวคิ ดเรื่ องโครงสร้ างพันธมิ ตร (Alliance Structure) ตามทฤษฎี
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองมาวิเคราะห์ขบวนการดังกล่าว เป็ นไปไม่ได้ที่จะละเลยการวิเคราะห์
พันธมิตรของขบวนการนักศึกษา ก็เนื่ องด้วยทั้งโครงสร้างพันธมิตรและขบวนการต่อต้านเหล่านี้
ล้วนเป็ นปั จจัยของความสาเร็ จและความล้มเหลวของขบวนการ อีกทั้งยังเป็ นทั้งแหล่งทรัพยากรการ
เคลื่อนไหว ทั้งที่เป็ นทรัพยากรที่จบั ต้องได้ และจับต้องไม่ได้ โดยพันธมิตรของนักศึกษายังคงเน้น
ที่การวิเคราะห์เครื อข่ายของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร (NGOs) และนักวิชาการปั ญญาชนซึ่ งมี
บทบาทร่ ว มกัน อย่า งโดดเด่ น มาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2534 และต่ า งก็ มี บ ทบาทในการขับ เคลื่ อ นการ
เมืองไทยมากขึ้นภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ในนามของ “การเมืองภาค
ประชาชน” (อุเชนทร์ เชียงแสน, 2556)
การขยายตัวของการเมืองภาคประชาชน ในช่ วงหลังปี พ.ศ. 2540 ทาให้
เกิดการขยายตัวของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร หรื อ NGOs ที่คอยทาหน้าที่เป็ นตัวกลาง เชื่อม
ประสานการต่อสู ้ของภาคประชาชน ชาวบ้าน ชุ มชน โดยมีรัฐเป็ นเป้ าหมายของการเรี ยกร้องต่าง ๆ
และในจุดนี้ เองที่ขบวนการนักศึกษาไทยในแต่ละพื้นที่ได้เข้าไปทางานร่ วมกับบรรดา NGOs ใน
การเคลื่อนไหวประเด็นต่าง ๆ ร่ วมกัน ดังที่ พรชัย ยวนยี ได้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการ
นักศึกษา และ NGOs ไว้วา่
คือก่อนปี 49 นักศึกษาก็ทากิจกรรมมาเรื่ อยๆ แต่มนั ไม่ได้เป็ นกลุ่มใหญ่ และกลุ่ม
ที่นกั ศึกษาเคลื่อนไหวมาด้วยตลอดก็คือ NGOs มันมี NGOs เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ NGOs มัน
เกิ ดขึ้นหลังจาก 6 ตุลา ตั้งแต่อาจารย์ป๋วย หลังจากสู ้เผด็จการชนะ ก็เกิ ด NGOs ก็เกิ ดการ
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ แหล่งทุนต่างประเทศเข้ามาสนับสนุ นประเทศไทย เช่ น กลุ่มที่
ช่วยเหลือสลัม กลุ่มช่วยเหลือที่ดิน กลุ่มช่วยเหลือเด็กยากไร้ เป็ นต้น ซึ่ ง NGOs เหล่านี้ ก็มา
จากนักศึกษาที่ทากิจกรรมตามอุดมการณ์ ดังนั้นคนที่จดั ตั้งนักศึกษาก็คือ NGOs
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อีกประการ คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทางการเมืองของ NGOs หลังปี
พ.ศ. 2540 ซึ่ งได้เกิดองค์กรร่ มใหญ่ของบรรดา NGOs ไทยอย่าง “สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)” ขึ้นมา และองค์กรดังกล่าวได้แสดงบทบาทที่เป็ นเสมือนแหล่งทุนใหญ่
ของ NGOs ในทุก ๆ ด้าน ทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนหลักภายใต้การจัดการที่บญั ญัติไว้โดยกฎหมาย
และนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ดังนั้น สสส. จึงได้กลายเป็ นที่พ่ ึงพิงหลักของ
บรรดา NGOs กลุ่มต่าง ๆ ที่ทาการเคลื่อนไหว รวมถึงขบวนการนักศึกษาด้วย ดังที่ พรชัย ยวนยี ได้
อธิ บายไว้วา่
สสส. มาตามรัฐธรรมนูญ ปี 40 ซึ่ งเป็ นรัฐธรรมนูญที่เป็ นประชาธิ ปไตย เรี ยกได้วา่
เป็ นรัฐธรรมนูญของ NGOs ที่บอกว่าเป็ นประชาธิ ปไตยก็เพราะว่ามัน support เรื่ องแบบนี้
เพราะ NGOs มันมีพ้ืนฐานลึกคือ ประชาธิ ปไตย คือ Civil Society และนักศึกษาก็ใช้คาว่า
ไปกับ NGOs ได้ดี แล้ว NGOs มันจัดตั้งนักศึกษา นักศึกษามีเงินเคลื่อนไหวได้ เพราะมีเงิน
จาก NGOs มันเกิดระบบพี่เลี้ยงเกิดขึ้น
พูด ในแง่ น้ ี ขบวนการนัก ศึ ก ษาจึ ง เป็ นเสมื อ น “โรงเรี ย นอนุ บาล (Pre
NGOs)” ที่ให้การเตรี ยมพร้อมบรรดานักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวก่อนเข้าสู่ ปฏิบตั ิการภาคสนามของ
จริ งหลังเรี ยนจบ เพราะอย่างที่ว่าไป บรรดาคนที่ทางาน NGOs เหล่านี้ ก็ไม่ใช่ ใครอื่นใด นอกเสี ย
จากนักกิจกรรมนักศึกษาในวันวาน ที่ทางานด้านการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ครั้งอยู่มหาวิทยาลัย และ
ทาหน้าที่ในการเป็ นพี่เลี้ ยงให้นกั กิ จกรรมนักศึกษาต่อ เมื่อต่างคนต่างแยกย้ายมาทางานเพื่อสังคม
การท างานของ NGOs ในช่ ว งยุ ค สมัย ที่ ก ล่ า วถึ ง จึ ง แนบแน่ น อย่า งยิ่ ง กับ การเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการนักศึกษา จนอาจเรี ยกได้วา่ “พี่หางานให้นอ้ ง น้องช่วยงานพี่ ๆ”
ประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาในช่วงหลังรัฐธรรมนูญปี
พ.ศ. 2540 จึงมีจุดเน้นที่ไม่ต่างกับพี่ ๆ NGOs มากนัก กล่าวคือ ในขณะที่โจทย์ใหญ่ของการเมือง
ภาคประชาชนไทย คือ การต่อสู ้ของภาคประชาชนให้สามารถมีพ้ืนที่ยืนบนฐานเศรษฐกิจการเมือง
แบบโลกาภิ ว ั ต น์ ดั ง นั้ นแล้ ว ประเด็ น เรื่ องปากท้ อ ง ที่ ดิ น ท ากิ น ความยากจน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็ นเรื่ องหลัก ๆ ที่พวกเขาให้ความสนใจ
ขบวนการนักศึกษาในช่ วงหลังปี พ.ศ. 2540 โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย (สนนท.) ในแง่ขององค์กรนาของขบวนการศึกษา ได้ทาหน้าที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์กรสามประสานที่เป็ นองค์กรนาของเครื อข่ายการเมืองภาคประชาชน ในห้วงดังกล่าว (อุเชนทร์
เชี ยงแสน, 2556) จนกระทัง่ เกิ ดวิกฤตการณ์ทกั ษิณ และการรวมตัวกันของเครื อข่ายการเมืองภาค
ประชาชนเครื อ ข่ า ยใหม่ ที่ เ รี ย กว่า “พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย” ซึ่ งมี เ ป้ าหมายที่
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สมเหตุสมผลในการต่อต้านรัฐบาลที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่ งของการเมืองภาคประชาชนใน
ขณะนั้น ดัง ปรากฏชื่ อองค์กรภาคประชาชนส่ วนใหญ่ ตบเท้า เข้า ร่ วมเครื อข่ า ยพันธมิ ตรฯ ด้วย
เหตุผลที่ต่างกัน (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
จึ ง หมายความว่า ไม่ ใ ช่ องค์ก รภาคประชาชนทุ ก องค์ก รจะมี แนวทาง
เคลื่ อนไหวไปในทางเดี ยวกันหมดทุกเรื่ อง โดยเฉพาะประเด็นการใช้สถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
เครื่ องมือทางการเมือง หรื อที่เรี ยกว่าประเด็น การทูลเกล้าฯ เสนอขอนายกพระราชทาน หรื อ นายก
มาตรา 7 ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ทาให้องค์กรภาคประชาชนและประชาชนส่ วนหนึ่ งค่อนข้างแบ่งรับแบ่งสู ้
กับการเคลื่อนไหวร่ วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย และหนึ่ งในองค์กรที่วา่ ก็คือ
ขบวนการนักศึกษาส่ วนหนึ่ ง ดังที่ พรชัย ยวนยี (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) ได้พยายามอธิ บาย
ความไม่เข้ากันระหว่างขบวนการนักศึกษากับกลุ่มพันธมิตรไว้วา่
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นก็ คือ ปี 49 ปั ญหาของ NGOs กระแสหลัก กลับเทไปทางเหลื อง
หมด เพราะการต่อสู ้ พฤษภา 2535 ชัยชนะ เป็ นของ NGOs ไม่ใช่ นกั ศึกษา เพราะ NGOs
ได้เข้ามามีส่วนร่ วมมาก ซึ่ ง NGOs เหล่านี้ เหมารวมไปกับนักวิชาการนะ และนักวิชาการที่
ใหญ่ๆก็จะได้ตาแหน่ง หลังพฤษภา 2535 เยอะ ดังนั้นแทนที่เราจะพึ่ง องค์กรต่างประเทศ
ในเรื่ องแหล่งทุน เรากลับได้องค์กรของตัวเอง ก็คือ สสส. …
. . .และสิ่ งที่มนั เกิดขึ้นปี 2549 มันเป็ นการขาดสะบั้นไปเลย คือ NGOs มันไปทาง
เหลื อ งหมดเลย ซึ่ งแน่ น อนก็ มี นัก ศึ ก ษาไปทางเหลื อ ง แต่ นัก ศึ ก ษามัน เป็ นพวกไม่ มี
ผลประโยชน์ เคลื่ อ นไหวด้ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ถ้า เคลื่ อ นไหวเรื่ อ งประชาธิ ป ไตยก็ คื อ
ประชาธิ ปไตย จนมันเบนออกมาจากความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับ NGOs เรี ยกได้ว่าถ้าก่อนปี
2549 ไม่ไปเคลื่อนกับเหลือง คือไม่ดี แต่ถา้ หลังปี 2549 ยังเคลื่อนกับเหลืองอีก คือ หนักเลย
ดังนั้น ขบวนการนักศึกษาส่ วนหนึ่ งจึงอยูบ่ นเวทีพนั ธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยอย่างเต็มตัว เช่น กลุ่มของเลขาธิ การ สนนท. (นางสาวกชวรรณ) หรื อแม้กระทัง่ กลุ่ม
ที่ ต้ งั ขึ้ นมาในนามของ ศูนย์ประสานงานนัก เรี ย นนิ สิ ตนักศึ กษา (ศนศ.) และศูนย์ประสานงาน
เยาวชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย (ศยป.) ในขณะที่ ขบวนการนัก ศึ ก ษาอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เลื อ กที่ จ ะไม่
เคลื่ อนไหวร่ วมกับ กลุ่ มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ป ไตย แต่ เลื อกที่ จะเคลื่ อนไหวโดยใช้
แนวทางและวิธี ก ารของนัก ศึ ก ษาเอง ไม่ เน้นการเรี ย กร้ องนายกตามมาตรา 7 ได้แก่ กลุ่ ม นิ สิ ต
นักศึกษารั กประชาชน ซึ่ งนาโดย อมธ. และนอกจากนี้ ก็ยงั คงมี นกั ศึกษาบางส่ วนเห็ นว่า ควรจะ
จัดการกับ นายกทัก ษิ ณด้วยวิธี ก ารเลื อกตั้งตามระบอบประชาธิ ปไตยมากกว่า เนื่ องจากยัง คงมี
ความชอบธรรมของการเข้าสู่ อานาจด้วยกระบวนการเลือกตั้งอยู่ จึงควรให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ น
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รอยร้ า วเล็ ก ๆ เริ่ ม เป็ นทางแยกที่ ส าคัญ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กับ บรรดา
องค์กร NGOs ภายใต้ร่มของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยที่เคยทางานร่ วมกัน และ
การรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 ก็ยงิ่ กลายเป็ นจุดแตกหักสาคัญ ซึ่ งได้แบ่งองค์กร NGOs
และขบวนการนักศึกษาออกเป็ นสองขั้ว เพราะนักกิจกรรมนักศึกษาก็มีท้ งั กลุ่มที่พอยอมรับได้บา้ ง
กับการรัฐประหาร กับกลุ่มที่มองว่าการรัฐประหารคือสิ่ งที่ตรงข้ามกับประชาธิ ปไตยโดยสิ้ นเชิง
ในกรณี น้ ี เห็ นได้ชดั กรณี ของ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิ ปไตย
หรื อ ครป. ซึ่ งขณะนั้นนาโดย นายสุ ริยศัย กะตะศิลา อดีตเลขาธิ การ สนนท. ปี 2538 - 2539 ซึ่ งให้
การสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรฯ มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2551 การนา ครป.
ไปผูกติดกับกลุ่มพันธมิตรในครั้งนี้ ปฏิ เสธไม่ได้ว่าได้ทาให้เกิ ดการขาดสะบั้นของความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรพี่อย่าง ครป. กับองค์กรน้องอย่าง สนนท. ที่มีแนวทางเคลื่อนไหวในการต่อต้านการ
รัฐประหารและอานาจนอกระบบมากกว่า
หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ที่ อ ธิ บ ายเรื่ อ งนี้ ได้ชัด เจนประการหนึ่ ง คื อ การ
เผยแพร่ จดหมายเปิ ดผนึ กถึ งจาก นายพงษ์สุวรรณ สิ ทธิ เสนา เลขาธิ การ สนนท. ปี 2551 ถึง นาย
สุ ริยะใส กตะศิลา เลขาธิ การ ครป. (กลุ่มพันธมิตรฯ) อดีตเลขาธิ การ สนนท. ปี 2538 - 2539 ในเชิง
เรี ยกร้องให้ทบทวนตัวเอง และหันกลับมายืนข้างฝ่ ายประชาธิปไตย ซึ่ งมีใจความตอนหนึ่งว่า
การเคลื่ อนไหวของพี่ ใ นนามพันธมิตรฯ ซึ่ งพี่ นิยามว่าเป็ นการเคลื่ อนไหวของ
ขบวนการภาคประชาชนแต่ที่ผา่ นมายิง่ ทาให้ภาคประชาชนอ่อนแอ ซึ่ งการเคลื่อนไหวของ
พันธมิตรฯ ไม่ได้พฒั นากระบวนการประชาธิ ปไตย และขบวนการภาคประชาชนเลย ดูจาก
ข้อเสนอของการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ด้วยการอิงกับพระราชอานาจ หรื อ สู้เพื่อในหลวง
และใช้วิ ธี ก ารอะไรก็ ไ ด้เ พื่ อ ไล่ ท ัก ษิ ณ ไม่ ไ ด้พ ฒ
ั นาจิ ต ส านึ ก ของมวลชนเพื่ อ น าไปสู่
คุณภาพได้เลย ยิง่ ทาให้พลังฝ่ ายขวาที่ใกล้จะสู ญพันธ์กลับมามีอานาจมากขึ้น
ผมอดเป็ นห่ วงพี่ ไม่ ได้ใ นการเคลื่ อนไหวของพี่ ทั้ง สนนท. เองก็ มีส่ วนในการ
ก่ อตั้ง ครป. พวกผมเป็ นคนรุ่ นหลัง ต้องพิ ท กั ษ์เจตนารมณ์ ข องการตั้ง ครป. ไม่ ใ ห้ม ัน
บิดเบือนจากประวัติศาสตร์ การต่อสู ้จากเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ แต่พี่กลับใช้ ครป.เข้าไป
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ซึ่งการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ ไม่มีการพูดถึง
คนชั้นล่ างในการเข้าถึ งระบอบประชาธิ ปไตย เช่ น ให้รัฐกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น การ
เลื อกตั้งผูว้ ่าฯรวมทั้ง ระบบสวัส ดิ การที่ มากกว่านโยบายประชานิ ย ม การเก็ บภาษี อตั รา
ก้าวหน้า หรื อถ้านาเสนออย่างนี้กลัวว่าชนชั้นกลางในเมืองที่มาไล่ทกั ษิณจะไม่เข้าร่ วมหรื อ
เปล่าพี่?
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จดหมายฉบับ นี้ ค่ อนข้า งชัด เจนในการอธิ บ ายถึ ง ความสั มพัน ธ์ อ ัน ดี
ระหว่า ง สนนท. และ ครป. ที่ ก าลัง ขาดสะบั้น จากสถานการณ์ ทางการเมื องและภูมิ ท ัศน์ทาง
การเมื อ งที่ เ ปลี่ ย นไปในขณะนั้น จากความสั ม พัน ธ์ แบบพี่ น้อ ง ระหว่า งสององค์ก รที่ เคยร่ ว ม
ประสานงานกันนาเครื อข่ายภาคประชาชน กลับกลายเป็ นสององค์กรที่มีทางเดินคนละทาง จนทา
ให้ตอ้ งขบคิดถึงความเป็ นไประหว่างขบวนการนักศึกษากับ NGOs ที่เคยมี
ดัง นั้น แล้ว เมื่ อ เวลาผ่ า นไป และรอยปริ แยกทางการเมื อ ง ระหว่ า ง
การเมืองสองฝั่งเริ่ มแตกหักจากกันมากขึ้น นักศึกษาที่เคยเคลื่อนไหวโดยยึดติดกับ NGOs ก็เริ่ มถูก
ปล่ อยให้โดดเดี่ ยว และไร้ เงิ นทุ นจะเคลื่ อนไหว จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังที่ พรชัย
อธิบายเรื่ องเงินทุนในการเคลื่อนไหวของ NGOs และขบวนการนักศึกษา ไว้ดงั นี้
พอเทกระแสมา เมื่อการแตกหักของ NGOs ไม่ไปทางเดียวกับนักศึกษา นักศึกษาก็
เลยไปสนิ ทกับนักการเมืองไง เพราะแหล่งทุนต่างประเทศเขาไม่สนับสนุ นประเทศไทย
แล้ว เขามองว่าประเทศไทยมันพัฒนาไปไกลแล้ว เขาจึงไปพัฒนาประเทศที่ดอ้ ยพัฒนากว่า
นี้ เช่น กัมพูชา ดีกว่า หรื อพูดง่ายๆ คือ ประเทศไทยค่อนข้างมีการพัฒนามากกว่าอีกหลาย
ประเทศ จึงไปช่วยประเทศอื่นดีกว่า
ดัง นั้ น เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ ข บวนการนั ก ศึ ก ษาจะต้อ งปรั บ ตัว ขบวนการ
นักศึกษาจึงเริ่ มมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับนักการเมืองอีกขั้วมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กร
กลางนักศึกษา อย่าง สนนท. แต่กระนั้น การที่ นกั ศึกษาส่ วนหนึ่ งไปเคลื่ อนไหวทางการเมื องกับ
กลุ่มแนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ งชาติ (นปช.) นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกอย่างจะ
ราบรื่ น และสวยหรู ดังที่ พรชัย ยวนยี (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) ได้อธิ บายว่า
เมื่อหลังปี 49 นักศึกษาต้องการประชาธิ ปไตย มันก็ปฏิ เสธไม่ได้ที่จะต้องไปกับ
แดง เพราะมันมีชุดความคิดที่คล้ายๆกัน แต่แน่นอนว่านักศึกษามันต้องคิดมากกกว่านั้น คือ
ไม่ ย อมคอรั ป ชั่ น ด้ ว ย ดัง นั้ น แทนที่ เ ราจะมี พ ัน ธมิ ต รใหม่ คื อ NGOs เราก็ ด่ า หรื อ
นักการเมืองพรรคเพื่อไทย ซึ่ งเราก็มองว่าไม่ได้มีอุดมการณ์ เป็ นประชาธิ ปไตยจริ งๆ แต่
เน้ น ที่ ก ารได้ เ ข้า ไปเป็ นรั ฐ บาล สุ ด ท้า ยนัก ศึ ก ษาก็ พู ด มากไม่ ไ ด้ สุ ด ท้า ยก็ ไ ม่ มี เ งิ น
เคลื่ อนไหว แต่ก็ตอ้ งเคลื่ อนกันแบบไม่มีเงิ น นักเคลื่ อนไหวพอจะทาอะไรสักอย่าง ต้อง
ออกเงินเอง จึงกลายเป็ นภาระในการแบกรับมันเยอะมาก และด้วยภาระในการแบกรับที่
เยอะมาก นักศึกษาจึงกลับมาตั้งคาถามที่ตวั เรา ว่ามันเหนื่อยและไม่รู้จะทาเพื่ออะไร ในเมื่อ
เป้ าหมายมันใหญ่
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พันธมิตรทางการเมืองแบบหลวม ๆ ระหว่าง สนนท. กับ นปช. หรื ออาจ
เรี ยกว่า ขบวนการนักศึกษากับนักการเมืองในขณะนั้น ไม่ได้มีความเหนี ยวแน่ นและไว้วางใจกัน
มากนัก เป็ นเพียงพันธมิตรจาเป็ นชัว่ คราว และความเห็ นร่ วมกันเฉพาะเรื่ อง โดยเฉพาะอุดมการณ์
ประชาธิ ปไตยแบบการเลือกตั้ง แต่กระนั้นขบวนการนักศึกษาก็ยงั คงมีประเด็นรายละเอียดอื่น ๆ ที่
ไม่ อ าจไว้ว างใจนัก การเมื อ งได้ เช่ น ปั ญ หาการคอรั ป ชั่น แนวทางการพัฒ นาประเทศที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มทุน การสนับสนุนองค์กรชาวบ้านและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน เป็ นต้น
โครงสร้างพันธมิตรดังกล่าว มีพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงและซับซ้อน
อย่างมากในช่วงการเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว แต่ก็เริ่ มเข้ารู ปเข้ารอยเมื่อภูมิทศั น์ทางการเมือง
ของการเมื องภาคประชาชนเริ่ มลงตัวภายหลังเหตุ การณ์ ค วามรุ นแรงทางการเมื องปี พ.ศ. 2553
เริ่ มจากการก่อตั้ง NGOs กลุ่มใหม่ ๆ เช่น iLaw ประชาไท เป็ นต้น โดยเคลื่อนไหวด้วยเงินทุนจาก
ต่างประเทศ ที่ ให้การสนับสนุ นเป็ นหลัก เน้นเป้ าหมายไปที่ ก ารพัฒนาประชาธิ ป ไตยซึ่ งคลอน
แคลนอยูใ่ นขณะนั้น นับว่าเป็ นอีกหนึ่งของตัวละครทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ หลังจากรัฐประหาร
ปี พ.ศ. 2549 และได้กลายเป็ นพันธมิตรสาคัญของขบวนการนักศึกษาในเวลาต่อมา
4.1.1.4 บริ บททางการเมืองภายในมหาวิทยาลัย
ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548 เป็ นช่ วงเปลี่ ยนผ่านของอธิ การบดี จาก ศ.ดร.
นริ ศ ชัยสู ตร เป็ น ศ.ดร.สุ รพล นิ ติไกรพจน์ ซึ่ งก็ได้เปลี่ ยนคณะผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขนานใหญ่และได้ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิ ติศาสตร์ อดี ตผูน้ านักศึกษาในยุค
เหตุ การณ์ พ ฤษภาทมิฬ (ปี พ.ศ. 2535) มาเป็ นรองอธิ การบดี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ฝ่ ายการ
นัก ศึ ก ษา อัน อาจมองได้ว่า เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ของการเปลี่ ย นผ่า นสู่ ก ารเคลื่ อ นไหวของนัก ศึ ก ษา
ธรรมศาสตร์ ยคุ ใหม่
ขณะนั้น กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ เป็ นกิจกรรมทัว่ ๆ ไป ที่ค่อนข้างมี
ความหลากหลาย ทั้ง กิ จ กรรม Freshly Games – Freshly Night ,การถกประเด็ น เรื่ องรั บ น้ อ ง
(SOTUS) ,เวทีโดมวิชาการ ไปจนถึงงานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ -จุฬาฯ และขบวนพาเหรด
ล้อการเมือง อันเป็ นตัวจุดกระแสการเคลื่ อนไหวทางการเมื องของนักศึ กษาเป็ นระลอก ๆ และ
นอกจากนี้ ยังมี กลุ่ มกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ มีการเคลื่ อนไหวทั้งร่ วมและไม่ร่วมกับ สนนท. เช่ น กลุ่ ม
วรรณศิลป์ กลุ่มล้อการเมือง เป็ นต้น
ในอีกแง่หนึ่ง ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยทางการเมืองที่สาคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็
คือการต่อสู ้ในเรื่ องของการย้ายนักศึ กษาปริ ญญาตรี ทุกชั้นปี ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต โดยเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่ งมีกาหนดให้ยา้ ยไปพร้ อมกันในปี การศึกษา 2549
จึ ง เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด นั ก ศึ ก ษ า ห ล า ย ก ลุ่ ม ร ว ม ไ ป ถึ ง อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ที่จะพยายามจัดกิจกรรมที่ท่าพระจันทร์ ให้มากที่สุด เพื่อแสดงให้
เห็นว่าธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ยงั คงการใช้ประโยชน์ และมีความสาคัญต่อนักศึกษาธรรมศาสตร์
รวมไปถึงมีความสาคัญต่อการเมืองไทย
ตั้งแต่งานกิจกรรมโดมวิชาการ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งประจวบเหมาะกับการจัด
รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร และกระแสการเมืองที่ร้อนแรง การสร้างสี สันให้ท่าพระจันทร์
จึงน่ าจะเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้นกั ศึกษาคิดเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ และอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่มาในกรณี “เปิ ดลานโพธิ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการล่ารายชื่อ 50,000 ชื่อ เพื่อตรวจสอบทักษิณฯ” ในเวลาต่อมา
ภายหลัง การรั ฐ ประหาร พ.ศ. 2549 และการประชามติ รัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้ยา้ ยเอานักศึ กษาหลักสู ตรภาคปกติ ท้ งั หมดไปเรี ย นที่ ศูนย์รังสิ ต
ตลอด 4 ปี การศึกษา เป็ นอีกหน้าฉากหนึ่ งของบริ บทภายในมหาวิทยาลัยที่ทาให้นกั ศึกษาส่ วนหนึ่ ง
ย้ายฐานการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ไปอยู่ที่รังสิ ตมากขึ้ นเรื่ อย ๆ ตามลาดับ
โดยมี ตึกกิ จกรรมนักศึ กษาศูนย์รังสิ ตเป็ นศูนย์กลาง ในขณะเดี ยวกัน ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ก็ยงั คงไว้ซ่ ึ งการจัดกิจกรรมทางการเมือง ในฐานะสัญลักษณ์และพื้นที่
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชน ญาติวีรชน และนักกิจกรรมรุ่ นเก่า ได้มาราลึกตามงานราลึกต่าง ๆ
ที่มีการจัดเป็ นประจาทุ กปี อาทิ งานราลึ กเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุก ารณ์ 6 ตุลาคม 2519
เหตุการณ์ พฤษภาทมิ ฬ 2535 เป็ นต้น รวมไปถึ งการจัด กิ จกรรมงานเสวนาใหญ่ ๆ ที่ ตอ้ งการให้
ประชาชนทัว่ ไปได้เข้ามามีส่วนร่ วม ก็ยงั คงจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เช่ นเดิ ม
แม้ผปู ้ ฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ในขบวนการนักศึกษาจะย้ายไปเรี ยนที่รังสิ ตแล้วก็ตาม
ขณะที่กิจกรรมโดยภาพรวมของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นที่ท่าพระจันทร์ หรื อรังสิ ต
ยังคงเป็ นการจัดกิจกรรมงานประจาปี ต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา Freshly Games งานรับเพื่อนใหม่
งาน Freshly Night งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่น้ นั ยังคงเน้นที่
งานรื่ นเริ ง เพื่ อสร้ า งความสามัค คี ใ นหมู่ ค ณะ โดยบางงานอาจสอดแทรก ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มของ
มหาวิทยาลัยในเรื่ องธรรมศาสตร์ และการเมืองอยูบ่ า้ ง แต่ก็ยงั เป็ นส่ วนน้อย
อย่า งไรก็ตาม เป็ นข้อสั ง เกตว่า นัก กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาจะแบ่ง การท ากิ จกรรมใน
มหาวิทยาลัยออกเป็ นสองฐานพื้นที่ใหญ่ ๆ คือ กิจกรรมมหาวิทยาลัย ซึ่ งมักเกิดจากนักกิจกรรมที่ทา
ในกลุ่มหรื อสังกัดของ อมธ. สภานักศึกษา หรื อชุ มนุ ม/ชมรม กลุ่มอิสระของมหาวิทยาลัย กับอีก
ส่ วน คือ กิ จกรรมภายในคณะ เช่ น กิจกรรมรับน้อง-ประชุ มเชี ยร์ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ของคณะ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกี ฬา ภายในคณะ ซึ่ งนักศึกษาส่ วนใหญ่มกั จะให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมภายในคณะของตนเองมากกว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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4.1.2 วิเคราะห์ ขบวนการนักศึกษาในเชิงเป้าหมายของขบวนการ
คาถามสาคัญที่ตอ้ งนามาวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาในเชิ งเป้ าหมายของขบวนการ คือ
ท้ายที่ สุดแล้ว จุ ดประสงค์หรื อเป้ าหมายของขบวนการนักศึ กษาเหล่ านั้น ให้ความสนใจกับการ
เคลื่อนไหวเรี ยกร้องในเรื่ องอะไรหรื อประเด็นอะไรเป็ นหลัก และจะสามารถจาแนกประเภทการ
เคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านั้นได้หรื อไม่ ซึ่ งในประเด็นนี้ เอง พรชัย ยวนยี อดีตเลขาธิ การ สนนท.
ปี 2554 ได้อธิบายถึงสองทิศทางในเชิงเป้ าหมายของขบวนการนักศึกษา (ในทางการเมือง) ดังนี้
คื อ พวกผมมองกัน สองมุ ม กล่ า วคื อ ส าหรั บ ผม ก็ จ ะเป็ นคนที่ ถ้า แก้ ปั ญ หา
โครงสร้างไม่ได้ ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่ องเล็กได้ กล่าวคือ โครงสร้างต้องเปลี่ยน ทุกอย่างก็
จะเปลี่ยน เมื่อประเทศมันเป็ นประชาธิ ปไตย ทุกอย่างก็จะเปลี่ยน แต่อีกส่ วนหนึ่ งก็จะมอง
ว่า การสู ้เรื่ องเล็ก ๆ โครงสร้างก็จะเปลี่ยน เช่ น ต่อสู ้เรื่ องที่ดิน ก็จะเกิ ดการกระจายรายได้
กระจายทรัพยากร โครงสร้างก็จะเปลี่ยนเอง (พรชัย ยวนยี, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559)
กล่าวคือ นักกิจกรรมส่ วนหนึ่ งมองว่าปั ญหาเชิ งโครงสร้างทางการเมือง เป็ นปั ญหาหลักที่
ขบวนการทางสังคมต้องให้ความสนใจเป็ นอันดับแรก ในขณะที่ อีกส่ วนหนึ่ งมองว่าประเด็นปั ญหา
ในเรื่ องที่หลากหลายของสังคมเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งแก้ไขกันไปเป็ นเรื่ อง ๆ ก่อน ซึ่ งคล้ายกับคาอธิ บายใน
ประเด็นเรื่ อง “งานร้ อน งานเย็น ” ของขบวนการนักศึ กษาก่ อน พ.ศ. 2549 ในงานของ จารุ วฒั น์
เกยูรวรรณ ที่อธิ บายว่า ขบวนการนักศึกษาแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กร จะมีงานเย็น หรื องานประจา
ตามความสนใจของกลุ่ มหรื อตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นเรื่ องทรั พยากร การศึกษา หรื อ
การศึกษาพัฒนาชนบท หากแต่ขบวนการเหล่านั้นจะพร้อมใจกันไปรวมตัวเคลื่อนไหวเรี ยกร้องใน
เรื่ องเดี ยวกันก็ต่อเมื่อมีงานร้ อน หรื อประเด็นที่กาลังเป็ นกระแสและส่ งผลกระทบต่อสังคมอย่าง
มาก จึ งเป็ นที่ น่าสนใจว่า แล้วสถานการณ์ เช่ นไรที่ จะทาให้ขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ละทิ้ง
ประเด็นเคลื่อนไหวตามความสนใจของกลุ่ม และหันมาให้ความสนใจในประเด็นเชิ งโครงสร้าง
ทางการเมืองร่ วมกัน
หากวิเคราะห์จากการเคลื่ อนไหวของขบวนการนักศึ กษาในช่ วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ที่
เกิ ด ขึ้ นภายใต้บ ริ บ ทของความขัด แย้ง และการเมื อ งภาคประชาชนแบบแบ่ ง ขั้ว นั้น พบว่ า
วิกฤติการณ์ทางการเมือง และโจทย์ใหญ่ทางการเมืองที่เปลี่ยนภูมิทศั น์ของการเมืองภาคประชาชน
ได้ส่งผลกระทบอย่างยิง่ ต่อขบวนการนักศึกษา สิ่ งเหล่านี้กระตุน้ ให้นกั กิจกรรมนักศึกษาหันกลับมา
ให้ความสนใจกับการเมืองในเชิ งโครงสร้ างร่ วมกัน หากแต่ปัญหาทางการเมืองที่ซับซ้อน และชุ ด
ความจริ งที่ปรากฏต่อสังคมยังไม่เป็ นชุ ดเดี ยวกัน ขบวนการนักศึกษาจึงเกิดการตีความปั ญหาของ
การเมืองการปกครองไทยในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
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ด้านหนึ่งคือปัญหาความฉ้อฉล อานาจนิยมแบบรัฐบาลเสี ยงข้างมากเบ็ดเสร็ จ และการเป็ น
ปฏิปักษ์ต่อการเมืองภาคประชาชน และความไร้ธรรมาภิบาลของรัฐบาลทักษิณ รวมถึงกระแสของ
การเมืองภาคประชาชนที่เทไปในทางตรงข้ามกับทักษิณ ได้ทาให้นกั กิจกรรมนักศึกษาส่ วนหนึ่ งเริ่ ม
เบี่ยงเบนกระแสประชาธิ ปไตยในเชิงกระบวนการ และเลือกเส้นทางที่จะแก้ไขปั ญหาการเมืองไทย
โดยอาจไม่ใช้วธิ ี การตามวิถีทางประชาธิ ปไตย ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ขบวนการนักศึกษาอีกไม่นอ้ ย
ซึ่ งมีกระบวนการจัดตั้ง ส่ งต่อทางความคิดจากรุ่ นสู่ รุ่นที่เข้มแข็ง ยังคงมีมุมมองว่าปั ญหาของรัฐบาล
อานาจนิยมแบบทหารและรัฐราชการ (Authoritarian States/Bureaucratic state) เป็ นปั ญหาหลักของ
การเมืองและประชาธิ ปไตยไทยอยู่ แต่ก็ยงั มีนกั กิจกรรมนักศึกษาอีกจานวนไม่นอ้ ยที่ยงั ไม่เกิดการ
ตกผลึกทางความคิด หรื อเลือกเคลื่อนไหวไปในทางใดทางหนึ่ ง และยังคงสงวนท่าทีทางการเมือง
ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของการจัดประเภทขบวนการนักศึกษาในเชิงเป้ าหมายดังกล่าว ยังคงมี
ความซับซ้อนของคาอธิ บาย และทาให้การให้คานิ ยามหรื อจัดกลุ่มขบวนการนักศึกษาที่มีเป้ าหมาย
แตกต่างกันเช่ นนี้ เสมื อนว่าอยู่บนเส้ นความขัดแย้งคนละเรื่ องหรื อคนละประเด็นกัน แม้ว่า จะมี
นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ หลายคนพยายามให้คาอธิ บายของความขัดแย้งนี้ ในมุมที่หลากหลาย
แต่ผวู ้ ิจยั เลื อกที่จะกระชับคานิ ยามความขัดแย้งดังกล่าวให้ส้ ันและกลายเป็ นประเด็นเรื่ องเดียวกัน
มากที่สุด นัน่ คือ การพยายามอธิ บายความขัดแย้งดังกล่าวให้อยูบ่ นนิยามว่าด้วยประชาธิปไตย
ค าอธิ บ ายเรื่ องประชาธิ ป ไตย ของ Yoshifumi Tamada ในการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อง
ประชาธิปไตย การกลายเป็ นประชาธิปไตยและการออกจากประชาธิ ปไตยของประเทศไทย ในงาน
การประชุ มวิชาการรั ฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่ งชาติ ที่กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2551 ซึ่ งได้แบ่งการนิยามประชาธิ ปไตยออกเป็ น 2 รู ปแบบ รู ปแบบหนึ่งคือ ประชาธิ ปไตยในเชิ ง
กระบวนการ อัน เป็ นความหมายของประชาธิ ป ไตยอย่ า งกระชั บ ที่ สุ ด (Necessary) ซึ่ งให้
ความส าคัญกับ วิธี ก ารได้ม าซึ่ ง ผูม้ ี อานาจ โดยหมายถึ ง กระบวนการเลื อกตั้ง และต้องเป็ นการ
เลือกตั้งที่มีการแข่งขันอย่างเสรี ในขณะที่นิยามอีกรู ปแบบ คือการนิยามประชาธิ ปไตยในเชิ งเนื้ อหา
ซึ่ งขยายความประชาธิ ปไตยไปให้ความสาคัญกับรู ปแบบการใช้อานาจของรัฐบาล ประเด็นเรื่ อง
สังคม สิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน สวัสดิการของประชาชน เป็ นต้น (Yoshifumi Tamada, 2551)
เมื่อนามาวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาของไทยภายใต้คานิ ยามดังกล่าว จะพบว่าขบวนการ
นักศึกษาส่ วนใหญ่ยงั คงให้ความสาคัญกับคาว่าประชาธิ ปไตยอยู่ แม้ว่าจะมีเส้นทางที่เกี่ยวพันกับ
การรัฐประหารและวิถีทางที่ไม่เป็ นประชาธิ ปไตยอยูบ่ า้ ง แต่ภาคส่ วนที่เป็ นขบวนการนักศึกษาโดย
ส่ วนใหญ่แล้วก็ยงั คงอยู่คนละข้างกับระบอบการปกครองที่เรี ยกว่าเผด็จการ ดังเช่น กรณี ของ นาย
ธัชพงศ์ แกดา อดี ตนักกิ จกรรมนักศึกษา แกนนากลุ่มเครื อข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิ รูปประเทศ
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ไทย คปท. (ปี พ.ศ. 2556 – 2557) ที่แม้วา่ จะให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการเมืองและขัดขวางการ
เลื อกตั้ง ตามแนวทางของ คปท. ในช่ วงปี พ.ศ. 2557 แต่ ก็ ย งั คงออกมาเคลื่ อนไหวคัดค้านการ
รัฐประหาร ภายหลังการรัฐประหารในปี เดียวกันนั้น เป็ นต้น
ดังนั้น จึงอาจสามารถให้คานิยามของขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ โดยอาศัยเส้นแบ่งของ
คานิยามว่าด้วยประชาธิ ปไตย ภายใต้ภาวะความขัดแย้งทางการเมืองได้ ดังนี้
4.1.2.1 ขบวนการนัก ศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ประชาธิ ป ไตยในเชิ ง เนื้ อ หา
มากกว่าเชิงกระบวนการ
กล่าวคือ เป็ นกลุ่มขบวนการนักศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการใช้อานาจของรัฐบาล
ที่ตอ้ งการให้มีธรรมาภิบาล และมองว่าการไร้จริ ยธรรมทางการเมืองของรัฐบาลประชาธิ ปไตย ที่ทา
ให้เกิดรัฐบาลเสี ยงข้างมากเบ็ดเสร็ จ การทุจริ ตคอรัปชัน่ และเป็ นปรปั กษ์กบั การเมืองภาคประชาชน
ของรั ฐ บาลทัก ษิ ณ ท าให้ ป ระชาธิ ป ไตยในเชิ ง เนื้ อหาภายใต้รั ฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ไม่
สามารถขยายต่อไปได้ภายใต้การกระทาของรัฐบาลทักษิณและพรรคไทยรักไทย ดังนั้น การกระทา
การใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทา้ ทายอานาจรัฐ การสร้างกลไกรัฐธรรมนูญที่
จากัดอานาจรัฐ และอาจรวมถึงการรัฐประหารเพื่อปฏิรูปทางการเมือง จึงอาจเป็ นสิ่ งที่ชอบธรรม ที่
จะทาให้เกิ ดระบอบประชาธิ ปไตยในเชิ งเนื้ อหาที่ เข้มแข็งในอนาคต ซึ่ งในกรณี น้ ี ผูว้ ิจยั หยิบยก
กรณี ศึกษาของขบวนการนักศึกษาประเภทดังกล่าว 3 กลุ่มมาเป็ นกรณี ศึกษาเพื่ออธิบายให้เห็นความ
หลากหลายและระดับความเข้มข้นของเป้ าหมายในทางการเมืองตามระดับเฉดสี ของประชาธิ ปไตย
ได้แก่ (1) สหพันธ์ นิสิตนักศึ กษาแห่ งประเทศไทย (สนนท. 2548 – 2549) (2) ศูนย์ประสานงาน
นักเรี ยนนิ สิตนักศึกษา (ศนศ.) และศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิ ปไตย (ศยป.) และ (3)
กลุ่มเครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ (Young PAD.)
ทั้งนี้ ขบวนการนักศึ กษาตามข้อ (1) และ (2) เกิ ดขึ้ นภายใต้สถานการณ์ ก่อนการ
รัฐประหาร ปี 2549 จึงมีบริ บทเชิ งความคิด และเป้ าหมายที่สนับสนุ นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิ ปไตย เนื่ องจากมองว่ารั ฐบาลทักษิ ณเป็ นสิ่ งที่อยู่ตรงข้ามกับนิ ยามประชาธิ ปไตยในเชิ ง
เนื้ อหาอย่างชัดเจน แต่ก็ยงั คงกังวลกับข้อเรี ยกร้ องที่ ใช้วิธีการอันไม่เป็ นประชาธิ ปไตยของกลุ่ ม
พันธมิตรอยู่บา้ ง ในขณะที่ ขบวนการนักศึกษาตามข้อ (3) เกิ ดขึ้นภายหลังการรัฐประหารปี 2549
และบทเรี ย นของการสร้ า งเงื่ อนไขที่ท าให้เกิ ดการรั ฐประหาร จึ ง มี ค วามชัดเจนในการเลื อกใช้
วิถีทางซึ่ งไม่เป็ นประชาธิ ปไตยมากกว่า 2 กลุ่มแรก ดังรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) กลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กรณี
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ช่วงต้นปี พ.ศ. 2549
ช่วงเวลาการเคลื่อนไหว กุมภาพันธ์ 2549 – กรกฎาคม 2549
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ที่ ม าของปฏิ บ ัติ ก าร เริ่ ม จากที่ เ ลขาธิ ก ารสหพัน ธ์ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาแห่ ง
ประเทศไทย (สนนท.) ในขณะนั้น ได้ข้ ึนเวทีประกาศเข้าร่ วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 โดย สนนท. นาโดย นางสาวกชวรรณ ชัยบุตร ในนาม
เลขาธิ ก ารฯ ส่ วนที ม งานของ สนนท. ในขณะนั้นยัง คงมี ท่ า ที ต่ อกลุ่ ม พัน ธมิ ตรประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยที่แตกต่างกันอยู่บา้ ง ตามแต่การวิเคราะห์หรื อตกผลึกทางการเมืองของนักกิจกรรม
แต่ละคน แต่ ณ ที่น้ ีจะวิเคราะห์ในส่ วนของการใช้ชื่อ สนนท. เคลื่อนไหวโดยเลขาธิ การ สนนท. ซึ่ ง
สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
เป้ าหมายของขบวนการ ในกรณี ดงั กล่าว มีความชัดเจนถึงการสนับสนุ น
ระบอบประชาธิ ปไตยภายใต้คานิ ยามประชาธิ ปไตยในเชิ งเนื้ อหา ที่ ขยายความไปถึ งการปฏิ รูป
การเมือง และสร้างประสิ ทธิ ภาพกลไกการตรวจสอบทางการเมืองในรู ปแบบต่าง ๆ ดังใจความตอน
หนึ่งในการปราศรัยของ กชวรรณ เลขาธิ การ สนนท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 ว่า (กชวรรณ
ชัยบุตร, 2549ก)
มีหลายคนถามว่า หากไม่เอานายกฯ แล้วจะเอาใครขึ้นมาเป็ นนายกฯ เราตอบได้วา่
ถ้าไม่เอานายกฯ ทักษิณแล้ว เราจะเอาสังคมแบบไหน เพราะหากไม่มีนายกฯ ทักษิณ การ
ปฏิรูปการเมืองก็จะเกิดขึ้น จะทาให้มีการปลดล็อกกลไกการตรวจสอบ โซ่ ตรวนที่ล็อกไว้
อยูใ่ นขณะนี้ อย่างเช่น รัฐสภา สื่ อมวลชน ขบวนการของภาคประชาชน และองค์กรอิสระ
จะไม่ถูกกดดันและบีบบังคับ ทาให้สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ ดังนั้น เราต้องปลดปลอก
คอให้กบั ส.ส.ในสภา สิ่ งที่เราต้องการในวันนี้ก็คือ พลังของประชาชนที่จะขับไล่ทรราช
อย่ า งไรก็ ต าม ในเชิ ง วิ ธี ก ารตามรู ป แบบประชาธิ ป ไตยนั้น สนนท.
เพียงต้องการให้นายกทักษิณลาออกจากตาแหน่ง และให้คณะรัฐมนตรี ชุดเดิ มปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อไป
โดยไม่ได้ตอ้ งการให้เกิดสุ ญญากาศทางการเมือง และไม่ตอ้ งการการเปลี่ยนผ่านอานาจโดยไม่ได้มา
จากประชาชน ซึ่ งถือว่าเป็ นเป้ าหมายที่ยงั คงให้ความสาคัญกับนิยามของประชาธิปไตยในเชิงวิธีการ
ด้วย ดังคาให้สัมภาษณ์ของเลขาธิ การ สนนท. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 เกี่ ยวกับท่าทีของ สนนท.
และการเคลื่อนไหวร่ วมกับกลุ่มพันธมิตรฯ ว่า (กชวรรณ ชัยบุตร, 2549ค)
แต่ ไ ม่ ว่ า อย่า งไรการเลื อ กตั้ง ต้อ งด าเนิ น ต่ อ ไปตามครรลองการเมื อ งระบอบ
ประชาธิ ปไตย เพราะหากไม่มีการเลือกตั้งก็จะทาให้เกิ ดสุ ญญากาศทางการเมือง ซึ่ งจะทา
ให้มีรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้ง แม้วา่ การเลือกตั้งในครั้งนี้ จะไม่เป็ นธรรม ไม่ทาให้สังคมมี
ความหวัง เพราะยังมีล๊อคทางการเมืองที่ยงั ไม่ได้ปลด แม้วา่ เงินภาษีของประชาชนที่จะต้อง
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สู ญเสี ยไปทั้ง ๆ ที่สังคมจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะสุ ดท้าย ส.ส. ทั้งหลายก็ยงั คงเป็ น
คนหน้าเก่า แต่การเลือกตั้งต้องดาเนินต่อไป
ถ้าหากจะโทษก็ตอ้ งโทษที่ตวั พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ นวัตร เพราะเป็ นความผิดของตัว
ท่านนายกฯ ที่พยายามใช้การเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตยมาฟอกความผิดของตัวท่าน
แต่ก็อยากจะบอกว่าแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะทาให้ท่านได้กลับมาใหม่แต่ก็ไม่ใช่ ว่าท่าน
จะสามารถฟอกความผิดที่ท่านทามาได้ ทาง สนนท. จึงเรี ยกร้องให้ท่านลาออก
ดัง นั้ น ข้อ พิ จ ารณาที่ ว่ า สนนท. เคลื่ อ นไหวร่ ว มกั บ กลุ่ ม พัน ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย และเป็ นกลุ่มหนึ่งที่ร่วมเรี ยกร้องให้ลม้ รัฐบาลทักษิณด้วยการถวายคืน
พระราชอ านาจ เรี ย กร้ อ งนายกพระราชทาน ตามมาตรา 7 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ดัง ที่ ป รากฏใน
บทความของสถาบันพระปกเกล้าฯ (วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์, มปป.) จึงยังคงย้อนแย้งกับคาสัมภาษณ์
ดังกล่าวอยู่พอสมควร และอาจสรุ ปได้เพียงว่า แม้ขบวนการนักศึกษาที่ เคลื่ อนไหวกับพันธมิ ตร
ประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยในระยะแรกนั้น จะมีจุดร่ วมเดี ยวกันในการเรี ยกร้ องให้นายกทักษิณ
ลาออก แต่ รูปแบบวิธี การเพื่อให้ได้มาซึ่ ง รั ฐบาลใหม่น้ นั แต่ล ะกลุ่ มขบวนการก็ยงั คงมี ทศั นะที่
แตกต่างกัน สนนท. ณ ที่น้ ี จึงมีลกั ษณะของเป้ าหมายที่ให้ความสาคัญนิ ยามประชาธิ ปไตยในเชิ ง
เนื้ อ หาอยู่ แต่ ส าหรั บ วิ ธี ก ารตามวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตยนั้น ยัง สรุ ป ได้ไ ม่ ชัด เจน เนื่ อ งจากการ
เคลื่อนไหวอื่น ๆ ของ สนนท. ในขณะนั้นก็ไม่ได้แสดงออกถึงการคัดค้านนายกมาตรา 7 เลย
อย่างไรก็ตาม บรรดานัก กิ จกรรมนักศึ กษา และองค์กรนัก ศึ ก ษาก็ย งั มี
ประเด็ น และตั้ง ข้ อ สงสั ย ต่ อ สนนท. กั บ การไปเข้ า ร่ วมเวที ข องพัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตย โดยเฉพาะข้อเรี ยกร้องและการเคลื่อนไหวประเด็นของการไม่ยอมรับการเลื อกตั้ง
และนายกมาตรา 7 ซึ่ งกลายเป็ นจุ ด แตกหัก จุ ด หนึ่ งของบรรดาขบวนการนัก ศึ ก ษาในยุ ค นั้น
กลายเป็ นเส้ นทางหลายเส้ นของขบวนการนักศึ กษา ที่ ส่วนหนึ่ งออกมาร่ วมเคลื่ อนไหวกับกลุ่ ม
พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย และอี ก ส่ ว นหนึ่ งยัง คงมี ก ารสงวนท่ า ที แต่ เ ริ่ ม ตั้ง วง
วิพากษ์วิจารณ์ อยู่ห่าง ๆ ในขณะที่ อีกกลุ่ มหนึ่ งที่น่าสนใจ ซึ่ งบรรดากลุ่มกิ จกรรมนักศึ กษาและ
นักศึกษาเข้าร่ วมสนับสนุนเป็ นจานวนมาก หรื ออาจจะมากกว่าที่เข้าร่ วมกับ สนนท. คือ การรวมตัว
ของนิ สิตนักศึกษาหลากหลายสังกัดในนาม “กลุ่มนิ สิตนักศึกษารักประชาชน” ภายใต้การนาของ
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัด ๆ ไป (พลังนักศึกษา "ถึง
เวลาดอกไม้บาน" , 2549)
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2) ขบวนนักศึกษาที่เข้าร่ วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย กรณี ศึกษา ศูนย์ประสานงานนักเรี ยนนิสิตนักศึกษา (ศนศ.) และศูนย์ประสานงาน
เยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (ศยป.)
ช่วงเวลาเคลื่อนไหว มกราคม 2549 – 19 กันยายน 2549
ที่ ม าของขบวนการ เกิ ดขึ้ นจากความพยายามของกลุ่ ม แรงคิ ด ซึ่ ง เป็ น
เยาวชนกลุ่ มหนึ่ ง ที่ เป็ นลู ก หลานอดี ตนักกิ จกรรมที่ร่วมเหตุการณ์ 14 ตุล าคม 2516 ที่ ได้รับการ
ปลูกฝังและซึ มซับอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยกันมาตั้งแต่เด็ก ผ่านการมาร่ วมงานกิจกรรมราลึกและ
กิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ เยาวชนกลุ่มนี้จึงมีการรวมตัวกันทากิจกรรมที่ต่างออกไปจากเด็กทัว่ ไป
กล่าวคือ แทนที่จะไปเที่ยวเล่นดูหนังเป็ นหลัก กลับเป็ นการตั้งวงสนทนาแลกเปลี่ยน และถกเถียง
กันเรื่ องปั ญหาการเมือง เศรษฐกิจ หรื อแม้กระทัง่ ประวัติศาสตร์
ด้วยในสถานการณ์ในช่ วงต้นปี พ.ศ. 2549 การเคลื่ อนไหวของเครื อข่าย
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยมี ความเด่ นชัดมากขึ้ น นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา จากหลาย
สถาบันให้ความสนใจในการไปร่ วมรับฟั งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่ วมชุ มนุ ม ณ ท้องสนามหลวง
กลุ่มแรงคิดจึงเริ่ มปฏิบตั ิการประสานเครื อข่ายเยาวชน โดยการตั้งจุดประสานงานเยาวชนที่มาร่ วม
การชุ มนุ มที่สนามหลวง ในช่ วงปลายเดื อนกุมภาพันธ์ 2549 และพบว่ามีนกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษา
ที่ มาชุ ม นุ ม ร่ วมลงชื่ อแสดงตัวมากกว่า 1,000 คน แต่ ยงั คงกระจัดกระจายไม่ เป็ นกลุ่ ม ก้อน จึ ง มี
แนวคิดที่จะตั้งศูนย์ประสานงานนักเรี ยนนิ สิตนักศึกษา หรื อ ศนศ. ขึ้น และมีการแถลงข่าวเปิ ดตัว
ศูนย์ประสานงานดังกล่าวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ สี่
แยกคอกวัว รวมถึ งออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2549 มี ใจความสาคัญอันเป็ นเหตุ ผลของการจัดตั้ง
เครื อข่ายดังกล่ าวว่า (เปิ ดตัวศูนย์ประสานงานนร.-นิ สิต-นศ. นัดเจอลานโพธิ์ ก่ อนเคลื่ อนทัพบุ ก
สนามหลวง, 2549)
เนื่องจากการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ของนักเรี ยน นิ สิต
นักศึกษา ยังขาดความคล่องตัวในการดาเนิ นงาน จึ งเกิ ดการรวมตัวขึ้นของนักเรี ยน และ
นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา สาหรับเป็ น
ศู น ย์ก ลางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ระหว่ า งกลุ่ ม และองค์ ก รต่ า งๆ ให้ มี ค วามเข้า ใจและ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เป้ าหมายของขบวนการ ไม่ ไ ด้มี สิ่ ง อื่ น ใดนอกจากเป้ าหมายในการ
เคลื่ อ นไหวสนับ สนุ น กลุ่ ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยในนามของนัก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึ กษา หรื อที่ในขณะนั้นเรี ยกว่าพลังเสื้ อขาว ที่เข้าร่ วมและสนับสนุ นการชุ มนุ มขับไล่รัฐบาล
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ภายใต้ความชุ ดความเชื่ อของประชาธิ ปไตยในเชิ งเนื้ อหา ที่ ตอ้ งการรั ฐบาลและกลไกตรวจสอบ
รัฐบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีธรรมาภิบาล ซึ่ งสามารถอนุ มานได้วา่ เป็ นสิ่ งที่อยูต่ รงข้ามกับรัฐบาล
และกลไกตรวจสอบรัฐบาลทักษิณ แต่ทว่า ก็ยงั มีความคิดที่ไม่ลงรอยกันอยูบ่ า้ ง เมื่อกลุ่มพันธมิตร
เลือกที่จะใช้วธิ ีการเรี ยกร้องให้มีนายกรัฐมนตรี พระราชทาน ตามมาตรา 7 แห่ งรัฐธรรมนูญ ดังเช่น
ที่ ยุรชัฏ ให้สัมภาษณ์อธิ บายถึงความคิดเห็นที่แตกแยกกันภายในกลุ่มกับข้อเรี ยกร้องดังกล่าวของ
กลุ่มพันธมิตรฯ
กลุ่ม ณ เวลาตอนนั้นมันก็แตกเป็ นสองสายเหมือน สนนท. มันก็มีท้ งั คนเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามาตรา 7 มันจะแก้ปัญหาได้ไหม มันก็ไม่ใช่ มันเหมือนการกดทับ (ใน
ความคิดพี่นะ) แก้ได้เหมือนหาคนมาแล้วไงการันตีหรอว่าจะแก้ได้เพราะว่าการขัดแย้งช่วง
นั้นเหมือนรากลึ ก มีปัญหาปมนูน้ ปมนี้ เยอะไปหมด มันไม่ใช่แค่เรื่ องว่าใครจะเป็ นนายก
ปั ญหาคอร์ รัปชัน่ ก็มี ปั ญหาโกงกินนูน้ นี่ น้ นั ที่แบบว่ารัฐบาลตอบไม่ได้อธิ บายไม่ได้ สภา
ไม่สามารถจะใช้ถ่วงอานาจของรัฐบาลได้ มันมีปัญหาพวกนี้ แทรกอยูม่ นั ไม่สามารถแก้ได้
ขนาดนั้นในความคิดพี่ (ยุรชัฏ ชาติสิทธิชยั , สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2559)
แต่ทา้ ยที่สุดแล้ว ศนศ. ก็ไม่ได้เสนอทางออกอื่นใด ที่นอกเหนื อจากการ
สนับ สนุ นการชุ ม นุ ม และข้อเสนอตามที่ ก ลุ่ ม พันธมิ ต รเรี ย กร้ อง จนกระทัง่ เกิ ด สุ ญญากาศทาง
การเมือง ในช่วงหลังการเลือกตั้งทัว่ ไปที่เป็ นโมฆะในปี พ.ศ. 2549 และกลายเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่
ทาให้เกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ซึ่ งถือเป็ นการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้วถิ ีทางประชาธิ ปไตย
บทบาทและจุดยืนบนพื้นที่การเมืองภาคประชาชน แม้วา่ กลุ่มดังกล่าวจะ
มีความพยายามรวมตัวเป็ นเครื อข่ายเยาวชน และสร้างให้เยาวชนขึ้นมามีบทบาทกับการเมืองไทย
จนเป็ นที่แตกตื่นในหน้าสื่ อมวลชนอยู่บา้ ง แต่ก็ยงั คงไม่ใช่ บทบาทนาในการชุ มนุ มทางการเมือง
ดังเช่ นที่ ขบวนการนักศึกษาเคยเป็ นมา หากแต่ยงั คงเป็ นเพียงผูเ้ ข้าร่ วมส่ วนหนึ่ งเท่านั้น และเป็ น
เพียงตัวแปรตามบนพื้นที่ของการเมืองภาคประชาชนในช่วงวิกฤติ ดังที่ ยุรชัฏ อธิบายว่า
พี่จะเข้าประชุ มกับผูใ้ หญ่เยอะไม่อยากบอกว่าตัวเองเป็ นตัวแทนเพราะพี่รู้สึกว่าพี่
ไม่ได้ถึงขั้นมีปากเสี ยงขนาดนั้น แต่พี่ก็ได้อยูด่ ว้ ยกระบวนการจัดม๊อบ กระบวนการประชุ ม
เห็ นด้วยไม่เห็ นด้วยก็บอกไป มีแสดงความคิ ดเห็ นบางที่มีพี่ อาร์ ท แสงธรรม เข้ามาด้วย
ไม่ใช่แค่พี่ ตอนนั้นในทีมหัวขบวนที่มีนกั ศึกษาด้วย หลัก ๆ ก็มีพี่ตาล (กชวรรณ เลขาธิ การ
สนนท.) แต่วา่ เค้าไม่ได้มาประชุ มบ่อย ๆ ของพี่เนื่ องจากเดินเข้าออกหลังเวที พี่วา่ งพี่ก็เข้า
มาเป็ นแค่ฝ่ายเสี ยง แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าตามเรา เป็ นบางไอเดียเท่านั้นที่เขารู ้ สึกว่าไว้ก่อน
แล้วกัน (ยุรชัฏ ชาติสิทธิชยั , สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2559)
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นอกจากนี้ หน้าที่แอบแฝงอีกประการ สาหรับขบวนการนักศึกษาดังกล่าว
คือ การเป็ นเสมือนการเพิ่มความชอบธรรมให้กบั กลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ให้เห็ นถึ ง
การมีแรงขับเคลื่อนจากภาคส่ วนที่เป็ นเยาวชนคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งเคยมีบทบาทสาคัญทางการเมืองอยูบ่ น
หน้า ประวัติศาสตร์ ก ารเมื องไทยมาโดยตลอด และการที่ นักเรี ย น นิ สิต นัก ศึกษา ในฐานะพลัง
บริ สุทธิ์ เข้าร่ วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตร ก็ยิ่งทาให้เห็นว่าขบวนการนักศึกษามองรัฐบาลทักษิณเป็ น
ปฏิปักษ์กบั การเมืองและประชาธิ ปไตยไทยเช่นกัน
3) เครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ Young PAD.
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว ปี พ.ศ. 2551
ที่ ม าของขบวนการ จากการชุ ม นุ ม ของพัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยระรอกแรก เมื่อปี 2549 ก่อนการรัฐประหาร ซึ่ งมี การก่อตั้งของ ศูนย์ประสานงาน
นัก เรี ย นนิ สิ ตนัก ศึ ก ษาเพื่ อประชาธิ ป ไตย หรื อ ศนศ. ที่ ค่ อ นข้างมี บ ทบาทในฐานะขบวนการ
นักศึกษาในเวลานั้น แต่วนั เวลาผ่านไป ประกอบกับการไม่ค่อยมีกิจกรรมการรวมตัวของเครื อข่าย
นัก ศึ ก ษาเดิ ม และบทบาทที่ เ ลื อ นลางไปพร้ อ มกับ การยุ ติ ก ารชุ ม นุ ม ครั้ งนั้น อี ก ทั้ง วัย วุ ฒิ ข อง
นักศึกษาในรุ่ นนั้น ก็ทาให้หลายคนขยับจากฐานะของนักศึกษาเยาวชนไปสู่ ประชาชนทัว่ ไป
ในการชุ มนุ มของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยเมื่อปี พ.ศ.
2551 ก็ยงั คงเป็ นอีกครั้งที่ได้รับการตอบรับจากนักเรี ยน นักศึกษา เยาวชนสายเลือดใหม่จานวนมาก
ซึ่ งมี ความสนใจทางการเมื อง ผลัดเปลี่ ย นเข้าไปเคลื่ อนไหวและแสดงออกทางการเมืองแทนที่
เยาวชนและนักศึกษาชุดเก่า
เป้ าหมายของขบวนการ ประเด็นหลักของการออกมามีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของเยาวชนและนักศึกษากลุ่มนี้ ยังคงมีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่ม ศนศ. ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ก่อน
การรั ฐ ประหาร คื อ การสนั บ สนุ น และเข้า ร่ ว มการชุ ม นุ ม กับ กลุ่ ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยอย่างชัดเจน ในฐานะส่ วนหนึ่ งของขบวนการทางการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาล
และเครื อข่ายของทักษิณ ดังที่ วสันต์ วานิ ชย์ ผูป้ ระสานงานเครื อข่ายให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของกลุ่ม
ดังนี้ (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2551)
เครื อข่าย Young PAD. ย่อมาจาก Young People's Alliance for Democracy แปล
โดยรวมก็คือเยาวชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย คาเหล่านี้ มนั บ่งบอกถึ งการ
เคลื่อนไหวที่มีพนั ธกิจ มีการรณรงค์เรื่ องสร้ างการเมืองรู ปแบบใหม่และการปกป้ องความ
ถูกต้อง โดย Young PAD. เองก็จะทาในบริ บทของเยาวชน คือบางทีพนั ธมิตรฯ รุ่ นใหญ่
อาจไม่ได้มาทากิจกรรมกับเด็กและเยาวชนมากนัก Young PAD. จึงเข้ามาช่วยแบ่งเบาใน
ส่ วนนี้
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ในขณะเดี ย วกัน ก็ ยื น อยู่ บ นหลัก ของประชาธิ ป ไตยเชิ ง เนื้ อ หา ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพและคุ ณธรรมทางการเมืองของรัฐบาล มากกว่าความชอบธรรมของ
รั ฐ บาลที่ ม าจากกระบวนการประชาธิ ป ไตย หรื อกล่ า วคื อ กลุ่ ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย ในช่วงปี พ.ศ 2551 รวมถึง Young PAD. เอง ใช้ขอ้ อ้างว่าด้วยรัฐบาลที่ไม่มีคุณธรรม
ทางการเมือง ที่มาเป็ นรัฐบาลเพื่อเป็ นเพียงนอมินีและช่วยเหลืออดีตนายกทักษิณเท่านั้น ทั้งรัฐบาล
สมัคร และรัฐบาลสมชาย ในขณะนั้น จึงไม่มีถูกต้องชอบธรรมที่เกิ ดจากการบริ หารประเทศ ดังที่
วสันต์ ให้สัมภาษณ์ถึงอุดมการณ์ของกลุ่มว่า (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2551)
ตอนก่อตั้งกลุ่มมีเพื่อนที่ช่วยกัน 4-5 คน ซึ่ งเป็ นเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดี ยวกัน โดย
อุดมการณ์ คื อ “ยอมเสี ย เงิ นเพื่อรั ก ษาอวัย วะ ยอมเสี ย อวัยวะเพื่ อรั กษาร่ า งกาย แต่ ย อม
เสี ยชี วิตและร่ างกายเพื่อรักษาธรรมะ” นัน่ หมายความว่าเรากล้า ไม่มีความกลัวที่จะรักษา
ความถูกต้องไว้
เพื่ อ น ๆ ในกลุ่ ม Young PAD. มาจากหลาย ๆ สถาบัน พวกเราจะมี สิ่ ง หนึ่ ง ที่
เหมื อนกันคื อ “เรามีธรรมนาหน้า ” คาว่าธรรมในที่ น้ ี มันแปลได้สองอย่าง คื อมีท้ งั คาว่า
‘ธรรมะ’ และคาว่า ‘ทา’ ธรรมะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าในการเคลื่ อนไหวที่ถูกต้อง
ส่ วนคาว่าทาก็คือการลงมือทาจริ ง เราไม่ได้ต้ งั กลุ่มขึ้นมาเพื่อมีไว้แอ็กอาร์ ต สร้างภาพ หรื อ
แค่ออกมาแถลงการณ์แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
นอกจากนี้ ระดับความเข้มข้นที่ให้ความสาคัญกับนิ ยามประชาธิ ปไตยใน
เชิ ง กระบวนการที่ น้อ ยลงมากขึ้ น โดยเฉพาะการไม่ ย อมรั บ การได้ม าซึ่ ง รั ฐบาลตามวิธี ก ารใน
ระบอบประชาธิ ปไตยของรัฐบาลสมัคร สุ นทรเวช อย่า งชัดเจน และเสนอทางเลื อกให้รัฐบาล
ประกาศลาออกทั้ง คณะ เพื่ อ ให้เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง ดัง ปรากฏตามแถลงการณ์
เครื อข่ายเยาวชนกู้ชาติ ฉบับที่ 1/2551 เรื่ อง การประกาศจุ ดยืนกลุ่ มเครื อข่ายเยาวชนกู้ชาติ ข้อ 2
ใจความดังนี้ (เครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ, 2551)
วิกฤตการณ์ บา้ นเมือง ซึ่ งขณะนี้ ทางออกทางเดี ยวที่ เหลื ออยู่ ต้องเกิ ดจากสามัญ
สานึกและความเสี ยสละของนักการเมือง เป็ นหลักเท่านั้น ดังนั้นเครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ ขอ
ร้ องเรี ยนให้รัฐบาลภายใต้การนาของนายสมัคร สุ นทรเวช ประกาศลาออกทั้งคณะ เพื่อ
ปลดชนวนความขัดแย้ง ซึ่ งมีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างขึ้น
ท้า ยที่ สุ ด แม้ว่ า รั ฐ บาลของนายสมชาย วงศ์ ส วัส ดิ์ จากพรรคพลั ง
ประชาชน จะสามารถเข้ามาเป็ นรั ฐบาลได้อีก ครั้ ง แต่ก็เกิ ดการรั ฐประหารเงี ยบจนสถานการณ์
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ทางการเมืองนาไปสู่ การเปลี่ ยนขั้วทางการเมืองในที่สุด โดยวิธีการที่อาจเรี ยกได้ว่าไม่ได้เกิ ดจาก
ความชอบธรรมของการเลือกตั้ง หรื อยืนอยูบ่ นนิยามประชาธิ ปไตยในเชิงกระบวนการสักเท่าไหร่
ดังนั้น การจัดกลุ่มขบวนการดังกล่าวว่าให้ความสาคัญกับประชาธิ ปไตย
ในเชิ งเนื้ อหา มากกว่าประชาธิ ปไตยในเชิ งกระบวนการ จึงมีความชัดเจนเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังมี
ข้อสั ง เกตว่า เป้ าหมายของขบวนการดัง กล่ า ว มี ค วามแนบแน่ นเป็ นเนื้ อเดี ย วกับ กลุ่ ม พันธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยมากกว่าขบวนการ ศนศ. ทั้งนี้ เนื่ องจาก Young PAD. (และรวมไปถึง
กลุ่ มสาธิ ตมัฆวานด้วย) มี กระบวนการจัดตั้งที่มาจากผูใ้ หญ่ในรู ปแบบ Top-Down มากกว่า ซึ่ ง
เกิดขึ้นโดยความตั้งใจจากที่เห็นความสาเร็ จและการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนนักศึกษาในการชุ มนุ มปี
พ.ศ. 2549 ที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กบั การชุ มนุ ม จึงทาให้การชุ มนุ มทางการเมืองรอบใหม่น้ ี
ต้อ งมี อ งค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ขึ้ น มารองรั บ ลู ก หลานของผู ้ที่ ม าร่ ว มชุ ม นุ ม ให้ เ ด็ ก ได้มี พ้ื น ที่ ใ นการ
แสดงออกเช่นเดียวกับผูป้ กครองด้วย ซึ่ งแตกต่างจากกระบวนการจัดตั้งของ ศนศ. และ ศยป. ในปี
พ.ศ. 2549 ที่เกิดจากความริ เริ่ มของเยาวชนและนักศึกษามากกว่า
4.1.2.2 ขบวนการนักศึกษาที่ให้ความสาคัญกับประชาธิ ปไตยในเชิงกระบวนการ
เป็ นกลุ่มขบวนการนักศึกษาที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการได้มาซึ่ งรัฐบาลตาม
ระบอบประชาธิ ปไตย อันเป็ นพื้นฐานของนิ ยามประชาธิ ปไตยเชิ งกระบวนการ แต่ก็ไม่ได้ปฏิ เสธ
นิยามประชาธิ ปไตยในเชิงเนื้อหา ที่ยงั คงต้องการหลักประกันด้านสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน และ
รัฐบาที่มีธรรมาภิบาลอยู่ เพียงแต่ยงั คงยึดมัน่ ในระบบการเลือกตั้งเพื่อรักษานิ ยามประชาธิ ปไตยขั้น
พื้นฐานให้ดารงอยู่ เน้นกระบวนการแก้ไขปั ญหาตามระบอบประชาธิ ปไตย และปฏิเสธรัฐบาลที่เข้า
สู่ อานาจโดยมาจากการรัฐประหาร อานาจนอกระบบ หรื อไม่ได้ชนะมาจากกระบวนการเลือกตั้ง
ในกรณี น้ ี ผูว้ ิจยั หยิบยกกรณี ศึกษาของขบวนการนักศึกษาประเภทดังกล่าว 2 กลุ่ม
มาเป็ นกรณี ศึก ษา ได้แก่ (1) ขบวนการนัก ศึ ก ษาที่ ต่อต้า นการรั ฐประหาร และผลพวงของการ
รั ฐ ประหาร ปี พ.ศ. 2549 และ (2) สนนท. กับ การเข้า ร่ ว มกับ กลุ่ ม แนวร่ ว มประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตยแห่งชาติ (นปช.) ในปี พ.ศ. 2553
1) เครื อข่ายกลุ่มกิจกรรมต้านรัฐประหาร พ.ศ. 2549
ที่มาของขบวนการ ด้วยท่าทีของกลุ่มการเมือง กลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิ ปไตย และแนวร่ วมนักศึกษาในช่วงก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ที่ดูซบเซาลง
และเงียบหายไปพักใหญ่หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้เกิดกลุ่มขบวนการใหม่ที่ออกมา
ปกป้ องหลักการของประชาธิ ปไตย ในเชิ งกระบวนการเข้าสู่ อานาจ ที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการ
รัฐประหารอย่างจริ งจัง โดยรวมตัวกันในนาม “กลุ่มเครื อข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร” ซึ่ งมีแนว
ร่ วมสาคัญในระยะแรกเป็ นกลุ่มนักศึกษา นัน่ ก็คือ กลุ่มโดมแดง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) ศูนย์
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ข่าวสารกิ จกรรมนักศึกษา สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย (สนนท.ชุ ดใหม่) ประกอบกับ
เครื อข่า ยภาคประชาชนอื่ น ๆ ได้แก่ พรรคแนวร่ วมภาคประชาชน เครื อข่ ายพิท กั ษ์เจตนารมณ์
พฤษภา 35 กลุ่มวารสารฟ้ าเดียวกัน กลุ่มกรรมกรปฏิรูป เป็ นต้น
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว หลัง 19 กันยายน 2549 - ตุลาคม 2550
เป้ าหมายของขบวนการ ในระยะแรกมี ค วามชัด เจนอย่า งมากในการ
คัดค้านการรัฐประหาร คณะรัฐประหาร (คมช.) รวมไปถึงรัฐบาลทหารในขณะนั้น แต่ก็ตอ้ งเจอกับ
แรงต่อต้านพอสมควรจากหลายฝ่ าย รวมถึ งกลุ่ มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยที่ มีท่า ที
เพิ ก เฉยต่ อการรั ฐประหารดัง กล่ า ว ประกอบกับ มี ป ระชาชนบางกลุ่ ม แสดงท่ า ที ส นับสนุ นการ
รัฐประหารเพื่อขับไล่รัฐบาลทักษิณด้วย เป้ าหมายในระยะต่อมาจึงปรับไปสู่ การดาเนิ นการอื่น ๆ
เพื่อคัดค้านผลพวงจากรัฐประหาร เช่น การรณรงค์ไม่รับร่ างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 เป็ นต้น
ทั้ง นี้ ข่ า วสารที่ ป รากฏส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นรั ฐ ประหารใน
ช่วงแรกนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นเหตุการณ์หรื อการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น
การชุ มนุ มของกลุ่มต่าง ๆ ในวันที่ 22 กันยายน 2549 ภายหลังการรัฐประหาร เป็ นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษาที่มีท่าทีให้คณะรัฐประหารคืนอานาจให้ประชาชนโดยเร็ ว และยุติการปิ ดกั้น
สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ดังปรากฏเป็ นข้อเรี ยกร้องในแถลงการณ์ ของกลุ่มนักกิจกรรมในนาม
สนนท.5 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ดังนี้ (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2549)
1) ขอให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข เร่ งคืนอานาจให้ประชาชน และให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ ว
2) สาหรับการสรรหาคณะร่ างรัฐธรรมนูญ ขอให้เป็ นไปโดยมีกระบวนการการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน โดย 1. เปิ ดให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชั้น โดยไม่จากัดวุฒิ
การศึกษา 2. จะต้องมีกระบวนการสรรหาที่โปร่ งใส
3) เปิ ดให้มีการลงประชามติก่อนการประกาศใช้
4) ขอให้ยกเลิกการลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
5) ขอให้ยตุ ิการแทรกแซงเสรี ภาพสื่ อมวลชน
6) ขอให้ยกเลิ กคาสั่งห้ามชุ มนุ มทางการเมืองเกิ นกว่า 5 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อย่างน้อยสาหรับ การจัดประชุ มทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ประชาธิ ปไตย เชื่อมัน่ ในพลังประชาชน

5

เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีการประชุมสมัชชาประจาปี ของ สนนท. เพื่อเลือกเลขาธิการ สนนท. และ
กรรมการบริ หารขึ้นมาใหม่ จึงเท่ากับว่าขณะนั้นไม่มีเลขาธิการ สนนท. ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริ ง
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ในขณะที่ขบวนการนักศึกษาอื่น ๆ มีกิจกรรมเชิ งสัญลักษณ์ทวั่ ไปในการ
ต่อต้านการรั ฐประหาร ตลอดจนการแสดงออกถึ งการอยู่เคี ยงข้า งภาคประชาชนในการต่อต้า น
รั ฐประหาร เช่ น กลุ่ ม โดมแสบ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และกลุ่ ม ประชาธิ ปไตยไม่ใ ช่ แค่ กิ๊ ก
(กปก.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ ประณามการสลายชุ มนุ มของกลุ่มคนต่อต้านการ
รัฐประหารที่บา้ นสี่ เสาเทเวศร์ โดยมีใจความยืนยันถึงที่มาของการชุมนุม ที่ปฏิเสธรัฐบาลที่ มาจาก
การรั ฐประหาร อันไม่เป็ นไปตามกระบวนการประชาธิ ป ไตย รวมถึ งมีการใช้ความรุ นแรงและ
ละเมิดสิ ทธิการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ดังนี้ (กลุ่มโดมแสบ และกลุ่มประชาธิ ปไตย
ไม่ใช่แค่กิ๊ก, 2550)
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ จ้า หน้ า ที่ ต ารวจใช้ ก าลัง เข้า สลายการชุ ม นุ ม ของแนวร่ ว ม
ประชาธิ ปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.) เมื่อช่วงค่าวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2550 ที่หน้าบ้านสี่ เสา
เทเวศน์ นั้น เรา-นักศึกษากลุ่ มโดมแสบและกลุ่มประชาธิ ปไตยไม่ใช่ แค่กิ๊ก (กปก.) ใน
ฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ไปร่ วมชุมนุมด้วยในวันนั้น...
ส่ วนเป้ าหมายในเชิ งการคัดค้านผลพวงของการรัฐประหารนั้น ส่ วนใหญ่
มีประเด็นอยู่ที่การคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ตั้งแต่กระบวนการประชามติ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การเคลื่ อ นไหวรณรงค์ ค ว่ า ร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. 2550 ของกลุ่ ม โดมแดง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีประเด็นที่คดั ค้านได้แก่ (1) ในแง่ที่มาของสภาร่ างรัฐธรรมนู ญ ที่ให้
คมช. แต่งตั้ง จนเป็ นข้อสังเกตว่า สภาร่ างรัฐธรรมนูญชุ ดดังกล่าวเป็ นเพียงเนติบริ กรให้กบั คมช.
เพื่อร่ างกฎหมายทาลายฝ่ ายตรงข้าม (2) ในขณะเดี ยวกันเนื้ อหาของรัฐธรรมนู ญ ก็มีความไม่เป็ น
ประชาธิ ปไตยในเชิ งกระบวนการอยูห่ ลายส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกาหนดให้ สมาชิ กวุฒิสภา
มาจากการแต่งตั้ง และการกาหนดให้สมาชิ กวุฒิสภามีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งองค์กรอิสระ
ซึ่ งอาจท าให้ ก ระบวนการตรวจสอบถู ก ผูก ขาดโดยกลุ่ ม การเมื อ งบางกลุ่ ม และไม่ ยึ ด โยงกับ
ประชาชน (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553)
แม้กลุ่มโดมแดงจะเป็ นแค่ขบวนการหนึ่ งภายใต้ขบวนการภาคประชาชน
อื่น ๆ ที่คดั ค้านผลพวงจากการรัฐประหารดังกล่าว แต่ก็สามารถสร้างพื้นที่ในการสื่ อสารรณรงค์ได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ที่ โ ป ส เ ต อ ร์ ร ณ ร ง ค์ ค ว่ า ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกดึงออกโดยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กลายเป็ นประเด็นกระตุน้ ต่อม
สิ ทธิ เสรี ภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนทาให้ เกิ ดกระแสในหมู่นักศึ กษาเพื่อตั้ง
คาถามถึ งการลงประชามติรัฐธรรมนู ญฉบับดังกล่าว ดังปรากฎตามแถลงการณ์ กลุ่มโดมแดง เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ดังนี้
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กลุ่มโดมแดงในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่ งชุ มชนธรรมศาสตร์ เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าว
เป็ นการจงใจลิดรอนสิ ทธิ ทางการเมือง ปิ ดกั้นการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของนักศึกษา ซึ่ งเป็ น
พฤติกรรมของพวกเผด็จการโดยแท้ และโดยเจ้าหน้าที่ในระดับล่างย่อมไม่มีเจตจานงที่จะ
ทาเช่ นนี้ จึ งขอประณามผูท้ ี่อยู่เบื้ องหลังการปลดโปสเตอร์ ของกลุ่ ม นอกจากนั้น ภายใต้
สังคมการเมืองไทยที่ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของเผด็จการทหารมายาวนานกว่า 9 เดือน
เราขอเรี ยกร้องให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง รู ้ จกั แยกแยะความเป็ นส่ วนตัวของท่านที่สนับสนุ น
หรื อรับใช้ คมช. กับความเป็ นมหาวิทยาลัยซึ่ งไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
โดยให้คงเหลือพื้นที่แห่งเสรี ภาพไว้ในมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ไม่ละอายใจมากนัก เมื่อต้อง
กราบไหว้ผปู ้ ระศาสน์การ นายปรี ดี พนมยงค์ (กลุ่มโดมแดง 27 มิถุนายน 2550) ("โดม
แดง" ประณามผูบ้ ริ หาร มธ. ปลดโปสเตอร์ คว่ารธน. เกลี้ยง !, 2550)
2) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท. ปี 2553) กับการเข้า
ร่ วมการชุมนุมกับกลุ่มแนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ที่มาของขบวนการ ที่ทาให้ สนนท. ตัดสิ นใจเข้าร่ วมการชุ มนุ มกับกลุ่ ม
นปช. เริ่ ม จากปั จ จัย แรกคื อ กรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ ภายใต้ก ารน าของ ตี้ อนุ ธี ร์ เดชเทวพร
เลขาธิการ สนนท. 2552 – 2553 และปัจจัยที่สองคือการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ น
เศรษฐกิ จ การเมือง และสังคม ตลอดจนสถานการณ์ การเคลื่ อนไหว (Movement) ของกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อนามาใช้ในการร่ วมกันกาหนดทิศทางและจุดยืนของ สนนท. และขบวนการนักศึกษา ซึ่ งการ
สมัชชา สนนท. ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2553 หรื อการสัมมนากลางเทอม ของ สนนท. ได้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ผา่ น 2 มุมมองสาคัญ ได้แก่
มุ มมองแรก คื อ ตัวขบวนการนักศึ กษาและสภาพการณ์ โดยทัว่ ไปของ
นักศึ กษา ณ ขณะนั้น ที่ ประกอบไปด้วยความไม่สนใจทางการเมื องและทัศนคติการดู ถูกคนจน
(อนุธีร์ เดชเทวพร อ้างถึงใน ฉัตรสุ ดา หาญบาง, 2553)
นักศึกษาก็อยู่ในฐานะชนชั้นกลาง ในขณะที่ชนชั้นรากหญ้าออกมาเรี ยกร้องเพื่อ
ประชาธิ ปไตยที่มีความเสมอภาคมากขึ้น นักศึกษาส่ วนใหญ่ที่เป็ นคนชนชั้นกลางก็เกิ ด
ทัศ นะดู ถู ก ดู แ คลน ไม่ เ ข้า ใจ และมองว่า เป็ นการก่ อ ความวุ่ น วายในสั ง คม ส่ ง ผลให้
นักศึกษาส่ วนใหญ่เห็ นคล้อยไปกับชนชั้นกลางที่พอใจกับเสรี ภาพในการใช้ชีวิตบางส่ วน
พอพูดถึงความเสมอภาคก็จะมีทศั นะที่ดูถูกและแย้งขึ้นมาในทันที
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มุมมองที่ สอง คือ การประเมินสถานการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคมภายนอก ซึ่ งนักศึกษาก็วิเคราะห์ว่าเป็ นโอกาสทางการเมือง ที่สถานการณ์ ทางการเมืองเริ่ ม
สุ กงอม และขบวนการ นปช. มีความเข้มข้นของการเคลื่อนไหวอย่างมาก และมีการขยายฐานของ
มวลชนของเสื้ อแดงออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่ งมีท้ งั ปริ มาณและการเป็ นมวลชนที่มีคุณภาพมากขึ้น
สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ว นท าให้ ค วามคิ ด ของนัก ศึ ก ษาในการมองมวลชนคนเสื้ อแดงเปลี่ ย นไป (อนุ ธี ร์
เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559)
ช่วงเวลาการเคลื่อนไหว กุมภาพันธ์ 2553 – พฤษภาคม 2553
เป้ าหมายของขบวนการ จากการวิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จ จัย ทั้ง ภายในและ
ภายนอกขบวนการ ที่ ก ล่ า วมา ล้วนเป็ นตัวก าหนดให้ทิ ศ ทางการเคลื่ อนไหวไหวของ สนนท.
เปลี่ยนไปในแนวทางเดียวกับ นปช. หรื อคนเสื้ อแดงมากขึ้น โดยเน้นไปที่บทบาทในการหนุนเสริ ม
ขบวนการ นปช. ในการต่อต้านอานาจนอกระบบและการรัฐประหาร ซึ่ งเป็ นหลักการพื้นฐานของ
สนนท. อยู่แล้ว อีกทั้งยังตรงกับนิ ยามประชาธิ ปไตยในเชิ งกระบวนการ ที่สนใจความชอบธรรม
ของกระบวนการเข้ามาเป็ นรัฐบาลหรื อการเลือกตั้งเป็ นอย่างมาก อันนาไปสู่ การร่ วมเคลื่อนไหวกับ
นปช. ในการเรี ยกร้ องให้รัฐบาลอภิ สิทธิ์ ยุบสภา และเข้าสู่ กระบวนการเลื อกตั้งอีกครั้ งหนึ่ งในปี
พ.ศ. 2553 (อนุ ธีร์ เดชเทวพร,สัมภาษณ์ , 2559) ดังปรากฏตามแถลงการณ์ ที่ร่วมกับ สหพันธ์นิสิต
นักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) เรื่ อง “รัฐบาลจงยอมรับการเรี ยกร้องประชาธิ ปไตยของประชาชน”
ซึ่ งมีเนื้ อหายืนยันในการยึดหลักการประชาธิ ปไตยโดยการเลื อกตั้ง โดยมีขอ้ เรี ยกร้ องต่อรั ฐบาล
อภิสิทธิ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 ดังนี้ (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย, 2553)
1) ขอให้ รั ฐ บาลจงยอมรั บ การเคลื่ อ นไหวและเสี ยงสะท้อ นของ
ประชาชนคนส่ วนใหญ่ของประเทศ ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้วา่ คนเสื้ อแดงคือคนส่ วนใหญ่
ของประเทศนี้ รั ฐบาลต้องยุบ สภาแล้วจัดให้มี การเลื อกตั้ง ใหม่ เพื่อนาไปสู่ วิถี ท างตาม
ระบอบประชาธิ ปไตย และนารัฐธรรมนูญปี 2540 มาแก้ไขมาตราที่เป็ นอามาตยาธิ ปไตย
ออกไป แล้วนากลับมาใช้ เนื่ องจากรัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั ได้มาโดยไม่ชอบธรรมจาก
การรัฐประหาร
2) ขอประณามบุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ เ ป็ นอี แ อบทางการเมื อ ง
ที่พยายามต่อต้านหรื อขัดขวาง เพื่อให้กลุ่มคนเสื้ อแดงยุติการเคลื่อนไหวที่จะถึงนี้ โดยอ้าง
เหตุผลว่าจะนาไปสู่ ความรุ นแรง ซึ่ งเป็ นการสร้างภาพไว้เกินจริ งว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้
เป็ นที่น่าหวาดกลัว ทั้งที่แนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้ อแดงเป็ นแนวทางสันติวิธี
และเป็ นไปตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชนทุกประการ

116
3) ขอให้ ก องทัพ วางท่ า ที อ ยู่นิ่ ง เฉยและห้ า มสร้ า งเงื่ อ นไขในการท า
รัฐประหาร ไม่วา่ เงื่อนไขใดหรื อกรณี ใดก็ตาม
4) ด้ว ยความที่ ก ารเคลื่ อ นไหวในครั้ งนี้ เป็ นสิ ท ธิ อ ัน ชอบธรรมตาม
รัฐธรรมนู ญของประชาชน รัฐบาลจึงไม่มีสิทธิ์ ใด ๆโดยเด็ดขาดที่จะออกกฎหมายพิเศษ
เพื่อสร้างเงื่อนไขในการปราบปรามประชาชน ซึ่ งจะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชน
4.1.2.3 ขบวนการนักศึกษาอื่นๆ เคลื่อนไหวโดยพยายามสงวนท่าทีทางการเมือง
กรณี ศึกษา เครื อข่ายนิสิตนักศึกษารักประชาชน ภายใต้การนาของ อมธ.(พ.ศ.2549)
ที่มาของขบวนการ เครื อข่ายนิ สิตนักศึกษารักประชาชน เกิ ดจากการประสานงาน
เครื อข่ า ยนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในช่ ว งต้ น ปี พ.ศ. 2549 ภายใต้ ก ารน าขององค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เล็งเห็นปั ญหาที่เกิดขึ้นภายใต้การนาของรัฐบาลทักษิณ 2 แต่ก็ยงั สงวน
ท่าทีกบั การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ทั้งนี้ เนื่ องจากประสบการณ์และ
บทเรี ยนจากการชุ มนุ มทางการเมื องขนาดใหญ่ในอดี ต ที่อาจก่ อให้เกิ ดการนองเลื อดและไม่ใ ช่
คาตอบของการแก้ไขปั ญหาในวิกฤติการเมืองเช่นนี้ ประกอบกับการมองว่า การเคลื่อนไหวควรจะ
มีการดาเนิ นการมากกว่าแค่การออกแถลงการณ์ทางการเมือง ดังที่องค์การนักศึกษาเคยดาเนินการ
มาในอดีต (ธนาชัย สุ นทรอนันตชัย, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559)
สิ่ งที่ อมธ. ทาเริ่ มจากการระดมความคิดเห็ นเพื่อประเมินสถานการณ์ และกาหนด
ทิ ศ ทางในการเคลื่ อ นไหว โดยมี นัก กิ จ กรรมรุ่ น ก่ อ น ๆ เข้า มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละให้
คาแนะนา จนได้ขอ้ สรุ ปที่จะเคลื่ อนไหวด้วยการล่ ารายชื่ อเพื่อนานายกทักษิ ณเข้าสู่ กระบวนการ
ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ และเริ่ มสร้างเครื อข่ายปฏิบตั ิการร่ วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
(สุ รพงษ์ บุญเดชารักษ์, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2559)
ช่วงเวลาการเคลื่อนไหว มกราคม 2549 – มีนาคม 2549
เป้ าหมายของขบวนการ แม้วา่ สิ่ งที่เครื อข่ายนิสิตนักศึกษารักประชาชนทาจะเป็ นสิ่ ง
ที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ในฐานะที่ให้ความสาคัญกับนิ ยาม
ประชาธิ ป ไตยในเชิ ง เนื้ อ หาที่ ต้อ งการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง แต่ ท ว่ า
ขบวนการนักศึ กษากลุ่มนี้ ก็ให้ความสาคัญกับนิ ยามประชาธิ ปไตยในเชิ งวิธีการเช่ นกัน กล่าวคื อ
พวกเขายัง คงปฏิ บ ัติ ก ารตามเส้ น ทางที่ อ ยู่ ใ นกติ ก าประชาธิ ป ไตย โดยใช้ ก ระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั กระบวนการตรวจสอบของประชาธิ ปไตยในเชิ งเนื้ อหาให้
มากขึ้น ซึ่ งอาศัยหลักเกณฑ์วธิ ีการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 304
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และในขณะเดี ยวกัน อมธ. ก็เพี ยงต้องการสร้ างทางเลื อกของการปฏิ เสธรัฐบาล
ทักษิณ แต่ไม่ได้ตอ้ งการใช้วิธีการที่อาจเบี่ยงเบนต่อประชาธิ ปไตยในเชิ งกระบวนการ ดังปรากฏ
ตามเหตุผลจากบทสัมภาษณ์อุปนายก อมธ. ในเว็บไซต์ประชาไท ดังนี้
แต่ในครั้งนี้ ทาง อมธ. ต้องการสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์
ทางการเมื อง เนื่ องจากสภาวะการเมื องไทยในปั จจุ บ นั ดู เหมื อนว่าสัง คมจะมองไม่เห็ น
ทางออก เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเป็ นผูท้ ี่ออกมาหาแนวทาง การออกมาเคลื่อนไหว
ของประชาชนจานวนหลายหมื่ นคนก็ แสดงให้ตระหนักแล้วว่า ประชาชนต้องการเห็ น
ความเปลี่ยนแปลง
อย่างกรณี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ก็มีนกั ศึกษาจานวนหนึ่ งเข้าร่ วมการชุ มนุ ม แต่
ส่ วนใหญ่ไปในลักษณะปั จเจก นักศึกษาบางส่ วนเห็นว่าเวทีน้ นั ก็ยงั ไม่ใช่เวทีของนักศึกษา
ทาให้หลายคนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นเราจึงอยากสร้างพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อ
เป็ นทางออก (อมธ. เตรี ยมผนึกกาลัง นศ. ทัว่ ประเทศเขย่าบัลลังก์ "ทักษิณ", 2549)
โดยขบวนการดังกล่าวให้ความสาคัญกับเหตุผลสามประการหลักของการเคลื่อนไหว
คื อ (1) ต้อ งการจุ ด ประกายกระตุ ้น ให้ ภ าคประชาชนตระหนัก และสนใจในการตรวจสอบ
นักการเมือง (2) คือเป็ นเสมือนการให้ความรู้และข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ และ (3) มองว่า
ยังมีประชาชนและนักศึกษาอีกจานวนมากที่วา่ ควรจะทาอะไรสักอย่าง แต่ไม่ใช่การไปร่ วมชุ มนุ ม
กับกลุ่มพันธมิตรฯ (ธนาชัย สุ นทรอนันตชัย, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2559)
การเคลื่อนไหวตามเป้ าหมายดังกล่าว ยังรวมไปถึงการรณรงค์ของกลุ่มนิ สิตนักศึกษา
รักประชาชน ที่เรี ยกว่า Vote for NO VOTE หรื อ การรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ งดออกเสี ยง
เพื่อประท้วงการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2549 ซึ่ งถึงแม้วา่ จะมีคนให้ความสนใจไม่มาก
นัก แต่ก็ถือว่าเป็ น การเผยแพร่ เครื่ องมื อใหม่ของประชาธิ ปไตยไทย ให้คนรู ้ จกั สิ่ งที่ เรี ยกว่า NO
VOTE จนกระทัง่ มีผรู ้ ณรงค์เรื่ องนี้ มากขึ้นในครั้งต่อ ๆ มา ในขณะเดียวกันการ NO VOTE ก็ยงั คง
เป็ นส่ วนหนึ่งของวิธีการประท้วงตามนิยามของประชาธิ ปไตยในเชิงวิธีการ ที่กาหนดว่าการเลือกตั้ง
ที่เกิดขึ้นต้องเป็ นการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันอย่างเสรี ดว้ ย
4.1.3 วิเคราะห์ ขบวนการนักศึกษาในเชิงองค์ กร และผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การเมือง
ตามกรอบการศึกษาขบวนการนักศึกษาไทยแบบเดิม สามารถจัดกลุ่มประเภทองค์กรของ
ขบวนการนัก ศึ ก ษา ภายใต้มิ ติ ก ารวิเ คราะห์ 2 มิ ติ ได้แ ก่ มิ ติ ข องความเป็ นทางการ (Formal-
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Informal) และมิติของการประสานงานข้ามมหาวิทยาลัย (Multi-University) ซึ่ งสามารถแบ่งองค์กร
ของขบวนการได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1) องค์กรอย่างเป็ นทางการ ทางานประสานงานข้ามมหาวิทยาลัย
2) องค์ก รอย่า งเป็ นทางการ ท างานบริ หารกิ จกรรมนัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ได้แก่
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
3) องค์กรอย่างไม่เป็ นทางการ โดยมี สมาชิ กเป็ นนักศึ กษาภายในมหาวิทยาลัยเดี ยวกัน
ได้แก่ กลุ่ มกิ จกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง อาจปรากฏในรู ปแบบของชุ มนุ ม/ชมรม ที่ มี
ระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ หรื อกลุ่มอิสระที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามระเบียบ
4) เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการ ทางานประสานงานข้ามมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ องค์กรหรื อเครื อข่ายของขบวนการนักศึ กษาแต่ละประเภทนั้น นอกจากจะมี ความ
แตกต่างตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นแล้ว ยังคงมีลกั ษณะเฉพาะหรื อบทบาทในฐานะขบวนการทางสังคม
ที่ทาให้การเคลื่ อนไหวแตกต่างกันด้วย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทาให้องค์กรนักศึ กษาแต่ละประเภท ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันภายใต้บริ บทของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิ ดขึ้น
ในช่วง พ.ศ. 2549 – 2553 ดังจะได้อธิ บายและยกตัวอย่างต่อไป
4.1.3.1 องค์กรอย่างเป็ นทางการทางานประสานงานข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ นองค์ก รประเภทที่ เรี ยกได้ว่า เป็ นภาพอุ ดมคติ ข องขบวนการนัก ศึ ก ษาไทยที่
ทางานประสานกันในระดับชาติ มี แกนกลางเป็ นหน่ วยงานประสานงานและกาหนดทิ ศทางการ
เคลื่ อนไหวของขบวนการร่ วมกัน มี ต้น แบบมาจากศู นย์ก ลางนิ สิ ตนัก ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
(ศนท.) ในช่ วงปี พ.ศ. 2516 ที่ถือว่าเป็ นยุคทองของขบวนการนักศึกษาที่เข้มแข็ง จนกระทัง่ มีการ
ปรับบทบาทและเปลี่ยนรู ปแบบขององค์กรนา จนกลายมาเป็ น สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศ
ไทย (สนนท.) ในปั จจุบ นั ซึ่ งดู เหมื อนว่าจะถูกลดบทบาทนาลงอย่างมากภายใต้สถานการณ์ ทาง
การเมืองที่เปลี่ยนไป
อย่า งไรก็ ต าม องค์ก รอย่า งเป็ นทางการที่ มี โครงสร้ า งและกฎระเบี ย บที่ ชัดเจน
อย่าง สนนท. ได้กลายเป็ นอุปสรรคอย่างมากต่อการเคลื่ อนไหวของขบวนการนักศึกษาในบริ บท
ของความขัดแย้งทางการเมือง และสังคมข้อมูลข่าวสารยุคสื่ อสังคมออนไลน์ ดังจะได้อภิปรายจาก
กรณี ศึกษาของ สนนท. ที่ประสบปั ญหาเงื่อนไขของโครงสร้ างองค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้ โดยแบ่งประเด็นในการอภิปรายเป็ นประเด็น และกรณี ศึกษา ดังนี้
1) โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรของ สนนท.
เดิ ม ที น้ ัน ด้วยโครงสร้ า งของ สนนท. ที่ ค่ อนข้า งมี ค วามแข็ง มี ก ารจัด
โครงสร้างในลักษณะของการจัดตั้ง (Organized) มีระเบียบข้อบังคับที่ชดั เจน มีการกาหนดบทบาท
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และหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน และโครงสร้ างของผูน้ านักศึกษา ทาให้ สนนท. สามารถทาหน้าที่ท้ งั
การเป็ นองค์ก รประสานงานและเป็ นองค์ ก รปฏิ บ ัติ ก ารได้ใ นเวลาเดี ย วกัน และในส่ ว นของ
อุดมการณ์ ทางการเมืองที่ ส่งผลต่อวัฒนธรรมและการจัดตั้งองค์กรนั้น แม้ว่านักศึ กษาจะมีความ
หลากหลายทางความคิ ดและอุ ดมการณ์ ค่ อนข้า งมาก แต่ ท ว่า ก็ย งั ได้รับ อิ ท ธิ พ ลของอุ ดมการณ์
ความคิดแบบสังคมนิยมอยู่ (วีระพงษ์ อธิ ปัญญาวงศ์ และพรภิรมณ์ เชียงกูล, 2551, น. 66-68)
การจัดตั้ง สนนท. ขึ้นมาได้สาเร็ จนั้น เกิดจากจุดร่ วมของนักศึกษาในช่วง
ปี พ.ศ. 2527 ที่มีความความต้องการจะมีบทบาทและกิ จกรรมทางสังคม เน้นความต้องการที่จะมี
ส่ วนร่ วมในการช่ วยประชาชนแก้ปัญหาความเดื อดร้ อน โดยการนาเอาปั ญหาโครงสร้ างองค์กร
อย่างหลวม ๆ ของ “องค์การนักศึกษา 18 สถาบัน” มาเป็ นบทเรี ยน ประกอบกับประสบการณ์ที่ผา่ น
มาของขบวนการนักศึกษาที่มกั ถูกบัน่ ทอนกาลังจากฝ่ ายขวาและรัฐ เช่น ที่มีการจัดตั้งสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแห่ งประเทศขึ้นมาภายหลังการตั้ง สนนท. เพื่อจะปั่ นป่ วนสร้างความสับสนในขบวนการ
นักศึกษา สิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดจึงทาให้ สนนท. ตกลงสร้างกฎระเบียบข้อบังคับองค์กรที่ชดั เจน ในการ
กาหนดบทบาทของสมาชิ ก ที่ จะท าให้ สนนท. เป็ นองค์ก รกลางที่ มี โครงสร้ า งองค์ก รเข้ม แข็ง
(วีระพงษ์ อธิปัญญาวงศ์ และพรภิรมณ์ เชียงกูล, 2551, น. 69)
สมาชิ กของ สนนท. ตามโครงสร้ างเดิม นั้น ในหมวดที่ 2 ข้อบังคับที่ 11
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท (1) คือ สมาชิ กสามัญ หรื อ องค์การบริ หารกิจกรรมนักศึกษาที่ยื่นสมัครเป็ น
สมาชิ กต่อ กรรมการบริ หาร เช่ น องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา เป็ นต้น และ (2) คือ สมาชิ ก
วิสามัญ หรื อ กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาที่ยื่นสมัครเป็ นสมาชิ กต่อ กรรมการบริ หาร ซึ่ งแต่เดิมนั้น การ
จะเข้าเป็ นสมาชิกได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลาง โดยอาศัยเสี ยงข้างมากใน
การอนุมตั ิ (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)
กรรมการกลางนั้น หมายถึ ง สมาชิ ก สามัญ ของ สนนท. องค์ก รละ 1
ตาแหน่ ง จะมีตาแหน่ งเป็ นกรรมการกลางของ สนนท. และมีการประชุ ม คณะกรรมการกลาง แต่
ปั จจุ บนั เนื่ องจากสมาชิ กสามัญของ สนนท. หรื อผูแ้ ทนจากองค์ก ารบริ หารกิ จกรรมนักศึ กษา
ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ ม สนนท. และร่ วมปฏิ บตั ิงานกับ สนนท. นานแล้ว ช่ วงล่าสุ ดที่ อมธ. ซึ่ งเป็ น
องค์การนักศึกษาองค์กรสุ ดท้ายที่ยงั เคลื่อนไหวและร่ วมปฏิบตั ิงานอยู่ แต่ก็อยูถ่ ึงแค่ประมาณปี พ.ศ.
2535 เท่ า นั้น จึ ง เท่ า กับ ว่า ปั จ จุ บ นั ไม่ มี ส มาชิ ก ประเภทสามัญเหลื ออยู่ใ น สนนท. เลย ดังค าให้
สัมภาษณ์ของ อนุธีร์ เดชเทวพร (สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) ที่อธิบายว่า
ถ้าไล่ประวัติศาสตร์ ไป มันคือองค์กรที่ข้ ึนมาแทนที่ ศนท. (ศูนย์กลางนิ สิตนักศึกษา
แห่ ง ประเทศไทย) ซึ่ งล่ ม สลายไป โดยโครงสร้ า งของ สนนท. คื อ องค์ก ารนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมกันเป็ นสหพันธ์ ส่ วนสมาชิกวิสามัญก็คือกลุ่มอิสระต่าง ๆ ซึ่ งเราจะ
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เห็นในตอนปี 35 ซึ่ งก็จะมี อมธ. มีอาจารย์ปริ ญญาอยู่ คือ สนนท. มันแข็งช่วงแรก องค์การ
นักศึ กษามันยังมาขยับเรื่ องการเมื องอยู่บา้ ง แต่พอหลังปี 35 เป็ นต้นมา ความตื่นตัวทาง
การเมืองในองค์การนักศึกษามันลดลง มาพร้อมกระแสกาลเวลา พฤษภาทมิฬเสร็ จ ร่ าง
รัฐธรรมนูญปี 2540 จนบ้านเมืองประชาธิ ปไตยเต็มใบ สุ ดท้ายนักศึกษาก็ไม่สนใจการเมือง
อะไรพวกนี้ อี ก ก็ ก ลับ ไปยัง จุ ด ของสายลมแสงแดด องค์ก ารนัก ศึ ก ษาซึ่ งขึ้ น มาด ารง
ตาแหน่งในแต่ละปี ก็สายลมแสงแดด เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มาทากิจกรรมใน สนนท. แล้ว
ในส่ ว นของ สมาชิ ก ประเภทวิ ส ามัญ หรื อ กลุ่ ม กิ จ กรรมและองค์ก ร
นักศึ กษาที่ ประสงค์จะเข้าร่ วมนั้น ข้อบังคับข้อที่ 12 กาหนดไว้ว่า “องค์กรที่ประสงค์จะเข้าเป็ น
สมาชิกของ สนนท. ต้องยืน่ ความจานงต่อเลขาธิ การ สนนท. และองค์กรรับรองอย่างน้อย 3 องค์กร
และให้ ถื อว่า สมาชิ ก ภาพขององค์ก รที่ ส มัค รมี ผล เมื่ อ ได้รั บ การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
กรรมการกลางโดยเสี ยงข้างมาก” (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)
ขณะที่คณะกรรมการอีก 2 ประเภท คือ กรรมการอานวยการประสานงาน
ซึ่ งมี 4 คน ประกอบด้วยประธาน หรื อเลขาธิ ก าร หรื อผูป้ ระสานงาน หรื อตัวแทนจากสหพันธ์
ภูมิภาคทั้ง 4 ภาค โดยสหพันธ์ภูมิภาคเป็ นผูก้ าหนด (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)
ในส่ วนนี้ ระยะหลังส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นตาแหน่งผูป้ ระสานงาน สนนท. ภาค
และกรรมการชุดสุ ดท้าย คือ กรรมการบริ หาร หรื อ กกบ. ซึ่ งได้มาจากที่
ประชุ มสมัชชา สนนท. ในแต่ละปี เป็ นคณะกรรมการรู ปแบบเดียวที่ยงั คงมี การปฏิ บตั ิ การอย่าง
ต่อเนื่ อง (Active) จนถึงช่วงที่ สนนท. หมดบทบาทลง และเป็ นฟั นเฟื องหลักของ สนนท. ในช่ วง
เวลาที่ศึกษา (พ.ศ. 2549 – 2555) ตลอดจนเป็ นโครงสร้ า งหลักของ สนนท. ในการประสานงาน
ออกมติ หรื อดาเนินการจัดประชุมสมาชิกวิสามัญประจาปี ของปี ถัดไป ถือเป็ นงานใหญ่ของ สนนท.
ในการเอานักกิจกรรมทางการเมืองมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น กาหนดทิศทาง และ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเลื อก กรรมการบริ หารชุ ดใหม่ (กกบ.) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านของ
สนนท. ในปี ถัด ไป ทั้ง นี้ กรรมการบริ หาร ชุ ดดัง กล่ า วมี ตาแหน่ ง กรรมการ6 ประกอบไปด้ว ย
(สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)
1) เลขาธิการ 1 คน
2) รองเลขาธิ การอย่างน้อย 1 คน
3) กกบ.ฝ่ ายข้อมูลและการศึกษา 1 คน

6

ในปี 2554 เป็ น สนนท. ชุดที่ไม่มีตาแหน่งเลขาธิการ แต่เปลี่ยนชื่อเป็ นตาแหน่งผูป้ ระสานงาน***
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4) กกบ.ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ 1 คน
5) กกบ.ฝ่ ายประสานงานส่ วนภูมิภาคจากส่ วนกลาง 4 คน
6) กกบ.ฝ่ ายการเงิน 1 คน
7) ตาแหน่งอื่นๆ ตามที่ที่ประชุมสมัชชาเห็นสมควร
โดยตาแหน่งใหญ่ที่สุด ที่ความสาคัญมากต่อ สนนท. ก็คือ ตาแหน่งเลขาธิ การ ซึ่ งมี
หน้าที่ตามข้อบังคับ คือ การเป็ นแกนกลางประสานงานกับองค์กรสมาชิ ก สนนท. และองค์กรอื่น
จัดประชุ มคณะกรรมการต่าง ๆ เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานธุ รการทัว่ ไปของ สนนท. และรับผิดชอบงาน
ตามที่ คณะกรรมการกลางมอบหมาย เป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจน
รายงานการทางานเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, 2546)
ดังที่ กล่ าวมานี้ สะท้อนให้เห็ นว่าตาแหน่ งเลขาธิ การ สนนท. เป็ นตัวแปรสาคัญ
อย่างยิง่ ในการขับเคลื่อนองค์กร เป็ นผูท้ ี่รวบรวมเพื่อน ๆ นักกิจกรรมให้เข้ามาทางานใน สนนท. ซึ่ ง
จะสังเกตได้ว่า ผูท้ ี่เข้ามาทางาน สนนท. ส่ วนใหญ่ ค่อนข้างมีความจาเป็ นที่จะต้องทางานร่ วมกับ
เลขาธิ การในฐานะผูน้ านักศึกษา เลขาธิ การจึงมักเป็ นตัวแปรในการดึงสมาชิกที่สนิทเข้ามาทางาน
ด้วยเช่ นกัน เช่ น ในปี พ.ศ. 2554 ก็จะมีทีมงาน สนนท. ที่มาจาก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวนมากกว่าปี อื่น เนื่ องจากเลขาธิ การมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขณะที่มุมกลับกัน หากเลขาธิ การสนิ ทสนมกับองค์กรฐานสายไหน สนนท. ก็อาจมีการเคลื่อนไหว
ร่ ว มกับ กลุ่ ม กิ จ กรรมสายนั้น มากเป็ นพิ เ ศษเช่ น กัน สอดคล้อ งกับ ที่ พงษ์สุ ว รรณ สิ ท ธิ เ สนา
เลขาธิ การ สนนท. ปี 2550 กล่ าวถึ งยุทธศาสตร์ ของ สนนท. ภายหลังการสมัชชาใหญ่ ช่ วงวันที่
16 – 18 สิ งหาคม 2551 ดังนี้ (สมัชชา สนนท. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่, 2551)
คิดว่ากิ จกรรมที่ทามันประสบความสาเร็ จ สามารถหนุ นเสริ มองค์กรพื้นฐานได้
แต่อาจจะไม่สมบูรณ์ เพราะไม่สามารถประสานได้ท้ งั หมด ถ้ามองตัวบุคคลก็ควรมองผ่าน
งานที่ ทา ว่ามันหนุ นยุทธศาสตร์ ได้เท่าไหร่ คนที่ทาตรงไหนได้ก็ควรทา อย่างตัวผมเอง
สนิทกับอีสานก็ลงพื้นที่หนุนเสริ มอีสานส่ วนใหญ่
อีกเหตุผลที่วา่ เลขาธิ การ สนนท. เป็ นตาแหน่งสาคัญ อาจเป็ นเพราะเป็ นตาแหน่งที่
มีความสาคัญในหน้าสื่ อมวลชน มีชื่อเสี ยงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตในหลายช่วงเวลา
ยกตัวอย่างเช่ น อาจารย์ปริ ญญา เทวานฤมิ ตรกุล ก็เคยดารงตาแหน่ งเลขาธิ การ สนนท. ในช่ วง
วิกฤตการณ์ทางการเมือง เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 และมีภาพในฐานะหนึ่ งในแกนนาบนเวทีใน
นามของผูน้ านักศึกษา นอกจากนี้ยงั มี นายสุ ริยะใส กตะศิลา เลขาธิการ สนนท. ปี 2538 - 2539 อดีต
ผูป้ ระสานงานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิ ปไตย (ครป.) ปี พ.ศ. 2541 – 2543 ตลอดจนเป็ นผู้

122
ที่มีบทบาททางการเมืองในกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม,
2560)
นอกจากนี้ ข้อบังคับยังกาหนดบทบาทหน้าที่ของตาแหน่ งอื่น ๆ อย่างชัดเจน เช่ น
รองเลขาธิ ก าร มี ห น้ า ที่ ท ากิ จ กรรมที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากเลขาธิ ก าร และรั บ ผิ ด ชอบงานที่
คณะกรรมการกลางมอบหมายให้ ในกรณี ที่เลขาธิ การไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ กกบ.
ฝ่ ายข้อมู ล และการศึ ก ษา มี หน้า ที่ เก็ บ รวมรวมข้อมู ล และเอกสารการเคลื่ อนไหวด้า นเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม ของ สนนท. รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาของ สนนท. ในขณะที่ กกบ.ฝ่ าย
ประชาสั ม พันธ์ มี หน้า ที่ ดาเนิ นงานตามโครงการประจ าปี ของ สนนท. จัดพิ มพ์โฆษณา และ
เผยแพร่ เอกสารข้อมูล ของ สนนท. เป็ นต้น (สหพันธ์ นิสิตนักศึ กษาแห่ งประเทศไทย, 2546)
ซึ่ งจากประเด็นข้างต้น วีระพงษ์ อธิ ปัญญาวงศ์ ได้วิเคราะห์โครงสร้าง สนนท. ไว้ดงั นี้ (วีระพงษ์
อธิปัญญาวงศ์, 2551)
อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยโครงสร้ า งองค์ ก รที่ มี ข นาดค่ อ นข้ า งใหญ่ และมี ค วาม
สลับ ซับ ซ้อนอยู่บ ้า งนั้น ท าให้ สนนท. ต้องประสบปั ญหาในการก าหนดบทบาทของ
ตนเอง ทั้งนี้ เพราะสมาชิ กของ สนนท. มีความแตกต่างหลากหลาย ความคาดหวังที่มีต่อ
สนนท. ขององค์กรสมาชิก จึงมีมากเช่นกัน และทาให้มีอุปสรรคในการเจรจาตกลงต่าง ๆ
ด้วยโครงสร้างที่ใหญ่และเทอะทะ ตลอดจนกฎระเบียบที่ชดั เจนตายตัวนี้ เอง ทาให้
สนนท. ประสบปั ญหาในการเคลื่ อนไหวเป็ นอย่างมากในช่ วงความขัดแย้งทางการเมือง ปี พ.ศ.
2550 – 2553 โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อ สนนท. มี ค วามจาเป็ นจะต้องทางานชิ้ นใหญ่ ที่ ก ระทบต่ อ
อุดมการณ์ความคิดของสมาชิกหลายกลุ่มที่มีความหลากหลายเชิงอุดมการณ์
2) การเคลื่อนไหวเข้าร่ วมชุมนุมกับ นปช. และผลกระทบต่อองค์กร
สถานการณ์ทางการเมืองภาคประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นปี 2553 ทั้งก่อนและ
หลังการสัมมนากลางเทอม มี ส่วนในการกระตุน้ ต่อมการเมืองของนักศึกษาให้พุ่งพล่านมากขึ้ น
นับตั้งแต่ นปช. เริ่ มชุ มนุ มที่สะพานผ่านฟ้ าลีลาศ ซึ่ งกรรมการบริ หารหลายคนได้ปรึ กษากัน และ
ตัดสิ นใจประกาศเข้าร่ วมกับมวลชนเสื้ อแดงอย่างเป็ นทางการ โดยมีเหตุผล ดังที่ อนุ ธีร์ เดชเทวพร
กล่าวไว้วา่ “สาหรับผมก็คือ สนนท. มันเป็ นกลางมาตลอด เราก็คุยกันว่า มันได้เวลาแล้วหรื อยัง ที่
เราจะต้องชัดเจนสักที คือถ้ายอมรับกันตามความเป็ นจริ ง ก็คือ สนนท.ประกาศเข้าร่ วมเสื้ อแดง”
(อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559)
วัน ที่ 13 มี น าคม 2553 นายอนุ ธี ร์ เดชเทวพร เลขาธิ ก าร สนนท.
ได้ประกาศว่า สนนท. จะเข้าร่ วมการชุ มนุ มกับกลุ่มคนเสื้ อแดง ซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ
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ที่เข้ามาทวงคืนประชาธิ ปไตย โดยมีขอ้ เรี ยกร้ องร่ วมคือให้รัฐบาลยุบสภา (สนนท.ประกาศร่ วม
ชุมนุมกับแดงรากหญ้า, 2553) ขณะเดียวกัน อนุธีร์ ในฐานะเลขาธิ การ สนนท. ได้เผยแพร่ บทความ
ชื่อ “สาส์นถึง 'นักศึกษา' ” ซึ่ งมีเนื้อหาปลุกเร้ากระตุน้ ให้ขบคิด พร้อมกับเชื้ อเชิ ญบรรดานักศึกษาที่
มีความเห็ นในแนวทางร่ วมกันมาร่ วมชุ มนุ มกับพี่น้องคนเสื้ อแดงที่ “ราษฎรดาเนิ น”7 ดังใจความ
ตอนหนึ่งว่า (อนุธีร์ เดชเทวพร, 2553)
เราเป็ นเพียงนักศึกษาส่ วนน้อยจานวนหนึ่ ง ที่จะเชื้ อเชิ ญนักศึกษาอีกจานวนหนึ่ ง
ในสังคมนี้ ที่เห็นตรงกับเรา มาร่ วมขบวนกันกับพวกเราในการเดินทางครั้ง ประวัติศาสตร์
นี้ ไปด้วยกัน หากท่านไม่เห็ นด้วยกับพวกเรา เราก็ยินดี ที่จะเป็ นเช่ นนั้น และขอเคารพใน
ความเห็นและวิถีของท่านที่ต่างไปจากเรา
แต่หากท่านเห็ นด้วยกับพวกเรา เราก็ขอเชื้ อเชิ ญท่านมาร่ วมกันกับเราและคนเสื้ อ
แดงไปบนการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ น้ ีดว้ ยกัน
แม้วา่ สนนท. จะไม่ได้มีหน้าที่หรื อบทบาทหลักในฐานะแกนนาของการ
ชุมนุ ม (อนุ ธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนยุทธศาสตร์
หรื อทิศทางของการชุมนุมของขบวนการเสื้ อแดง หรื อแม้กระทัง่ เปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจของฝ่ าย
รั ฐมากนัก หากแต่ เป็ นเพียงส่ วนเสริ มที่ คอยสนับสนุ นขบวนการเสื้ อแดงมากกว่า แต่ก ระนั้น
ผลกระทบที่ตามมาของขบวนการนักศึกษาอย่าง สนนท. จากการตัดสิ นใจเคลื่อนไหวทางการเมือง
อย่างเข้มข้นไปในทางใดทางหนึ่งภายใต้สถานการณ์ที่สังคมเกิดความสับสนและขัดแย้งกันแบ่งเป็ น
สองฝ่ าย จึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเด็นผลกระทบเป็ น 3 มิติ ดังนี้
หนึ่ ง ผลกระทบต่ อ สมาชิ ก ภายในองค์ก ร ซึ่ งอนุ ธี ร์ ย อมรั บ ว่า มี ค วาม
ขัดแย้งทางความคิดกันอยู่บา้ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากกรณี การประกาศเข้าร่ วมกับขบวนการเสื้ อ
แดงที่ยงั ไม่ได้ผา่ นมติกรรมการบริ หาร แต่เป็ นการถามเจตนารมณ์ร่วมขององค์กรฐานแทนผ่านทาง
สายโทรศัพท์ ดังที่ อนุธีร์ เดชเทวพร (สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) อธิบายประเด็นดังกล่าว ดังนี้
เรื่ องของการไม่ผา่ นมติกรรมการบริ หาร มันก็เป็ นแบบไม่ผา่ นมติกรรมการบริ หาร
แต่ ผ มก็ ท าข้า มขั้น ตอนเรื่ ององค์ ก รฐาน ให้ พ วกกรรมการบริ หารที่ ม าทางแดงแล้ ว
โทรศัพท์ไปทางองค์กรฐานทุ กองค์กร ทั้งรามคาแหง หรื อทางอีสาน หรื อทางภาคใต้ว่า
โอเคไหมถ้าเราจะเข้าร่ วมกันเสื้ อแดง ประเด็นที่คิด และใช้ทริ คในจุดนี้ ก็คือ ถ้าองค์กรฐาน
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คาที่ปรากฏใน บทความ สาส์ นถึง 'นักศึกษา' ที่มีท่าทีเปรี ยบเปรยว่าเป็ นถนนของประชาชนที่จะ
ออกมาเดินต้านระบอบอามาตยาธิปไตย
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ส่ วนใหญ่เห็นด้วยในมติตรงนี้ มติของกรรมการบริ หารก็ไม่จาเป็ น และจากจุดนั้น สนนท.
ก็เข้าร่ วมเสื้ อแดง
ในประเด็นนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นปั ญหาด้านความไม่ตกลงปลงใจเท่านั้น แต่
ยังสะท้อนให้เห็นถึ งความเป็ นองค์กรใหญ่ ที่ มีระเบียบข้อบังคับที่ ชัดเจนในการจะแสดงออกถึ ง
เจตนาร่ วมสักประเด็น ได้ทาให้ขบวนการนักศึกษาไม่สามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ทางการเมือง
ได้ทนั เหตุการณ์ หาก สนนท. ไม่ใช้วิธีน้ ี ในการเคลื่อนไหวหรื อหาเจตนารมณ์ร่วม อาจจาเป็ นต้อง
ใช้เวลาอีกมากในการจัดประชุ มและแสวงหามติร่วมของ สนนท. รวมถึงองค์กรฐาน
ในขณะที่ดา้ นของกรรมการบริ หาร ซึ่ ง มีการประชุ มเพื่อขอมติอย่างเป็ น
ทางการในการขึ้นประกาศบนเวที นปช. ที่แยกคอกวัว ว่า สนนท. เข้าร่ วมการชุมนุ มกับ นปช. อย่าง
เป็ นทางการ แต่กระนั้นมติกรรมการบริ หารก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกรรมการบริ หารทุกคนจะ
เห็นด้วย ดังคาให้สัมภาษณ์ของอดีตกรรมการบริ หาร สนนท. ท่านหนึ่ง
เลขาธิ การ สนนท. จะเรี ยกประชุ มกันที่ อนุ สรณ์ สถาน 14 ตุลา สนนท. ประชุ ม
แค่ กรรมการบริ หาร มี ก ารขอมติ ป ระกาศเป็ นทางการในการเข้า ร่ วมชุ ม นุ ม กับ เสื้ อแดง
ตอนนั้นมีคนงดออกเสี ยงแค่ 2 คน คือ ผมกับแมน เราเคารพว่าเขาจะเข้าร่ วมก็เป็ นสิ ทธิ ของ
เขา แต่ไ ม่เห็ นว่า วิธี การแบบนี้ จะท าให้ก ารเคลื่ อนไหวของนัก ศึ ก ษาเป็ นอิ สระ ไม่ ได้มี
บทบาทในการนาเขา ไม่ไ ด้มี อานาจในการตัดสิ นใจร่ วม (ธิ วชั ร์ ดาแก้ว , สัมภาษณ์ , 4
พฤษภาคม 2560)
สอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอก และเกิดขึ้นกับตัวสมาชิ ก สนนท. ที่
เข้า ร่ วมอย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ คื อ ความรุ นแรงทางการเมื อง ทั้งในรู ปแบบของความรุ นแรงเชิ ง
โครงสร้างในแง่ของการใช้กฎหมายต่อบุคคล และความรุ นแรงเชิ งวัฒนธรรมจากการกดดันต่าง ๆ
ทั้งจากฝ่ ายรัฐและสังคมรอบข้าง ดังที่ อนุธีร์ เดชเทวพร อธิ บายว่า “ตนโดนหมายเรี ยก ศอฉ. 2 รอบ
รอบแรก เขาก็เรี ยกไปหา เขาก็จิตวิทยาแล้วก็ปล่อยเราออกมา รอบที่ 2 หลังจากสลายแล้วเขาเรี ยก
อีก เขาไม่ค่อยกล้าทาอะไรเรา เขาจะทาเรื่ องการข่าวมากกว่า เช่น เขาแฮกไปปิ ดเฟซบุ๊กเรา ตอนนั้น
เราหนี เข้าเซฟเฮาส์ ก็พ ยายามเข้าเฟซบุ๊ก ปรากฏว่า เข้าไม่ได้” (อนุ ธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์ , 23
กรกฎาคม 2559)
สาม ผลกระทบจากภายนอกที่เกิ ดขึ้นกับตัวองค์กรของ สนนท. ย่อมเป็ น
ที่แน่นอนว่าต้องมีท้ งั ฝ่ ายที่ชอบและไม่ชอบ แต่ปัญหาที่เป็ นประเด็นถกเถียงในหมู่นกั กิจกรรมกลับ
กลายเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนกว่านั้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องความชอบธรรมของ สนนท. ที่ถูกสังคม
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ภายนอกมองว่าเป็ นตัวแทนของนักศึกษาทั้งประเทศ และใช้ชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์ ขององค์กร
เคลื่ อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ของนักศึกษาเพียงกลุ่มเดียว จึงมีนกั ศึกษาหรื อนักกิจกรรมจานวนไม่
น้อย ตอบโต้การแสดงท่าทีสนับสนุ นคนเสื้ อแดงของ สนนท. อาทิ แสงธรรม ชุนชฎาธาร ประธาน
นักเรี ยนเครื อข่ายสาธิ ตมัฆวาน อ้างใน (รุ่ นพี่ เตือนสติ “สนนท.” คิดก่อนเคลื่อนไหว อย่าให้ใครล้าง
สมอง, 2553)
ถามว่า สนนท. เป็ นตัวแทนของนิ สิต นักศึกษาทัว่ ประเทศหรื อเปล่า ? ก็ไม่ใช่ ซ้ า
ยังติดกับมายาคติเดิม ถูกคนอื่นชักจูงความคิด ไม่ได้มองถึงความผิดชอบชัว่ ดี และเส้นแบ่ง
ในหลัก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม แต่ ก ลับ ละเว้น ให้ ก ับ บุ ค คลคนเดี ย วที่ พ วกคุ ณ คิ ด ว่ า จะ
เปลี่ ย นแปลงประเทศ เปลี่ ย นแปลงสั ง คมยิ่ง ใหญ่ ต ามที่ พ วกคุ ณต้องการได้ แม้ใ นบาง
กิจกรรมของ สนนท. ยังมีแง่ดี เช่น การมีส่วนร่ วมกับปั ญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่ งสังคมก็ชื่น
ชม แต่ทิศทาง หรื อความคิ ดเห็ นในประเด็นการเมื อง กลับกลายเป็ นเครื่ องมื อให้กบั ทุ น
นิยม คุณจะมาพูดเรื่ องนิติรัฐ เรื่ องประชาธิ ปไตย แต่กลับละเว้นการใช้กฎหมายกับบุคลคน
หนึ่ ง ละเว้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้ อแดงที่พงั เวทีอาเซี ยน สร้างความเดือดร้อนในช่วง
เดือนเมษายน ปี ที่แล้ว ก็คงต้องถามว่า นี่หรื อเป็ นนิยามนิติรัฐของ สนนท.
4.1.3.2 องค์ ก รอย่ า งเป็ นทางการ ท างานบริ หารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
องค์ ก รประเภทนี้ ได้ แ ก่ องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา สภานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีบทบาทหลักในการบริ หารกิจกรรมนักศึกษา มีความชอบธรรมจากการเข้าสู่
ตาแหน่ งโดยการเลื อกตั้งมาจากนักศึกษาด้วยกันเอง และในบางมหาวิทยาลัยอาจมีความเชื่ อมโยง
อย่างเหนี ยวแน่นกับพรรคนักศึกษา ซึ่ งมีกระบวนการจัดตั้งทางความคิด การส่ งต่อของอุดมการณ์
และส่ งผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามองค์กรนักศึกษาด้วย
ในประวัติ ศ าสตร์ น้ ั น องค์ ก รเหล่ า นี้ มัก ท างานเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งโดย
ประสานงานร่ ว มกับ สนนท. และมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ อย่ า งสม่ า เสมอ ในฐานะขบวนการที่
ประกอบด้วยนักศึ กษาจากหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่ วงปี พ.ศ. 2528 – 2535 แต่ปัจจุบนั
กลับ มี ระดับ การเคลื่ อ นไหวทางการเมื องที่ ล ดน้อยลงอย่า งมาก โดยเฉพาะการเมื องที่ เป็ นเชิ ง
โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น การเคลื่อนไหวเรี ยกร้องรัฐธรรมนูญ การเคลื่อนไหวเพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชน
เป็ นต้น จนอาจเหลื อเพียงการเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ และเหลือเพียงในบางมหาวิทยาลัยที่มี
คว า ม ผู ก พั น ธ์ กั บ ก า รเ มื อ ง เ ข้ ม ข้ น ก ว่ า ม หา วิ ท ย า ลั ย อื่ น ๆ เ ช่ น อ ง ค์ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นต้น
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อย่า งไรก็ ตาม องค์ก รอย่า งเป็ นทางการที่ มี ฐานความชอบธรรมมาจากการเป็ น
ตัวแทนของนักศึ ก ษาเช่ นนี้ ได้สร้ า งปั ญหาเป็ นอย่างมากต่อการเคลื่ อนไหวทางการเมื องภายใต้
สถานการณ์ความขัดแย้ง จนทาให้องค์กรต้องดาเนินการปรับบทบาททางการเมืองของตัวเองอีกครั้ง
ภายใ ต้ บ ริ บทดั ง ก ล่ า ว ดั ง จะ ได้ อ ธิ บาย ด้ ว ย กรณี ศึ ก ษาของ องค์ ก รนั ก ศึ ก ษาภาย ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นประเด็น ดังนี้
1) การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ อมธ. ในปี พ.ศ. 2551 และผลกระทบ
จากความขัดแย้ง
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
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่ วงต้นปี พ.ศ. 2551 เป็ นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนและจุดสาคัญขององค์การ
นักศึกษา ภายหลังกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่ซบเซาในช่ วงปี การศึกษา 2550 หลังจากที่
พรรคธรรมเพื่อโดม ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ หารองค์การนักศึกษามากว่า 7 ปี ต้องถูกท้าทายโดย
พรรคคู่แข่งชื่อ “พรรคเคียงโดม”
จากคาให้สัมภาษณ์ของ ตี้ อนุ ธีร์ เดชเทวพร อุปนายก อมธ. ฝ่ ายการเมือง
ปี 2551 พรรคเคียงโดมเริ่ มจากการที่กลุ่ มกิ จกรรมส่ วนหนึ่ งที่สนใจการเมือง เช่ น กลุ่มสภากาแฟ
กลุ่มวรรณศิ ลป์ ฯลฯ พยายามตั้งคาถามกับกิ จกรรมทางการเมื องในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ ึ ง
ค่อนข้างมีความซบเซา และรู ้ สึกว่า อมธ. ควรจะเป็ นที่พ่ ึง เป็ นปากเสี ยงให้นกั ศึกษาได้มากกว่านี้
(อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559)
แต่การฟอร์ มทีมไม่ใช่ เรื่ องง่าย จึงต้องหาแนวร่ วมกับกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ
เช่ น กลุ่ มชมนุ มสายอนุ รักษ์ธรรมชาติ เป็ นต้น มาร่ วมกันจัดตั้งพรรคที่ มีสมาชิ กหลากหลาย ซึ่ ง
สุ ดท้ายแล้ว ความหลากหลายของความต้องการทากิ จกรรม ก็กลายเป็ นความไม่ลงรอยของคณะ
กรรมการบริ หาร อมธ. ในเวลาต่อมา ซึ่ ง อนุ ธีร์ เดชเทวพร กล่าวถึ งเหตุผลที่มาที่ไปในประเด็น
ดังกล่าวว่า (อนุธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559)
แต่ดว้ ยความมันมีสายชมรมโลกสวยเยอะเหมือนกัน ซึ่ งเขาก็มาฟอร์ มที มกับเรา
โดยไม่ได้คิดอะไร แบบเราเขาก็แค่คิดว่าอยากทา อมธ. บ้างแค่น้ นั แต่เขาไม่ใช่คอนเนคชัน่
ของธรรมเพื่ อ โดม เขาเลยไม่ ไ ด้มี โอกาสท า เขาเห็ นโอกาสเขาก็ ม าแค่ น้ ัน มัน ไม่ มี ไ ร
ซับซ้อน สุ ดท้ายก็ทาให้เราแตกกันในจังหวะที่มีการเมืองพันธมิตรเข้ามาพอดี ปี 2551
ยุบทาเนียบ ล้อมสภา สนามบิน ช่วงนั้นแรงมาก
ณ จุ ดนี้ เองที่ สะท้อนให้เห็ นว่ากิ จกรรมทางการเมื อง ไม่ใช่ ความสนใจ
ร่ วมของนักศึ กษาที่ จะเข้ามาทากิ จกรรมในนามของ อมธ. เนื่ องด้วยชุ มนุ ม/ชมรมต่าง ๆ นั้น ก็มี
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ความสนใจและอุดมการณ์ เฉพาะที่จะขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวตามความต้องการของปั จเจกใน
ชุ มนุ ม/ชมรม และในจุดนี้ เอง ที่กลายจุดอ่อนหนึ่ งขององค์กรอย่างเป็ นทางการนี้ และรอวันปะทุ
อย่างเงียบ ๆ
จนกระทัง่ กลางปี พ.ศ. 2551 การชุ มนุ มของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิ ป ไตย ได้ยึดท าเนี ย บรั ฐบาลอย่า งยาวนานและยืดเยื้อ เพื่ อประท้วงขับ ไล่ นายกสมัค รสมชาย และพรรคพลังประชาชน ฐานที่ถูกมองว่าเป็ นรัฐบาลนอมินีของ อดีตนายกทักษิณ ความ
ขัดแย้งทางการเมืองในช่วงนี้ ไม่ใช่เพียงแต่การเริ่ มมีกระแสของความเห็นต่าง ระหว่างฝ่ ายที่เชื่ อใน
รั ฐบาลที่ มาจากการเลื อกตั้ง กับ ฝ่ ายที่ ไม่ ย อมรั บในความฉ้อฉลของพรรคทัก ษิ ณ ซึ่ งติ ดคดี ท าง
การเมืองอยู่หลายคดี และเป็ นข้อครหาเรื่ องการทุจริ ตมาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารปี 2549 หากแต่
การชุ มนุ มปิ ดทาเนี ยบรัฐบาลในครั้ งนี้ เรี ยกได้ว่ามี ความรุ นแรงเข้ามาเป็ นกับดักทางการเมืองใน
หลายครั้ง
ขบวนการนั ก ศึ ก ษาเอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ในฐานะความคาดหวังของสังคมที่ตอ้ งการเห็นการแสดงออกทาง
การเมือง จึงเลี่ ยงไม่ได้ที่จะต้องมีท่าทีหรื อจุดยืนต่อสถานการณ์ ทางการเมือง ณ ขณะนั้น ซึ่ งการ
แสดงความเห็ นในฐานะขององค์กรที่ มีความแตกต่างหลากหลาย ก็ทาให้ท่าที ของ อมธ. ในการ
แสดงออกทางการเมื องนั้น ไม่ค่อยจะเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน ไม่ว่าจะเป็ นการออกแถลงการณ์
แสดงท่าทีและจุดยืนทางการเมื อง หรื อการพยายามรวมกับกลุ่มหรื อมหาวิทยาลัยอื่ น ๆ เพื่อเป็ น
เครื อข่ายในการแสดงออกทางการเมืองร่ วมกัน
แถลงการณ์ อมธ. ยังคงเป็ นเครื่ องมือหลักในการสื่ อสารและแสดงออก
ทางการเมื องในนามของนักศึ กษา โดยจากการวิเคราะห์ จุดยืนหรื อท่าที ทางการเมื องของ อมธ.
ตามที่ ปรากฏในแถลงการณ์ น้ นั ในระยะแรก ๆ ของปี การศึ กษา 2551 แถลงการณ์ จะค่อนข้างมี
ความเป็ นกลางทางการเมืองสู ง และให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของการชุ มนุ มโดยไม่ละเมิดสิ ทธิ ผอู ้ ื่น
ดังเช่น แถลงการณ์ อมธ. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ที่แสดงจุดยืนต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองว่า
อมธ. สนับสนุนสิ ทธิ ในการชุ มนุม หรื อการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่าง
เสรี แต่ตอ้ งไม่คุกคามสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และต้องเป็ นไปโดยสันติ ไม่มีการใช้กาลัง และการ
ยัว่ ยุ ที่สาคัญต้องไม่นาสถาบันพระมหากษัตริ ยม์ าใช้เป็ นเครื่ องมื อทางการเมื อง และขอ
เรี ยกร้องให้รัฐบาลงดใช้ความรุ นแรงสลายการชุมนุมโดยเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริ งว่า อมธ. ในช่ วงปี 2551 นั้น ได้ประสบ
กับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองถึง 2 กรณี

128
กรณี แ รก คื อ ผลกระทบของความขัด แย้ง ทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ภายนอกองค์กร ซึ่ งเกิ ดจากการปรากฏเนื้ อหาข่าวสารทางสื่ อมวลชนว่า นายรั กษ์นิรันดร์ ชู สกุล
ประธานฝ่ ายการเมื อง อมธ. ได้ร่วมกับกลุ่ มประชาธิ ปไตยไม่ใช่ แค่กิ๊ก (กปก.) ของจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย อ่ า นแถลงการณ์ ป ระณามการเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม พัน ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิ ป ไตย โดยมี เ นื้ อ หาที่ ก ระตุ ้น ให้ ม วลชนฝั่ ง หนึ่ ง มองว่า อมธ. เลื อ กข้า งทางการเมื อ ง
(นักศึกษาจุฬาฯ-มธ.ประณามพันธมิตรฯกบฎ, 2551)
ทั้งนี้ แม้จะไม่ทราบว่าการออกไปแสดงจุดยืนเช่ นนั้น จะเป็ นไปในนาม
บุคคลหรื อในนามองค์กร แต่ทว่า ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งสู งเช่นนี้ แม้จะ
เป็ นการแสดงความเห็นในนามส่ วนตัว แต่สื่อมวลชนต่าง ๆ ก็พร้อมจะนาประเด็นดังกล่าวไปเขียน
ข่าวเพื่อให้เรื่ องราวดูน่าสนใจขึ้น โดยอาจพยายามเชื่ อมโยงว่าเป็ นการแสดงท่าทีในนามขององค์กร
และดังนั้น ฝ่ ายตรงข้ามก็พร้อมเสมอที่จะโจมตีความคิดเห็นส่ วนบุคคลนี้ เช่นกัน
เพี ย ง 3 วันต่ อมา เครื อข่ า ยเยาวชนกู้ช าติ หรื อ Young PAD. ซึ่ งนาโดย
นายวสั น ต์ วานิ ช ย์ ผู ้ป ระสานงานเครื อข่ า ยฯ ประกาศเดิ น ทางดาวกระจายไปชุ ม นุ ม ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต มีการใช้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ เป็ นเวทีปราศรัยเชิ ญชวน
นักศึกษาให้ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนและเลือกข้างฝ่ ายที่ถูกต้อง (เครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติเปิ ดเวที
ที่มธ.ศูนย์รังสิ ต, 2551)
เหตุการณ์ดงั กล่าว สร้างความสะเทือนอย่างมากต่อกรรมการบริ หาร อมธ.
ถึ งขนาดต้องหาผูร้ ั บผิดชอบเจรจากับกลุ่ มเครื อข่ายเยาวชนกู้ช าติ ที่มา และต้องออกแถลงการณ์
ประกาศจุดยืนเพื่อยืนยันว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด และ
ไม่สนับสนุ นการใช้ความรุ นแรงทุกรู ปแบบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็ นคนจัดประชุมหาทางออกที่ดี
ที่สุดและแถลงผลการประชุมด้วยตัวเอง แต่ถา้ นักศึกษากลุ่มใดหรื อฝ่ ายใดที่มีความเห็นต่างสามารถ
ขอใช้พ้ื นที่ ของมหาวิท ยาลัย ได้” (นายกฯขู่งดั พรก.จ้องสลายพธม., 2551) สร้ างความพอใจให้
เครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ และยุติการชุมนุมในวันนั้นลง
กรณี ที่สอง คือ ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิ ดขึ้นภายในองค์กร ซึ่ งเกิ ด
จากการออกแถลงการณ์ ซ้อนของ อมธ. เพื่อแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ ความรุ นแรง 7 ตุลาคม 2551
เมื่อรัฐบาลพยายามสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยที่ปิดล้อมรัฐสภา
ไม่ให้ นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีการปะทะกัน
ระหว่างฝ่ ายผูช้ ุ มนุ มและตารวจ ส่ งผลให้มีผบู ้ าดเจ็บจานวนมาก รวมถึ งมี ผเู ้ สี ยชี วิต 2 ราย (พธม.
ราลึกครบรอบห้าปี เหตุการณ์ 7 ตุลา, 2556)
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แถลงการณ์ อมธ. ฉบับ แรกจากนายก อมธ. ในขณะนั้น ระบุ เ นื้ อ หา
ประณามความรุ นแรง เรี ย กร้ องรั ฐบาลแก้ปั ญหาอย่า งสั นติ และรั บ ผิด ชอบเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น
ในขณะที่แถลงการณ์ อีกฉบับโดยฝ่ ายการเมือง อมธ. พร้ อมด้วยกลุ่มกิ จกรรมนักศึกษาหลายกลุ่ม
ระบุเนื้ อหาเรี ยกร้ องให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยยุติการปิ ดล้อมรัฐสภา คัดค้าน
การรัฐประหารและรัฐบาลแห่ งชาติ รวมทั้งให้เร่ งตรวจสอบว่าสาเหตุของความรุ นแรงนั้นมาจาก
ฝ่ ายใด (อมธ.เสี ยงแตก ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาล-เรี ยกร้องพันธมิตรฯ ยุติปิดล้อมสภา, 2551)
แถลงการณ์ ท้ ั งสองฉบั บ ดั ง กล่ า วที่ เ นื้ อหาขั ด แย้ ง กั น โดยสิ้ นเชิ ง
ไม่ ส ามารถอ้า งได้ด้วยข้อจากัดของการสื่ อสารและประสานงาน เนื่ องจากทางเทคโนโลยีก าร
สื่ อสารที่ มีความก้าวหน้า ในระดับหนึ่ งแล้ว เหตุ ผลจึ งเหลื อเพีย งว่า การออกแถลงการณ์ ในต่า ง
สถานที่และเนื้ อหาต่างกันนี้ คือการแสดงออกถึงความไม่เห็นพ้องทางการเมือง (Consensus) ผ่าน
ถ้อยคาที่ยอ้ นแย้งกันเองในนามขององค์กร และนอกจากนี้ สถานการณ์ดงั กล่าวยังแสดงให้เห็นถึ ง
ปั ญหาว่าด้วยมติ ขององค์กร ในฐานะองค์ก รนัก ศึ กษาอย่างเป็ นทางการ ที่ ประกอบด้วยสมาชิ ก
จานวนมาก ซึ่งเป็ นคณะกรรมการบริ หารองค์กร การแถลงการณ์ในนามขององค์กรอาจใช้ฉนั ทามติ
หรื อ เสี ย งส่ ว นมาก แต่ จ ากค าให้ สั ม ภาษณ์ ข อง อนุ ธี ร์ เดชเทวพร ซึ่ งเป็ นอุ ป นายกในขณะนั้น
ได้ยืนยันว่าแถลงการณ์ ฉ บับแรกดังกล่ าวไม่ได้ผ่านมติ ของคณะกรรมการฯ (อนุ ธีร์ เดชเทวพร,
สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) อย่างไรก็ตาม เหตุผลว่าด้วยความเร่ งด่วนของสถานการณ์ ก็ยงั คงฟั ง
ขึ้ น แต่ย งั คงเป็ นปั ญหาฉันทามติ ในการเคลื่ อนไหวทางการเมื องขององค์ก รขนาดใหญ่ส าหรั บ
ประเด็นดังกล่าว
หลาย ๆ กรณี ของการเคลื่อนไหวของ อมธ. ในช่วงปี พ.ศ. 2551 แม้วา่ จะ
ดูมีความเข้มข้น และค่อนข้างให้ความสนใจอย่างมากกับการเมือง แต่ทว่าความเข้มข้นของการ
เคลื่ อนไหวนั้นก็เต็ม ไปด้วยรอยร้ า วของนักกิ จกรรมนัก ศึ กษา จนกระทัง่ กลายเป็ นความขัดแย้ง
ภายในองค์กร ดังที่ อนุ ธีร์ เดชเทวพร อุ ปนายก อมธ. ในขณะนั้น ยอมรั บว่า “ซึ่ งสุ ดท้ายมันก็คือ
ความขัดแย้ง (Conflict) ฝั่งนายก อมธ. จะออกอิงไปทางพันธมิตรหน่อย พวกกลุ่มที่ปรึ กษาเค้าเป็ น
ส่ วนสาคัญในกองกิ จการนักศึกษา ที่สนิ ทกับนายกฯ พันธมิตรหมดเลยไม่มาทางแดงสักคน มีแต่
พวกเรา (นักกิจกรรมกลุ่มอุปนายกฯ)” (อนุ ธีร์ เดชเทวพร, สัมภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2559) ดังนั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นในปี ดังกล่าว จึงทาให้ อมธ. ในรุ่ น
ต่อมาเกิดการถอดบทเรี ยนและปรับบทบาท ดังหัวข้อถัดไป
2) อมธ. กับการพยายามปรับบทบาทภายใต้บริ บทของความขัดแย้งทาง
การเมือง
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แม้ว่าการดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมื องของ อมธ. หลังจากเหตุ การณ์ ปี
พ.ศ. 2551 จะยังคงมีอย่างต่อเนื่ อง มีการออกแถลงการณ์แสดงท่าทีทางการเมืองเป็ นระยะ รวมถึงมี
การส่ งตัวแทนไปร่ วมประชุมกับเครื อข่ายต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ ความพยายามในการจัดตั้งเครื อข่าย
องค์การนักศึ กษา แต่ทว่าทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่ นและไม่อาจเรี ยกได้ว่าประสบความสาเร็ จในเชิ ง
การเมืองเท่าใดนัก
การเลือกตั้ง อมธ. ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 ทาให้ พรรคธรรมเพื่อโดม ที่นา
โดย กนกพร แสนสุ ขสม จากคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สามารถกลับเข้ามาเป็ น อมธ. ได้อีก
ครั้ง ซึ่ งสามารถเอาชนะพรรคเคียงโดมได้อย่างถล่มทลาย ด้วยสโลแกนการเลือกตั้ง “ทาเพื่อเพื่อน
ธรรมเพื่อโดม” เน้นการค่อย ๆ ปรับตัวไปทางานกิจกรรมทัว่ ๆ ไป มากกว่าการมีท่าทีทางการเมือง
ดังที่เกิดขึ้นในปี ที่ผา่ นมา โดยการปรับบทบาทของ อมธ. ครั้งนี้ อาจสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย
ได้จากมุมมอง 2 ด้าน คือ
ประการแรก คื อ การมองแบบเชิ ง ภววิสั ย หรื อการเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย และบริ บทของความขัดแย้งทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งส่ อเค้า
จะมีความรุ นแรงมากขึ้น ด้วยบริ บททางการเมืองในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 ซึ่ งเป็ นช่วงของการสลับขั้ว
ทางการเมื อ ง สภาพการขยายตัว ของมวลชนเสื้ อแดงที่ มี ค วามคั บ แค้ น ต่ อ การเปลี่ ย นตัว
นายกรัฐมนตรี เป็ นคนที่เขาไม่ได้เลือกและไม่ได้ชนะการเลือกตั้ง ประกอบกับสิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ
การเริ่ มสร้ าง Hate Speech และวาทกรรมการต่อสู ้แบบ “ไพร่ -อามาตย์” ที่ค่อย ๆ ถ่างระยะห่ าง
ระหว่างมวลชนสองฝ่ ายให้กว้างขึ้น รวมถึงการสร้างภาพความเกลี ยดชังมวลชนอีกฝ่ ายจนนาไปสู่
การใช้กาลังเข้าปะทะกันในที่สุด
แต่กระนั้น ก็ตอ้ งยอมรับว่า การเมืองของคนเสื้ อแดงนั้น มีภาพลักษณ์ที่ยงั
ไม่ค่ อยดี ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาโดยทัว่ ไปในขณะนั้น เนื่ องด้วยภาพของความรุ นแรง การสนับ สนุ น
ทัก ษิ ณอย่า งสุ ดขั้ว เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงทางการเมื อ งที่ มี ก ารระดมมวลชนมาปะทะกับ กลุ่ ม
พันธมิตรในช่ วงเดื อนกันยายน 2551 ไปจนถึง เหตุการณ์ จลาจล “เมษาเลือด” ในเขตพื้นที่ กทม.
ในปี พ.ศ. 2552 และการขัดขวางการจัดประชุ มสุ ดยอดผูน้ าอาเซี ยนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2552 ที่ พทั ยา สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนทาให้ภาพการเคลื่ อนไหวของมวลชนเสื้ อแดงออกห่ างจากจริ ตของ
นักศึกษาส่ วนที่ไม่ค่อยได้สนใจบริ บททางการเมืองมากนัก
ผลสารวจความคิดเห็นด้านการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ โดยศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (กรุ งเทพโพลล์) เผยแพร่ เมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2552 ระบุวา่ นิสิตนักศึกษาส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ถึงร้อยละ 54.7 ไม่ทราบถึงความสาคัญ
ของวันที่ 14 ตุลาคม แต่ร้อยละ 65.5 ยังคงเห็นว่านักศึกษาควรมีบทบาทในการมีส่วนร่ วมทางการ
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เมือง โดยให้เหตุผลว่า นิสิตนักศึกษามีสิทธิ ที่จะแสดงความเห็นของตน เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนทาง
สังคม จะได้รู้ทนั เหตุ การณ์ บา้ นเมื อง เพื่อสะท้อนมุ มมองทางการเมื องจากคนรุ่ นใหม่ (ศูนย์วิจยั
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2552)
แม้วา่ ผลสารวจดังกล่าวจะไม่ได้เที่ยงตรงและสะท้อนตัวเลขที่แม่นยานัก
แต่ก็ทาให้เราอาจวิเคราะห์ตรรกะง่าย ๆ ของภาพลักษณ์ ทางการเมืองในมุมของนักศึกษาส่ วนหนึ่ ง
ว่านักศึกษาเป็ นเพียงวัยเรี ยน เที่ยว เล่น ให้ความสนใจกับเรื่ องอื่น ๆ มากกว่าเรื่ องการเมือง โดยจาก
ผลสารวจระบุว่า นักศึกษาพูดคุ ยเรื่ องการเมืองกันเพียง ร้อยละ 6.06 และส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
พูดคุยกันเรื่ องการเรี ยน และเรื่ องกิน เที่ยว ช๊อป กันมากกว่า (ศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2552)
ดังนั้นแล้ว การเมืองจึงอาจเป็ นเรื่ องที่ห่างไกลสาหรับพวกเขา และภาพการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
จึ ง อาจหมายถึ ง การแสดงออกด้ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใจ และไม่ นิ ย มการใช้ค วามรุ นแรงเพื่ อ บรรลุ
วัตถุ ประสงค์ทางการเมือง การเมืองแบบการประท้วงข้างถนนส่ วนหนึ่ งจึงอาจทาให้คนบางส่ วน
เบื่ อ หน่ า ยการเมื อ ง รวมไปถึ ง นั ก ศึ ก ษาเองด้ ว ย ที่ อ าจมองว่ า การเมื อ งข้า งถนนกระทบกับ
ชีวติ ประจาวันของพวกเขา
อี ก ภาวะหนึ่ ง ที่ ท าให้นัก ศึ ก ษาตัด สิ นใจที่ จ ะถอยห่ า งจากการเมื อ งใน
ระดับชาติ คือ ความขัดแย้งที่เริ่ มบานปลาย กลายเป็ นการเมืองที่มีสองฝั่งสองฝ่ ายอย่างชัดเจน และ
ภาวการณ์ไม่เหมาะที่องค์การนักศึกษาจะเป็ นตัวแทนนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งด้วย ดังที่ กนกพร
แสนสุ ข สม อดี ตนายก อมธ. ปี การศึ ก ษา 2552 อธิ บ ายว่า (กนกพร แสนสุ ขสม, สั มภาษณ์ , 22
กรกฏาคม 2559)
ตรงนั้นมันก็ เลยเป็ นปี พัก ยก เพราะ 2 รุ่ นก่ อนหน้า นั้นการเมื องมันเข้ม ข้นมาก
มี เหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ มากมาย จึ ง คิ ดว่า ไม่ ส ามารถจะไปปะทะได้แล้ว และกลุ่ ม การเมื อง
ภายนอกก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวอีกต่อไป มันเริ่ มมี 2 ขั้วชัดเจน และเราก็มองว่าเราไม่สามารถเป็ น
ตัวแทนของนักศึก ษาในมหาวิทยาลัยได้ เพราะนักศึก ษาในมหาวิทยาลัยมี 2 กลุ่ ม มี ท้ งั
เหลืองทั้งแดง และหลากสี มาก ถ้าเราจะออกไปเป็ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมันคงไม่ได้ มันจึงเป็ น
เรื่ องที่ยากมาก
ประการที่สอง มองแบบอัตวิสัย หรื อมองการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
นักศึกษา ผ่านการทางานขององค์การนักศึกษาเอง จะพบว่า ที่ผา่ นมาใน อมธ. รุ่ นปี พ.ศ. 2551 นั้น
ประสบกับปั ญหาวิกฤติการแสดงท่าทีทางการเมืองเป็ นอย่างมาก ปั ญหาความขัดแย้งภายในคณะ
กรรมการบริ หารองค์การนักศึกษาในปี พ.ศ. 2551 ที่เกิดขึ้น จนเป็ นเรื่ องเป็ นราว และส่ งผลต่อการ
ดาเนินกิจกรรมของนักศึกษากลายเป็ นเรื่ องเล่าที่ถูกเล่าต่อเป็ นบทเรี ยนให้กบั รุ่ นถัดมา ล้วนส่ งผลต่อ
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การปรั บ ตัวของรู ป แบบกิ จกรรมนัก ศึ ก ษาในปี ต่ อ ๆ มา เช่ น กัน ดัง ที่ ชัย วุฒิ ตัน ไชย อดี ต ที ม
การเมืองของ อมธ. ปี 2552 - 2553 ได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่ (ชัยวุฒิ ตันไชย, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม
2559)
เราเคยคุยกันถึงปั ญหาของ อมธ. ว่ากิจกรรมของ อมธ. ที่เป็ นการเมืองแล้ว พอออก
action อะไรก็ข้ ึนอยู่กบั ว่า นายก อมธ. เชื่ อแบบไหน อย่างตอนเคียงโดม ปั ญหาก็คือตอน
ไปแถลงข่าวไม่เห็ นด้วยกับพันธมิ ตร ก็มีกรณี ปิดตึกกิ จ ตอนหลังเราก็คุยกันว่า อมธ. ไม่
สามารถ represent กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ด้วยที่ตวั องค์กรของเรามันพีคต่อเนื่ องกันมาหลายปี
และอย่า งที่ 2 คื อ อมธ. จะมี ค นคาดหวัง ว่า เราต้อ งท าอย่า งนั้น ท าอย่า งนี้ แต่ เ ราไม่ มี
ความสามารถจะทาอะไรได้เลย เราเลยกลับมาวิเคราะห์งานของเราใหม่
การกลับเข้ามาเป็ น อมธ. อีกครั้งของพรรคธรรมเพื่อโดม จึงมาภายใต้การ
ปรับบทบาทของกิ จกรรมนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความใหม่เรื่ องระบบการทางาน
และการตีความการเคลื่ อนไหวในเรื่ องการเมืองให้มีความกว้างและยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้น
ดังที่ ชัยวุฒิ ตันไชย (สัมภาษณ์, 22 กรกฏาคม 2559) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
งานของเรา อย่างหนึ่ งก็คืองานประจา (Routines) และอีกอย่างคืองาน Event ส่ วน
งานการเมื องเราก็จะพยายามไม่ออก Action แต่จะเน้น Reaction และสนับสนุ นทุ กกลุ่ ม
เต็มที่ แต่จะพยายามไม่ออกในนาม อมธ. เอง และไม่สนับสนุ นให้กรรมการ อมธ. ออกไป
ทาเรื่ องการเมืองในนามกรรมการ และเราก็มาตีความกันว่า นักศึกษากับการเมืองคืออะไร
ก็เลยกลับมาเป็ นว่าเรามาทาเรื่ องการเมื องภายในมหาวิทยาลัย ก็คือเรื่ องสิ ทธิ สวัสดิ การ
นักศึกษา เพราะการเลือกตั้งมันสู ้กนั ด้วยนโยบายเพื่อนักศึกษา
การกลับมาตี ความการเมื องแบบกว้าง และครอบคลุ มไปถึ งเรื่ องสิ ทธิ
สวัสดิ การนักศึกษา ประการหนึ่ งนั้น จึงถื อว่าเป็ นการถอยร่ นทางการเมืองของนักศึกษา และวาง
ตาแหน่งแห่ งที่ของตัวเองใหม่บนเวทีทางการเมืองระดับชาติ ซึ่ ง ชัยวุฒิ ตีความต่อไปว่า เพราะเวที
ทางการเมืองของนักศึกษาที่ให้นักศึกษาแสดงออกมันกว้างขึ้น และมีความหลากหลาย เครื อข่าย
ไม่จาเป็ นต้องมาในรู ปองค์การนักศึกษา หรื อนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
อย่าลืมว่า การเมืองปี 2540 คนคงคิดว่าไม่ทะเลาะกันแล้ว คงไม่มีรัฐประหารกัน
แล้ว คงจะมีรัฐบาลแบบประชาธิ ปไตยตลอดไป ทุกคนมันมองแบบนั้น คืออยากจะฝากไว้
เวลาที่จะเขียนที่มาเคลื่อนไหวการเมืองเริ่ มต้นปี 2549 ต้องเข้าใจว่าระหว่างปี 2540 กับปี
2549 มันมีเงื่ อนไขทางการเมื อง มันทาให้มีกลุ่ มมี องค์กรเข้าไปอยู่ในนั้น เช่ น ทูตรั กษ์
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พลังงานของกระทรวงพลังงาน คือ คนที่เคยกิจกรรมคนก็เริ่ มเข้าไปทา แล้วบางส่ วนเขาก็
ทากิจกรรมในมหาวิทยาลัยบ้าง อธิ บายให้ชดั คือ เครื อข่ายมันกว้างขึ้น หลากหลายขึ้น คือ
รู ปแบบมันเปลี่ยนไป มันมีการ Setup Network ขึ้นมา (ชัยวุฒิ ตันไชย , สัมภาษณ์, 22
กรกฏาคม 2559)
4.1.3.3 องค์กรนักศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่ งประกอบด้วยสมาชิ กจากภายใน
มหาวิทยาลัย
ได้แก่ กลุ่ ม กิ จกรรมต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ งอาจปรากฏในรู ป แบบของ
ชุ มนุ ม/ชมรม ที่มีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ หรื อกลุ่มอิ สระที่ เกิ ดขึ้นโดยไม่ได้จดทะเบียน
จัดตั้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่มีพ้นื ที่ของการเคลื่อนไหว ซึ่ งอาจเกิดจากการรวมตัวของผูท้ ี่
สนใจเคลื่อนไหวหรื อทากิจกรรมบางอย่างร่ วมกัน องค์กรนักศึกษารู ปแบบนี้ มักจะเป็ นพื้นที่ในการ
รวมตัวเพื่อตอบสนองต่ออุ ดมการณ์ และความสนใจที่หลากหลายของขบวนการนักศึกษา และมี
พัฒนาการในการเพิ่มขึ้นของทั้งจานวนกลุ่มกิจกรรมและประเด็นการเคลื่อนไหวที่หลากหลายขึ้น
โดยมีความแตกต่างกันภายในปลีกย่อยอีก ดังนี้
1) องค์กรประเภทชุ มนุ ม/ชมรม ส่ วนใหญ่เริ่ มมีการจัดตั้งที่มีความเป็ น
สถาบันมากขึ้นตามระยะเวลาของการก่อตั้ง มีกิจกรรมหลักเป็ นงานประจาของแต่ละปี การศึกษา
มี ก ารเลื อ กผูน้ าองค์ ก ร คณะกรรมการ รวมถึ ง แกนน าในการขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของแต่ ล ะปี
มีกระบวนการจัดตั้งและส่ งต่อทางความคิดในระดับหนึ่ ง รวมทั้งความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ เป็ นพี่
เป็ นน้อง และการสร้ า งเครื อข่ า ยร่ วมกับ NGOs ซึ่ ง อาจเป็ นรุ่ นพี่ที่ เคยท ากิ จกรรมด้า นนี้ ม าก่ อน
นอกจากนี้ ยัง พบว่า มัก มี แหล่ ง ทรั พ ยากรในการเคลื่ อ นไหวที่ ชัด เจน ผ่า นการของบประมาณ
กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย การสนับสนุ นงบประมาณจากภาคเอกชนในรายที่ ใ ห้ก าร
สนับสนุนอยูเ่ ป็ นประจา รวมถึง กิจกรรมเรี่ ยไรเงินทุน หรื อที่นกั กิจกรรมเรี ยกว่าการเปิ ดหมวก
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็ นองค์กรนักศึกษาประเภทที่ไม่ค่อยเชื่ อมโยงกับ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองมากนัก จึงมีลกั ษณะที่ไ ม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของบริ บททาง
การเมื อง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ยัง สามารถด าเนิ นต่ อไปอย่า งปกติ ภ ายใต้ค วามขัด แย้ง ทางการเมื อ ง
โดย กิ จก รรมประ เภทนี้ เช่ น ชุ มนุ ม/ชมรมค่ า ยอาสาฯพั ฒ นาชนบท ชมรมอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ชุ มนุ มวรรณศิลป์ ชุ มนุ มพุทธศาสตร์ ประเพณี รวมถึงชุ มนุ ม
ดนตรี และกิจกรรมตามความถนัด เป็ นต้น
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ข้ อ ย ก เ ว้ น ใ น ก ร ณี ข อ ง ก ลุ่ ม อิ ส ร ะ เ ดี ย ว ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คื อ กลุ่ มอิ สระล้อการเมื อง ซึ่ งแม้ว่าจะไม่มีการจัดตั้งตามระเบี ยบของ
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มหาวิ ท ยาลัย แต่ ก ลับ มี ค วามเป็ นสถาบัน ค่ อ นข้า งสู ง มี ง านประจ าในงานฟุ ต บอลประเพณี
ธรรมศาสตร์ -จุ ฬ าฯ มี ก ารส่ ง ต่ อทางความคิ ด รวมทั้ง เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ การเคลื่ อนไหวทาง
การเมือง ดังนั้น จึงเป็ นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างมาก ดังเช่ น
กรณี ศึกษา ดังนี้
กรณี ศึ ก ษา กลุ่ ม อิ ส ระล้ อ การเมื อ ง มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กั บ
ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง
อี ก กิ จกรรมหนึ่ งในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ค่อนข้า งมี บ ทบาททาง
การเมือง และมีตาแหน่งในทางประวัติศาสตร์ มายาวนาน คือ กิจกรรมที่เรี ยกว่า “ขบวนพาเหรดล้อ
การเมือง” ซึ่ งมี ชื่อเสี ยงและเป็ นที่ รู้จกั มาจากการมี ส่วนร่ วมและเป็ นไฮไลต์หนึ่ งในงานฟุตบอล
ประเพณี ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ทุก ๆ ปี
เดิมที ขบวนพาเหรดล้อการเมือง เป็ นหนึ่งในขบวนพาเหรดใหญ่ที่จะร่ วม
เดิ นและแสดงออกทางความคิ ดในงานฟุ ตบอลประเพณี ฯ ซึ่ ง ล้วนเป็ นขบวนที่ ส่ วนใหญ่ มี ก าร
บริ หารจัดการโดย อมธ. ดังคาให้สัมภาษณ์ของอดีตประธานกลุ่มอิสระล้อการเมือง (อดีตประธาน
กลุ่มอิสระล้อการเมือง, สัมภาษณ์กลุ่ม, 17 มีนาคม 2560) ที่อธิ บายถึงขบวนล้อการเมืองในช่วงยุคปี
พ.ศ. 2540 ว่า “มันมีก่ ึงเป็ นดราม่า ไม่มีคาอธิ บายเยอะ มีแค่ป้ายผ้า ไม่มีเรื่ องราว ไม่มีคอนเซป ส่ วน
ใหญ่เป็ นการสื บต่อกันมา อมธ. สายศิลปวัฒนธรรม เป็ นคนทา”
ในช่ วงปี พ.ศ. 2540 กลุ่มนักกิ จกรรมที่ทาขบวนล้อการเมืองจานวนหนึ่ ง
จะมี ค วามต้อ งการให้ ข บวนล้อ การเมื อ งนั้น เป็ นอิ ส ระจากมหาวิ ท ยาลัย และไม่ ข้ ึ น กับ อมธ.
กลายเป็ นสิ่ งที่ เรี ยกว่า “กลุ่มอิ สระ” เพื่อให้มีอิสระทางความคิด และอิสระในการบริ หารจัดการ
งบประมาณ โดยในการเคลื่อนไหวครั้งนั้น แม้วา่ สุ ดท้าย กลุ่มอิสระล้อการเมืองจะได้ขยับออกมา
เป็ นกลุ่มอิสระที่แท้จริ ง แต่ทว่า การขับเคลื่ อนกิ จกรรมก็ยงั คงติดปั ญหาเรื่ องงบประมาณ จึงยังคง
ต้องพึ่งพางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก อมธ. เพื่อทาขบวนพาเหรดล้อการเมืองอยู่ ซึ่ ง อมธ. นั้นก็
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากสมาคมธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทอดหนึ่ง
ในส่ วนนี้ มี ค วามหมายโดยนัยยะว่า การล้อการเมื องของนัก ศึ ก ษานั้น
ยังคงถูกควบคุ มโดยมหาวิทยาลัย ผ่านฝ่ ายกิ จการนักศึกษาฯ ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่ งก็ยงั ต้อง
พึ่งพิงงบประมาณจากสมาคมธรรมศาสตร์ ฯ ซึ่ งเป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดงานฟุตบอลประเพณี ฯ
ในส่ วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็ นคนถืองบประมาณที่จะคอยจัดสรรให้อีกทีหนึ่ง
ด้วยเหตุน้ ี จึงน่าแปลกใจว่า ทาไมหลาย ๆ ครั้งจึงยังคงมีข่าวว่ามีการสร้าง
หุ่ นล้อเลี ยนมหาวิทยาลัย หรื อล้อเลี ยนงานบอลเสี ยเอง เช่ น (1) หุ่ นนายฟุ่ มนายเฟื อย ซึ่ งล้องาน
ฟุตบอลประเพณี ในประเด็นความฟุ่ มเฟื อย จนทาให้มีประเด็นขัดแย้งกับสมาคมธรรมศาสตร์ อย่าง
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รุ นแรง (2) หุ่ นโดมร้ องไห้ ซึ่ งล้อในประเด็นจิ ตวิญญาณธรรมศาสตร์ ของนักศึกษาที่ ขาดหายลด
น้อยลงไป แต่ ก ลับมี วิญญาณของอดี ตผูม้ ี อานาจในมหาวิทยาลัย (ในช่ วงนั้น) บิ นวนเวีย นเสพ
ผลประโยชน์อยู่ เป็ นต้น (อดีตประธานกลุ่มอิสระล้อการเมือง, สัมภาษณ์กลุ่ม, 17 มีนาคม 2560)
คาตอบที่ยอ้ นแย้งของคาถามดังกล่าวคื อ การท้าทายหรื อล้อเลี ยนที่ ว่านี้
สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่มีความเป็ นขบถต่อการกดขี่ทางความคิด หรื อ
มีความพยายามในการต่อสู ้เพื่อยืนยันเสรี ภาพทางความคิด โดยแสดงออกมาเป็ นรู ปธรรมผ่านหุ่ น
ล้อการเมืองในงานฟุตบอลประเพณี ทุกปี หรื อแม้กระทัง่ การออกมาในรู ปโปสเตอร์ เชิ ญชวนต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม หากมองจากมุมของบุคคลภายนอกแล้ว คงจะปฏิเสธไม่ได้
ว่า ความเป็ นมหาวิทยาลัยการเมืองของธรรมศาสตร์ น้ นั ยังคงถูกจับตามองผ่านเลนส์ และกล้องของ
สื่ อมวลชนในงานฟุตบอลประเพณี โดยในทุก ๆ ปี ขบวนล้อการเมืองก็ยงั คงเป็ นที่สนใจและถู ก
สื่ อมวลชนนาไปตีความเป็ นกระแสได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ถึงกับเป็ นผูช้ ้ ีนาประเด็นในสังคม แต่ก็
ต้องยอมรับว่า ล้อการเมืองธรรมศาสตร์ คือหนึ่ งในสิ่ งที่คนภายนอกอยากรู ้วา่ นักศึกษาธรรมศาสตร์
คิดอะไรอยู่ ซึ่ งก่ อนที่ จะมี ความขัดแย้งทางการเมื องแบบเหลื องแดงนั้น ประเด็นสาคัญที่ หุ่นล้อ
การเมืองสะท้อนออกมา ก็มกั จะมีแนวทางไปในทางเดี ยวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือประเด็นเรื่ อง
คอรัปชัน่ ดังคาให้สัมภาษณ์ของประธานกลุ่มอิสระล้อการเมืองช่วงก่อนปี พ.ศ. 2549 ท่านหนึ่งว่า
ตอนนั้น (ก่ อ นปี 2549) ทัก ษิ ณ ยัง ไม่ ใ ช่ ป ระเด็ น หลัก ขนาดนี้ เราก็ ล้อ ไปเรื่ อ ย
ทั้ง ต่ า งประเทศ ในประเทศ หรื อแม้ก ระทัง่ เรื่ อง ม.นอกระบบ การมองการเมื องยัง คง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ปั ญหาคอรัปชัน่ เป็ นปั ญหาใหญ่ที่ทุกคนเอามาเล่น เพราะศัตรู เรา
คนเดียวกัน ต่างกับปั จจุบนั ที่ศตั รู รอบทิศ พูดอะไรมากก็ไม่ได้ ใครเป็ นแดงเราก็ไม่กล้าพูด
ใครเป็ นเหลื องเราก็ไม่กล้าพูด (อดี ตประธานกลุ่ มอิสระล้อการเมือง, สัมภาษณ์ กลุ่ ม, 17
มีนาคม 2560)
โดยปกติ การกลัน่ กรองความคิดก่อนจะแสดงออกมาเป็ นหุ่ น ภายในกลุ่ม
จะมี ก ระบวนการที่ เ รี ย กว่ า การตกผลึ ก ซึ่ งเป็ นการเรี ย กประชุ ม ระดมความคิ ด ทางการเมื อ ง
เพื่ อจัดล าดับ ประเด็นทางการเมื องที่ ส าคัญที่ ส ามารถสร้ า งสรรค์ออกมาเป็ นหุ่ นล้อการเมื องได้
แต่ก ระนั้นความขัดแย้งทางการเมื องที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงปี พ.ศ. 2549 – 2557 ก็ ทาให้เกิ ดวิกฤติ ทาง
ความคิดภายในกลุ่มเช่นกัน ดังคาให้สัมภาษณ์ของ ฟ้ า ประธานกลุ่มอิสระล้อการเมือง ปี พ.ศ. 2552
(อดีตประธานกลุ่มอิสระล้อการเมือง, สัมภาษณ์กลุ่ม, 17 มีนาคม 2560)
มันมีความขัดแย้งอยู่กระบวนการตกผลึ กอยูต่ ลอด แต่สุดท้ายการจัดการความคิด
มันจบที่ความเชื่ อ เราต้องรู ้วา่ นี่ เป็ นความเชื่ อของเรา มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรื อสิ่ งที่ผิด หรื อสิ่ ง
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ที่เขาถูกหรื อผิด ก็เคารพในความเชื่ อของแต่ละคน และถ้ามันมีประเด็นที่เล่นได้ ก็นาไป
ขับเคลื่ อนต่อในประเด็นที่ คุณเชื่ อ สุ ดท้ายจริ ง ๆ ก็ไม่สามารถเอาความเชื่ อมารวมกันได้
เพราะต่างคนก็ต่างมีอีโก้ ไม่ยอมกัน แต่จุดประสงค์ก็คือเพื่อส่ วนรวม ถ้าประเด็นของคุณยัง
มีความต้องการแสดงออกเพื่อส่ วนรวมอยู่ มันก็เป็ นประเด็นที่ยกขึ้นมาเล่นได้ท้ งั สองฝั่ง
แต่ ก ระนั้น ในกระบวนการทากิ จกรรมล้อการเมื องในแต่ ล ะปี ก็ ย งั คง
ค่อนข้างเป็ นโจทย์ที่ยากที่ จะต้องตกผลึ กทางความคิดให้ออกมาเป็ นที่ ยอมรับของทุกฝ่ ายให้มาก
ที่สุด เพราะความคิดที่แสดงออกมานี้ ไม่ใช่ แค่เพียงปั ญหาภายในกลุ่มในเชิ งกระบวนการเท่านั้น
แต่ยงั คงเป็ นประเด็นที่กระทบต่อนักศึกษาธรรมศาสตร์ โดยภาพรวม จากภาพที่สื่อออกไปในแต่ละปี
ดังนั้นแล้ว ทักษะในการจัดการความขัดแย้งและความเห็ นต่างภายในกลุ่มจึ งถื อว่าเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการความขัดแย้งในรู ปของการสร้ างหุ่ นล้อการเมืองหลายตัว
เพื่อให้มีครบทุกประเด็น หรื อแม้กระทัง่ การประนี ประนอมให้ความคิดทุกฝ่ ายออกมาอยูใ่ นชิ้นงาน
ศิลปะชิ้นเดียวกัน
ช่วงวัยนักศึกษามันเป็ นช่วงเดียวที่ความคิดมันบริ สุทธิ์ ความคิดไม่มีผลประโยชน์
มีแต่อุดมการณ์ แม้จะมีความเชื่อต่าง ๆ กันไป แต่ก็มีไม่ผลประโยชน์มาบิดเบือนอะไร และ
เลือกที่จะทาตามความคิดของตัวเองแบบสุ ด ๆ และล้อการเมืองมันไม่ใช้การเล่าข่าว ไม่ใช่
หนังสื อพิมพ์ที่จะต้องขายข่าว แต่มนั คือการตีแผ่ความคิดของนักศึกษาจริ ง ๆ แม้มนั จะไม่มี
คนพูด ในสั ง คม ซึ่ งเล่ า มัน ออกมาผ่า นหุ่ น (สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม อดี ต ประธานกลุ่ ม อิ ส ระล้อ
การเมือง, 2560)
สิ่ งที่เกิ ดขึ้ นไม่ใช่ โดยความตั้งใจ แต่มนั คือการปรั บตัวของนักศึ กษาใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ภายใต้ภาพของการเมืองที่ถูกกระทาให้ดูเป็ นสภาพที่เลวร้ าย การเมืองเป็ นเรื่ อง
ของนักการเมือง ผลประโยชน์ อานาจ การแข่งขัน และความวุน่ วาย ดูจะไม่ใช่อะไรที่ใสสะอาดใน
แบบที่พลังบริ สุทธิ์ อยากจะเห็น สิ่ งที่ลอ้ การเมืองแสดงออกมาจึงมีทิศทางที่โน้มเข้าหาการเป็ นงาน
ศิ ล ปะมากกว่า งานทางการเมื อง นัก ศึ ก ษาที่ ม าท ากิ จ กรรมล้อการเมื อ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นพวก
นักศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง หรื อไม่ก็นกั ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เน้น
การทาหุ่นล้อการเมืองและศิลปะในชิ้นงาน มากกว่าความคิดทางการเมืองที่เข้มข้นและดุเดือด
การเสี ยดสี นกั การเมืองหรื อชุ ดวาทกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่ การประท้วงหรื อ
ชูป้ายเรี ยกร้องให้ดูเป็ นพวกหัวรุ นแรง แต่กลับเป็ นการแสดงออกด้วยศิลปะที่เสี ยดสี อย่างเจ็บแสบ
แต่ในบางครั้ งก็ไม่ชดั เจนในความหมายจนสื่ อมวลชนต้องตี ความงานศิ ลปะนั้นเอง สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น

137
แม้จะดูเหมือนเป็ นวิธีการที่ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการเคลื่อนไหว แต่อีกมุมหนึ่ งก็ถือ
ว่าเป็ นการลดทอนความเป็ นการเมือง (Depoliticize) ในตัวเองเช่นกัน
โดยการลดทอนความเป็ นการเมื อ งนั้น มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ การปิ ดกั้น
(Censor) ตัว เอง ที่ จะพยายามไม่ พู ดถึ ง การเมื อ งตรง ๆ ไม่ ใ ช่ ก ารเขี ย นวิ จารณ์ ด้ว ยข้อมู ล อย่า ง
ตรงไปตรงมา แต่เป็ นการลดทอนคุ ณค่าของการวิพากษ์และโต้เถี ยงให้ไปสู่ สิ่งที่คลุมเครื อมากขึ้น
หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นความกลัวที่จะพูดถึง จึงต้องพยายามหาสิ่ งสมมติเพื่อมาเป็ นตัวแทนในการ
พูดถึงในทางใดทางหนึ่ง ดังที่กระทาผ่านหุ่นล้อการเมืองหรื องานศิลปะนัน่ เอง
2) องค์กรประเภทกลุ่ มอิ สระ ที่ เกิ ดขึ้นโดยไม่ได้จดทะเบี ยนจัดตั้งตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจเกิ ดขึ้นจากการรวมตัวตามความสนใจร่ วมกันของนักกิ จกรรม ทั้งที่
เป็ นประเด็นเฉพาะกิจตามสถานการณ์ หรื อประเด็นตามอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่ งองค์กรประเภท
นี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีความเชื่ อมโยงกับเป้ าหมายของการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่กระนั้นก็กลับ
ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากบริ บทของความขัดแย้งทางการเมืองมากนัก เนื่ องจากการรวมตัวของ
กลุ่มอิสระเหล่านี้ มกั เกิดจากความสนใจและเป้ าหมายเฉพาะของแต่ละกลุ่มอยู่แล้ว กลุ่มอิสระทาง
การเมื องโดยส่ วนใหญ่ จึง มี ค วามชัดเจนในเรื่ องหลัก การของการเคลื่ อนไหว ตลอดจนมี ค วาม
คล่องตัวในการตกผลึกทางความคิดและปรับความเข้าใจเพื่อร่ วมกันกาหนดแนวทางการเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม ซึ่ งต่างจากองค์กรขนาดใหญ่ที่สูญเสี ยความสามารถเหล่านี้ไป
ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจกับองค์กรประเภทนี้ เป็ นพิเศษ เนื่ องจากมีพฒั นาการ
ของการเคลื่ อนไหวที่ น่า สนใจเป็ นอย่า งมาก จนก้า วขึ้ น มาเป็ นหัวหอกในการเคลื่ อนไหวของ
ขบวนการนัก ศึ ก ษาในช่ วงหลัง ปี พ.ศ. 2553 และภายหลังการรั ฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ด้วย
โดยลักษณะเฉพาะเดิมขององค์กรประเภทนี้ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
หนึ่ ง มี ค วามเป็ นสถาบัน ต่ า กล่ า วคื อ นัก กิ จ กรรมมี ล ัก ษณะของการ
รวมตัวตามสถานการณ์ มีนกั กิ จกรรมผูป้ ฏิบตั ิการน้อย และมักให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ใน
ระดับปั จเจกมากกว่าความจงรักภักดีกบั องค์กร มีความสนใจในประเด็นที่เคลื่ อนไหวมากกว่าการ
เคลื่ อนไหวในนามขององค์กร ดังนั้น องค์กรเหล่านี้ ในแง่หนึ่ งจึงมีลกั ษณะของความเป็ นหัวโขน
ที่ หยิบ ยืม ชื่ อมาทดแทนการรวมกลุ่ ม ของปั จเจกเท่ า นั้น เมื่ อนัก กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษา
หรื อเปลี่ยนเป้ าหมายความสนใจ องค์กรในลักษณะนี้ ก็อาจไม่ปรากฏความเคลื่ อนไหวตามไปด้วย
และหายไปในที่สุด เว้นเสี ยแต่ว่าจะมีบางองค์กรที่สามารถจัดตั้งและส่ งต่อทางความคิดไปสู่ นกั
กิจกรรมรุ่ นต่อไปได้ สร้างความเป็ นสถาบันขึ้นในองค์กร จนอาจขยับฐานะขึ้นเป็ นชุมนุม/ชมรมได้
สอง มีวฒั นธรรมการจัดตั้งและส่ งต่อทางความคิด กล่าวคือ การจัดตั้งทาง
ความคิดของขบวนการนักศึกษา (Organize) เป็ นระบบวัฒนธรรมที่แฝงอยูก่ บั ขบวนการนักศึกษา
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ได้รับอิทธิ พลมาจากวิธีการจัดตั้งมวลชนของแนวความคิดและอุดมการณ์
ฝ่ ายซ้าย ดังนั้น การจัดตั้งทางความคิดของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาทางการเมืองในแบบเดิม ส่ วนใหญ่
จึ งหมายถึ งการนาแนวคิ ดแบบฝ่ ายซ้า ย (เพื่อมวลชน) มาสถาปนาขึ้ นภายในกลุ่ ม ปรากฏทั้งใน
รู ปแบบของแนวคิด/อุดมการณ์การเคลื่อนไหว วัฒนธรรมการแต่งกาย เพลงของขบวนการ รวมไป
ถึงรู ปแบบยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ซึ่งจะอธิบายให้เห็นความแตกต่างในกรณี ศึกษาต่อไป
สาม มีการจัดโครงสร้ างองค์กร กล่าวคือ แม้ว่าโดยภายรวมแล้ว องค์กร
ประเภทนี้ จะมี ลกั ษณะของความเป็ นสถาบันต่ า แต่ก็ยงั พบว่ามักมีความพยายามในการสถาปนา
ความเป็ นสถาบันและโครงสร้างที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม
อิสระในแบบเดิมนั้น ส่ วนใหญ่ยงั คงปรากฏเป็ นการทางานแบบบนลงล่าง Top-Down มีความเป็ น
ลาดับชั้นการบัง คับบัญชาอย่า งหลวม ๆ ให้ความส าคัญกับตาแหน่ งของนัก กิ จกรรมในองค์ก ร
อันเป็ นความพยายามสร้างความสัมพันธ์และความภักดีให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับองค์กร
ทั้ง นี้ ประเด็ น ลัก ษณะเฉพาะทั้ง 3 ประเด็ น นั้ น ได้ ก ลายเป็ นความ
เปลี่ ยนแปลงในเชิ งองค์กรอย่างหนึ่ งของขบวนการนักศึกษาในช่ วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ งแนวคิด
และการเคลื่อนไหวแบบฝ่ ายซ้ายได้ถูกท้าทายทางความคิดจากแนวคิดการเคลื่อนไหวแบบเสรี นิยม
ใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงของการเคลื่ อนไหวในยุคสื่ อสังคมออนไลน์ในช่วงปี พ.ศ.
2553 – 2554 โดยผูว้ ิจยั ยกตัวอย่างถึงกระบวนการท้าทายความเปลี่ยนแปลงในเชิ งองค์กรดังกล่าว
จากกรณี ศึกษาของกลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์ คดั ค้านอานาจนอกระบบ (TCAD) ดังนี้
กรณี ศึกษา กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คดั ค้านอานาจนอกระบบ (TCAD)
(พ.ศ. 2553 - 2554)
ภายหลังเหตุการณ์ สลายการชุ มนุ มที่ราชประสงค์ เมื่อเดื อนพฤษภาคม
2553 กลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่รู้จกั กันผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในช่วงเหตุการณ์เมษายน –
พฤษภาคม 2553 ซึ่ ง นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ ม ที่ เพิ่ ง ส าเร็ จการศึ ก ษา ส่ วนใหญ่ เป็ นนัก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กลุ่ ม ที่ เรี ย นท่ า พระจัน ทร์ ต ลอดสี่ ปี รุ่ นสุ ดท้า ย กับ นัก ศึ ก ษาที่ เรี ย น
หลักสู ตรภาคพิเศษที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมตัวกันทากิจกรรม โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มประชาคม
ธรรมศาสตร์คดั ค้านอานาจนอกระบบ (TCAD) ด้วยเหตุผลที่ ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ อธิ บายว่าเกิด
จากความสุ กงอมของสถานการณ์ และปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนจากการสลายการชุ มนุ ม
ในช่ วง ปี พ.ศ. 2553 ดังนี้ “ตอนนั้นเราเห็นตรงกันว่าในสถานการณ์ น้ นั เราต้องทาอะไรซักอย่าง
อย่างน้อยเพื่ อเป็ นการแสดงออกว่า การฆ่า ประชาชนตายกลางถนนไม่ ใช่ เรื่ องที่ ช อบธรรมและ
ยอมรับได้ และต้องมีคนรับผิดชอบกับความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น” (ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ , สัมภาษณ์
ทางอีเมล, 22 กันยายน 2559)
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ในขณะที่ ความเห็นของ รักษ์ชาติ วงษ์อธิ ชาติ และอนุธีร์ เดชเทวพร อดีต
อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิ กรุ่ นก่อตั้งของกลุ่ม มองว่า TCAD
เป็ นกลุ่มอิสระทางการเมือง ที่เป็ นแนวทางใหม่ในการเคลื่ อนไหวทางการเมือง หลังจากพบความ
ผิดหวังจากการเข้าไปเคลื่อนไหวโดยผ่าน อมธ. และกลายเป็ นความขัดแย้งภายในองค์กรตามมา ซึ่ ง
การเป็ นองค์กรอย่างเป็ นทางการของ อมธ. นั้น ไม่สามารถแสดงออกซึ่ งความคิดทางการเมืองได้
เต็มที่เหมือนกับการเป็ นกลุ่มอิสระ
สิ่ งที่เกิดขึ้นของ TCAD นี้ เอง ถื อเป็ นความริ เริ่ มที่จะก่อตั้งกลุ่มกิจกรรม
ทางการเมืองรู ปแบบใหม่ในยุคนั้นขึ้นมาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นการฉี กแนวไปจากการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง โดยใช้ฐานขององค์กรอย่างเป็ นทางการแบบ อมธ. หรื อพรรคการเมือง
แต่ เปลี่ ย นเป็ นการใช้ฐานของกลุ่ ม อิ ส ระ และความเป็ นกลุ่ ม ทางเลื อกให้นัก ศึ ก ษาที่ ส นใจทาง
การเมื องได้เคลื่ อนไหวไปพร้ อมกันด้วยอี ก ทางหนึ่ ง ดัง ที่ รั กษ์ชาติ วงศ์อธิ ชาติ (สัมภาษณ์ , 15
กันยายน 2559) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
จริ ง ๆ ก็ต้ งั จากคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มที่ เคยทางานกับ สนนท. กลุ่ มที่ เคยทางานกับ
จุฬาฯ อาจจะมาคุ ยกัน มาคุ ยเรื่ องการเมือง มาคุ ยเรื่ องสังคมกัน แล้วก็รับสมัครคนเข้ามา
ซึ่ งคนส่ วนหนึ่ งก็มาจากเคี ยงโดม (ค่ายกล้าโดม)8 ซึ่ งผมคิ ดว่า ‘เคี ย งโดมไม่ส ามารถท า
อะไรที่เป็ นการเมืองได้ขนาดนั้น’ จึงออกมาทาอะไรที่สามารถ Represent ได้มากกว่านั้น
และตอนนั้นก็ไม่มีกลุ่มการเมืองทางเลือก นอกจากจุฬาฯ
กลุ่ม TCAD มีความแปลกใหม่ในแง่ของรู ปแบบการเคลื่อนไหว และการ
สร้างเครื อข่ายขบวนการนักศึกษาร่ วมกับกิจกรรมนักศึกษาจากจุฬาฯ และ สนนท. แต่ยงั มีจุดอ่อน
ของความเป็ นกลุ่มอิสระทางการเมือง ที่ส่งผลต่อการลดบทบาทลง หรื ออาจเรี ยกได้วา่ ไม่สามารถ
ทากิจกรรมต่อไปได้ดว้ ยปั ญหาของการไม่มีนกั กิจกรรมผูป้ ฏิบตั ิการในเวลาต่อมา
กล่าวคือ “กลุ่มอิสระทางการเมือง” มีจุดเด่นในลักษณะของการจัดตั้งขึ้น
ได้ง่ายจากการพูดคุ ยและฉันทามติร่วมกันของสมาชิ กที่อาจมีเพียงไม่กี่คน ที่เห็ นด้วยในประเด็น
การเคลื่อนไหวบางประเด็น แต่กระนั้นความหลวมในลักษณะนี้ทาให้กลุ่มอิสระมีความเป็ นสถาบัน
น้อยกว่าองค์กรที่เป็ นทางการอย่าง อมธ. หรื อเมื่อสมาชิ กเดิมสาเร็ จการศึกษา และถ้าไม่มีการรั บ
8

ค่ายกล้าโดม คือ ค่ายที่ รับนักศึ กษาใหม่ที่สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ซึ่ งมักจะมีความ
สนใจในการท ากิ จ กรรม มาเข้า ค่ า ยในลัก ษณะการเตรี ยมความพร้ อ ม และสร้ า งนัก กิ จ กรรมรุ่ น ใหม่ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในขณะเดียว ด้วยความที่ค่ายนี้สร้างขึ้นโดยกลุ่มกิจกรรมที่เคยก่อตั้งพรรคเคียงโดม
ค่ายกล้าโดมจึงถูกมองว่าเป็ นค่ายที่สร้างนักกิจกรรมของพรรคเคียงโดมอีกทางหนึ่ง
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สมาชิกใหม่มาสื บทอด ก็อาจจะทาให้ความเป็ นกลุ่มอิสระนั้นต้องสิ้ นสุ ดบทบาทลงด้วย นอกจากนี้
ในกรณี ของกลุ่ม TCAD ดังกล่าวก็ยงั คงมีปัญหาในเชิ งองค์กรด้านอื่น ๆ อีกสองประเด็นที่ส่งผล
กระทบต่อความยัง่ ยืนของกลุ่ม ดังอธิ บายได้ต่อไปนี้
ประเด็นแรก คือ ความไม่เห็นพ้องในเรื่ องแนวทางการทางานและวัฒนธรรม
องค์กร ที่ อาจรวมไปถึ งเรื่ องแนวคิ ดพื้ นฐานของขบวนการนักศึ กษา ซึ่ งส่ วนหนึ่ งยังมี ความคิ ดใน
ลักษณะของขบวนการนักศึกษาแบบเก่า ที่ได้รับอิทธิ พลมาจากความคิดแบบสังคมนิ ยม (ฝ่ ายซ้าย) และ
บางส่ วนก็ พยายามจะปฏิ เสธความคิ ดของขบวนการนักศึ กษาแบบเก่ า และมองว่าสิ่ งเหล่ านี้ เป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ลา้ หลัง9 ดังที่ อธิ ชาติ วงษ์อธิ ชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ ไว้ ดังนี้ (รักษ์ชาติ วงศ์อธิ ชาติ ,
สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559)
มันมีครั้งหนึ่ ง ที่เราทะเลาะกันเรื่ องไม่ยอมร้ องเพลงฝ่ ายซ้าย และเราก็ไปประชุ ม
กันที่ตึกบัญชี และเราก็เถี ยงกันเรื่ องคนส่ วนหนึ่ งไม่ยอมร้ องเพลงซ้าย แบบคอมมิ วนิ สต์
ก็ไม่ผดิ ถ้าจะบอกว่า มันจะมีฝ่ายหนึ่ งที่เป็ นซ้าย และก็เสรี นิยมแบบที่ไม่ใช่ซ้าย ไม่อยากย่า
เข้า ไปสู่ ค วามเป็ นซ้ า ย การจัด ตั้ง แบบซ้ า ย (ประมาณ Liberal Democracy กับ Social
Democracy)
ในขณะนักกิ จกรรมอีกกลุ่มที่ไม่เห็ นด้วยกับแนวคิดเหล่านี้ และต่อมาได้
แยกออกมาตั้งเป็ นกลุ่มธรรมศาสตร์ เสรี เพื่อประชาธิ ปไตย (LLTD) นั้น ค่อนข้างให้ความสนใจกับ
วัฒนธรรมการเคลื่อนไหวแบบวัฒนธรรมใหม่ (Pop Culture) มากกว่าที่จะยึดติดกับรู ปแบบเดิม ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ในการเคลื่อนไหวของขบวนการ
นัก ศึ ก ษาในลัก ษณะที่ “ขายได้” หรื อ เพิ่ ม ความเป็ นธุ ร กิ จ เข้า ไปในกระบวนการ (รั ก ษ์ช าติ
วงศ์อธิชาติ, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559)
มันล่มเพราะมีการเข้าใจไม่ตรงกัน คือตอนแรกก็ทางานร่ วมกันกับจุฬา และก็ถึง
จุดๆหนึ่ ง ที่ ปราบ BBA (คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี หลักสู ตร 5 ปี ) และ บิ๊ ก BE
(คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ) ซึ่ งจะเป็ นสายนักธุ รกิ จ สายการตลาด จะ
เน้นว่า TCAD จะต้องเป็ นอะไรที่ เอาไปขายได้ เอาไปทาทุนได้ และก็อยากทากิจกรรมเชิ ง
สัญลักษณ์ที่ไม่สนใจความเป็ น PC (Political Correctness) และจะละทิ้งความเป็ นวิชาการ
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ประเด็นนี้ จะกลายเป็ นปั ญหาและข้อถกเถียงสาคัญของขบวนการนักศึกษายุคใหม่ ซึ่ งยังคงต้องตั้ง
คาถามว่า ความใหม่ และความเก่าเหล่านี้มีจริ งหรื อไม่ และขบวนการนักศึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิด
ที่แตกต่างนี้อย่างไร ซึ่งจะได้อภิปรายในภายหลัง
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ไปเลย อีกเรื่ องคือเรื่ องการทางานเชิ งความคิด ที่ส่วนหนึ่ งอยากทางานวิชาการมากกว่า คือ
ถ้าเกิดจะทางานเคลื่อนไหวก็อยากเคลื่อนไหวให้มนั อิงกับวิชาการ
กล่ า วให้ ถึ ง ที่ สุ ด ในเรื่ อ งแนวคิ ด ของขบวนการนัก ศึ ก ษาแบบเก่ า นั้น
รวมไปถึงการพยายามจัดโครงสร้างของขบวนการนักศึกษาด้วย กล่าวคือ ฝ่ ายหนึ่ งนั้นค่อนข้างจะ
พยายามปฏิเสธวัฒนธรรมองค์กรและรู ปแบบการเคลื่อนไหวแบบเก่าโดยสิ้ นเชิ ง โดยสิ่ งที่อาจเรี ยก
ได้ว่าเป็ นมรดกตกทอดจากการเคลื่อนไหวแบบพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทยในขบวนการ
นักศึกษา เช่น โครงสร้างการทางานที่ตอ้ งมีการจัดระเบียบองค์กร การตั้งเลขาธิ การ ตาแหน่งต่าง ๆ
ในการทางาน ซึ่ งได้นาไปสู่ ประเด็นปั ญหาขององค์กรประเด็นต่อไป
ประเด็นที่สอง คือ ปัญหาการจัดโครงสร้างองค์กรของขบวนการนักศึกษา
(Organization) อันส่ งผลต่อความยัง่ ยืนของกลุ่มอิสระ กล่าวคือ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการจัดลาดับ
ชั้นการบังคับบัญชาภายในองค์กร ที่มีการวางตาแหน่ งผูน้ าองค์กร และผูป้ ฏิ บตั ิ งานอย่างชัดเจน
คล้ายกับรู ปแบบขององค์กรราชการ หรื อ สนนท. ดังที่ ปราบ ให้ความเห็นว่า (ปราบ เลาหะโรจนพันธ์,
สัมภาษณ์ ทางอีเมล, 22 กันยายน 2559) “การแยกตัวออกจาก TCAD ไปตั้งกลุ่ ม นักศึ ก ษาใหม่
เกิดจากแนวคิดการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการระเบียบภายในขององค์กร
TCAD นั้นมีการแต่งตั้งตาแหน่งต่างๆในการทางานอาทิ ที่ปรึ กษา เลขาธิ การ ฯลฯ”
ดังนั้น ประเด็นดังกล่าวจึงส่ งผลต่อนักกิจกรรมผูป้ ฏิบตั ิงาน เมื่อองค์กรถูก
แทรกแซงและประกอบไปด้วยนักกิ จกรรมรุ่ นเก่า ซึ่ งปรากฏตาแหน่ งอยูใ่ นขบวนการ แต่ไม่ได้มี
สถานะเป็ นนักศึกษาแล้ว (ปราบ เลาหะโรจนพันธ์, สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กันยายน 2559)
ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือคนมีตาแหน่งจริ ง ๆไม่ได้ทางาน แต่สมาชิกใหม่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่อยู่
ปี หนึ่ งปี สองในตอนนั้นกลับเป็ นคนทางานหนักที่สุด ต่อมาพอแนวคิดไม่ตรงกัน สมาชิ ก
เดิ มที่ส่วนใหญ่เป็ นรุ่ นพี่ที่เพิ่งเรี ยนจบไปก็ใช้อานาจตามตาแหน่งมาขัดขวางสิ่ งที่สมาชิ ก
รุ่ นใหม่อยากทา และเมื่อสมาชิ กที่ทางานจริ ง ๆ ออกไปตั้งกลุ่มใหม่ TCAD ก็ฝ่อลงและ
หายไปในที่สุด
ในประเด็ น ปั ญ หาเหล่ า นี้ เอง จึ ง ท าให้ ผ ลสุ ด ท้า ยแล้ว กลุ่ ม TCAD มี
บทบาทที่ ล ดลง สมาชิ ก ส่ ว นหนึ่ งเปลี่ ย นไปท ากิ จ กรรมในนามกลุ่ ม ธรรมศาสตร์ เ สรี เพื่ อ
ประชาธิ ปไตย (LLTD) ซึ่ งมีความใหม่กว่า มีความพร้อมกับรู ปแบบโครงสร้ างองค์กรที่ใหม่กว่า
และสอดรั บการการเคลื่ อนไหวทางสังคมสมัยใหม่ และแล้วในท้ายที่สุด ช่ วงปลายปี พ.ศ. 2553
ความเป็ นกลุ่มของ TCAD ก็ตอ้ งจบลง พร้อม ๆ กับการก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างชัดเจนของกลุ่มที่
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ตั้งขึ้ นใหม่ หรื อกลุ่ มธรรมศาสตร์ เสรี เพื่อประชาธิ ปไตย หรื อ LLTD ที่สมาชิ กกลุ่ มส่ วนหนึ่ งคือ
นักศึกษาที่เคยเคลื่อนไหวภายใต้ชื่อของ TCAD และเกิ ดความเห็ นไม่ตรงกันดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น (ปราบ เลาหะโรจนพันธ์, สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กันยายน 2559)
4.1.3.4 เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการ ทางานประสานงานข้ามมหาวิทยาลัย
เครื อข่ ายอย่า งไม่ เป็ นทางการของขบวนการนักศึ ก ษา โดยภาพรวมถื อเป็ นการ
รวมตัวกันอย่า งเฉพาะกิ จ ของนัก ศึ ก ษาจากหลายมหาวิท ยาลัย เพื่ อ ตอบสนองต่ อประเด็ น การ
เคลื่ อ นไหว ประเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ ง เช่ น การเคลื่ อ นไหวในประเด็ น กระบวนการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย (Admission) ของเครื อข่ายนักเรี ยนนักศึ กษา ในปี พ.ศ. 2549, การเคลื่ อนไหวของ
เครื อข่ายนักศึกษาในนามของศูนย์ประสานงานนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา ซึ่ งเคลื่อนไหวไปพร้อมกับ
กลุ่มพันธมิ ตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ในปี พ.ศ. 2549, หรื อเครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ (Young
PAD.) ซึ่ งเคลื่อนไหวไปพร้อมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ในปี พ.ศ. 2551, หรื อ
แม้กระทัง่ กลุ่มนิ สิตนักศึกษารั กประชาชน ที่ เคลื่ อนไหวล่ารายชื่ อถอดถอนนายกทักษิณ ปี พ.ศ.
2549 เป็ นต้น
1) วาระซ่อนเร้นของเครื อข่ายนักศึกษา
ตามกรอบการวิเคราะห์ขบวนการแบบเดิมนั้น เครื อข่ายเหล่านี้ อาจแบ่งใน
เชิงเป้ าหมายของขบวนการได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ
ประเภทแรกให้ความสนใจในการเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมทัว่ ๆ ไป
ไม่ ไ ด้มี เป้ าหมายเกี่ ย วกับ การเมื องในเชิ ง โครงสร้ า ง เพื่ อรวมเอากลุ่ ม นัก ศึ ก ษาจากหลากหลาย
มหาวิทยาลัย มาจับประเด็นเคลื่อนไหวร่ วมกัน เช่น การเคลื่ อนไหวเกี่ ยวกับการศึกษาที่เป็ นธรรม
การเคลื่ อนไหวในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม การเคลื่ อนไหวเกี่ ยวกับการสอบแอดมิ ชชั่น เป็ นต้น ซึ่ งการ
เคลื่อนไหวเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับขบวนการทางสังคมอื่น ๆ ที่พยายามหาแนว
ร่ วมในเชิงประเด็น
อีกประเภทนั้น ให้ความสนใจประเด็นด้านการเมืองเป็ นหลัก ที่อาจได้รับ
อิทธิ พลมาจากภาพการเมืองในอุดมคติของไทย ที่เคยถูกขับเคลื่อนและมีขบวนการนักศึกษาเป็ น
แกนนา รวมเอานักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยมาร่ วมเคลื่ อนไหวเพื่อชาติบา้ นเมือง ซึ่ งภาพมายา
การเมืองดังกล่าว อาจทาให้กลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวอยูท่ ่ามกลางวิกฤติการเมืองเหล่านั้น ต้องการ
สร้ างตัวตนของขบวนการนักศึกษาให้มีบทบาทขึ้นอีกครั้งบนเวทีการเมืองภาคประชาชน ดังเช่ น
กรณี ของ ศูนย์ประสานงาน นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา (ศ.น.ศ.) ที่ยุรชัฏ ชาติสิทธิ ชยั อดีต โฆษกกลุ่ม
ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลของการตั้งศูนย์ ว่า (ยุรชัฏ ชาติสิทธิชยั , สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2559)
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เนื่ องจากมันมีหลายกลุ่ม แรงคิดเป็ นกลุ่มหนึ่ ง สนนท. เป็ นกลุ่มหนึ่ ง และกลุ่มอื่น ๆ
อีกมากมาย มันมีกลุ่มอาชี วะมาด้วย เราเลยคุยว่าต้องตั้งศูนย์ใหม่มาหนึ่ งศูนย์ก็เลยกลายเป็ น
ศนศ. ศูนย์ประสานงานนักเรี ยนนิ สิตนักศึ กษา มี การเปิ ดตัวที่ อนุ สรสถาน 14 ตุ ลาคม คื อ
ประสานงานเอาทุกกลุ่มมารวมกันให้ได้
อันที่จริ งนั้น หากนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ แค่ตอ้ งการออกไปร่ วมเคลื่อนไหว
ในนามของกลุ่ม หรื อในนามของทัศนคติส่วนบุ คคล การจัดตั้งเครื อข่ายดังกล่าวก็อาจไม่มีความ
จาเป็ นเลย หากแต่ความพยายามจัดตั้งเครื อข่ายนักศึกษานั้น มีวาระแอบแฝงที่มากกว่าแค่การร่ วม
เคลื่ อนไหว การสร้ างเครื อข่ายเหล่ านี้ จึงหมายถึ งความพยายามทาให้นักศึ กษาขึ้ นมามี ตวั ตนและ
บทบาทนาอีกครั้ง บนพื้นที่ของการเมืองภาคประชาชน หรื อมิเช่นนั้น ก็คงเป็ นเพราะแกนนามีความ
พยายามขึ้ นมาเป็ นผูน้ านักศึ ก ษาอี กครั้ งตามแนวทางของรุ่ นพี่ ใ นประวัติศาสตร์ โดยกรณี ศูนย์
ประสานงานนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา หรื อ ศนศ. นี้ เอง ก็มีชื่อที่คล้ายกับ ศูนย์กลางนิ สิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย (ศนท.) ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เช่นกัน
ในขณะเดี ยวกัน แนวทางการเคลื่ อนไหวดังกล่าว ก็ยงั คงให้ความสาคัญ
กับพลังนักศึกษาในเชิ งปริ มาณที่นักศึกษาออกมาเดิ นขบวนร่ วมกันสร้ างความเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมือง รวมถึงวาทกรรม “พลังบริ สุทธิ์ ” ดังเช่ นการนัดรวมตัวนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา ในวันที่ 5
มีนาคม 2549 ที่บริ เวณลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรวมพลเยาวชนก่อนจะเดิ นไปรวม
กับกลุ่มผูช้ ุ มนุ มที่ทอ้ งสนามหลวง พร้อม ๆ กัน โดยใช้สโลแกนว่า “รวมพล พลังบริ สุทธิ์ นักเรี ยน
นิ สิต นักศึกษา 5 มี.ค. บ่าย 2 ลานโพธิ์ มธ.” (เปิ ดตัวศูนย์ประสานงานนร.-นิ สิต-นศ. นัดเจอลาน
โพธิ์ ก่อนเคลื่อนทัพบุกสนามหลวง, 2549)
ณ เวลานั้นแล้วเรารู ้ สึกจะทาไงให้รวมกลุ่มเยอะที่สุด เยอะที่สุดในที่ นี่คือเด็กไม่
ควรเป็ นจุ ดเล็กๆในขบวนการเคลื่ อน ณ เวลานั้นในความคิ ดพวกเรา เราก็ใช้วิธีจาได้ว่า
แถลงข่าวแล้วก็ออกทีวีเชิ ญชวนให้ทุกคนออกมาที่ลานโพธิ์ ที่ธรรมศาสตร์ เพื่อจะไปรวม
กับพันธมิตรพร้อมกัน
เพราะฉะนั้น จึ งไม่เป็ นที่ น่าแปลกใจหากความพยายามสร้ างเครื อข่ายนักศึ กษาที่
ปรากฏตามมหาวิทยาลัย หรื อพื้นที่นอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่นกั ศึกษารวมตัวกันเองหรื อถูกจัดตั้งโดย
กลุ่ ม การเมื อง องค์ก รภาครั ฐต่าง ๆ จะมี วาระแอบแฝงถึ งความพยายามในการรื้ อฟื้ นขบวนการ
นัก ศึ กษาขึ้ นมาแทนที่ สนนท. ที่ เริ่ ม หมดความชอบธรรมและกาลัง ลดบทบาทลงบนพื้ นที่ ก าร
เมืองไทย แต่กระนั้น ความพยายามดังกล่าวโดยส่ วนใหญ่แล้วก็ยงั ถือว่าไม่ประสบความสาเร็ จ
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2) ความพยายามและความล้ม เหลวของการจัด ตั้ง เครื อข่ า ยนัก ศึ ก ษา
กรณี ศึกษา การจัดตั้งองค์การนักศึกษาแห่งประเทศไทย (อนท.)
ภายใต้ขอ้ จากัดของ สนนท. และภาพลัก ษณ์ ต่าง ๆ ที่ ส ะท้อนถึ ง ความ
ไม่ชอบธรรมของ สนนท. ในการเคลื่ อนไหวภายใต้เงาของคาว่า “ขบวนการนักศึกษา” ในอดี ต
จนมีความพยายามหลายครั้งของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอื่น ๆ ที่จะก่อตั้ง หรื อรวมตัวเป็ นแนวร่ วม/
องค์กร ในนามขบวนการนักศึ กษาใหม่ ๆ เพื่อเข้าไปมีบทบาทแทนที่ สนนท. เดิ ม ซึ่ งถู กมองว่า
ไม่มีองค์กรก่อตั้ง หรื อพวกบรรดาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลงเหลื ออยู่เป็ นสมาชิ ก
สามัญ อีกต่อไปแล้ว
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 อมธ. มีความพยายามในการสร้างเครื อข่ายที่พยายาม
เอากรรมการบริ หารขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากหลายสถาบันมาทางานร่ วมกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมร่ วมกัน เรี ยกว่า “องค์การนักศึกษาแห่ งประเทศไทย” (อนท.) โดยเริ่ มจากผูน้ า
ขององค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นต้น และ
เริ่ ม จากการทากิ จกรรมที่ ไม่ ค่ อยเกี่ ย วข้องกับ การเมื อง แต่ ตอบโจทย์ของนัก ศึก ษาของหลาย ๆ
สถาบัน ดังเช่นที่ กนกพร แสนสุ ขสม อดีตนายก อมธ. ปี 2552 อธิ บายว่า
มีการจัดประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งร่ วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีก 8
แห่ ง การจัดโครงการรณรงค์เรื่ องต้านคอร์ รัปชัน่ ร่ วมมือกับสถาบันอื่ น ได้แก่ มรภ.สวน
ดุสิต มรภ.พระนคร และนิ ด้าโดยจะจัดเป็ นงานแฟร์ ร่ วมกันของกลุ่ มบาเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ มาปลุกจิตสานึ กของคนในสังคมว่าอย่านิ่ งเฉยกับปั ญหานี้ นอกจากนั้น อมธ. กาลัง
สร้างเครื อข่ายเพื่อรื้ อฟื้ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การนักศึกษา ให้กลับมามีบทบาทมาก
ขึ้ น แยกบทบาทออกมาจาก สหพัน ธ์ นิสิ ตนัก ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สนนท.) ซึ่ ง ใน
ปั จจุ บ นั ไม่ ค่อยมี คนขององค์ก ารเข้าไปอยู่จริ ง (กนกพร แสนสุ ขสม, สัมภาษณ์ , 22
กรกฎาคม 2559)
หลัง จากนั้น ได้ มี ก ารรื้ อเอาเครื อข่ า ยดัง กล่ า วมาใช้ ใ นการพยายาม
เคลื่อนไหวร่ วมกันในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2553 โดย อมธ. ได้ใช้เครื อข่ายดังกล่าว
เชิ ญผูแ้ ทนจากองค์การนักศึ กษาหลายมหาวิทยามาประชุ มร่ วมกันในช่ วงต้นเดื อนเมษายน 2553
ที่หอ้ งประชุมจารุ พงษ์ ทองสิ นธุ์ ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อ
หาจุดร่ วมและร่ วมกันแสดงออกทางการเมืองในนามขบวนการนักศึกษาอย่างเป็ นทางการอีกครั้ง
แต่ปรากฏว่าที่ประชุมในวันนั้นมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยที่มาร่ วมหารื อ และสุ ดท้ายก็ไม่ได้ขอ้ ยุติใน
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การทากิจกรรมหรื อเคลื่อนไหวทางการเมืองร่ วมกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลายมหาวิทยาลัยให้เหตุผล
ว่ า เป็ นเรื่ องที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นและไม่ ส ามารถเคลื่ อ นไหวร่ วมโดยไม่ ผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม ของ
กรรมการบริ หารได้
สุ ดท้ายแล้ว การเคลื่อนไหวในวันนั้น มีผลลัพธ์แค่เพียงแถลงการณ์แสดง
จุดยืนทางการเมืองของ อมธ. ที่พยายามชู ธงเรื่ องของการให้ทุกฝ่ ายถอยคนละก้าวและยุติการใช้
ความรุ นแรง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ ในสังคมออนไลน์วา่ เนื้ อหาดังกล่าวคลุมเครื อและไม่หนักแน่ น
ต่อข้อเรี ยกร้อง และกลายเป็ นแถลงการณ์ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าที่ควร เท่ากับเป็ นการตอกย้ าความ
ล้มเหลวของนักศึกษาในการพยายามจะขึ้นมาสร้างบทบาทนาทางการเมืองในห้วงของความขัดแย้ง
กล่ าวโดยสรุ ป ช่ วงความขัดแย้งทางการเมื องท าให้เห็ นว่า “ขบวนการ
แนวร่ วม หรื อเครื อข่ า ยนัก ศึ ก ษา” ที่ เกิ ดขึ้ น ไม่ ว่า จะมี จุดยืนเป็ นเช่ นไร หรื อเคลื่ อนไหวไปใน
แนวทางใด ก็คงต้องยอมรั บถึ งความพยายามที่ ไม่ประสบความสาเร็ จ ในแง่ การเป็ นผูน้ าในการ
เคลื่ อนไหว ท่ามกลางกระแสการเมืองภาคประชาชนที่เข้มข้น และมีบทบาทโดดเด่ นกว่า เฉี ยบ
แหลมกว่า และมีทรัพยากรมากกว่า ทั้งนี้ ขบวนการนักศึกษาที่ กล่าวมาจึงอาจกลายเป็ นเพียงเศษ
เสี้ ยวเล็ก ๆ ของการเมืองระดับชาติที่เกิดขึ้น และเป็ นเพียงความสิ้ นหวังของกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มที่
ยังคงมุ่งมัน่ ภายใต้ภาพมายาการเคลื่อนไหวที่ยงิ่ ใหญ่ของขบวนการนักศึกษาในอดีตที่ผา่ นมา
3) ความพยายามจัดตั้งเครื อข่ายนักศึกษาโดยสถาบันทางสังคมอื่น ๆ
นอกจากเครื อข่ายนักศึกษา ที่นกั ศึกษารวมตัวกันเองเพื่อจุดประสงค์ทาง
การเมืองแล้ว ยังคงมี กลุ่มหรื อองค์กรเครื อข่ายนักศึกษา ภายใต้การจัดตั้งโดยองค์กรหรื อสถาบัน
ทางสังคมอื่น ๆ ด้วย เช่น สภาเด็กและเยาวชนแห่ งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อาเภอ
และต าบล ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารส่ ง เสริ มของกระทรวงพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์
ตามพระราชบัญญัติพฒั นาส่ งเสริ มเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ กลุ่มยุวชนประชาธิ ปัตย์ ซึ่ งจัดตั้งโดย
พรรคประชาธิ ปัตย์ เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละเครื อข่ายนั้น คือมิติใหม่ของการทากิจกรรมนักศึกษา ที่ไม่ได้
ถูกตีกรอบให้อยูภ่ ายในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่มีลกั ษณะที่ขา้ มมหาวิทยาลัย และข้ามเส้นแบ่งเขต
แดนของช่ วงอายุ ภายใต้การสนับ สนุ นจากผูใ้ หญ่ ดัง เช่ นที่ ชัยวุฒิ ตันไชย อดี ตคณะกรรมการ
บริ หาร อมธ. ได้อธิบายถึงกระบวนการดังกล่าวเป็ นข้อสรุ ป ดังนี้
มันก็ทาให้มีวธิ ี การ Force ในการที่จะทาให้คนสนใจเรื่ องนี้ มีเวทีเยอะไปหมดเลย
ที่จาได้เลยว่ามันก็จะมีเครื อข่ายที่ไป เช่น Bangkok Forum ที่จดั เอาตัวแทนเยาวชนไปนัง่ คุย
กัน และตอนปี 2548 ก็ไปเป็ นอนุ กรรมาธิ การของวุฒิสภาในเรื่ องพระราชบัญญัติกิจการ
เด็กและเยาวชนร่ างแรก ซึ่ งมันพยายามจะทาคล้ายของ สสส. คือหักภาษีไปทาให้กิจการ
เยาวชน 0.03% แล้วก็เอาไปทาสถานีวทิ ยุ ไปทาอะไรพวกนั้น
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คือมันก็มีกลุ่มที่แบบนี้ มาตลอด คือมันไม่ได้ทางานในนามองค์การนักศึกษา แต่
ไปในนามส่ วนตัว เป็ นพวกเด็กกิ จกรรม อย่างคนในธรรมศาสตร์ หลาย ๆ คนเขาก็มาจาก
สายนักกิ จกรรมอย่าง ยุวชนสภา สภาเยาวชนเขต คนจานวนมากก็มีพ้ืนที่ของข่าว หลาย
หน่ วยงาน เช่ น พรรคการเมืองอย่างประชาธิ ปัตย์ก็มีความพยามที่จะสรรหาพลังนักศึกษา
พลังเยาวชนเข้าไปอีกแบบ (ยุวชนประชาธิ ปัตย์) หรื อแม้กระทัง่ กลุ่ม NGOs อย่าง Green
Peace ก็มีกลุ่มเขาเป็ นเยาวชน” (ชัยวุฒิ ตันไชย, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2559)
4.1.4 รู ปแบบและวิธีการในการเคลื่อนไหว
จากการสารวจและวิเคราะห์พ้นื ที่ของบริ บททางการเมือง เป้ าหมายของขบวนการนักศึกษา
และองค์ก รของขบวนการนัก ศึ ก ษา นาไปสู่ ก ารจัดวางตาแหน่ ง แห่ ง ที่ ข องขบวนการนัก ศึ ก ษา
เพื่อมองเห็นความสาคัญของขบวนการนักศึกษา บนพื้นที่ทางการเมือง (Positioning) ภายใต้เงื่อนไข
ของช่ องทางการสื่ อสาร (Chanel) แบบสื่ อมวลชนกระแสหลัก และสื่ อใหม่ ป ระเภทโทรทัศ น์
ดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ต
อาจกล่าวได้วา่ ภายใต้บริ บทของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิ ดขึ้นในช่ วงปี พ.ศ. 2549 –
2553 ขบวนการยังคงมีเป้ าหมายหลักในการชิ งพื้นที่สื่อมวลชน เพื่อเสนอประเด็นหรื อความเห็ น
ทางการเมืองของนักศึกษาผ่านพื้นที่สื่อเหล่านั้น เช่นเดียวกับขบวนการนักศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2540
หากแต่ดว้ ยความเข้มข้นทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น และขบวนการภาคประชาชนอื่น ๆ มีความสามารถ
ในการช่ วงชิ งพื้นที่สื่อได้มากกว่า ประกอบกับทางเลือกทางการเมืองสองแพร่ งที่เกิ ดขึ้น จึงทาให้
ขบวนการนักศึกษาบางส่ วนอาจพิจารณาเลือกขั้วทางการเมือง และพยายามระดมทรัพยากรให้มาก
ขึ้ นเพื่ อ ให้ได้ม าซึ่ ง พื้ นที่ สื่ อของตน ในลัก ษณะการแข่ ง ขันแบบการเมื องเชิ ง จานวน (Politic of
Number) ที่สื่อมวลชนกระแสหลักให้ความสาคัญกับจานวนผูเ้ คลื่ อนไหว เพราะจานวนที่มากกว่า
นั้นสามารถนาไปสร้างข่าวได้น่าสนใจกว่า
ดัง นั้น ตาแหน่ ง แห่ ง ที่ (Positioning) ของขบวนการนัก ศึ ก ษาบนพื้ นที่ ท างการเมื อ งใน
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็ นขบวนการที่สนับสนุ นด้านความชอบธรรมให้กบั ขบวนการภาคประชาชน
นักศึกษาที่เข้าร่ วม โดยมีจานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วมเป็ นตัวกาหนดระดับความชอบธรรมนั้น
ทาให้การวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ และประเด็นในการเคลื่อนไหวของขบวนการที่เกิดขึ้น
อาจแบ่งโครงสร้างของการวิเคราะห์ออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่
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4.1.4.1 รู ปแบบการระดมทรั พ ยากรของขบวนการนั ก ศึ ก ษา (Resource
Mobilization)
1) ทรัพยากรบุคคล
(1) การระดมมวลชนภายใต้การเมืองว่าด้วยจานวน
ทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ นัก ศึ ก ษาผูป้ ฏิ บ ัติ ง านนั้น เป็ นทรั พ ยากรที่
จาเป็ นอย่างหนึ่ งในการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) อย่างน้อยที่สุดในฐานะผูก้ าหนด
ประเด็นในการเคลื่อนไหว และผูแ้ สดงออกในการเคลื่อนไหว (Expression) แต่จะมีความสาคัญมาก
หรื อน้อ ยขึ้ นยู่ก ับ บริ บ ทของการเคลื่ อ นไหวนั้น ซึ่ ง หากพิ จารณาประวัติศ าสตร์ ข องขบวนการ
นัก ศึ ก ษา เดิ ม ที ข บวนการจะให้ ค วามส าคัญ กับ การระดมทรั พ ยากรบุ ค คลมากในยุท ธวิธี ก าร
เคลื่อนไหวแบบการขัดขวาง/ท้าทายอานาจรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุ มนุ มประท้วง ตัวอย่างเช่ น
กรณี ของขบวนการนักศึก ษา 14 ตุลาคม 2516 หรื อ 6 ตุ ลาคม 2519 หรื อแม้ก ระทัง่ ในเหตุ การณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวยุทธวิธีอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงานจานวนมากอีก
เช่ น การเคลื่ อนไหวจัดทาลงประชามติรัฐธรรมนู ญ (จาลอง) เพื่อสารวจความเห็ นประชาชนใน
ภูมิภาคและต่างประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ตาม สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นไปขององค์ก รนา หรื อองค์ก ร
ประสานงานอย่าง สนนท. ทาให้เห็นว่าขบวนการนักศึกษาไม่ได้มีการขับเคลื่อนหรื อเคลื่อนไหวใน
ลัก ษณะระนาบเดี ย ว ที่ อ าศัย ผู ้ป ฏิ บ ัติ จ านวนมากอี ก ต่ อ ไป หากแต่ เ ป็ นการเคลื่ อ นไหวที่
“แรง ออกแบบคม เคลื่อนไหวเร็ ว” และใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงานน้อยกว่า เช่น การออกแถลงการณ์ ถือป้ ายผ้า
วางพวงหรี ด เผาหุ่ น เป็ นต้น ซึ่ ง สถานการณ์ ที่ว่า นี้ มิ ใ ช่ เป็ นความตั้งใจโดย สนนท. เสี ยที เดี ย ว
หากแต่เป็ นการปรับตัวขององค์กร ที่ไม่ได้มีโครงสร้างตามความเป็ นจริ งที่สามารถระดมมวลชนได้
อีกแล้ว กล่ าวคื อ แม้ว่า สนนท. จะมี โครงสร้ างของสมาชิ กสามัญเป็ นองค์การนักศึ กษา/สโมสร
นัก ศึ ก ษาตามมหาวิ ท ยาลัย ต่ า ง ๆ ซึ่ งเดิ ม เคยมี บ ทบาทในการระดมผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านจากแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย เพื่อการเคลื่ อนไหวประเด็นเฉพาะกิ จร่ วมกัน แต่ปัจจุบนั เมื่อองค์การนักศึกษาหรื อ
สโมสรนักศึกษาเหล่านั้นถอนตัวออกจาก สนนท. โครงสร้างหลักดังกล่าว จึงเหลือเพียงองค์กรฐาน
ประเภทกลุ่มอิสระทางการเมืองจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2540 ที่ผา่ นมา
แต่กระนั้น บริ บททางการเมืองที่เข้มข้นในช่ วงปี พ.ศ. 2549 – 2553
ซึ่งเป็ นแรงกระตุน้ ให้นกั ศึกษาทัว่ ๆ ไปออกมาสนใจกับการเมืองมากขึ้นอีกครั้ง จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่ วมกับขบวนการจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างหนึ่ งที่ทาให้ขบวนการนักศึกษา ขึ้นมามีความสาคัญบน
หน้าสื่ อมวลชน ดังนั้น การระดมมวลชนนักศึกษาจึงกลับมาเป็ นยุทธวิธีหลักอีกครั้งของขบวนการ
นักศึกษา และส่ งผลต่อความชอบธรรมของการจัดตั้งเครื อข่ายนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ดังเช่ น
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กรณี ของ ศนศ. ที่ มีความพยายามจะระดมมวลชนนักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษาเพื่อไปร่ วมชุ มนุ มกับ
พธม. ในวันที่ 5 มีนาคม 2549 ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ในขณะเดี ย วกัน การเคลื่ อ นไหวด้ว ยยุ ท ธวิ ธี อื่ น ๆ ของเครื อ ข่ า ย
นักศึ กษาที่ ไม่ได้นาโดย สนนท. ก็ยงั คงทาให้เห็ นว่ากาลังทรั พยากรบุคคลมี ความสาคัญกับการ
ปฏิบตั ิงานของขบวนการนักศึกษา โดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์ที่ตอ้ งขับเคลื่ อนในลักษณะหลาย
พื้นที่ เช่ น กรณี กลุ่มนิ สิตนักศึกษารักประชาชน สร้ างเครื อข่ายให้นกั ศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่ต้ งั โต๊ะล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนนายกทักษิณพร้อมกันทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้น
(2) รู ปแบบการระดมทรัพยากรบุคคล
รู ปแบบการระดมทรัพยากรบุคคลในช่วงเวลาดังกล่าว ยังคงแบ่งเป็ น
2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกได้แก่ การระดมมวลชน หรื อผูส้ นับสนุ นขาจร ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับ
การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ นัก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ตลอดจนประชาชนทั่ว ไป เข้า ร่ ว มสนับ สนุ น
ขบวนการในระดับ พื้ น ฐาน ในฐานะมวลชนเพื่ อ เสริ ม ย้ า ความชอบธรรมของขบวนการ เช่ น
ร่ วมเดินขบวนประท้วง ถือป้ ายผ้า ตลอดจนการเข้ามาเป็ นเจ้าหน้าที่ (Staff) หรื อหน่วยรักษาความ
ปลอดภัย (Guard) เป็ นต้น การระดมเช่ นนี้ มัก ใช้รูปแบบของการประชาสั ม พันธ์ เชิ ญชวน เช่ น
การติ ดป้ ายผ้า การแถลงข่าวเชิ ญชวน การชัก ชวนแบบปากต่อปาก เป็ นหลัก โดยมีรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่มกั ใช้วาทศิลป์ ในลักษณะของการเรี ยกร้ องพลังนักศึกษา หรื อการเชื่ อมโยงกับ
เรื่ องเล่าของนักศึกษาในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ลักษณะที่สอง คือ การระดมผูป้ ฏิบตั ิงานหลัก ซึ่ งหมายถึงการดึงเอา
นัก กิ จ กรรมที่ มี ค วามตื่ นตัวทางการเมื องสู ง มาเป็ นก าลัง หลัก ในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
ท าหน้า ที่ ส าคัญ ในขบวนการ ตั้ง แต่ ก ระบวนการจัด ประเด็ น สร้ า งช่ องทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
วางแผนการเคลื่ อนไหว ไปจนถึ ง ระดับ การปฏิ บ ัติง านจริ ง ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านดัง กล่ า วจึ ง มัก เป็ นนัก
กิจกรรมที่เคลื่อนไหวอยูเ่ ป็ นประจา มีตาแหน่งแห่ งที่อยูบ่ ริ เวณแกนกลางของขบวนการ โดยอาจ
เริ่ ม เข้าสู่ ขบวนการจากการร่ วมสั งเกตการณ์ และเป็ นผูส้ นับ สนุ นแบบขาจร ก่ อนจะเปลี่ ยนเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานหลักในภายหลัง ตลอดจนการใช้เครื อข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัว ดึงเอานักกิจกรรมที่มี
ความสามารถเข้ามาปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ การระดมดังกล่าวยังอาจรวมไปถึงการจัดตั้งขบวนการ
นักศึกษา ที่กระทาโดยนักกิจกรรมรุ่ นเก่า หรื อองค์กรภายนอกด้วย
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2) ทรัพยากรทุน
นอกจากการระดมกาลังคนแล้ว กาลังทรัพย์เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่ สาคัญและ
จาเป็ นต่ อ การเคลื่ อ นไหว เนื่ องจากทรั พ ย์ที่ ว่า นี้ หมายถึ ง ทุ น และปั จ จัย สนับ สนุ น ปฏิ บ ัติ ก าร
เคลื่ อนไหวต่ าง ๆ เช่ น การนาไปจัดทาสื่ อประชาสัม พันธ์ การขนส่ ง และคมนาคม การจัดเลี้ ย ง
อาหาร/น้ าดื่มสาหรับมวลชน หรื อแม้กระทัง่ การใช้เงิ นว่าจ้างธุ รกิ จอื่น ๆ เพื่อปฏิ บตั ิงานบางอย่าง
แทน เป็ นต้น
(1) ทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ส าหรั บ ขบวนการนัก ศึ ก ษาก่ อ นปี 2549 นั้น ด้วยมี ตาแหน่ ง แห่ ง ที่
ในการเคลื่ อนไหวร่ วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรต่าง ๆ (NGOs) การระดมทุนของขบวนการ
นักศึกษาจึงมักอยูภ่ ายใต้กรอบการสนับสนุนขององค์กรเหล่านั้น กล่าวคือ ทุนหลักของนักศึกษาใน
การเคลื่อนไหวประเด็นต่าง ๆ มักมาจาก NGOs ขาประจาที่ให้การสนับสนุ น ในระบบพี่เลี้ยง และ
จัดตั้งขบวนการนักศึกษา ดังที่ พรชัย ยวนยี (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) อธิ บายดังนี้
คือก่อนปี 2549 นักศึ กษาก็ทากิ จกรรมมาเรื่ อยๆ แต่มนั ไม่ได้เป็ นกลุ่ มใหญ่ และ
กลุ่มที่นกั ศึกษาเคลื่อนไหวมาด้วยตลอดก็คือ NGOs มันมี NGOs เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ NGOs
มันเกิ ดขึ้นหลังจาก 6 ตุลา ตั้งแต่อาจารย์ป๋วย หลังจากสู ้เผด็จการชนะ ก็เกิ ด NGOs ก็เกิ ด
การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ แหล่งทุนต่างประเทศเข้ามาสนับสนุ นประเทศไทย เช่น กลุ่ม
ที่ช่วยเหลือสลัม กลุ่มช่วยเหลือที่ดิน กลุ่มช่วยเหลือเด็กยากไร้ เป็ นต้น ซึ่ ง NGOs เหล่านี้ ก็
มาจากนักศึกษาที่ทากิจกรรมตามอุดมการณ์ ดังนั้นคนที่จดั ตั้งนักศึกษาก็คือ NGOs
การเปลี่ ย นแปลงผูใ้ ห้ก ารสนับสนุ นเงิ นทุ นของ NGOs ภายหลังปี
พ.ศ. 2540 จากการรั บ การสนับ สนุ น จากองค์ก รระหว่า งประเทศ ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป็ น
ประเทศกาลังพัฒนา ก็ได้เปลี่ยนเป็ นการรับการสนับสนุ นจากองค์กรภายในประเทศเอง เนื่ องจาก
[1] การถอนการสนับสนุ นของทุนต่างประเทศที่ตอ้ งการหันไปช่วยเหลือประเทศที่ดอ้ ยพัฒนากว่า
ประกอบกับ [2] การก่อตั้งสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ หรื อ สสส. ภายใต้
รัฐธรรมนู ญฉบับ พ.ศ. 2540 เพื่ อท าหน้าที่ ส นับสนุ น NGOs ภายใต้ก ารจัดการที่ บญ
ั ญัติไ ว้โดย
กฎหมายและนโยบายรัฐ สิ่ งเหล่านี้ ทาให้บรรดา NGOs กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงขบวนการนักศึกษาด้วย
เป็ นเนื้อเดียวกันมากขึ้น ภายใต้ร่มใหญ่ของขบวนการภาคประชาชนอย่าง สสส. ซึ่ งเป็ นที่พ่ ึงพิงด้าน
เงินทุนให้
ภาวะการพึ่งพิงด้านเงิ นทุนจากองค์กรภายนอกนี้ ทาให้การระดมทุน
ของขบวนการนัก ศึ ก ษาเกิ ด ปั ญ หาขึ้ น เมื่ อ เผชิ ญกับ ความขัด แย้ง ทางการเมื อ ง และกลายเป็ น
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ขบวนการที่ ประสบปั ญหาขาดแคลนแหล่ งเงิ นทุนสนับสนุ นในช่ วงความขัดแย้งทางการเมือง ปี
พ.ศ. 2550 – 2553 ด้วยสาเหตุหลัก 2 ประการ
ประการแรก โครงสร้ า งพันธมิ ตรทางการเมื องระหว่า งขบวนการ
นัก ศึ ก ษากับ NGOs เริ่ ม เปลี่ ย นแปลงเมื่ อ NGOs กลุ่ ม ใหญ่ หั น ไปให้ ก ารสนับ สนุ น และร่ ว ม
เคลื่ อนไหวทางการเมืองในนามของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.
2549 - 2552 และเริ่ ม แสดงท่า ที ท างการเมื องที่ ไม่ สนใจต่ อกระบวนการประชาธิ ป ไตยแบบการ
เลื อกตั้ง จึงทาให้ขบวนการนักศึกษาที่ไม่เห็ นด้วยกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเริ่ มตีตวั ออกห่ างจาก
NGOs กลุ่มเหล่านั้น กลายภาวะขาดพันธมิตรในการเคลื่อนไหว และขาดเงินทุนในการเคลื่อนไหว
ไปพร้อมกัน
ประการที่สอง การแสวงหาโครงสร้างพันธมิตรรู ปแบบใหม่กบั กลุ่ม
นักการเมือง หรื อกลุ่มแนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ งชาติ (นปช.) ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้อย่างถาวร เนื่ องจาก เป้ าหมายของขบวนการนักศึกษาที่ มากกว่าการเข้าสู่ อานาจทางการเมือง
กล่าวคือ แม้วา่ สนนท. หรื อขบวนการนักศึกษาอื่น ๆ จะเข้าร่ วมและแสดงความเป็ นพันธมิตรอย่าง
หลวม ๆ กับ นปช. ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง ในช่ วงปี พ.ศ. 2553 นั้น แต่ก็อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นเพียง
สถานการณ์ จาเป็ นชั่วคราว และความเห็ นร่ วมกันเฉพาะประเด็นความต้องการประชาธิ ปไตยที่
สนใจกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ขบวนการนักศึกษาเอง ยังคงมีเป้ าหมายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
การเข้าไปเป็ นรัฐบาล หรื อจัดให้มีการเลือกตั้ง ได้แก่ ความพยายามในการสถาปนาประชาธิ ปไตย
เชิงเนื้อหาให้เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น ปั ญหาว่าด้วยความไม่ไว้ใจนักการเมือง/นักเลือกตั้ง จึงเป็ นอุปสรรค
สาคัญประการหนึ่ ง ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นเรื่ องการทุจริ ตคอรัปชัน่ แนวทางการพัฒนาประเทศ หรื อ
สวัสดิการของประชาชน ดังที่ พรชัย ยวนยี (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) ได้อธิ บายว่า
เมื่อหลังปี 2549 นักศึกษาต้องการประชาธิ ปไตย มันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องไปกับ
แดง เพราะมันมีชุดความคิดที่คล้ายๆกัน แต่แน่นอนว่านักศึกษามันต้องคิดมากกกว่านั้น คือ
ไม่ ย อมคอรั ป ชั่ น ด้ ว ย ดัง นั้ น แทนที่ เ ราจะมี พ ัน ธมิ ต รใหม่ คื อ NGOs เราก็ ด่ า หรื อ
นักการเมืองพรรคเพื่อไทย ซึ่ งเราก็มองว่าไม่ได้มีอุดมการณ์ เป็ นประชาธิ ปไตยจริ งๆ แต่
เน้ น ที่ ก ารได้ เ ข้า ไปเป็ นรั ฐ บาล สุ ด ท้า ยนัก ศึ ก ษาก็ พู ด มากไม่ ไ ด้ สุ ด ท้า ยก็ ไ ม่ มี เ งิ น
เคลื่ อนไหว แต่ก็ตอ้ งเคลื่ อนกันแบบไม่มีเงิ น นักเคลื่ อนไหวพอจะทาอะไรสักอย่าง ต้อง
ออกเงินเอง จึงกลายเป็ นภาระในการแบกรับมันเยอะมาก และด้วยภาระในการแบกรับที่
เยอะมาก นักศึกษาจึงกลับมาตั้งคาถามที่ตวั เรา ว่ามันเหนื่อยและไม่รู้จะทาเพื่ออะไร ในเมื่อ
เป้ าหมายมันใหญ่

151
(2) ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
การจัดสรรงบประมาณโดยมหาวิทยาลัย ถื อเป็ นทรัพยากรหลักใน
การทากิ จกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็ นกิ จกรรมประเภทที่เกี่ ยวข้องกับการเมือง
หรื อไม่เกี่ยวข้องก็ตาม โดยส่ วนมาก มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรผ่านกระบวนการของนักศึกษาเอง
นั่นคื อ องค์การนัก ศึ ก ษา สภานัก ศึ กษา หรื อคณะกรรมการนักศึ ก ษาแต่ล ะคณะ ซึ่ งเป็ นองค์ก ร
บริ หารกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และงบประมาณดังกล่าวจะถูกจัดสรรให้กบั ชุ มนุ ม ชมรม
กลุ่มอิสระ ที่ทากิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เกิดเป็ นการเมืองเรื่ องผลประโยชน์ระหว่าง
นัก ศึ กษา และเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ ท าให้นักกิ จกรรมนัก ศึ ก ษาจานวนมากต้องการเข้า ไปมี บ ทบาทใน
องค์การนักศึกษาหรื อสภานักศึกษา เพื่อโอกาสในการจัดสรรงบประมาณให้ กบั กิจกรรมตามความ
สนใจส่ วนตัว ภายใต้ความสนใจที่หลากหลายของนักศึกษาเหล่านั้น
ด้ ว ยความสนใจและเป้ าหมายที่ แ ตกต่ า งในการท ากิ จ กรรม
งบประมาณกิ จกรรมที่ จากัดจึ งกลายเป็ นประเด็นการเมื องภายในขบวนการนักศึกษาเอง และบัน่
ทอนความเป็ นเป็ นปึ กแผ่นของนัก กิ จกรรมนัก ศึ ก ษาในอี ก ทางหนึ่ ง เช่ น กรณี ข องการจัดสรร
งบประมาณระหว่างกลุ่ มกิ จกรรมนักศึ ก ษา ชุ มนุ ม ชมรม และกลุ่ ม อิ สระภายใต้โครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มกั จะสร้างความไม่ลงรอยกันระหว่างนักศึกษา เป็ นต้นว่า การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ซึ่ งงบประมาณไม่อาจเพียงพอสาหรับกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรม
และ อมธ. จะทาหน้าที่พิจารณาจัดสรร ตัดกิจกรรม หรื อรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นของชุ มนุ ม/ชมรม ออก
และส่ ง ให้สภานัก ศึ ก ษาพิจารณาอี กขั้นหนึ่ ง โดยท้า ยที่ สุด แล้วมัก จะมี ข ้อครหาว่า องค์ก รกลาง
นักศึกษาเหล่านี้ สร้างความไม่เท่าเทียมให้กบั กิจกรรมนักศึกษา และมักจะเป็ นเกิดเป็ นความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มนักกิจกรรมเองด้วย
ไม่เพียงเท่านั้น งบประมาณ ยังคงสร้างข้อจากัดให้กบั บรรดากิจกรรม
นักศึกษาที่เป็ นกิจกรรมทางการเมือง เนื่องด้วยกิจกรรมทางการเมืองนั้น แม้จะไม่ได้มีตน้ ทุนในการ
จัดสู งมากนัก แต่ก็เป็ นกิ จกรรมที่ ไม่สามารถขอสนับสนุ นงบประมาณจากภาคเอกชนได้ดงั เช่ น
กิจกรรมสายลมแสงแดดอื่น ๆ อีกทั้งการขอสนับสนุ นจาก NGOs ก็อาจเป็ นเรื่ องยากตามที่ได้กล่าว
ไปข้า งต้น และอาจมี เงื่ อนไขหรื อข้อจากัดผูก มัด ตามมา แต่ ก ระนั้นหากจะใช้ง บประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าว ก็อาจจะถูกจากัดเนื้ อหาโดยมหาวิทยาลัยอีกทาง
หนึ่ ง กล่ า วคื อ เนื่ อ งด้ว ยการจะส่ ง ค าขอให้ พิ จ ารณางบประมาณนั้น จ าเป็ นจะต้อ งจัด ท าเป็ น
โครงการเสนอให้อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาอนุ ม ตั ิ จึ ง ทากิ จกรรมภายใต้ชุ ม นุ ม/ชมรมนั้น ยัง คงมี ก รอบ
พอสมควร และกิ จกรรมทางการเมื องที่ส่อไปทางที่ รุนแรง หรื อมี ประเด็นที่ สุ่มเสี่ ยงก็อาจทาให้
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ไม่ได้รับงบประมาณได้ ส่ วนกลุ่มอิสระทางการเมือง ที่ไม่ได้อยูใ่ นโครงสร้างอย่างเป็ นทางการของ
กิจกรรมนักศึกษา ก็จะทาให้ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้โดยตรงเช่นกัน
(3) ปัญหาการระดมทรัพยากรในห้วงความขัดแย้งทางการเมือง
สถานการณ์ดา้ นการระดมทุน ของนักศึกษาในช่ วงปี ในช่ วงปี พ.ศ.
2549 – 2553 เกิ ดปั ญหามาจากรอยปริ แยกทางการเมือง ที่ทาให้โครงสร้ างพันธมิตรทางการเมือง
ของขบวนการนักศึกษาเปลี่ยนไป ทั้งจากภายในสังคมนักศึกษาและภายนอกสังคมของนักศึกษา
โดยจากภายในสั ง คมของนัก ศึ ก ษานั้น แสดงออกผ่า นการระดม
ทรัพยากรบุคคลที่ยงุ่ ยากขึ้น ภายใต้สภาวะความขัดแย้งดังกล่าว กล่าวคือ ความขัดแย้งที่หยัง่ รากลึก
และเกิ ด ปั ญ หาความรุ น แรงตามมา ท าให้ นัก กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา และนัก ศึ ก ษาโดยทั่ว ๆ ไป
แสดงท่าทีถอยห่ างจากประเด็นการเคลื่อนไหวด้านการเมืองไป จนการระดมผูป้ ฏิบตั ิงาน และการ
ระดมมวลชนของขบวนการนักศึ กษาไม่สามารถทาได้โดยง่ าย และจะไม่สามารถเห็ นนักศึ กษา
จานวนมากออกมาเคลื่ อนไหวเป็ นกลุ่มก้อนเดี ยวกันดังเช่ นในอดี ตอีกต่อไป เนื่ องจาก [1] องค์กร
ประสานงานของขบวนการนักศึกษาขาดความชอบธรรมในการเป็ นตัวแทนระดมมวลชนนักศึกษา
[2] นักกิจกรรมนักศึกษาประสบปั ญหาการตกผลึกด้านความคิดที่อาจไม่สามารถยอมรับการเมือง
แบบแบ่งขั้วได้ไม่วา่ ทางใดทางหนึ่ ง เนื่ องจากหลักการการเคลื่อนไหวที่ไม่สมบูรณ์ของขบวนการ
ภาคประชาชนแต่ละฝ่ าย [3] ความขัดแย้งและความรุ นแรงทางการเมืองทาให้นกั ศึกษาโดยทัว่ ไป
มองการเคลื่ อนไหวทางการเมืองในแง่ลบ และหวัน่ กลัวผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากความรุ นแรง
ทางการเมืองดังกล่าว
ในขณะที่พนั ธมิตรจากภายนอกสังคมนักศึกษา แสดงผลกระทบผ่าน
การระดมทรัพยากรทุนอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ การระดมทุนแบบเก่า หรื อ
ภาวะการพึ่งพิงด้านเงิ นทุนจากองค์กรภายนอกทาให้ [1] ขบวนการนักศึกษาที่ ไม่ได้เข้าร่ วมกับ
การเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว จะไม่ได้รับการสนับสนุ นด้านการเงินจากโครงสร้างพันธมิตร
เดิ มของขบวนการนักศึ กษาอันได้แก่ NGOs กลุ่มเก่ า และในขณะเดี ยวกันก็ไม่สามารถสถาปนา
โครงสร้างพันธมิตรรู ปแบบใหม่ข้ ึนกับพรรคการเมืองและนักการเมืองได้ [2] ขบวนการนักศึกษาที่
เข้าร่ วมกับการเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว อาจได้รับการสนับสนุ นเงิ นทุนในการเคลื่ อนไหว
แต่ ก็ เ ป็ นการเคลื่ อนไหวภายใต้ก รอบของขบวนการเหล่ า นั้น เท่ า นั้น [3] การพึ่ งพิ ง เงิ นทุ นจาก
มหาวิทยาลัย อาจทาให้เนื้อหาของการจัดกิจกรรมถูกจากัดและตีกรอบภายใต้อคติและความขัดแย้ง
ทางการเมือง [4] ในขณะที่ การแสวงหาแหล่งเงินทุนจากองค์กรเอกชนไม่สามารถเป็ นไปได้เลย
ดังนั้น ปั ญหาว่าด้วยการระดมทรั พยากรที่ทาให้เกิ ดข้อจากัดในการ
เคลื่อนไหว ทั้งด้านกาลังคน และการพึ่งพิงเงินทุนจากภายนอก ได้กลายเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้
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ขบวนการนัก ศึ ก ษาหรื อ องค์ก รนัก ศึ ก ษาในห้ว งหลัง ปี 2553 เกิ ด การปรั บ รู ป แบบการระดม
ทรัพยากรขนาดใหญ่ ดังจะได้กล่าวถึงในส่ วนของขบวนการนักศึกษาห้วงถัดไป
4.1.4.2 รู ปแบบการเคลื่อนไหวแสดงออกของขบวนการนักศึกษา
การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา เป็ นประเด็นที่มีความใกล้เคียงกับการระดม
ทรัพยากรมาก เนื่องจากบางครั้งรู ปแบบการแสดงออกของขบวนการนักศึกษา ก็มีเป้ าหมายเพื่อการ
ระดมทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งไปพร้อมกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น แถลงการณ์ทางการเมืองที่แสดง
ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง แต่ ก็ ป ระกอบด้ว ยนั ย ยะที่ ต้อ งการการสนับ สนุ น ทรั พ ยากรจาก
บุคคลภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ ง อาทิ การมาเป็ นมวลชนร่ วมเคลื่อนไหว การร่ วมลงชื่ อสนับสนุ น
เป็ นต้น ดังนั้น การตอบสนองต่อการระดมทรัพยากรดังกล่าวจึงทาให้รูปแบบการเคลื่อนไหวเหล่านี้
ตอบสนองต่ อ จุ ด ยื น (Position) ในการสนับ สนุ น ด้า นความชอบธรรมให้ ก ับ ขบวนการภาค
ประชาชนแบบแบ่ ง ขั้ว โดยมี ล ัก ษณะเฉพาะของรู ป แบบการสื่ อ สารหรื อ แสดงออกที่ ส าคัญ
3 ประการ ได้แก่
ประการแรก คือ การใช้เครื่ องมือของสื่ อมวลชน (Mass Media) เป็ นช่ องทางหลัก
(Chanel) ในการส่ งสาร หรื อทาการสื่ อสารใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการช่วงชิ งพื้นที่ของสื่ อมวลชน
เนื่ องจากช่ วงเวลาดังกล่าว สื่ อมวลชนยังคงเป็ นช่องทางหลักเพียงช่องทางเดี ยวในการส่ งสารจาก
ขบวนการสู่ สาธารณชนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมักเป็ นช่ องทางที่สาคัญที่ทาให้รัฐบาลหรื อผูม้ ี
อ านาจตระหนั ก ถึ ง ข้อ เรี ย กร้ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ดัง นั้น ขบวนการทางสั ง คมแบบดั้ง เดิ ม จึ ง ล้ว นมี
วัตถุประสงค์หลักในการแย่งชิงพื้นที่ส่วนนี้ ทั้งนี้ กระบวนการที่ทาให้สื่อมวลชนสนใจนั้น มักเน้น
ที่การสร้ างข่าวใหญ่ โดยใช้ยุทธวิธีขดั ขวางท้าทายอานาจรัฐ เช่ น การชุ มนุ มประท้วง การปิ ดถนน
การปิ ด/พยายามปิ ดสถานที่ ร าชการ เพราะยุ ท ธวิ ธี เ หล่ า นี้ นอกจากจะสามารถส่ ง สารไปถึ ง
สาธารณชนได้แล้ว ยังเป็ นการกดดันต่อการทางานของรัฐอีกทางหนึ่ ง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการ
แสดงออกเชิ ง สัญลัก ษณ์ ในรู ป แบบดั้งเดิ ม เพื่อสร้ างประเด็นให้สื่อมวลชนสนใจด้วย เช่ น การ
แต่งตัวไปยืน่ หนังสื อ การเผาหุ่น การวางพวงหรี ด เป็ นต้น
ประการที่สอง คือ เน้นการสื่ อสารเพื่อสร้ างมวลชนในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว
กล่าวคือ เป็ นการสื่ อสารที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การเมืองภาคประชาชน ในการระดมมวลชน
ให้เข้าร่ วมในฐานะผูส้ นับสนุ นชัว่ คราว มากกว่าจะเป็ นการแสวงหาผูม้ ีอุดมการณ์หนักแน่นมาเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิการหลัก หรื อกล่าวคือ เป็ นการสื่ อสารเพื่อการเชิญชวนผูม้ ีความสนใจอยูบ่ า้ งแล้วให้มาร่ วม
สนับ สนุ น แบบชั่ว ครั้ งคราว แต่ มิ ใ ช่ เป็ นการพัฒ นาให้ค วามรู ้ (Educated) เพื่ อ สร้ างมวลชนที่ มี
อุ ด มการณ์ ห นั ก แน่ น ในระยะยาว เช่ น มี ก ารเชิ ญ ชวนให้ นัก ศึ ก ษา/ประชาชน มาชุ ม นุ ม ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในปี 2549 เพื่อแสดงออกคัดค้านนายกทักษิณ แต่กลับมี
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เป็ นส่ วนน้อยที่จะเป็ นการจัดเสวนา ทาหนังสื อ หรื อสร้ างฐานความรู ้ให้กบั มวลชนนักศึกษา หรื อ
ประชาชน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็ นต้น โดยที่เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ที่สุ ก งอม และต้องการจะใช้ป ระโยชน์จากมวลชนผูส้ นับ สนุ นในระยะสั้ นมากกว่า จะต้องการ
มวลชนที่มีคุณภาพในอนาคต
ประการที่สาม คือ การติดต่อสื่ อสารประสานงานเพื่อกาหนดการเคลื่อนไหวภายใน
ขบวนการส่ วนใหญ่ยงั คงใช้ระบบการประชุมแบบพบปะหารื อ (face to face) การประสานงานผ่าน
โทรศัพ ท์ และระบบอิ นเทอร์ เน็ ตที่ ไ ม่ ซับ ซ้อน ขึ้ นอยู่ก ับ การเข้า มาพบปะและความสนใจของ
สมาชิก โดยอินเทอร์ เน็ตในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2550 จะมีลกั ษณะแค่เพียงเป็ นเครื่ องมือส่ งสารแบบ
ทางเดี ยว (One-way Communication) เช่ น การเผยแพร่ แถลงการณ์ ประกาศ ข่าวสารทางเว็บเพจ
หรื อบล็ อ ก (Blog) ของขบวนการ และเริ่ มพัฒ นาเข้า สู่ ก ารสื่ อ สารแบบสองทาง (Two-way
Communication) ในช่ วงปลายปี พ.ศ. 2549 – 2552 เช่ น การติ ดต่อผ่านบัญชี Hi5 และโปรแกรม
Microsoft Network หรื อ MSN จนกระทัง่ การเข้ามาแพร่ หลายของโปรแกรม Facebook ในช่วงปี
พ.ศ. 2552 – 2553 การสื่ อสารของขบวนการก็เริ่ มกลายมาเป็ นการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media) มากขึ้น แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่แพร่ หลายมากนัก โดยเริ่ มมีความสลับซับซ้อนและการตอบ
โต้กบั ของผูส้ ื่ อสารแบบหลายคน (Many to Many) และพัฒนาสู่ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ที่หลากหลายบนโลกสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ จากลักษณะสาคัญ 3 ประการ ผูว้ ิจยั ได้ยกตัวอย่างยุทธวิธีการแสดงออกของ
ขบวนการนักศึกษา ที่สังเกตได้โดยทัว่ ไปในห้วงระยะเวลาดังกล่าว เรี ยงลาดับตามระดับการท้าทาย
อานาจรัฐ ดังนี้
ยุทธวิธีที่เป็ นไปตามระบบหรื อขั้นตอนทางการเมืองปกติ
1) การออกแถลงการณ์ หรื อการให้สัมภาษณ์เพื่อแสดงท่าทีทางการเมือง ถือเป็ น
การแสดงออกขั้นพื้นฐานที่สุดของขบวนการนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขบวนการประเภท
องค์กรที่เป็ นทางการ ทั้งในรู ปแบบประสานงานข้ามมหาวิทยาลัยอย่าง สนนท. หรื อองค์กรบริ หาร
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา อย่ า ง องค์ ก ารนัก ศึ ก ษา สภานั ก ศึ ก ษา หรื อสโมสรนัก ศึ ก ษา เนื่ อ งด้ ว ย
แถลงการณ์เหล่านี้แสดงถึงความเป็ นทางการ (Formal) และเป็ นการแสดงท่าทีข้ นั ต่าต่อสถานการณ์
ทางการเมื อง ภายใต้ค วามคาดหวังของสังคมและกระแสการเรี ยกร้ องให้ขบวนการนักศึ กษามี
บทบาทในห้วงความขัดแย้งทางการเมืองเข้มข้น
กล่าวคือ แถลงการณ์ ทางการเมืองนั้น มักจะประกอบด้วย การกล่าวถึงบริ บททาง
การเมืองที่นกั ศึกษามองเห็น ส่ วนของการวิเคราะห์ความเป็ นมาและความเป็ นไปที่จะเกิดขึ้น รวมถึง
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ข้อสรุ ป ในการวิเคราะห์ บ ริ บ ททางการเมื องเหล่ า นั้น ในขณะเดี ย วกัน ก็ ย งั คงประกอบด้วยข้อ
เรี ยกร้องต่อสังคม รัฐบาล หรื อมหาวิทยาลัย ในการแสดงความต้องการบางอย่าง อย่างมีนยั ยะสาคัญ
โดยทัว่ ไปนั้น แถลงการณ์ทางการเมืองค่อนข้างมีความเป็ นเหตุเป็ นผลและสิ้ นสุ ด
ในตัวเอง กล่าวคือ ไม่ได้นาไปสู่ การเคลื่อนไหวอื่นใด นอกจากเป็ นการแสดงความคิดเห็นและท่าที
ต่อสถานการณ์ทางการเมืองของนักศึกษา รวมถึงข้อเรี ยกร้องของขบวนการนักศึกษาต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
แต่ ใ นบางครั้ ง แถลงการณ์ ก็ ท าหน้าที่ ใ นการเปิ ดพื้ นที่ ก ารเคลื่ อนไหว หรื อส่ ง ต่ อประเด็ นไปสู่
กิจกรรมเคลื่อนไหวรู ปแบบอื่น ๆ เช่น แถลงการณ์ที่ต่อท้ายด้วยการเชิ ญชวนให้นกั ศึกษาประชาชน
ออกมาร่ วมลงชื่ อถอดถอนนายกรั ฐมนตรี หรื อลงชื่ อสนับสนุ นความคิ ดเห็ น หรื อเชิ ญชวนออก
มาร่ ว มชุ ม นุ ม เป็ นต้น ทั้ง นี้ ในส่ ว นของบทบาทของแถลงการณ์ ใ นรู ป แบบหลัง นี้ ธนาชั ย
สุ นทรอนันตชัย นายกองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2548 ได้ให้ความคิ ดเห็ นว่า
การออกแถลงการณ์ฉบับเดียวของขบวนการนักศึกษา หากไม่มีการกระทา (Action) ตามมาก็จะเป็ น
แถลงการณ์ ที่ สู ญ เปล่ า และหายไปเข้า ไปในกระแสสั ง คมที่ ก าลัง เข้ม ข้น ในขณะนั้น (ธนาชัย
สุ นทรอนันตชัย, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559)
เหตุผลที่แถลงการณ์ ทางการเมืองของขบวนการนัก ศึกษา หรื อองค์กรนักศึกษา
มี ค วามส าคัญ ในอดี ต น่ า จะประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรกคงเป็ นเพราะความเชื่ อ มั่น ต่ อ
ขบวนการนัก ศึ ก ษาในอดี ตในการท าหน้า ที่ ช้ ี นาสั ง คม (Historical) โดยเฉพาะองค์ก รที่ มี ความ
เชื่ อมโยงกับประวัติศาสตร์ อย่าง สนนท. หรื อ อมธ. สองคงเป็ นเพราะแถลงการณ์ น้ นั มีลกั ษณะที่
เป็ นทางการ (Officially) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ นแถลงการณ์ จากองค์กรที่ ได้รับเลื อกตั้งจาก
นักศึกษา องค์กรเหล่านี้จะมีความเป็ นตัวแทนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาทันที ซึ่ งจะยิ่งทาให้เกิดอานาจ
หน้า ที่ (Authority) และความชอบธรรม (Legitimacy) ที่ จะท าหน้าที่ แ สดงออกซึ่ ง ความคิ ดของ
นักศึกษา และสาม คงเป็ นเพราะไม่มีทุกคนหรื อทุกองค์กรจะสามารถเข้าถึ งการเผยแพร่ ความคิ ด
ผ่านสื่ อมวลชนได้โดยง่าย เหตุผลสองส่ วนแรกจึงเป็ นที่มาให้สื่อมวลชนแบบดั้งเดิมให้ความสาคัญ
กับการเผยแพร่ แถลงการณ์ทางการเมืองขององค์กรอย่างเป็ นทางการของนักศึกษา
2) การดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เป็ นการดาเนินการตามยุทธวิธีอีกขั้น ที่ยงั คงอยูใ่ นรู ปแบบตามระบบการเมืองปกติ
หรื อยังไม่มีการท้าทายอานาจรัฐ หรื ออานาจของผูม้ ีอานาจ หากแต่เป็ นการแทรกซึ ม ควบรวม หรื อ
ดาเนินการภายใต้ระบบปกติ ซึ่ งบางครั้งก็เกิดจากความตั้งใจทางด้านยุทธวิธีของขบวนการนักศึกษา
เอง หรื อในบางครั้งก็เป็ นไปตามแผนการของรัฐที่ตอ้ งการให้ขบวนการแสดงความคิดเห็นและข้อ
เรี ยกร้ องภายในระบบที่ สามารถควบคุ มได้ โดยการแสดงออกประเภทนี้ ยกตัวอย่างเช่ น การล่ า
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รายชื่ อเพื่อถอดถอนนักการเมือง เสนอให้แก้ไขกฎหมาย ตามรัฐธรรมนู ญ การรณรงค์ประชามติ
การเข้าร่ วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในนามของนักศึกษา เป็ นต้น
กรณี ศึกษา ล่า 50,000 รายชื่อเพื่อตรวจสอบทักษิณ
การเคลื่ อ นไหวล่ า รายชื่ อ 50,000 ชื่ อ เพื่ อ น านายกทัก ษิ ณ เข้า สู่ ก ระบวนการ
ตรวจสอบตามรัฐธรรมนู ญ ของ อมธ. และเครื อข่ายนิ สิตนักศึกษารักประชาชน ในปี พ.ศ. 2549
โดยอาศัยความตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 304 ความว่า
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสี่ ของจานวนสมาชิ กทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าหมื่น
คน มี สิทธิ เข้าชื่ อร้ องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติ ตามมาตรา 307 ให้ถอด
ถอนบุคคลตามมาตรา 303 ออกจากตาแหน่ งได้ คาร้ องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ ที่
กล่าวหาว่าผูด้ ารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาความผิดเป็ นข้อๆ ให้ชดั เจน
สมาชิ กวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสี่ ของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา มีสิทธิ เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ให้
ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตาแหน่งได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต”
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2540)
การเคลื่อนไหวดังกล่าว มีการจัดแถลงข่าว ประกาศล่ารายชื่ อ 50,000 รายชื่ อ เพื่อ
ถอดถอนนายกรั ฐ มนตรี พ.ต.ท.ทัก ษิ ณ ชิ น วัตร โดยมี ก ารตั้ง โต๊ ะ รวบรวมรายชื่ อ ณ ลานโพธิ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์ ตั้ง แต่วนั 10 กุมภาพันธ์ 2549 มี ก ารตั้งโต๊ะล่ า รายชื่ อที่
ห้างสรรพสิ นค้าสี ลมคอมเพล็กซ์ ตั้งแต่วนั ที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2549 รวมถึงการจัดประชุ มเพื่อ
เชิ ญชวนองค์กรนักศึกษาอื่ น ๆ เข้าร่ วมการเคลื่ อนไหวดังกล่าว (อมธ. เตรี ยมผนึ กกาลัง นศ. ทัว่
ประเทศเขย่าบัลลังก์ "ทักษิณ", 2549)
โดยการจัดทีมเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าว แบ่งการทางานเป็ นสามฝ่ าย10 ธนาชัย
สุ นทรอนันตชัย (สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559) คือ
(1) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เน้นไปที่การจัดทาเว็บไซต์ tuthaprachan.org และ
เว็บบอร์ ด การจัดแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการจัดทาคู่มือเจ้าของประเทศขนาด A6 ซึ่ งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับสิ ทธิ ของประชาชนในการมีส่วนร่ วมตามรัฐธรรมนูญและรายละเอียดเกี่ยวกับการลง
10
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ชื่ อถอดถอน เพื่อจัดพิมพ์และแจกจ่ายให้กบั ประชาชนและนักศึกษาทัว่ ประเทศ (อมธ.แถลงล่าชื่ อ
ไล่ "แม้ว" ทะลุเกิด 50,000 ใน 13 วัน, 2549)
(2) ฝ่ ายตั้งโต๊ะ ล่ ารายชื่ อ ซึ่ ง ถื อเป็ นแกนหลักในการดาเนิ นการล่ ารายชื่ อ
มีท้ งั จุดรับเอกสาร จุดถ่ายเอกสาร และการตรวจสอบเอกสาร ซึ่ งจะต้องจัดเวรกันลงไปดูแล และใช้
กาลังคนจานวนมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาท่าพระจันทร์ โดยการเปิ ดรับเอกสารนั้น มีท้ งั แบบ
ขาจร (Walk In) ถือบัตรประชาชนเข้ามายืน่ และยังเปิ ดให้ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกรายละเอียด
มาจากบ้านและนามายืน่ ที่ลานโพธิ์
(3) ฝ่ ายเหรั ญ ญิ ก ดู แลด้า นการเงิ น การเปิ ดบัญชี และการใช้จ่า ยเงิ น ของ
กิจกรรมนี้ ซึ่ งรวบรวมรายได้ จากการเปิ ดกล่องรับบริ จาค การเปิ ดบัญชี และการจาหน่ายเข็มกลัด
รวมพลังตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 10 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ มียอดบริ จาคทั้งสิ้ น 438,653 บาท (อมธ.
แถลงล่าชื่อไล่ "แม้ว" ทะลุเกิด 50,000 ใน 13 วัน, 2549)
(4) ฝ่ ายประสานงาน ซึ่ งก็รวมถึ ง นายกองค์การนักศึกษาในขณะนั้น ซึ่ งมี
หน้าที่เดินทาง ติดต่อประสานงานรวบรวมรายชื่ อจากกลุ่ม หรื อองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเดิ นทางไป
ประสานงานกับเครื อข่ายในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกรุ งเทพฯ และไปร่ วมเวทีในส่ วนภูมิภาค เช่น
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ เป็ นต้น (ธนาชัย
สุ นทรอนันตชัย, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559)
กิจกรรมดังกล่าวขยายตัวออกไปนอกรั้วธรรมศาสตร์ อย่างรวดเร็ ว เพียงไม่กี่วนั ก็มีกลุ่ม
ต่าง ๆ ทั้งนักศึกษา และองค์กรภาคประชาชน ติดต่อเข้ามาประสานกับ อมธ. จานวนมาก เพื่อเข้าร่ วม
กิจกรรมดังกล่าวในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งการเป็ นอาสาสมัครรวบรวมรายชื่ อ จัดส่ งเอกสารให้ อมธ. ดังนั้น
เพื่ อเป็ นการแสดงถึ งเจตนารมณ์ ของนั ก ศึ กษาหลากหลายมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ เพี ย งแต่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีการจัดตั้งเป็ นกลุ่มนิสิตนักศึกษารักประชาชน
เครื อข่ายดังกล่าวมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็ นศูนย์กลาง รวมถึ งมี
การตั้งโต๊ะที่ ศูนย์รังสิ ต และศูนย์ลาปาง และมี แนวร่ วมได้แก่ เครื อข่ายสังคมวิจารณ์ คณะรั ฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กลุ่ มกล้าที่ จะก้าวเพื่อประชาธิ ปไตย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พรรคสัจธรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กลุ่มพลังเสรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มพลังประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เครื อข่ ายองค์การ สโมสรนิ สิ ตนักศึ กษานครศรี ธรรมราช 14 สถาบัน โดยมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นศูนย์กลาง กลุ่มนิสิตนักศึกษารักประชาชนมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ องค์กรกิจกรรมนักศึกษา มอ.วิทยาเขตปั ตตานี กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตทับแก้ว และกลุ่มนักศึกษาจากคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมศาสตร์
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มธ.ศูนย์รังสิ ต ที่ร่วมเป็ นเครื อข่ายจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองกับประชาชน
(อมธ.แถลงล่าชื่อไล่ "แม้ว" ทะลุเกิด 50,000 ใน 13 วัน, 2549)
ทั้ง นี้ มี ข ้อสั งเกตว่า กลุ่ มกิ จกรรมส่ วนใหญ่ ที่เข้า ร่ วมกับ “กลุ่ มนิ สิตนัก ศึ ก ษารั ก
ประชาชน” นั้น ไม่ค่อยมี การเข้าร่ วมในนามองค์การนักศึกษา หรื อสโมสรนักศึกษา เหมื อนกับ
อมธ. ซึ่ งน่ าจะเป็ นเพราะในมหาวิทยาลัยอื่ น ๆ องค์กรนักศึ กษาไม่ค่อยกล้าที่ จะแสดงความเป็ น
ตัว แทนของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย นั้น เพราะหากเที ย บเคี ย งแล้ว อาจเป็ นที่ ธ รรมศาสตร์ เ องมี
นักศึกษาที่สนใจการเมืองมากกว่าที่อื่น (ธนาชัย สุ นทรอนันตชัย, สัมภาษณ์, 2 กรกฏาคม 2559)
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะมีการประกาศยุบสภา และกาหนดวันเลื อกตั้งใหม่ ในวันที่
2 เมษายน 2549 แล้วก็ตาม แต่กระบวนการล่ารายชื่อยังคงยืนยันในหลักการและแนวทางเดิม (อมธ.
แถลงล่ า ชื่ อ ไล่ "แม้ว " ทะลุ เ กิ ด 50,000 ใน 13 วัน , 2549) เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ ก ารถอดถอนและการ
ตรวจสอบอดีตนายกทักษิณ ที่สาคัญ 2 ประการ คือ (กลุ่มนิสิตนักศึกษารักประชาชน, 2549)
(1) ผลการตรวจสอบโดยวุฒิสภา เพื่อลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี อันจะ
นาไปสู่ การที่ไปสู่ การตัดสิ ทธิ ในการดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็ นเวลา 5 ปี
(2) ผลในทางกระบวนการอาญา คื อ หากมี ก ารยื่นรายชื่ อ พร้ อมส านวน
ความผิดและ ปปช.พิจารณาแล้วเห็ นว่ามีมูลความผิด ปปช.จะต้องดาเนิ นการส่ งเรื่ องไปยังอัยการ
สู งสุ ดเพื่อฟ้ อง พ.ต.ท.ทักษิณ เป็ นคดีอาญาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ขบวนการนักศึกษาดังกล่าวได้สร้างปรากฏการณ์ ให้กบั ขบวนการทางสังคมอื่น ๆ
ได้ต ระหนัก ถึ ง พลัง ที่ ไ ม่ ไ ด้เ กิ ด จากการชุ ม นุ ม หากแต่ เ ป็ นการคัด ค้า นและต่ อ ต้า นอ านาจรั ฐ
โดยพยายามใช้ช่องทางตามกฎหมาย ควบคู่กนั ไปด้วย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดารงอยูข่ องรัฐบาล
ทักษิ ณทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็ นการกดดันให้เกิ ดการยุบสภาทางหนึ่ ง ทั้งนี้ กระบวนการ
ดังกล่าวมีขอ้ สังเกตอยูท่ ี่ทรัพยากรที่สาคัญของนักศึกษา ได้แก่ ความรู ้และการตีความด้านกฎหมาย
ที่นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อขบวนการ และสามารถนากระบวนการตรวจสอบตามระบบดังกล่าว
เชื่ อมโยงไปสู่ การปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวก็ยงั ไม่สามารถ
ไปได้ไกลกว่าการชุ มนุ มประท้วงของมวลชนได้ ทาให้สถานการณ์ทางการเมืองไปสู่ ทางแยกและ
ต้องจบลงด้วยการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 ในที่สุด
ยุทธวิธีขดั ขวางท้าทายอานาจรัฐ
3) การแสดงสั ญ ลัก ษณ์ แ บบดั้ง เดิ ม ในที่ น้ ี ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า การแสดงออกเชิ ง
สัญลัก ษณ์ น้ ัน มี จุดเริ่ ม ต้นมายาวนานแล้ว เนื่ องจากการแสดงออกหรื อการสื่ อสารทุ ก ประการ
ล้วนเป็ นการแสดงเชิ งสัญลักษณ์ ท้ งั สิ้ น ตั้งแต่ภาษา คาพูด ท่าทาง หรื อภาษาที่เขียนในป้ ายผ้าแบบ
เรี ยบง่ายเอง ก็เป็ นการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ เช่ นกัน เพียงแต่พฒั นาการของการเคลื่ อนไหวทาง
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สังคม ได้ทาให้การแสดงออกเริ่ มมีความซับซ้อนและเด็ดขาดมากขึ้น เพื่อจุดชนวนให้สาธารณชน
และผูม้ ีอานาจให้ความสนใจ ดังนั้น ขบวนการจึงต้องพยายามหลีกหนีความจาเจ และสร้างจุดสนใจ
ให้สื่อมวลชนนาไปสร้ างเป็ นข่าวในหน้าสื่ อ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็ นตัวแปรสาคัญของ
การเคลื่อนไหวประเภทนี้
ทั้ง นี้ การแสดงสั ญ ลัก ษณ์ แ บบดั้ง เดิ ม ที่ ว่ า มานี้ ยัง คงมี ค วามซั บ ซ้ อ นไม่ ม าก
ไม่จาเป็ นต้องมีการตีความที่ลึกซึ้ ง เช่น การชูป้ายผ้าต่อหน้าขบวนเดินทางของผูม้ ีอานาจ โดยแสดง
ข้อความที่สื่อสารได้ชดั เจน เป็ นต้น ในขณะเดี ยวกันก็ยงั คงแฝงไปด้วยความรุ นแรงที่ซ่อนเร้ นอยู่
เช่น การเผาหุ่น การวางพวงหรี ด เป็ นต้น โดยยุทธวิธีดงั กล่าวนี้ มีจุดสาคัญอยูท่ ี่การจาเป็ นต้องสร้าง
สัญลักษณ์ที่มีความยิง่ ใหญ่และรุ นแรง เพื่อสร้างกระแสให้สื่อมวลชนนาข้อเรี ยกร้องของขบวนการ
ไปเป็ นข่าวสารส่ งต่อไปยังสาธารณชน หรื อผูม้ ีอานาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไม่ค่อยให้
ความสนใจกับการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา หรื อช่วงที่สื่อมวลชนถูกปิ ดกั้นในระดับหนึ่ง
(1) กรณี เผาหุ่ น ต่ อ ต้ า นรั ฐ ประหาร 2549 เมื่ อ วัน ที่ 3 กรกฎาคม 2550
เครื อข่ ายกลุ่ ม นักกิ จกรรมนัก ศึ กษาหลายกลุ่ ม รวมตัวกันในนาม เครื อข่ ายนิ สิตนักศึ กษาพิทกั ษ์
ประชาธิ ปไตยประชาชน (คนป.) รวมตัวกันชุ มนุ มประท้วง ที่บริ เวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก
เรี ยกร้ องต่อ คมช. ให้กลุ่มทหารที่ ยึดอานาจการปกครองกลับเข้ากรมกอง หยุดกระบวนการร่ าง
กฎหมาย พ.ร.บ.การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร เพื่อสื บทอดอานาจ คมช. และให้มีการ
เลื อกตั้งตามที่สัญญา รวมถึ งยังได้เชิ ญชวนให้นิสิต นักศึกษา และประชาชน แสดงเจตนารมณ์ ลง
ประชามติไม่รับร่ างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ด้วย
ในการชุมนุมดังกล่าวมีการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ดว้ ยการเผาหุ่ นจาลองของ
พลเอกสนธิ บุ ญยรั ตกลิ น พลเอกสพรั่ ง กัลยาณมิ ตร พลเอกสรุ ยุทธ จุ ลานนท์ และพลเอกเปรม
ตินสู ลานนท์ โดยทารู ปหุ่ นดังกล่าวยืนบนพานอนุ สาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย และเผาหุ่ นทั้งหมดบริ เวณ
หน้า กองบัญ ชาการกองทัพ บก ระหว่า งการเผาหุ่ น ได้ร้อ งเพลง "ค าตอบอยู่ใ นสายลม" แสดง
เจตนารมณ์เพื่อปกป้ องประชาธิปไตย (เครื อข่ายนิสิตนักศึกษา เผาหุ่นประท้วงไม่เอาทหาร, 2550)
(2) กรณี เผาหุ่นอธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 โดยการ
รวมตัว ของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ในนามของ กลุ่ ม เครื อข่ า ยนั ก ศึ ก ษา
ประชาธิ ปไตยต่อต้านอานาจนอกระบบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ที่บริ เวณอนุสาวรี ย ์ ศาสตราจารย์
ดร.ป๋ วย อึ้งภากร หน้าอาคารเรี ยนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ซึ่ งได้มีการ
เผาหุ่ นของ ศ.ดร.สุ รพล นิ ติไกรพจน์ อธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะนั้น และอ่าน
แถลงการณ์ มี ใจความว่า ได้ทาการเผาหุ่ น เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการกระทาของนาย
สุ รพลฯ ที่ได้ใช้สถานะการเป็ นอธิ การบดีนาเอาชื่อและตาแหน่งอธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ไปแสดงความคิ ดเห็ นทางการเมื องที่ เป็ นอันตรายต่ อระบอบประชาธิ ปไตยหลายครั้ ง หลายหน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเคลื่ อนไหวดังกล่าวจะถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย แต่ทา้ ยที่สุด
แล้วก็สามารถดาเนินการได้จนเสร็ จสิ้ นกิจกรรม (นศ.เผาหุ่นอธิ การบดี ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศต้าน
อานาจนอกระบบ, 2551)
4) การชุมนุมประท้วง / ร่ วมชุมนุมประท้วง
ถื อเป็ นอีกหนึ่ งยุทธวิธีหนึ่ งที่ถึงแม้จะเป็ นการแสดงออกผ่านการขัดขวางท้าทาย
อานาจรัฐ และกฎหมายอย่างชัดเจน แต่ทว่าก็เป็ นยุทธวิธีหลักที่ขบวนการภาคประชาชนไทย ใช้ใน
การแสดงออกเพื่ อ เรี ย กร้ อ งและมี ข ้อ เสนอต่ า ง ๆ ให้ รั ฐ บาลหรื อ ผูม้ ี อ านาจด าเนิ น การแก้ไ ข
เช่นเดี ยวกับนักศึกษา ซึ่ งตามประวัติศาสตร์ น้ นั มีบทบาทสาคัญในการเคลื่ อนไหวชุ มนุ มประท้วง
สร้างข้อเรี ยกร้ องต่อรัฐบาลในช่วงเหตุการณ์ ก่อน 14 ตุลาคม 2516 อันเป็ นหน้าประวัติศาสตร์ และ
ภาพมายาคติสาคัญและยิง่ ใหญ่ที่เป็ นต้นแบบให้กบั นักกิจกรรมนักศึกษาในทุกยุคสมัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขึ้ นไปอยู่บนเวทีในฐานะผูช้ ้ ี นาทางสังคม และบทบาทใน
การเป็ นผูน้ าในการชุ มนุ มประท้วง ที่ ยงั คงติดอยู่ตามหนังสื อประวัติศาสตร์ และการขัดเกลาของ
มหาวิทยาลัยบางแห่ ง เช่ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นต้น ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกหากในห้วงที่
สัง คมมี ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งที่ เ ข้ม ข้น ในช่ ว งปี พ.ศ. 2549 – 2553 บรรดานัก กิ จ กรรม
นักศึกษาจะมีความรู ้สึกอยากเข้าร่ วมหรื อเป็ นผูน้ าในการชุมนุมเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบของการชุ มนุ มประท้วงเหล่านี้ ก็ยงั คงมีระดับการเข้าร่ วมที่
แตกต่างกัน ตั้งแต่การชุ มนุ มที่ขบวนการนักศึกษาเป็ นผูจ้ ดั การชุ มนุ มและระดมมวลชนด้วยตัวเอง
เช่ น การชุ มนุ มคัดค้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ของ สนนท. และเครื อข่ายนักศึ กษา เพื่อยื่น
หนังสื อต่อ สนช. ในการทบทวนประเด็นดังกล่ าว เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2550 โดยนักศึ กษากว่า
300 คน ได้มีการปิ ดถนนบริ เวณหน้ารัฐสภา และแยกอู่ทองในกีดขวางทางจราจรด้วย (นศ.ปิ ดถนน
หน้าสภา ประท้วง ม.นอกระบบ ปะทะตารวจเจ็บ 1 สนช.ไม่สน ดัน "พระนครเหนื อ" ออกนอก
ระบบ, 2550) หรื อการชุ มนุ มร่ วมกับขบวนการภาคประชาชนอื่น ๆ ตั้งแต่การเมืองระดับปั ญหาเชิ ง
โครงสร้ างอย่าง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ไปจนถึ งการชุ มนุ มร่ วมกับขบวนการทาง
สังคมที่เรี ยกร้องแก้ไขปั ญหาคนรากหญ้า เช่น สมัชชาคนจน เป็ นต้น
นอกจากนี้ การชุมนุมประท้วง ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกอื่น ๆ ที่เป็ นไปเพื่อการ
ระดมทรัพยากรมวลชนด้วย อาทิ การจัดแถลงข่าว หรื อแถลงการณ์เรี ยกร้องให้นกั ศึกษา/ประชาชน
มาร่ วมชุ มนุ มประท้วงหรื อแสดงออกทางการเมื องตามวาระต่าง ๆ โดยอาจรวมไปถึ งการระดม
มวลชนเพื่อสนับสนุนขบวนการทางการเมืองอื่น ๆ อีกทอดหนึ่งด้วย
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4.2 การเปลีย่ นแปลงสู่ การเมืองสมัยนิยมของขบวนการนักศึกษา (พ.ศ. 2553 – 2557)
4.2.1 บริบททางการเมืองและปัจจัยแวดล้อม
4.2.1.1 บรรยากาศทางการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2553
ภายหลัง จากที่ ค วามร้ อ นแรงทางการเมื อ งหลัง เหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาคม 2553 เริ่ ม
คลี่ ค ลาย สถานการณ์ ม วลชนก็ เริ่ ม เย็นลง เลื อนลางความโกรธแค้นของมวลชนเสื้ อแดงที่ ต้อง
สู ญเสี ยเพื่อนร่ วมอุดมการณ์ และประชาชนทัว่ ไปที่รู้สึกเคืองโกรธไปตามวาทกรรมเผาบ้านเผาเมือง
รวมถึงความเกลียดชังที่ยงั คงฝังรากลึก ความพยายามปรองดองของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ดาเนิ นงานโดย
อาศัยการทางานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริ งเพื่อการปรองดองแห่ งชาติ
หรื อ คอป. ที่มีนายคณิ ต ณ นคร เป็ นประธาน มีการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาตรการเยียวยาผู้
ชุมนุมทางการเมืองที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้พอสมควร
เป้ าหมายของบรรดาพรรคการเมื อ งในขณะนั้ นมุ่ ง หน้ า ไปที่ ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่ งมี ความน่ าสนใจอยู่ที่ผสู ้ มัคร ส.ส. ระบบ
บัญชี รายชื่ อลาดับที่ 1 ของพรรคเพื่อไทย นัน่ ก็คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร ที่มีศกั ดิ์ เป็ นน้องสาว
ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มี ท้ งั คนรักและคนไม่ชอบเป็ นจานวนมากใน
เวลาเดียวกัน ว่าที่นายกหญิงคนนี้ จึงถูกจับตามอง และถูกจับผิดเป็ นพิเศษในฐานะนอมินีของพี่ชาย
แต่กระนั้น พรรคเพื่อไทยก็ยงั คงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากกว่าพรรคประชาธิ ปัตย์ของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงทาให้ได้ที่นงั่ ของ ส.ส. ไปถึง 265 ที่นงั่ จาก 500 ที่นงั่ เป็ นพรรคการเมือง
เสี ยงข้างมากในสภาผูแ้ ทนราษฎร และเป็ นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ ง โดยมีนางสาว
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ตามคาดหมาย
โดยประเด็นทางการเมืองที่สาคัญของรัฐบาลสมัย นายกยิ่งลักษณ์ ส่ วนใหญ่มิได้
ติดขัดอยู่ที่การเมืองภาคประชาชน หรื อการเมืองบนท้องถนนดังเช่ นในช่ วงที่ผ่านมา หากแต่เป็ น
ช่ วงของการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง และการดาเนิ นการต่าง ๆ ต่อกรณี เหตุการณ์ พฤษภาคม 2553
ในขณะเดี ยวกันก็เน้นหนักไปที่การสร้ างยุทธศาสตร์ ระยะยาว และโครงการนโยบายขนาดใหญ่
ต่ า ง ๆ อาทิ ความพยายามวางแผนระบบคมนาคม (ประเทศไทย 2020) โครงการรั บจานาข้า ว
โครงการรถคันแรก เป็ นต้น แม้จะประสบปั ญหาภาวะความเป็ นผูน้ าของนายกรัฐมนตรี และบุคลิก
ส่ วนตัวที่มกั จะถูกฝ่ ายตรงข้ามโจมตีอยูเ่ ป็ นระยะ มิหนาซ้ ายังมีสิ่งที่เป็ นปั ญหาต่อรัฐบาลมากที่สุด
ตั้งแต่ช่วงต้นของรัฐบาล คือเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี 2554
สถานการณ์ ดงั กล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อภูมิทศั น์ทางการเมืองของการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชน และขบวนการทางสังคมต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่
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1) ขบวนการทางการเมื องเสื้ อเหลื อง-แดง ในช่ วงหลังจากเหตุ การณ์ เมษายน พฤษภาคม 2553 เกิดภาวะชงักงันและหยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองไปช่วงระยะหนึ่ ง ส่ วนหนึ่ ง
อาจเพราะความรุ นแรงทางการเมือง ซึ่ งรวมทั้งการสลายการชุ มนุ มของฝ่ ายรัฐ และการก่อจลาจล
ของผูช้ ุมนุมที่ลุกลามเป็ นวงกว้างกระจายไปทัว่ ประเทศ โดย คอป. ได้สรุ ปตัวเลขเหตุการณ์ดงั กล่าว
พบว่ามีผเู้ สี ยชี วิต จานวน 92 ราย และได้รับบาดเจ็บกว่า 1,500 คน ทั้งฝ่ ายเจ้าหน้าที่รัฐ และฝ่ ายผู ้
ชุ ม นุ ม รวมถึ ง ยัง มี ร ายงานอ้า งถึ ง การซ้ อ มทรมาน และการข่ ม ขื น ในห้ ว งเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว
(คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ [คอป.], 2555)
ภาวะไม่คาดฝัน (Shock) ที่เกิดขึ้น ได้ตอกย้ าให้ขบวนการเสื้ อแดงหยุดเคลื่อนไหว
ไปชัว่ ขณะ ฝ่ ายแกนนาทยอยมอบตัวเพื่อยุติเหตุการณ์ดงั กล่าว ส่ วนผูช้ ุ มนุ มที่สูญเสี ย และผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบก็เริ่ มเข้าสู่ กระบวนการหาความจริ ง และเยียวยาความเสี ยหาย ในขณะที่ผเู้ ฝ้ ามอง รวมถึง
ประชาชนที่เคยเข้าร่ วมขบวนการเสื้ อเหลืองต่างก็รับรู ้ได้ถึงความรุ นแรงที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะตีความว่า
เป็ นสาเหตุ ของฝ่ ายรั ฐ ผูช้ ุ มนุ ม หรื อบุคคลที่สามก็ตาม ดังนั้น บทเรี ยนประการแรกที่ ขบวนการ
ได้รับในขณะนั้นคงจะเป็ นเรื่ องของความสู ญเสี ยที่ไม่คาดฝั นจากการชุ มนุ มทางการเมือง สิ่ งนี้ เอง
ได้ทาให้สถานการณ์ การชุ มนุ มคลี่คลายไปสู่ การเรี ยกร้ องทางการเมืองตามยุทธวิธีปกติ ราวกับว่า
ฝ่ ายรัฐเป็ นผูช้ นะในข้อเรี ยกร้องครั้งนี้
2) การเมื อ งภาคประชาชนแบบแบ่ ง ขั้ว ลดระดับ ความเข้ม ข้นของการชุ ม นุ ม
โดยเฉพาะฝั่ งที่ อยู่ตรงข้ามกับรั ฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่ เป็ นการชุ มนุ มเพื่อขับไล่ รัฐบาล เนื่ องด้วย
ความชอบธรรมของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่พุ่งสู งขึ้น หลังจากที่ได้รับคะแนนเสี ยงในการเลื อกตั้ง
ทัว่ ไปปี พ.ศ. 2554 อย่า งท่ วมท้น และความสนใจต่ อสถานการณ์ ท างการเมื องที่ ล ดลงในช่ ว ง
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี เดียวกันนั้น
3) ความสนใจทางการเมื องของขบวนการภาคประชาชนกระจายไปให้ความ
สนใจกับประเด็นความเดื อดร้ อนอื่ น ๆ โดยเฉพาะปั ญหาประเด็นด้านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม และการเรี ยกร้องในการบริ หารจัดการทรัพยากรของชุ มชน เช่น ประเด็นโฉนดชุ มชน
การจัดตั้งสถาบันธนาคารที่ดิน การคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ เป็ นต้น
4) ความสนใจทางการเมืองของขบวนการภาคประชาชนอีกส่ วน หันไปให้ความ
สนใจกับประเด็นการเมืองเชิ งอัตลักษณ์ และการเมืองของคนชายขอบ ซึ่ งเป็ นประเด็นอีกขั้นของ
ขบวนการภาคประชาชนที่ ข ยายตัวตามแนวโน้ม ของนโยบายรั ฐ บาล ที่ จ ากัด เสรี ภ าพในการ
แสดงออกของประชาชนน้อยลง จึงทาให้เกิดการรณรงค์ในประเด็นด้านสิ ทธิ เสรี ภาพของกลุ่มคน
ชายขอบมากขึ้น เช่น การรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คนไทยพลัดถิ่น สิ ทธิ และ
การยอมรับของกลุ่มรักร่ วมเพศ (LGBT) เป็ นต้น
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การขยับกรอบความสนใจทางการเมืองให้ขยายออกจากการเมืองภาคประชาชน
แบบแบ่งขั้ว และการเมืองภาคประชาชนแบบที่เน้นมุ่งโจมตีแต่รัฐบาลฝ่ ายตรงข้าม ได้ทาให้เพดาน
ของเสรี ภาพของขบวนการทางสังคมอื่น ๆ ขยายตัวเพิม่ ขึ้น เกิดเป็ นการเรี ยกร้องในประเด็นปั ญหาที่
หลากหลาย และมีความถี่เพิ่มขึ้น รวมถึงวิธีการแสดงออกของการเรี ยกร้องต่าง ๆ ก็เริ่ มขยับเปลี่ยน
จากการชุมนุมบนท้องถนนเข้าสู่ พ้ืนที่ของสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่ องการเมืองเชิ งอัตลักษณ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่ตอ้ งการเรี ยกร้องด้านสิ ทธิ ทางกฎหมายและการ
ดูแลจากรัฐบาลเท่านั้น หากแต่เป็ นการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ ไปได้ตระหนักถึงปั ญหา
และแสดงท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นดังกล่าวด้วย
4.2.1.2 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี พ.ศ. 2554
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 กลายเป็ นวาระระดับชาติ เพราะมีผไู้ ด้รับความ
เดื อ ดร้ อ นเป็ นจ านวนมาก โดยจากสรุ ป สถานการณ์ ข องกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานการณ์ อุท กภัย ตั้งแต่ วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2554 จนถึ ง 30 พฤศจิ ก ายน 2554 มี พ้ื นที่ ที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบรวมทั้งสิ้ น 65 จังหวัด 684 อาเภอ 43,600 หมู่บา้ น รวมถึ งกรุ งเทพมหานคร ประชาชน
ได้รับความเดื อดร้ อน 4,039,459 ครัวเรื อน 13,425,869 คน บ้า นเรื อนเสี ยหายทั้งหลัง 2,329 หลัง
บ้านเรื อนเสี ยหายบางส่ วน 96,833 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสี ยหายประมาณ 11.20 ล้านไร่
ถนน 13,961 สาย มีผเู้ สี ยชีวิตถึง 657 ราย (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2554)
ถื อเป็ นอุ ทกภัยครั้ งประวัติศาสตร์ มี ผ ลกระทบเกิ ดขึ้ นกว่า ค่อนประเทศ โดยเฉพาะที่ ราบลุ่ มใน
จังหวัดภาคกลางตอนบนอย่าง พระนครศรี อยุธยา และปทุมธานี ซึ่ งมีผไู ้ ด้รับผลกระทบไม่มีที่อยู่
อาศัยจานวนมาก
สิ่ งเหล่านี้ ได้เปลี่ยนโฉมการทากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปี พ.ศ.
2554 ไปอย่า งมาก โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่ งถู ก ปรั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น “ศู น ย์พ งั พิ ง
ผูป้ ระสบภัย” นักศึ กษาส่ วนใหญ่ รวมถึงนักกิ จกรรมนักศึกษา ไม่ว่าพวกเขาจะมีความสนใจทา
กิจกรรมในด้านไหนก็ตาม ต่างก็ไปร่ วมกันทากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในฝ่ ายต่าง ๆ
ต้องยอมรั บว่ากระแสน้ าท่ วมใหญ่ไ ม่เพี ยงแต่เบนจุ ดสนใจให้หันเหไปจากด้า น
การเมือง แต่ยงั คงเป็ นกระแสหลักของบรรดานักกิจกรรม และองค์กร NGOs ด้วย หรื ออาจพูดได้วา่
การช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุ ท กภัยได้กลายเป็ นวาระแรก ๆ ที่ ทุ กกลุ่ มให้ค วามสนใจ ทั้ง นี้ ก็ เพราะ
สถานการณ์น้ าท่วมได้กวาดเอาทรัพยากรสาคัญของการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ไปหมด ตั้งแต่ทรัพยากร
ด้านเงินทุนการเคลื่อนไหว ทรัพยากรบุคคล (นักกิจกรรมที่ประสบกับปั ญหาน้ าท่วม) มหาวิทยาลัย
หรื อสถานที่ในการเคลื่ อนไหว ซึ่ งถ้าหากไม่น้ าท่วมก็กลายเป็ นศูนย์ช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัย หรื อ
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แม้กระทัง่ สื่ อมวลชนที่ให้พ้ืนที่แต่เรื่ องดังกล่าว อันส่ งผลไปถึ งสมาชิ กผูส้ นับสนุ น และผูเ้ ฝ้ ามอง
จากสังคมภายนอก ที่ถูกเบนความสนใจไปด้วยสถานการณ์ดงั กล่าวแล้ว
ดังนั้น ทั้งบรรดาองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร (NGOs) นักกิ จกรรมนักศึ กษา หรื อ
แม้กระทัง่ มหาวิทยาลัย จึ ง ต้องปรั บตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาเดี ยวกันที่ แนวคิ ด
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) และการศึกษาเพื่อ
บริ การสังคม (Service Learning) เข้ามามีอิทธิ พลต่อระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่นที่
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ มีก ารพยายามปลู ก ฝั ง ค่า นิ ยม และอัตลัก ษณ์ ใ หม่ ของมหาวิท ยาลัย
ที่นอกเหนือจากด้านการเมือง ได้แก่ วาทกรรมว่าด้วย “ธรรมศาสตร์สอนให้ฉนั รักประชาชน”
ประกอบกับสถานการณ์ภายนอกที่เอื้อต่อการแสดงท่าทีภาวะวิกฤตร่ วมของสังคม
ที่ น อกเหนื อจาก สถ านการณ์ ทางการเมื องใ นช่ วงก่ อน จึ งถื อเป็ นความจ าเป็ นของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะพื้นที่ปลอดภัยส่ วนหน้า และพันธะที่ผูกพันธ์กบั สโลแกนของ
มหาวิทยาลัยที่วา่ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉนั รักประชาชน” มหาวิทยาลัย
และนักศึกษา จึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยศูนย์พกั พิงธรรมศาสตร์ ในช่วงแรก
เกิ ดจากระดมความคิดของนักกิ จกรรมศูนย์อาสาสมัครฯ สภานักศึกษา และ อมธ. ซึ่ งได้รับการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
การตั้งศูนย์พงั พิงอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 แม้ช่วงแรกจะมีความ
ทุ ล ัก ทุ เลในการบริ หารจัดการ แต่ ก็ต้องยอมรั บว่า ศูนย์พ งั พิ ง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประสบ
ความสาเร็ จในระดับหนึ่ ง สาหรับการบริ หารจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤต และหากมองในแง่
การระดมทรั พยากร ก็ถือว่าเป็ นกิ จกรรมนักศึ กษาที่ มีการบริ หารจัดการทรัพยากรได้อย่างดี เยี่ยม
มีการใช้ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กของ อมธ. เป็ นช่ องทางในการประชาสัมพันธ์ รับของบริ จาค และ
ระดมทรัพยากรจิตอาสาทั้งที่เป็ นนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ตลอดจนด้วยความที่เป็ นกิจกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ ต้องอาศัยเทคนิคการบริ หารจัดการแบบรอบด้าน นี่ จึงเป็ นสถานที่ขดั เกลาแห่ งหนึ่ งที่ให้
บรรดานักกิจกรรมได้มาฝึ กฝนทักษะการบริ หารจัดการด้วย
มหาวิ ท ยาลัย ก็ ใ ช้โ อกาสนี้ โดยนัย ยะเพื่ อ สะท้อ นว่า มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ไม่ทอดทิ้งประชาชน พร้ อม ๆ กับใช้ช่วงเวลานี้ ในการช่ วงชิ งคานิ ยามว่าด้วยความเป็ นนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ แทนที่ความหมายเดิมด้วยความหมายใหม่ ซึ่ งมีแนวโน้มไปทาง “ความเป็ นจิตอาสา”
ช่วยเหลือผูท้ ี่กาลังต้องการความช่ วยเหลื อ และก็ดูเหมือนว่าการสอดแทรกในครั้งนั้น จะค่อนข้าง
ประสบความสาเร็ จ และทาให้หลายคนเชื่ อว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ ปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณไปตาม
บริ บทของกาลเวลา ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ และการเมืองดังเช่นอดีต แต่คือ “ธรรมศาสตร์ รักประชาชน”
ดังที่เป็ นคาโฆษณาปลุกจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในปี ต่อ ๆ มา
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ทั้งนี้ เหตุผลที่ทาให้ประเด็น “ธรรมศาสตร์ รักประชาชน” ดังกล่าว ดู จะสวยงาม
และเป็ นไปได้มากกว่า “ธรรมศาสตร์ และการเมือง” ส่ วนหนึ่ งก็เพราะการรักประชาชน ผ่านการทา
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งนั้น ดูจะเป็ นอะไรที่เห็นผลและ
เป็ นรู ปธรรม ผูป้ ระสบภัยที่มารั บการช่ วยเหลื อก็เป็ นคนที่ประสบปั ญหาอยู่จริ ง ๆ และนักศึ กษา
พอจะลงแรงช่ ว ยพวกเขาได้ เหตุ ผ ลที่ ส องก็ คื อ ปั ญ หาที่ เ ข้า ไปช่ ว ยเหลื อ เป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด จากภัย
ธรรมชาติ ไม่ใช่ ปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างทางการเมือง และแทบจะไม่มีประเด็นเรื่ องสี เสื้ อเข้ามา
เกี่ ย วข้องในศูนย์พ กั พิ ง ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นการบริ หารจัดการโดยภาคี ของภาคประชาชนและ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงมีความสบายใจและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะทากิ จกรรมภายใต้ความเป็ นพื้นที่
ปลอดการเมืองเรื่ องสี เสื้ อ
4.2.1.3 การเปลี่ยนผ่านสู่ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
1) ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
เรื่ อ งมหาวิ ท ยาลัย ในก ากับ ของรั ฐ หรื อ ที่ เ รี ย กอย่า งไม่ เ ป็ นทางการว่า
มหาวิทยาลัย นอกระบบ (ม.นอกระบบ) นั้น เป็ นประเด็นที่ ในทางวิชาการและแวดวงการศึ กษา
ถกเถียงกันมาเป็ นระยะเวลานาน แต่ทว่าสาหรับขบวนการนักศึกษาแล้ว เรื่ องดังกล่าวเพิ่งจะเป็ นที่
สนใจเมื่อปี 2549 นี้ เอง และมักจะมีความสนใจเพิ่มขึ้นเป็ นระยะ ๆ ในแต่ละช่ วงเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงเวลาที่แต่ละมหาวิทยาลัยกาลังจะออกนอกระบบอย่างเป็ นทางการ หรื ออยูใ่ นชั้นของ
การพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในรัฐสภา
ในทางทฤษฎี มหาวิทยาลัยนอกระบบ เกิ ดจากหลักคิ ดพื้นฐานในเรื่ อง
เสรี ภาพและความเป็ นอิสระในทางวิชาการ (Autonomous University) ที่ ไม่ตอ้ งการถูกกากับทาง
วิชาการโดยรัฐ และหลุดพ้นจากข้อผูกมัดและรู ปแบบการบริ หารแบบระบบราชการ (Bureaucratic
System) ซึ่ งมีมาตั้งแต่ตน้ ทศวรรษ 2500 และมีการขับเคลื่อนพูดถึงมาเป็ นระยะ แต่กระนั้น สิ่ งที่เข้า
มาเร่ งรัดให้แนวคิดมหาวิทยาลัยนอกระบบเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมก็คือ แนวคิดเรื่ องเสรี นิยมใหม่
(Neo-Liberalism) ที่ให้ความสาคัญกับการแปรรู ปหน่ วยงานของรั ฐให้ออกไปเป็ นเอกชนให้มาก
ที่สุด (Privatization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ การสาธารณะ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการลดรายจ่ายของภาครัฐ
และให้เกิดการแข่งขันให้มากที่สุด
แนวคิดดังกล่าวเข้ามามีผลกับรัฐไทย ภายใต้บริ บททางการเมืองที่ทหาร
เข้าครอบงาเสรี ภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัย ทั้งการเข้าไปเป็ นผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ หรื อแม้แต่
การพยายามจะยึดมหาวิทยาลัย ดังที่เกิดขึ้นในยุคของจอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม ภายหลังกบฏ
แมนฮัตตัน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2507 ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในไทยส่ วนหนึ่ งจึงได้ยื่น
หลักการ Autonomous University ต่อจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น แต่เรื่ องก็
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ไม่ได้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ เพียงแต่มีการจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อดูแลมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
แทนสานักนายกรัฐมนตรี เท่านั้น เรี ยกว่าเป็ นการถอนกาลังส่ วนหนึ่ ง แต่มหาวิทยาลัยก็ยงั คงอยู่
ภายใต้กฎหมายระเบียบของระบบราชการเช่นเดิม ทาให้ขาดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
แต่กระนั้น แนวคิดมหาวิทยาลัยอิสระก็ยงั คงมีการผลักดันอย่างต่อเนื่ อง
และเป็ นรู ปธรรมครั้งแรก เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐแห่ งแรก ในปี พ.ศ. 2533 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็ นแห่ งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2535 และ
หลังจากนั้น แนวคิดดังกล่าวก็บงั เอิญมาเป็ นจริ งเป็ นจังในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 เนื่ องด้วยเงื่อนไข
วิกฤติเศรษฐกิ จ ที่รัฐบาลต้องตอบสนองต่อเงื่อนไขการกูเ้ งิ นจากธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชี ย (ADB)
ซึ่ งรัฐบาลจาเป็ นต้องกูเ้ ข้ามาเพื่อเยียวยาระบบเศรษฐกิจ ที่ลม้ ลงอย่างรุ นแรงในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ต้มยากุ้ง ปี พ.ศ. 2540 จนทาให้รัฐต้องพยายามลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการบริ การสาธารณะ
เช่ นเดียวกับการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จ ซึ่ งเงื่อนไขดังกล่าว ปรากฏในมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2541 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะได้รับมอบอานาจการบริ หารงบประมาณในส่ วนงบดาเนิ นการที่
มิ ใ ช่ เงิ นเดื อน ตั้ง แต่ ปี งบประมาณ 2542 เป็ นต้นไป โดยสร้ างระบบการติดตามผลการ
ปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในเรื่ องความสามารถในการตรวจสอบได้ และความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ทุ ก แห่ ง จะได้รั บ การพัฒ นาเป็ นมหาวิ ท ยาลัย อิ ส ระ
(Autonomous University) หรื อมหาวิทยาลัยในกากับรัฐบาลภายในปี 2545 โดยที่ภายใน
เดื อ นธั น วาคม 2541 จะมี ม หาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ อย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง ปรั บ สภาพไปเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
จากความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้น จึ งสะท้อนให้พอเห็ นอย่าง
คร่ าว ๆ ว่า หลักการ ม.นอกระบบในประเทศไทย แม้วา่ จะยังคงความคิดเรื่ องเสรี ภาพทางวิชาการ
อยูบ่ า้ ง แต่เนื้ อแท้ที่จริ งแล้ว ค่อนข้างจะมีแนวโน้มของการแปรรู ปเพื่อสนับสนุ นลัทธิ เสรี นิยมใหม่
มากกว่า เน้นการแปรรู ปมหาวิทยาลัยให้เป็ นเอกชนมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการอุดหนุ นงบประมาณ
มหาวิทยาลัยตามคาขอ และกากับการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านั้นให้เป็ นไปตามระเบียบของทาง
ราชการอย่างไม่ยืดหยุ่น เปลี่ ยนเป็ นการให้เงิ นอุดหนุ นทัว่ ไป (Block Grant) ที่รัฐจัดสรรให้รายปี
โดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจาเป็ นในการดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่ วนที่นอกจากนั้นก็ให้สิทธิ มหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้ดว้ ยตนเอง

167
2) ข้อกังวลต่อการเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
สิ่ งที่ตามมาจากการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จึงเกิดเป็ นข้อถกเถียง
ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในแวดวงนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษา
ที่ ส นใจประเด็ น นี้ จนอาจสรุ ป ประเด็ น ส าคัญ ที่ ข บวนการนัก ศึ ก ษาพยายามจะตั้ง ค าถามกับ
มหาวิทยาลัยนอกระบบได้ ดังนี้
หนึ่ ง ความคล่องตัวและเสรี ภาพทางวิชาการ ดูจะเป็ นประเด็นที่นกั ศึกษา
ให้ความสาคัญมากที่สุดในเชิ งบวก เนื่ องด้วยเป็ นหลักการสาคัญประการแรกของ Autonomous
University ที่ตอ้ งการให้งานวิชาการปราศจากการแทรกแซงโดยภาครัฐหรื อภาคการเมือง รวมถึง
รัฐบาลทหารด้วย ซึ่ งมิติทางประวัติศาสตร์ กาลังบอกกับนักศึกษาว่า มหาวิทยาลัยควรเป็ นพื้นที่ที่มี
เสรี ภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นทางวิชาการ ทั้งการจัด
เสวนา การจัดหลักสู ตร งานวิจยั หรื อ แม้แต่การแสดงความคิดเห็ นทางการเมืองด้วยหลักวิชาการ
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิ บตั ิของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนั้น ข้อเท็จจริ งดู จะขัดกับหลักการ
อย่างเห็นได้ชดั เพราะเสรี ภาพทางวิชาการก็ยงั ถูกจากัดโดยกลไกของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผ่านการกากับของสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกจานวนมาก และอาจ
ไม่ใช่ นักวิชาการ หรื อกากับผ่านคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (กบม.) ซึ่ งมี อธิ การบดี เป็ น
ประธาน ตรรกะดังกล่าวจึงทาให้เสรี ภาพทางวิชาการไม่ได้สวยหรู อย่างที่คาดหวังไว้
ใ น ป ร ะ เ ด็ น นี้ พิ จ า ร ณ า ไ ด้ จ า ก ก ร ณี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กบม.) ในการประชุ มครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ได้มีมติ
ไม่ อ นุ ญ าตให้ ก ลุ่ ม นิ ติ ร าษฎร์ ใ ช้พ้ื น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลัย จัด กิ จ กรรม เพื่ อ เสนอให้ มี ก ารแก้ไ ข
บทบัญ ญัติ ต ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ พ้ื น ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เพื่ อ
เคลื่อนไหวประเด็นดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้บรรดาองค์กรนักศึกษา และนักวิชาการหลายคนรวมตัว
กันเพื่อแสดงจุ ดคื นคัดค้า นมติ ดังกล่ าว เนื่ องจากเห็ นว่า เป็ นเรื่ องที่ ข ดั ต่ อเสรี ภาพทางวิช าการที่
มหาวิทยาลัยพึงมี และขัดกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในการเป็ นมหาวิทยาลัยที่มี
เสรี ภาพทุกตารางนิ้ว
สอง การผลักภาระค่าใช้จ่ายให้นกั ศึกษา ดูจะเป็ นอีกประเด็นที่สาคัญและ
เป็ นประเด็นหลักที่ทาให้นกั ศึ กษาเกิ ดการรวมตัวเพื่อเคลื่ อนไหวคัดค้าน ม.นอกระบบ ทั้งนี้ เนื่ อง
ด้วย กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเปิ ดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรายได้
เอง มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการจัดหารายได้ในทุกวิธี เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริ หารตัวเองได้
ดังนั้น วิธีการจัดเก็บรายได้ที่แปลกใหม่ จึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งของแนวคิด ม.นอกระบบไปโดยปริ ยาย
อาจมีต้ งั แต่ การขึ้นค่าหน่วยกิตนักศึกษา การเก็บค่าเทอมแบบเหมาจ่ายเพื่อให้มหาวิทยาลัยประเมิน
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รายได้ได้ชดั เจนตามรายหัว การเก็บค่าสวัสดิ การนักศึกษาและการบริ การการศึกษาที่เพิ่มขึ้น หรื อ
แม้กระทัง่ การขึ้ นค่าเช่ าหอพักนักศึ กษา เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจหมายรวมไปถึ งการเบี ยดบังเอา
สวัสดิการที่ควรจะเป็ นของนักศึกษามาจัดหารายได้พิเศษด้วย เช่น การให้เช่าสนามฟุตบอล และสิ่ ง
อานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
ตัวอย่างเช่น กรณี เว็บไซต์ Thaipublica ได้รายงานว่า มหาวิทยาลัยบูรพามี
การเก็บค่าหน่วยกิตแพงขึ้น จากที่ก่อนออกนอกระบบ มีค่าหน่วยกิตประมาณหน่วยกิตละ 100 บาท
ซึ่ งนักศึกษาจะเสี ยค่าเทอมประมาณ 8,000-9,000 บาท แต่หลังจากออกนอกระบบเพียง 3 ปี ก็ได้มี
การเปลี่ ยนระบบการเก็บแบบค่าเทอมเป็ นแบบเหมาจ่าย ซึ่ งทาให้มีค่าเทอมสุ ทธิ แพงขึ้นจากเดิ ม
อาทิ คณะสาธารณสุ ข จากเดิ มที่ เก็บ 8,000-9,000 บาท ต่อเทอม ก็กลายเป็ น 20,000 บาท ขณะที่
คณะเภสัชศาสตร์ ที่เพิ่งเปิ ดทาการเรี ยนการสอนเมื่อปี 2553 (หลังจากที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ไปแล้ว) มี ค่าเทอมเพียง 40,000 บาท แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี ก็มีค่าเทอมเพิ่มขึ้นสู งถึ ง 75,000
บาท (Thaipublica, 2555)
สาม ข้อกังวลเรื่ องความโปร่ งใสของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่การ
ออกนอกระบบของมหาวิท ยาลัย จะท าให้ส ภามหาวิทยาลัย และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย มีอานาจ
หน้าที่และความเป็ นอิสระกว่าการทางานภายใต้ระบบราชการ โดยเฉพาะเรื่ องระบบการตรวจสอบ
และถ่ วงดุ ลอานาจของผูบ้ ริ หาร ดังที่ กลุ่ม LLTD ได้ต้ งั ข้อสังเกตถึ งประเด็นดังกล่ าวว่า การออก
นอกระบบของมหาวิทยาลัย ส่ งผลให้สภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมีอานาจมากขึ้น
กว่าในสมัยที่เป็ นการบริ หารงานภายใต้ระบบราชการ ซึ่ งทาให้หลายฝ่ ายกังวลว่า จะมีปัญหาในการ
คานอานาจและตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยในอนาคต อาทิ การกาหนด
อัตราค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นกว่าเดิ ม รวมทั้ง
อานาจในการบริ หารจัดการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยก็มีมากขึ้นตาม
รายละเอียดข้อบังคับของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่ งถูกกาหนดโดยตัวสภามหาวิทยาลัยเอง
3) สถานการณ์ ข องมหาวิทยาลัยไทยในการเป็ นมหาวิท ยาลัยในกากับ
ของรัฐ
กระบวนการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็ไม่ใช่ เพียงแนวโน้มที่ จะ
เป็ นไป แต่กลับเป็ นข้อเท็จจริ ง ที่กาลังเกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแต่การ
ออกนอกระบบในเชิงกฎหมายโดยตรงเท่านั้น แต่รวมไปถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่กาลังเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยไปสู่ ความเป็ นบรรษัทมหาวิทยาลัย (Corporate University) มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการ
ขึ้นค่าหน่ วยกิ ต การให้เอกชนเข้ามาบริ หารหรื อลงทุนในมหาวิทยาลัย หรื อแม้กระทัง่ การแปรรู ป
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น ซึ่ งอาจอธิ บายสถานการณ์ โดยสรุ ปได้ ดังนี้
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หนึ่ ง ในเชิ งกฎหมาย มี มหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ โดยพิ จารณาจาก
กระบวนการทางกฎหมาย คื อ สภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อ สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ ผ่านร่ างกฎหมาย
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ เพื่อแปรสภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดย ณ ขณะนั้นเริ่ มมี
กฎหมายแบบดังกล่าว ประกาศใช้ไปแล้วจานวนมากโดยเป็ นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบตั้งแต่
ก่ อ ตั้ง ทั้ง สิ้ น 6 มหาวิ ท ยาลัย ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิ ร าช) สถาบัน ดนตรี กัล ยาณิ ว ัฒ นา และเป็ นมหาวิ ท ยาลัย สงฆ์ 2 มหาวิ ท ยาลัย ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
ส่ วนที่เหลื อ เป็ นมหาวิทยาลัยที่ค่อย ๆ ทยอยแปรสภาพจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอออก
นอกระบบราชการเป็ นแห่ ง แรกในปี พ.ศ. 2540 และมหาวิท ยาลัย อื่ น ๆ ตามมา ได้แก่ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิท ยาลัย บู รพา มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิท ยาลัย สวนดุ สิ ต
มหา วิ ท ย า ลั ย ธ ร รม ศา ส ต ร์ ม หา วิ ท ย า ลั ย ศรี น คริ นท รวิ โ ร ฒ มห าวิ ท ย าลั ย ศิ ล ป าก ร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ งออกจากระบบราชการในปี พ.ศ. 2560
สอง ในเชิงเทคนิค กระบวนการแปลงสภาพมหาวิทยาลัยที่มากกว่าในเชิ ง
กฎหมาย หรื ออาจเรี ยกว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ การเป็ น “บรรษัทมหาวิทยาลัย (Corporate University)”
กล่ าวคือ เป็ นการแปรรู ปในเชิ งโครงสร้ างการจัดเก็บรายได้และบริ หารค่าใช้จ่าย ซึ่ งมี ลกั ษณะที่
แนบเนี ยนและแยบยลกว่าการเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในเชิ งกฎหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณา
จากกรณี ของการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดสอบในโครงการรั บตรง โดยเก็บค่า
สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรื อคณะ การแปรรู ปบางองค์กรในมหาวิทยาลัยให้มีการบริ หารงาน
และจัดเก็บรายได้แบบเอกชน เช่ น การจัดตั้งสานักงานจัดการทรั พย์สินของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
รวมถึง การนาพื้นที่หรื อสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เช่น
การนาสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้เอกชนเช่าจัดงาน หรื อใช้เป็ นสนามของสโมสรฟุตบอลอาชีพ
การให้สัมปทานเอกชนเข้ามาบริ หารและจัดเก็บรายได้ของโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
4.2.2 วิเคราะห์ ขบวนการนักศึกษาในเชิงเป้าหมายของขบวนการ
จากบริ บทข้างต้น ทั้งสถานการณ์ทางการเมืองที่มีระดับความเข้มข้นน้อยลง และการชนะ
การเลื อกตั้งของพรรคเพื่อไทยที่ได้ตอกย้ าสถานการณ์ ทางการเมือง โดยการเพิ่มระดับความชอบ
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ธรรมในการเข้ามาทาหน้าที่ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และลดความชอบธรรมในการเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองแบบขัดขวางท้าทายอานาจรั ฐของขบวนการภาคประชาชนเหลื อง-แดง ดังนั้น ในช่ วง
ระยะเวลาดังกล่าวเราจึงเห็นการชุ มนุ มประท้วงในลักษณะของการขับไล่รัฐบาลน้อยลง แต่กลับมา
เป็ นการชุ มนุ มเรี ยกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของประชาชนมากขึ้น เช่น ปั ญหาที่ดินทากิ น
ราคาพื ช ผลทางการเกษตร การคัด ค้า นการน ามหาวิท ยาลัย ออกนอกระบบ การเรี ย กร้ อ งเชิ ง
อัตลักษณ์ของคนชายขอบ เป็ นต้น
ดังนั้น เมื่อจุดสนใจของขบวนการภาคประชาชนเบี่ยงเบนไปจากการพุ่งเป้ าขับไล่รัฐบาล
น้อยลง นัก เคลื่ อ นไหวจากองค์ก ร NGOs และภาคประชาสั ง คมต่ า ง ๆ ก็ หันไปสนับ สนุ นการ
เคลื่ อนไหวเรี ยกร้ องแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนมากขึ้ น ซึ่ งมี ลกั ษณะคล้ายกับการเมื องภาค
ประชาชนในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2549
ในขณะเดี ย วกันสถานการณ์ ส าคัญอี ก ประการ คื อ การขยายเพดานของเสรี ภาพในการ
แสดงออกและเคลื่อนไหวต่อประเด็นต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น โดยมีการจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพประชาชนจาก
ฝ่ ายรัฐที่ลดลง และการพัฒนาของการเทคโนโลยีการสื่ อสารที่เพิ่มขึ้น เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทา
ให้การเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชน และขบวนการนักศึกษาทาได้อย่างมีอิสระมากขึ้น
ด้ว ยความหลากหลายของประเด็ น เคลื่ อ นไหว ทั้ง ในเชิ ง อุ ด มการณ์ ข องนัก กิ จ กรรม
นักศึกษา ความสนใจเฉพาะตัวของนักกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ และสถานการณ์ความสนใจตามกระแส
ของบรรดานักศึกษาและกระแสสังคม ประกอบการเคลื่ อนไหวที่ ชัดเจนเป็ นกลุ่ มก้อนของกลุ่ ม
กิ จกรรมขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ จึงทาให้เราสามารถจัดแบ่งประเภทเป้ าหมาย และความ
สนใจของขบวนการนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดขึ้น โดยไม่ถูกจากัดไว้แต่เพียงกรอบที่เน้น
สถานการณ์การเมืองเฉพาะหน้าดังในห้วงปี พ.ศ. 2549 – 2553 ที่ผ่านมา จึ งอาจแบ่งเป็ นประเด็น
ความสนใจของขบวนการนักศึกษาได้ ดังนี้
4.2.2.1 ความสนใจในประเด็นโครงสร้างทางการเมือง
สถานการณ์ ทางการเมื องที่ เปลี่ ย นไป ประกอบกับ แนวโน้ม ของขบวนการภาค
ประชาชนที่เริ่ มให้ความสาคัญกับการเมืองสี เสื้ อน้อยลง และหันไปให้ความสนใจกับประเด็นความ
เดือดร้อนอื่น ๆ มากขึ้น ได้ทาให้ความสนใจของขบวนการนักศึกษาเบี่ยงเบนออกจากการเมืองเชิง
โครงสร้ างมากขึ้ นด้วย โดยเฉพาะโครงสร้ างการเข้าสู่ อานาจเพื่อเป็ นรั ฐบาล กล่าวคือ แทนที่จะ
เคลื่ อนไหวเพื่ อประท้วงรั ฐบาลหรื อฝ่ ายค้า นเพื่ อให้อีก ฝ่ ายได้เข้าสู่ อานาจ กลับเปลี่ ย นเป็ นการ
เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการแก้ไขเชิงนโยบาย และแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แต่ ก ระนั้ น ความสนใจเชิ ง โครงสร้ า งอี ก ประเด็ น ที่ เ ข้า มาแทนที่ และเป็ น
โครงสร้างทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น อันได้แก่ โครงสร้างสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ โดยเฉพาะ
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ประเด็นการร่ วมรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ร่ วมกับ คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา
112 (ครก. 112)
1) การร่ วมรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว ช่วงประมาณเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555
ที่มาของขบวนการ จุ ดเริ่ มต้นของประเด็นดังกล่ าว ที่ทาให้นกั ศึ กษาเริ่ ม
หันมาสนใจน่ าจะมาจาก 3 กระแสสาคัญ คือ (1) การรุ กหนักของการใช้ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 เป็ นเครื่ องมือในการลงโทษผูเ้ คลื่อนไหวทางการเมือง เช่น คดีอากง เป็ นต้น ซึ่ งได้ทาให้
ประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ ประเด็นทางการเมืองทันที (2) แนวคิดของคณาจารย์และปั ญญาชนในการจัด
เวทีสาธารณะถกเถียงแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นสถาบันพระมหากษัตริ ยก์ บั การเมือง (3) ประเด็น
เรื่ องเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นได้กลายเป็ นกระแสสังคมและกระแสในทางวิชาการที่สาคัญ
ซึ่ งเริ่ มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป้ าหมายและยุทธวิธี การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในการร่ วมคณะรณรงค์
แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่นกั ศึกษาเข้าไปมีบทบาทในแง่ของการสนับสนุ นการ
เคลื่อนไหว แม้ไม่ได้ปีกกล้าขาแข็งทางความคิด แต่ก็เป็ นฝ่ ายรับเอาแนวคิด และขยายความเผยแพร่
แนวคิดของนักวิชาการ ให้เป็ นที่เปิ ดกว้างในสังคม โดยบทบาทหลักของนักศึกษา ใน ครก. นั้น
เป็ นดังเช่นที่ พรชัย ยวนยี (ขบวนการนักศึกษา, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) ได้อธิ บายว่า
ปี นั้น (พ.ศ. 2555) ประเด็นใหญ่ ๆ คื อเรื่ อง มาตรา 112 คื อ สนนท. อยู่ใน ครก. 112
ด้วย สนนท. ที่ เข้าไปก็ จะมี บทบาทในการจัดเสวนาในต่ างจังหวัดกับนักศึ กษา เช่ นที่ ม.
ขอนแก่น ม.นเรศวร ที่พิษณุ โลก ก็จะเอาวิทยากรส่ วนกลางคือไป ลิงค์กบั นิ ติราษฎร์ ครก. แต่
เราก็ จะเป็ นส่ วนเสริ มของคนพวกนี้ มากกว่า คื อเขาจะส่ งต่ อความคิ ดให้ เรา อิ ทธิ พลทาง
ความคิดของนักศึกษาตอนนั้นก็จะมี นิติราษฎร์ สมศักดิ์ เจียมธี รสกุล คือ นักศึกษารุ่ นหลัง ๆ ก็
ได้รับอิทธิ พลจากพวกนี้
การเคลื่ อ นไหวดัง กล่ า ว แม้ว่ า ขบวนการนั ก ศึ ก ษา และนัก กิ จ กรรม
นักศึกษา จะทาหน้าที่เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งเล็ก ๆ ของเครื อข่ายนักวิชาการ-นักกิจกรรม เท่านั้น แต่นนั่
ก็เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นของการสร้างเครื อข่ายและการส่ งต่อทางความคิดระหว่างนักศึกษากับบรรดา
นักวิชาการชั้นแนวหน้าของประเทศ ซึ่ งทาให้นกั กิจกรรมนักศึกษามีการตกผลึกทางความคิด และมี
แนวทางในการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ตามมา
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2) การเคลื่ อ นไหวของขบวนการนัก ศึ ก ษาเพื่ อ ปกป้ องพื้ น ที่ ใ นการ
เคลื่ อ นไหวเกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยเฉพาะพื้ น ที่ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
ที่ ม าของขบวนการ ตามที่ มี ป ระกาศมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง
การไม่ อ นุ ญ าตให้ใ ช้พ้ื น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ จัดกิ จกรรมเคลื่ อนไหวชี้ น ามวลชน ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเสนอให้มีการแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่ งเป็ นไปตามมติ
กรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่ อวันที่ 30 มกราคม 2555 โดยให้เหตุ ผ ลว่า เป็ นการ
ไม่ ส นับสนุ นการเคลื่ อนไหวทางการเมื องที่ เสี่ ย งต่อความขัดแย้ง อันนามาซึ่ ง ความเสี ยหายต่ อ
มหาวิทยาลัย และกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยของชาติบา้ นเมือง โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการ
เคลื่ อนไหวเพื่ อ แก้ไ ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เท่ า นั้น แต่ ย งั คงให้ เ สรี ภ าพกับ การ
เคลื่อนไหวในเรื่ องอื่น ๆ อยู่
แต่กระนั้น มติดงั กล่าวก็ทาให้เกิดเป็ นกระแสทั้งบวกและลบต่อการจากัด
เสรี ภาพในการเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยฝ่ ายหนึ่ งมีความเห็นว่า มติดงั กล่าว เป็ นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วย
หลักการของมหาวิทยาลัยและขัดขวางเสรี ภาพทางวิชาการ และมีขอ้ เรี ยกร้องให้ ก.บ.ม. ทบทวนมติ
ดัง กล่ าว โดยมี ก ารเคลื่ อนไหวสาคัญ อาทิ แถลงการณ์ อมธ. การจัดเสวนา “เมื่ อเสรี ภาพถู ก ตั้ง
คาถาม” รวมไปถึงกรณี การวางพวงหรี ดเพื่อเคลื่อนไหวเชิ งสัญลักษณ์ “ธรรมศาสตร์ ตายแล้ว” ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต เป็ นต้น
ในขณะที่อีกฝ่ ายยังคงยืนยันและสนับสนุ นมติดงั กล่าว โดยผูบ้ ริ หารคณะ
วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันการปฏิบตั ิ
ตามมติ ข อง ก.บ.ม. อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารนัดชุ ม นุ มศิ ษ ย์เก่ า ที่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
เพื่อยืน่ หนังสื อเรี ยกร้องให้มีการดาเนิ นการทางวินยั กับคณาจารย์กลุ่มนิ ติราษฎร์ นอกจากนี้ ภายใน
องค์ก รของ อมธ. เอง ยัง มี ก ารแสดงความคิ ดเห็ นในนามส่ วนตัวเพื่ อเรี ย กร้ องให้ม หาวิท ยาลัย
ทาประชามตินกั ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วย
สุ ดท้ายแล้ว ประเด็นการเคลื่อนไหวดังกล่าวจบลงในช่วงระยะเวลาอันสั้น
โดย ก.บ.ม.มธ. ได้มีการนัดประชุ มด่วนเพื่อทบทวนมติ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 และยืนยันถึง
มติวนั ที่ 30 มกราคม 2555 ว่า ไม่ได้เป็ นการจากัดเสรี ภาพทางวิชาการแต่อย่างใด โดยการจัดเสวนา
ทางวิชาการเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ยังสามารถทาได้ แต่มหาวิทยาลัยขอให้พึง
ระวังมิให้เกิดการเผชิญหน้าทางความคิดที่แตกต่างจนเกิดความรุ นแรง และละเมิดกฎหมายเท่านั้น

173
นอกจากประเด็น ข้างต้น แล้ว ยัง มี ก รณี อื่ น ๆ ที่ ขบวนการนัก ศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ พ ยายามปกป้ องพื้ น ที่ ข องเสรี ภ าพเรื่ อ งดัง กล่ า วอี ก อาทิ การออก
แถลงการณ์ อมธ. และการเคลื่ อนไหวของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อเรี ย กร้ องให้สื่ อมวลชนหยุดคุ ก คาม
เสรี ภ าพในการเข้า รั บ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาธรรมศาสตร์ ที่ ใ ช้ น ามแฝงว่า “ก้า นธู ป ” ซึ่ งถู ก
สื่ อมวลชนเสนอข่าวเผยแพร่ และกล่าวหาว่ามีความคิดเห็ นที่ส่อไปในทางเป็ นปรปั กษ์กบั สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ อันกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคล เป็ นต้น (อมธ. ออกแถลงการณ์กรณี ‘ก้าน
ธูป’ เรี ยกร้องต่อสื่ อมวลชน-มหาวิทยาลัย, 2555)
3) กิ จกรรมทางการเมื องอื่ น ๆ นอกเหนื อจากประเด็ นส าคัญเกี่ ย วกับ
สถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละเสรี ภาพในการแสดงออกแล้ว กิ จกรรมอื่น ๆ โดยส่ วนใหญ่ จะยังคง
เน้นหนักที่การจัดงานเสวนาวิชาการ และงานราลึกต่าง ๆ ที่นอกจะเป็ นการราลึ กถึ งเหตุการณ์ ทาง
การเมืองในโอกาสต่าง ๆ แล้ว ยังเป็ นงานรวมตัวนักวิชาการ นักกิจกรรมนักศึกษารุ่ นต่าง ๆ รวมถึง
นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ให้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้างความตระหนักรู้ทางการเมือง และมีวาระ
ในการซ่ อ นเร้ น ในการเตรี ย มสร้ า งสรรค์ ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งใหม่ ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
มหาวิทยาลัยด้วย
4.2.2.2 ความสนใจในประเด็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์ของนักศึกษา
การเมืองเชิ งอัตลักษณ์ของนักศึกษา คือ การเคลื่อนไหวแสดงออกเพื่อสร้างตัวตน
ของนักศึกษาบนพื้นที่ ทางสังคม โดยการกาหนดคุ ณค่า ความหมาย และอัตลักษณ์ ของความเป็ น
นักศึกษา ซึ่ งสาหรับการต่อสู ้ดงั กล่าวแล้ว ส่ วนหนึ่งคือการแสดงออกด้านเสรี ภาพของนักศึกษาเพื่อ
ปลดแอกตัวเองออกจากกฎเกณฑ์/ชุดความคิดทางสังคมที่ครอบงาพวกเขา หรื อกฎเกณฑ์ที่พยายาม
บิดเบือนความหมายของความเป็ นนักศึกษาที่พวกเขาวาดเอาไว้ เช่น จารี ตของสังคมที่ทาให้พวกเขา
ไม่สามารถมีอิสระในการกระทาใด ๆ รวมถึง ระเบียบ ความเชื่อ เครื่ องแต่งกาย ที่ทาให้พวกเขาต้อง
ติดอยูก่ บั กรอบระเบียบกฎเกณฑ์ เป็ นต้น
1) กรณี ขบวนการต่อต้านการบังคับแต่งชุ ดนักศึ กษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว ช่วงประมาณเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556
ที่มาของขบวนการ การเคลื่อนไหวเรื่ องการแต่ง หรื อไม่แต่งชุ ดนักศึกษา
ถือเป็ นประเด็นหนึ่งที่พดู ถึงกันมากอย่างลับ ๆ ในหลายสังคมมหาวิทยาลัย แต่กระนั้นก็อาจจะมีแค่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ย งั คงมี พ้ื นที่ ให้ถกเถี ยงหรื อเลื อกจะแสดงออกในเรื่ องนี้ อย่างเต็ม ที่
ในขณะที่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13 ได้บญั ญัติไว้
อย่างชัดเจนว่า “นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมแก่กาลเทศะหรื อแต่งเครื่ องแบบนักศึกษา”
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(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547) จึงหมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องแต่ง
กายชุ ดนักศึ กษาเข้าเรี ยนก็ได้ แต่กระนั้น ก็ยงั คงมี บางวิชาที่อาจารย์ผูส้ อนพยายามกาหนดความ
เหมาะสมของการแต่งกาย โดยให้นกั ศึกษาแต่งชุ ดนักศึกษาเข้าเรี ยน จนกลายเป็ นประเด็นที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวิชาที่บงั คับให้แต่งชุ ดนักศึกษาเป็ นวิชาพื้นที่ฐานนักศึกษาทุกคน
ต้องเรี ยน นัน่ คือวิชา สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัส TU130)
เป้ าหมาย ในระยะแรกเป็ นเพี ย งการสื่ อ สารให้รายวิช า สหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเลิ กการบังคับให้นกั ศึกษาแต่งกาย
ด้วยชุดนักศึกษาเพื่อเข้าเรี ยน อันไม่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้กาหนดข้อบังคับใน
เรื่ องนี้ ไว้ แต่ในระยะต่อมา การเคลื่ อนไหวดังกล่ าวก็ขยับเป้ าหมายไปสู่ การรณรงค์ให้นักศึกษา
โดยทัว่ ไปตระหนักถึ งเสรี ภาพของการไม่ถูกบังคับใส่ ชุดนักศึกษา และรวมไปถึ งการเคลื่ อนไหว
เพื่อแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความชัดเจนในการไม่บงั คับแต่งชุดนักศึกษาด้วย
ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ปรากฏจากกรณี แฟนเพจเฟซบุ๊ก “สภาหน้าโดม”
กลุ่ ม กิ จ กรรมหนึ่ ง ในมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้โ พสต์เ มื่ อ วัน ที่ 6 กัน ยายน 2556 เป็ นภาพ
โปสเตอร์ ที่ อ้า งว่า ติ ดอยู่ท วั่ มหาวิท ยาลัย ซึ่ ง ในภาพดัง กล่ า วมี นัก ศึ ก ษาก าลัง ร่ วมเพศกันในชุ ด
นักศึกษา และมีขอ้ ความแนวประชดประชัน ซึ่ งภายหลังทราบว่าเป็ นการจัดทาโดย ศรัญย์ ฉุ ยฉาย
หรื อ อั้ม เนโกะ หนึ่ งในนักกิ จกรรมนักศึกษาที่เป็ นหญิงข้ามเพศ ซึ่ งเธอได้ให้สัมภาษณ์ ถึงการทา
โปสต์เตอร์ ดงั กล่าว ว่า (Fah SK, 2556)
อย่างแรกคือ TU 130 บังคับใส่ ชุดนักศึกษามานานมาก มหาวิทยาลัยก็รู้เรื่ อง แต่ไม่
ออกมาแสดงอะไร แต่เราก็ไม่รู้วา่ ที่อาจารย์ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล ออกมาให้สัมภาษณ์
คือ เขาไม่รู้จริ งหรื อเปล่า อันนี้ ก็ไปตัดสิ นอะไรไม่ได้ อีกประเด็น คือ มีบางวิชา ไม่ว่าจะ
เป็ นคณะวิทย์ฯ หรื อบัญชี ศิลปศาสตร์ ภาคภาษาไทยบางคนยังบังคับให้ใส่ ชุดนักศึกษาใน
การเรี ย นการสอบ ประเด็ นที่ ส ามคื อ ไม่ ค วรบัง คับให้ใ ส่ ชุ ดนัก ศึ ก ษาตอนสอบ เพราะ
สุ ดท้าย มันไม่ได้ช้ ี วดั ว่า คุ ณเอาชุ ดนักศึกษาไปสอบ หรื อเอาสมองไปสอบ ในประเทศที่
เจริ ญแล้ว ก็ไม่ได้บงั คับว่าต้องใส่ ชุดนักศึกษาไปสอบ
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยัง มี ก ารแสดงออกเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ น าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงยกเลิกการบังคับเรื่ องชุดนักศึกษา โดยที่มีนกั กิจกรรมนักศึกษาจานวนหนึ่ ง แต่งกายชุ ด
นักศึ กษาเข้าไปรั บใบข้อสอบย่อย (Quiz) ในวิชา TU130 ตามที่วิชาบังคับ และพร้ อมกันถอดชุ ด
นักศึกษาออกกลางห้องเรี ยน เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับการบังคับดังกล่าว จนเป็ นประเด็นให้
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นักศึกษาหลายคนต้องโดนเรี ยกเข้าสอบสวนและเอาผิดทางวินยั นักศึกษา ซึ่ งคู่กรณี ที่มีส่วนอย่าง
มากในการบังคับให้แต่งชุดนักศึกษา ก็คือผูบ้ ริ หารของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเอง
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ว่ า โปสเตอร์ ดัง กล่ า ว จะส่ ง ผลให้ ผศ.ดร.ปริ ญ ญา
เทวานฤมิ ต รกุ ล รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายการนัก ศึ ก ษา ต้อ งต่ อ สายถึ ง คณะบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ
เพื่อระงับกฎการบังคับให้แต่งชุ ดนักศึกษาดังกล่าว แต่อาจารย์ปริ ญญาก็ยงั คงมีท่าทีวิพากษ์วิจารณ์
กรณี ก ารรณรงค์ที่ ไ ม่ เ หมาะสมของนัก ศึ ก ษาเช่ น กัน โดยปรากฏค าให้สัม ภาษณ์ ข อง ปริ ญ ญา
เทวานฤมิตรกุล ที่อา้ งถึงว่า (รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล, 2556)
ผมเห็ นว่านักศึกษามี สิทธิ เสรี ภาพในการแสดงออก แต่ตอ้ งมี ขอบเขต ต้องไม่ล้ า
เส้ น ซึ่ ง ภาพโปสเตอร์ ที่ ปรากฏออกมานี้ ผ มก็เพิ่ ง เห็ น ซึ่ ง ไม่ เหมาะสม การแสดงความ
คิดเห็ นนั้นทาได้ แต่ไม่ควรเกิ นเลย แม้แต่รัฐธรรมนู ญมาตรา 28 ก็กาหนดไว้ชดั เจนว่า
เสรี ภาพนั้นทาได้ ตราบใดที่ไม่ละเมิ ดผูอ้ ื่ นหรื อละเมิดศีลธรรม ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึ งคุ ณค่า
ความดีงามบางประการในสังคม
กระแสเรื่ องชุ ดนักศึกษาดังกล่าว เป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์ อย่างมากทั้งในวง
ของนักศึกษาและในสื่ อสังคมออนไลน์ ทั้งฝ่ ายที่เห็ นด้วยกับการบังคับแต่งชุ ดนักศึกษา และฝ่ ายที่
ไม่เห็ นด้วยกับการบังคับแต่งชุ ดนักศึกษา ลามไปจนถึ งมีจนกระทัง่ มีการตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อ
ล้อเลี ย นเรื่ อ งดัง กล่ า ว ชื่ อ “ใน มธ. ตะวันออก” และ “ใน มธ. ตะวันตก” ซึ่ งล้อเลี ย นการแบ่ ง
ความคิดของกลุ่มนักศึกษาที่เห็นด้วยกับการไม่บงั คับแต่งชุดนักศึกษา ซึ่ งมักเป็ นนักศึกษากลุ่มคณะ
สังคมศาสตร์ ในขณะที่นกั ศึกษาคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์ และสุ ขภาพ มักจะเห็นด้วยกับการบังคับ
แต่งชุดนักศึกษา
แฟนเพจดังกล่าวเป็ นกระแสทาให้นกั ศึกษาทัว่ ไปสร้ างแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ขึ้ นเพื่ อตอบรั บ กระแสดัง กล่ า ว อาทิ แฟนเพจรั ฐ(ศาสตร์ ) อิ ส ระแห่ ง สมาพัน ธรั ฐ ธรรมศาสตร์
รัฐอาณานิคม มธ. ริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เป็ นต้น จนเรื่ องลามไปถึงสื่ อมวลชน และสร้างความสงสัย
ให้ ก ับ สั ง คมภายนอก และมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ กลายเป็ นกระแสสร้ า งแฟนเพจระดับ ชาติ ใ น
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย เช่น แฟนเพจราชอาณาจักร ม.กรุ งเทพ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ทุกแฟนเพจก็
ยังเป็ นแค่การเสี ยดสี ที่เริ่ มจากประเด็นเรื่ องชุดนักศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีนยั ยะถึงการแบ่งแยกดินแดน
จริ งจัง (ศุภเดช ศักดิ์ดวง, 2556) และจากการนับรวมสถิติเพียงสามวันตั้งแต่เรื่ องนี้ กลายเป็ นกระแส
ก็มีการตั้งแฟนเพจล้อเลียนเรื่ องดังกล่าวไปแล้ว กว่า 100 แฟนเพจ (เทวฤทธิ์ มณี ฉาย, 2556)
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์โปสเตอร์ ที่รุนแรง และนักศึกษาที่คดั ค้านชุ ด
นักศึกษากลายเป็ นพวกหัวรุ นแรงในสายตาผูใ้ หญ่ กระแสการตั้งแฟนเพจต่าง ๆ ในเฟซบุ๊กก็ทาให้
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เรื่ องดังกล่าวกลายเป็ นแค่เรื่ องเล่นสนุ กของบรรดานักศึกษาที่เสี ยดสี กนั ทีเล่นที่จริ ง แต่สามารถทา
ให้นกั ศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยตั้งคาถามกับเรื่ องชุ ดนักศึกษาได้ ดังที่ แอดมินแฟนเพจ “ใน มธ.
ตะวันออก” ได้เปิ ดเผยถึงความคิดเบื้องหลังว่า (เทวฤทธิ์ มณี ฉาย, 2556)
ตอนแรกก็คิดไว้แล้วว่าจะมีคนทาเพจ “ใน มธ ตะวันตก” ขึ้นมาเป็ นคู่ตรงข้ามกับ
ของเราแน่ๆ แต่คิดไม่ถึงว่าจะมีคนทาเพจอื่นๆมาอีกเกือบร้อยเพจ ค่อนข้างตกใจเหมือนกัน
แต่ก็คิดว่าเพจเหล่านั้นเป็ นตัวช่วยส่ งเสริ มกระแสเพจ “ใน มธ ตะวันออก” มากยิ่งขึ้น บาง
เพจค่อนข้างมีสาระและน่าสนใจ เหมือนเป็ นพื้นที่ให้นาเสนอความไม่พอใจต่อสถาบันของ
เขาในแบบที่เสี ยดสี เหมือนกัน
...ต้องการทา Parody (ล้อเลี ยน) อุ ดมการณ์ ความคิ ด ความเชื่ อ ค่านิ ยม ของชาว
มธ. ตะวันออก หรื อ คณะสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมบางคณะ โดยพยายามจะทา
เลียนแบบคนที่คิดเชื่อแบบนั้นจริ ง ๆ นาสิ่ งที่เขาประพฤติปฏิบตั ิมาแสดงออก โดยคาดหวัง
ให้เกิดการตั้งคาถามและขบคิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นอยูใ่ นขณะนี้ มันสมเหตุสมผลหรื อไม่
นอกจากการเคลื่ อ นไหวทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ ล้ ว กลุ่ ม กิ จ กรรม
นักศึกษาใน มธ. ยังคงมีการเคลื่อนไหวในอีกหลายรู ปแบบเพื่อพยายามจุดกระแสเรื่ องชุดนักศึกษา
เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง อาทิ การจัดงานเสวนา “ชุ ดนักศึ กษากับโปสเตอร์ : ความเพ้อของ
เสรี ภาพทุกตารางนิ้ ว” ที่ บร.1 มธ. รังสิ ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ซึ่ งมี อั้ม เนโกะ ร่ วมเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
งานเสวนาดังกล่าว ไม่เพียงแต่พยายามวิพากษ์วิจารณ์ถึงปั ญหาเรื่ องการ
บังคับแต่งชุ ดนักศึกษาในบางวิชา แต่ยงั คงมีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดงั กล่าวไปถึงเรื่ อง เสรี ภาพ
ศี ล ธรรม และสั ง คมส่ วนรวม ซึ่ ง สองส่ วนหลัง นั้นต่ า งก็ เ ป็ นเส้ นข้อจ ากัดของเสรี ภ าพที่ ท าให้
นักศึกษาต้องคิดทบทวน เพราะศีลธรรมของแต่ละคนไม่เท่ากัน เสรี ภาพจึงมักถูกคนอื่น ๆ ในสังคม
จากัดด้วยสิ่ งนี้ และนอกจากนี้งานเสวนายังมีการวิเคราะห์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ว่าที่จริ งแล้วการไม่แต่งชุดนักศึกษาถูกหรื อผิด ถ้ามองในมุมของกฎหมาย
สาหรับประเด็นนี้ การเคลื่อนไหวของนักศึกษาในอีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่คน
ภายนอกคิดไม่ถึง คือการต่อสู ้ โดยการใช้กฎหมาย ซึ่ งถึ งแม้จะไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง แต่ก็ตอ้ ง
ยอมรับว่า ยุทธวิธีการเคลื่ อนไหวโดยใช้กฎหมาย หรื อการตีความโดยใช้ความรู ้ทางด้านกฎหมาย
ของนัก ศึ ก ษาคณะนิ ติ ศ าสตร์ ค่ อ นข้า งจะเป็ นทรั พ ยากรความรู ้ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ก ับ ขบวนการ
นักศึกษาเป็ นอย่างมาก ดังที่ รังสิ มนั ต์ เคยกล่าวถึงว่า
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ตอนแรกเราได้วางยา ในข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษา ซึ่ งจะทาให้เรามัน่ ใจได้ว่า
ข้อบังคับนี้ จะไม่เอาผิดกับนักศึกษา ถ้าไม่ใส่ ชุดนักศึกษา แต่จะไปเอาผิดกับใครก็ตามที่
บัง คับ ให้ ใ ส่ ชุ ดนัก ศึ ก ษา มันเลยท าให้นัก ศึ ก ษาไม่ ต้อ งถู ก บัง คับ อี ก ต่ อไป แต่ ปั ญ หาที่
เกิ ดขึ้นก็คือมันต้องรอให้ขอ้ บังคับนี้ ถูกประกาศใช้ก่อน และมันก็ไม่มีความแน่ นอนหรอ
กว่ามันจะไม่ถูกแก้ไข แต่วา่ ข้อบังคับนี้ มันรวมคนจากทั้งสภาและ อมธ. มาร่ วมกันร่ าง ใช้
เวลากันมาก ในการร่ าง ข้อบังคับนี้
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเด็นเรื่ องชุ ดนักศึกษามีขอ้ ถกเถียง
ในสั ง คมธรรมศาสตร์ แต่ ใ นปี พ.ศ. 2556 เรื่ อ งชุ ด นัก ศึ ก ษาก็ ก ลับ เข้า มาเป็ นประเด็ น อี ก ครั้ ง
อย่างน่าสนใจ และเป็ นกระแสไปไกลถึ งสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ความแตกต่างของยุคสมัยที่
เป็ นปั จจัย ให้ก ารกลับ มาของเรื่ องชุ ด นัก ศึ ก ษาครั้ งนี้ ต่ า งจากครั้ งอื่ น ๆ ซึ่ ง ปั จ จัย ส าคัญที่ ท าให้
นักศึกษายุคนี้ ไปได้ไกลกว่าเดิมคงหนีไม่พน้ ประเด็นของ “สื่ อสังคมออนไลน์” นัน่ เอง
2) กรณี ศึกษา ขบวนการเคลื่ อนไหวต่อต้านโซตัส-รับน้อง-ประชุ มเชี ยร์
(กลุ่ม Anti Sotus)
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวระยะยาวตั้งแต่ พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั
ที่ ม าของขบวนการ กิ จกรรมรั บ น้องใหม่ เป็ นวัฒนธรรมประเพณี ข อง
มหาวิทยาลัยอย่างหนึ่ ง ซึ่ งนิ สิตหรื อนักศึกษาใหม่ ต้องพบเจอในการก้าวเข้าสู่ ร้ ัวมหาวิทยาลัย โดย
แต่ละที่น้ นั ก็จะมีการรับน้องมีรูปแบบและความเข้มข้นต่างกันไป บางแห่งอาจมีลกั ษณะอานาจนิ ยม
เต็มรู ปแบบ มีการใช้ความรุ นแรงทั้งในเชิ งวัฒนธรรมและเชิ งกายภาพ บางแห่ งอาจมี ลกั ษณะกึ่ ง
กดดัน หรื อกึ่งบังคับเข้าร่ วม หรื อไม่เช่นนั้นก็เป็ นแค่ความสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว หรื อใน
บางคณะบางมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่าการรับน้องอยูเ่ ลย เช่น มหาวิทยาลัยเปิ ด เป็ นต้น
กิจกรรมรับน้องนั้น ไม่ได้สัมพันธ์กบั การขึ้นทะเบียนเป็ นนิ สิตนักศึกษา
เสมอไป เพราะการรับน้อง ในแง่มุมหนึ่ งนั้น คือ พิธีกรรมที่ถูกจัดวางไว้เฉพาะกลุ่ม ขึ้นอยู่กบั การ
แบ่ ง กลุ่ ม ในแต่ ล ะสถาบันการศึ ก ษาว่านัก ศึ ก ษาใหม่ เหล่ านั้น จะถู ก จัดวางหรื อสมัครใจไปเข้า
ร่ วมกับกลุ่ มใดบ้าง อาทิ การรั บน้องมหาวิทยาลัย มหาสารคามที่ บงั คับนักศึ กษาทั้งหมดเข้าร่ วม
การรับน้องคณะ ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย หรื ออาจแบ่งเป็ นการรับน้องสาขา โต๊ะ บ้าน สุ ดแล้วแต่ที่
จะมีการจัดแบ่ง รวมไปถึ งการรับน้องของกลุ่มกิ จกรรม เช่ น กลุ่มรั กบี้ฟุตบอล หรื อกลุ่มฟุตบอล
อะไรประเภทนี้ ดว้ ย เพราะกิจกรรมเหล่านี้ ถือเป็ นกระบวนการหนึ่ งในการขัดเกลานักศึกษาใหม่
เพื่อให้พวกเขาได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ที่พวกเขาตั้งเป้ าหมายไว้
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นอกจากนี้ ในบางแห่ งอาจมี การเรี ยกขานการรั บน้องที่แตกต่างออกไป
เช่ น กิ จกรรมรับเพื่อนใหม่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นต้น ดังนั้น ด้วยรู ปแบบของการจัด
แบ่งกลุ่มนักศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งในเชิ งหน่วยนับ และความแตกต่างของแต่ละสถาบันการศึกษา
จึงไม่ได้หมายความว่า การรับน้องจะเท่ากับสิ่ งที่เรี ยกว่า “โซตัส” (SOTUS) เสมอไป
“ระบบโซตัส (SOTUS) ถือเป็ นหนึ่งในแบบแผนปฏิบตั ิของชีวิตในมหาวิทยาลัย
โดยทัว่ ไปเป็ นการกล่าวถึ งระบบที่เป็ นตัวย่อมาจากการนับถื ออาวุโส (Seniority) ยึดมัน่
ระเบียบ (Order) ประเพณี (Tradition) ความสามัคคี (Unity) และน้ าใจ (Spirit) ซึ่ งระบบนี้
ขับเคลื่อนผ่านการปกครองดูแลกันเองระหว่าง \รุ่ นพี่\" และ \"รุ่ นน้อง\" และผ่านการหล่อ
หลอมผ่านระบบการ \"รับน้อง\" และ \"ห้องเชียร์ \" (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2554)
ซึ่ งจากคาจากัดความดังกล่าว “การรับน้อง/ห้องเชี ยร์ /หรื อกิจกรรมต่าง ๆ”
ที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัย จึงเป็ นเพียงภาคปฏิบตั ิหนึ่งของระบบวิถีชีวติ ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
และการขัดขืนของบรรดานักศึกษาส่ วนหนึ่ งต่อกิ จกรรม/กระบวนการเหล่านี้ ก็ไม่ใช่เพียงการขัด
ขื นต่ อการเข้าร่ วมกิ จกรรมเพี ยงเท่า นั้น แต่ ยงั หมายถึ ง การแข็งข้อต่อวัฒนธรรมและธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ิของกลุ่มอ้างอิงที่เป็ นเจ้าของกิจกรรมด้วย ซึ่ งอาจมีท้ งั ระบบอาวุโส ระบบอุปถัมภ์ และความ
เป็ นพวกพ้องที่สอดแทรกอยูใ่ นแบบแผนเหล่านี้
คาอธิ บายข้างต้น ก็เพื่อให้เข้าใจบริ บทดังกล่าวที่ทาให้เห็ นว่าขบวนการ
ต่อต้านโซตัส-รับน้อง-ประชุ มเชี ยร์ ล้วนมีตน้ ทุนของการแข็งขืนต่อระบบที่ตอ้ งแลกเป็ นอย่างมาก
มิใช่เพียงการถูกเพ่งเล็ง ถูกข่มขู่กดดันทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ แต่ยงั อาจกระทบต่อสถานภาพ
ที่ จะคงอยู่ก ับ ตัวบุ คคลตลอดระยะเวลาของหลักสู ตร หรื อแม้ก ระทัง่ การท างานในอนาคตด้วย
ดังนั้น ยุทธวิธี เครื่ องมือ และประเด็นในการสื่ อสารเคลื่ อนไหวในเรื่ องดังกล่าว จึ งมีความสาคัญ
เป็ นอย่างมาก ทั้งในแง่การปกป้ องสถานภาพของบุคคลที่เคลื่อนไหว รวมถึงต้องยอมรับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของสถาบันที่เกิดขึ้นด้วย
เป้ าหมาย ยุทธวิธี และข้อจากัดของการเคลื่อนไหว โดยที่สุดแล้วเป้ าหมาย
สุ ดท้ายของการเคลื่ อนไหว ก็ถูกไล่ ระดับตั้งแต่ การขอเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบวิธีการ ไปจนถึ งการ
ยกเลิกระบบการรับน้อง แสดงออกมาในรู ปแบบการต่อต้านและแข็งขืนต่อระบบ ดังปรากฏให้เห็น
ในทุกยุคสมัย ตั้งแต่บนั ทึกของเสกสรร ประเสริ ฐกุล ที่ บอกเล่ าเรื่ องราวของการรับน้องในคณะ
รัฐศาสตร์ ช่วงปี พ.ศ. 2515 - 2516 มาจนถึงปั จจุบนั โดยมียุทธวิธีของการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
มีพ้นื ฐานการดาเนินการอย่างน้อยใน 3 ยุทธวิธี ได้แก่
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(1) ยุ ท ธวิ ธี ต ามช่ อ งทางการเมื อ งปกติ อัน ได้ แ ก่ การเข้า แทรกแซง
ผ่านการรวมตัวของกลุ่มหรื อองค์กรนักศึกษา เพื่อออกหนังสื อ/ยื่นข้อเรี ยกร้ องต่อผูม้ ี อานาจตาม
กฎหมาย อาทิ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อธิ ก ารบดี หรื อผูม้ ี อานาจอื่ น ๆ ให้เข้ามา
ควบคุ ม /ก ากับ ดู แ ลการรั บ น้อ งให้ เ ป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย ไม่ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ เช่ น กรณี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ ายกิ จการนัก ศึ ก ษา จะมี ก ารออกประกาศ เรื่ อง แนวทางการจัด
กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ในทุกปี การศึกษา ซึ่ งโดยมากมีสาระสาคัญเพียง 4 ประการ ได้แก่ ห้าม
มิให้มีการรับน้องละเมิดสิ ทธิ/หรื อมีพี่วา้ ก การจัดกิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะบดีหรื อ
หน่วยงานที่ดูแล การเข้าร่ วมกิจกรรมต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ และสนับสนุ นการจัดกิจกรรม
รับเพื่อนใหม่ ไม่ใช่รับน้องใหม่
อย่างไรก็ตาม วิธีดงั กล่าวในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา พบว่า ประกาศของผูม้ ี
อานาจเหล่านั้น แทบไม่มีผลในทางปฏิ บตั ิจริ ง ๆ โดยมีขอ้ สังเกต คือ ระบบแบบแผนและธรรม
เนี ยมปฏิ บตั ิของนักศึกษานั้น เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่เกิ ดจากการหล่อหลอมของตัวนักศึกษาเอง
การบังคับให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโดยอาศัยกลไกภายนอกจึงมักใช้ไม่ได้ผล และการเรี ยกร้ องให้
มหาวิทยาลัย /ผูม้ ี อานาจใช้กลไกเชิ งบังคับเหล่ านี้ ก็เท่ากับเป็ นการมอบอานาจของนัก ศึ กษาให้
มหาวิทยาลัยในการควบคุมเสรี ภาพในการทากิจกรรมของนักศึกษาทางหนึ่ ง คล้ายกับการใช้อานาจ
นิยม เพื่อทาลายอานาจนิยมอีกรู ปแบบหนึ่งเท่านั้น หากจะส่ งผลในเรื่ องดังกล่าว ก็คงเกิดจากการรับ
น้องที่ มี ผูไ้ ด้รับ ผลกระทบอย่า งรุ นแรง เช่ น เสี ย ชี วิ ต/พิ ก าร เป็ นต้น ซึ่ งจะท าให้ ม าตรการทาง
กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่มากกว่า
(2) การจัดเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการรับน้อง/โซตัส/
ประชุ ม เชี ย ร์ โดยเปิ ดโอกาสให้ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ต่ า ง ๆ ทั้ง นัก ศึ ก ษาใหม่ แ ละนัก ศึ ก ษาผู ้ที่ ผ่ า น
ประสบการณ์เข้ามาแสดงความคิดเห็น และถกเถียง สร้างเครื อข่ายในการรณรงค์แก้ไขปั ญหาระบบ
ดังกล่าว โดยมีนยั ยะของกิ จกรรมหลัก ๆ อยู่สองส่ วน ได้แก่ การระดมความคิดเห็น และการสร้าง
เครื อข่าย เพื่อแก้ไขปั ญหาจากความหลากหลายของระบบในหลายมหาวิทยาลัย รวมถึงการสรรหา
Best Practice ของการปฏิรูประบบรับน้องจากสถานศึกษาบางแห่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ในแนวทางนี้ มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจ คือ กระบวนการระดมความคิดเห็น
เหล่านี้ ไม่สามารถเข้าถึ งตัวการของปั ญหาได้อย่างจริ งจัง เนื่ องจากนักศึกษา/นักกิจกรรมที่เข้าร่ วม
กระบวนการส่ วนใหญ่ มักจะเป็ นผูท้ ี่ต่อต้านระบบโซตัสเป็ นทุนเดิ ม และเลือกที่จะหันหลังให้กบั
กิจกรรมของกลุ่มที่ตวั เองประสบมา ทาให้นกั ศึกษากลุ่มนี้ มกั จะขาดแนวร่ วมในการเปลี่ยนแปลง
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จึงมักเป็ นการบอกเล่าประสบการณ์ และสร้างเครื อข่ายกันภายใน
กลุ่มนักศึกษาที่คิดเห็นคล้ายกันเท่านั้น
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(3) ยุทธวิธีขดั ขวางท้าทายระเบียบแบบแผนเดิม ผ่านการรณรงค์/ประท้วง
การรับน้องละเมิดสิ ทธิ เพื่อให้สังคมตระหนักถึ งปั ญหาดังกล่าว ดังเช่ น ที่ ไท ปณิ ธาน เล่าถึ งการ
เดินรณรงค์เรื่ องปั ญหาการรับน้อง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต เมื่อปี พ.ศ. 2553 ว่า (ปณิ ธาน
พฤกษาเกษมสุ ข, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2559)
เกิ ดจากการรวมกลุ่ ม ของคนที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้วย ก็ ไ ปรวมกลุ่ ม เพื่ อ น ๆ มา เน้นการ
ประสานงาน ตอนเดินประท้วงก็มีคนมาประมาณ 70-80 คน ...
... มี ก ารจั ด สั ม มนาครั้ งนึ ง ก่ อ น ที่ ท่ า พระจั น ทร์ บรรยากาศตอนนั้ นคื อ
ประสบการณ์ เราก็ไม่มี คนมา 20 คน เสร็ จแล้วเขาก็มาช่ วยต่อตอนเดิ นขบวนที่ รังสิ ต ทา
หุ่นล้อพี่วา้ ก ทาป้ ายผ้า จัดงานเสวนา ถึงคนจะเดิน 70 คน
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ยุทธวิธีการประท้วงระบบรับน้องนั้น มีตน้ ทุนที่ตอ้ ง
แลก และจะไม่สามารถมีผสู ้ นใจออกมามีส่วนร่ วมจานวนมากในสังคมมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากธรรมศาสตร์ น้ นั มีหลักการพื้นฐานเรื่ องของเสรี ภาพเป็ นทุนเดิม
ประกอบกับ ความเป็ นสั ง คมปั จเจกชนในบางส่ วน ท าให้ไ ม่ ค่ อยมี ก ารกดดัน (Social Sanction)
สาหรับผูท้ ี่ออกมาร่ วมกับกลุ่มดังกล่าวมากนัก และเป็ นที่สังเกตว่าแทบไม่มีการจัดการเดินรณรงค์
ในเรื่ องนี้ที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทยเลย
นอกจากนี้ ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข ยังได้ให้ขอ้ สังเกตว่า การรณรงค์ใน
ยุคนั้น สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย จึงยังคงขาดการกระจายของข้อมูล
ข่ า วสาร ข้อ ความที่ สื่ อ สารออกไปจึ ง เกิ ด ผลกระทบเฉพาะกลุ่ ม ที่ ม าร่ ว มกิ จ กรรมและการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบข้างพวกเขา เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมที่คนเห็นน้อย (ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข,
สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2559)
อย่างไรก็ตาม ขบวนการต่อต้านโซตัส ก็ยงั คงมี พฒั นาการในเรื่ องของ
ยุทธวิธีการเคลื่ อนไหวที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การเข้ามาของสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวในเรื่ องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างสรรค์ให้เกิดยุทธวิธี
การเคลื่อนไหวแบบใหม่อีก 2 แบบ ที่จะกล่าวถึงนี้
(1) ยุทธวิธีการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ เพื่อเสี ยดสี ลอ้ เลียนความล้าหลังทาง
วัฒนธรรม ของกลุ่มผูส้ นับสนุ นระบบแบบแผนเดิ ม กล่าวคือ วิธีการดังกล่าว แม้ว่าจะไม่ใช่ วิธีที่
ใหม่ไปกว่าการเขียนป้ ายผ้า หรื อการทาหุ่ นล้อเลี ยนพี่วา้ ก แต่ความทรงพลังของวิธีการดังกล่าวที่
เกิ ดขึ้ นในยุค ของสื่ อสัง คมออนไลน์ คื อ การเคลื่ อนไหวที่ น้อย แต่ ทรงพลังมาก หมายความว่า
ผูเ้ คลื่อนไหวไม่จาเป็ นต้องออกตัวในการรณรงค์ โปรยใบปลิว เพื่อเป็ นข่าวและให้สังคมตระหนัก
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เห็นอีกต่อไป หากแต่ใช้ทกั ษะ/ความคิดสร้างสรรค์ในการจุดประเด็นเพียงเล็กน้อย เพื่อสร้างกระแส
สั ง คมที่ ท าให้ เ กิ ด การพู ด คุ ย แสดงความคิ ด เห็ น กัน ต่ อ เช่ น กรณี ก ลุ่ ม ธรรมศาสตร์ เ สรี เพื่ อ
ประชาธิ ปไตย (LLTD) นาป้ ายชื่อ “N’ป๋ วย” ไปแขวนที่อนุ สาวรี ย ์ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็ นการ
เสี ยดสี ประเพณี การรับน้องใหม่ของบางคณะที่ยงั คงบังคับให้นกั ศึกษาปี หนึ่งแขวนป้ ายชื่อ ซึ่ งกรณี
ดังกล่าวทาให้นกั ศึกษาบางคณะถึงกับยกเลิกประเพณี ดงั กล่าวเลยทีเดียว
(2) ยุทธวิธีการเปิ ดโปง/ตีแผ่ความเลวร้ายของระบบโซตัสและการรับน้อง
ที่รุนแรง กล่าวคือ จากข้อจากัดของการบอกเล่าประสบการณ์ ความรุ นแรงของการรับน้องที่อ่อน
ด้วยหลัก ฐาน และมี ต้นทุ นในการตี แผ่/รณรงค์ใ ห้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลง นั้น สื่ อสังคมออนไลน์
อย่าง Facebook และ Youtubeได้กลายเป็ นเครื่ องมือชนิ ดใหม่ที่ทาให้ขอ้ จากัดดังกล่าวด้อยค่าลงไป
ด้วยการปกปิ ดข้อมูลผูเ้ ปิ ดโปงหรื อตีแผ่ความเลวร้ายของระบบ ทาให้การเคลื่อนไหวต่อต้านโซตัส
สามารถทาได้ง่ายขึ้น ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในส่ วนของการอธิ บายความเปลี่ยนแปลง
ด้านยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา
อย่างไรก็ตาม การที่ขบวนการนักศึกษาเข้าไปเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็น
เชิ งวัฒนธรรม อย่างประเด็นชุ ดนักศึ กษา และการต่อต้านโซตัสนั้น โดยรวมแล้วจะเกี่ ยวข้องกับ
วิถีชีวติ ของพวกเขา และดูเหมือนว่าในการเคลื่อนไหวประเด็นเหล่านี้ จะเป็ นเรื่ องที่พวกเขาประสบ
ความสาเร็ จและเห็นผลสาเร็ จในการทาให้สังคมนักศึกษาและสังคมทัว่ ไป สนใจกับการเคลื่อนไหว
ของนัก ศึ กษามากกว่า ประเด็นที่ พวกเขาเคลื่ อนไหวเรื่ องการเมื อง ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะประเด็ น
เหล่ านี้ อยู่ใกล้ชิดกับฐานของนักศึ กษาที่มาเคลื่ อนไหวแบบชัว่ ครั้ งชัว่ คราว เป็ นเรื่ องที่ นักศึ กษา
ทัว่ ไปเข้าถึงง่าย และที่สาคัญคือการหลุ ดออกจากประเด็นทางการเมืองเชิ งโครงสร้าง ซึ่ งนักศึกษา
ทัว่ ไปอาจมองว่าเป็ นความขัดแย้ง ไม่ใสสะอาด มีความซับซ้อนและวุ่นวายจนเกิ นกว่าบรรดานัก
เคลื่อนไหวฝึ กหัดจะเข้าไปยุง่ เกี่ยว ดังที่ ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2559)
ให้ความเห็นไว้วา่
“ผมคิ ดว่าเรื่ องพวกนี้ (โซตัส ชุ ดนักศึ กษา) สาคัญกว่าการเมื องอี ก แต่พอทาไป
เรื่ อย ๆ แล้วมันหลุดไง เพราะว่า พอมันเริ่ มมีชื่อ ทุกคนก็อยากได้มนั ไปโลดแล่นในเวทีที่
ใหญ่ข้ ึน แต่ว่าความสาคัญของงานแบบนี้ ก็คือหนึ่ ง มันใกล้ชิดกับฐานมากกว่า และสอง
มันเป็ นประเด็นที่ทุกคนเล่นได้ ไม่ตะขิดตะขัดกันมาก ซึ่ งการเมืองอาจจะไม่ ยิ่งทะเลาะกัน
ใหญ่เลย เพราะพอมันเป็ นการเมือง มันมีเรื่ องตัดสิ นใจเยอะ ไม่ใช่ แค่เอาสี ไปสาดแล้วจบ
แต่มนั มีท้ งั จะโดนจับไหม รับเงินดีไหม ถ้าไปตรงนี้ถูกต้องไหม มันซับซ้อน ผูเ้ ล่นมันเยอะ
ขึ้น หลายคนไม่พร้อมที่จะทา หรื อไม่มีประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะทาได้อย่างเหมาะสม
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เพราะฉะนั้น ฐานต้องมาก่ อน กิ จ กรรมพวกนี้ ม นั ใกล้ก ับ นัก ศึ ก ษา มันได้ฐาน
ใกล้ชิดกับคนมากขึ้น และมีความเป็ นเอกฉันท์ในกลุ่มมากขึ้นที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่ วม มัน
เหมือนเป็ นสนามทดสอบประสบการณ์ พอสนามมันเล็กกว่า ตัวละคนมันซับซ้อนน้อยกว่า
มันใส”
ดังที่ ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข ได้ให้ความคิดเห็นไว้ จึงอาจเป็ นข้อค้นพบ
ในเบื้ อ งต้น ว่า การประสบความส าเร็ จ ของขบวนการนัก ศึ ก ษาในการขับ เคลื่ อ นประเด็ น เชิ ง
วัฒนธรรมเหล่านี้ในมหาวิทยาลัย ทาให้พวกเขามีประสบการณ์และกาลังใจในการก้าวเข้าไปสู่ การ
เคลื่ อนไหวในสนามที่ ใหญ่ข้ ึ น และมี ป ระเด็นอื่ น ๆ ที่ ซับ ซ้อนมากขึ้ นในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ
ประเด็ น การเมื อ งเชิ ง โครงสร้ า ง ซึ่ งตัว ละครทางการเมื อ งอื่ น ๆ ภายนอกมหาวิ ท ยาลัย ก าลัง
เคลื่อนไหวและขัดแย้งกันอย่างซับซ้อน รอวันปะทุเป็ นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
4.2.2.3 ความสนใจในประเด็นการเมืองภายในมหาวิทยาลัย
ประเด็นการเมืองในมหาวิทยาลัย ที่กล่าวถึงนี้ มีความหมายโดยตรงถึงการประเด็น
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของนักศึกษา หรื อเป็ นประเด็นที่นกั ศึกษามี
ส่ วนได้เสี ยเชิงทรัพยากรโดยตรง แต่ไม่ใช่ประเด็นเชิ งอัตตลักษณ์ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยใน
ที่น้ ี ประเด็นส่ วนใหญ่ พุ่งเป้ าไปที่ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับการบริ หารมหาวิทยาลัย ซึ่ งแต่
เดิมนั้น อาจอธิ บายได้วา่ เป็ นการแย่งชิ งทรัพยากรโดยการจากัดสิ ทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษา
และนักศึกษาเรี ยกร้องที่จะเข้าไปมีส่วนในการบริ หารหรื อเข้าถึ งทรัพยากรเหล่านั้น แต่สาหรับใน
ห้วงหลังปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา ปั ญหาว่าด้วยทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ ถูกตีความใหม่
ภายใต้ ความพยายามทามหาวิทยาลัยให้เป็ น “บรรษัทมหาวิทยาลัย” (Coporate University) หรื อการ
ทามหาวิทยาลัยของรัฐให้กลายเป็ นเอกชนมากขึ้น (Privatization) โดยในประเทศไทยเรี ยกอีกชื่ อว่า
“มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ” หรื อ มหาวิทยาลัยนอกระบบ ดังนั้น การเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ในประเด็ น การเมื อ งในมหาวิ ท ยาลัย ที่ ว่ า นี้ จึ ง กลายเป็ นการเคลื่ อ นไหวเพื่ อ คัด ค้า นการเป็ น
มหาวิ ท ยาลัย นอกระบบ ทั้ง ในเชิ ง กฎหมาย และเชิ ง เทคนิ ค ที่ ค่ อ ย ๆ ลดทอนสิ ท ธิ ส วัส ดิ ก าร
นั ก ศึ ก ษ าใ ห้ ล ดล งเรื่ อย มา ดั ง จะ ได้ ย กตั ว อย่ า งใ นกรณี ของขบวนก ารดั ง กล่ าว ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้
กรณี ศึ ก ษา ขบวนการนัก ศึ ก ษาคัด ค้า นมหาวิ ท ยาลัย นอกระบบ ศึ ก ษาเชิ ง พื้ น ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว ช่วงประมาณเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556
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ที่มาและเป้ าหมายของขบวนการ
1) การคัดค้านการออกนอกระบบในเชิงกฎหมาย
กระบวนการนามหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบนั้น เริ่ มขึ้ นมา
นานแล้วพอสมควร โดยร่ าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะแปลงเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ เริ่ มขึ้นตั้งแต่สมัย รศ.ดร.นริ ศ ชัยสู ตร เป็ นอธิ การบดี เสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิ การ และ
ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 โดยมีสาระสาคัญ คือ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่เป็ นส่ วนราชการ ไปเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐและเป็ นนิ ติบุคคลภายใต้การกากับ
ดูแลของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาตามหลักการกลางและแนวทางดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19
สิ งหาคม 2546 และในแนวทางเดียวกับร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ฉบับอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุ มตั ิหลักการแล้ว ซึ่ งจะต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อหลักการ
ปฏิรูปการเงินเพื่ออุดมศึกษา ทั้งนี้ ให้สานักงบประมาณร่ วมพิจารณาเงื่อนไขรายละเอียด
ดังนั้นแล้ว ร่ าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว จึงมีลกั ษณะดาเนิ นการแบบค่อยเป็ น
ค่ อ ยไป และใช้ร ะยะเวลาในการกลั่น กรอง เกลาภาษาของร่ า ง พ.ร.บ. ในชั้น ของส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็ นเวลานานพอสมควร แต่กระนั้น ประชาคมธรรมศาสตร์ และบรรดากลุ่ม
นักกิจกรรมนักศึกษาก็ยงั คงมีการเคลื่อนไหวในเรื่ องดังกล่าวอยูเ่ ป็ นระยะ ส่ วนฝ่ ายมหาวิทยาลัยก็มี
การจัดเวทีประชาคมเพื่อชี้ แจงกระบวนการออกนอกระบบเช่ นกัน ปรากฏดังเอกสาร “อธิ การบดี
ตอบคาถามเกี่ ยวกับมหาวิทยาลัย ในกากับ เมื่ อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ในการรั บฟั งความคิดเห็ น
เกี่ ย วกับ ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ณ หอสมุ ด ป๋ วย อึ๊ ง ภากรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต และเมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน 2551 ณ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประเด็นที่ฝ่ายนักศึกษากังวลในช่วงนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของกระแสการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและส่ งผลกระทบถึงนักศึกษาอย่างไร
โดยเฉพาะในเรื่ องของค่าหน่ วยกิ ต ทุ นการศึ กษา และคุ ณภาพการศึ กษา นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึ ง
คาถามที่ ถามเกี่ ย วกับ การทาประชามติ ในส่ วนของนัก ศึ กษา และการเสนอให้นักศึ กษาเข้า ไปมี
สัดส่ วนในสภามหาวิทยาลัยด้วย
คาตอบที่น่าสนใจส่ วนหนึ่ งของ ศ.ดร.สุ รพล นิ ติไกรพจน์ อธิ การบดี ใน
ขณะที่ทาประชาคมต่อประเด็นดังกล่าว คือ การมองว่านักศึกษานั้นมีส่วนได้ส่วนเสี ยน้อยกว่าเมื่อ
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เที ย บกับ ผูท้ ี่ ท างานในมหาวิ ท ยาลัย เพราะนัก ศึ ก ษามี ชี วิ ต มหาวิ ท ยาลัย เพี ย งบางส่ ว นเท่ า นั้น
แต่ อาจารย์และเจ้า หน้า ที่ ข องมหาวิท ยาลัย เป็ นคนของมหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง ดัง นั้น การเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับจึงมีส่วนที่เกี่ ยวข้องกับนักศึกษาน้อยมาก และเรื่ องค่าหน่ วยกิ ต รวมถึ งการ
เปิ ดโครงการพิเศษนั้น เป็ นเรื่ องที่ไม่จาเป็ นต้องออกนอกระบบมหาวิทยาลัยก็สามารถทาได้
กระแสการคัด ค้า นการเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากับ เกิ ด ขึ้ นเป็ นระยะ
ไปพร้ อม ๆ กับการตอบโต้และรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของกฤษฎี ก า รวมถึ ง ส่ วนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
แต่ ก ระแสดัง กล่ า วก็ ไ ม่ ไ ด้รุนแรงหรื อเป็ นที่ ส นใจของกลุ่ ม นัก ศึ ก ษามากนัก เนื่ อ งจาก พ.ร.บ.
ดังกล่าว ยังเป็ นเพียงร่ างกฎหมายที่ยงั อยูใ่ นช่วงการแก้ไข และยังไม่ได้เป็ นรู ปเป็ นร่ างที่ชดั เจน ซึ่ ง
ต่างจากประเด็นการขึ้นค่าหน่ วยกิ ต ขึ้นค่าหอพักนักศึกษา หรื อประเด็นด้านสิ ทธิ สวัสดิ การอื่น ๆ
ของนักศึกษา ที่พวกเขาเองเป็ นเดือดเป็ นร้อนและได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่า
จนกระทั่ง ในช่ ว งปลายปี พ.ศ. 2555 เริ่ มมี ก ระแสข่ า วในสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ว่าจะมีการผลักดัน ร่ าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... เข้าสู่ การพิจารณาของ
ครม. อี กครั้ ง อันเป็ นสัญญาณว่า การคัดค้านจะกลับมาเข้มข้นขึ้ นอี กในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง และ
เนื่องด้วยปั ญหาการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา จึงเป็ นที่
หลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้ที่ สภานักศึ กษา และ อมธ. จะมาร่ วมผลักดันหรื อเคลื่ อนไหวในประเด็นนี้ ด้วย
โดยเริ่ ม มี ก ารประชุ ม ร่ วมกันเป็ นระยะในช่ วงต้นปี พ.ศ. 2556 เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางและติ ด ตาม
สถานการณ์ และกลุ่มที่เข้ามาเป็ นตัวแปรหลักในขณะนั้น ก็คือกลุ่ม LLTD ซึ่ งเข้ามาทางานในเชิ ง
กฎหมายโดยเฉพาะ ในนามของการทางานร่ วมกับ อมธ. ดังที่ โรม รังสิ มนั ต์ ให้สัมภาษณ์วา่
ตอนนั้น LLTD เริ่ มมีวิธีคิดใหม่ คือ มันเบื่อหน่ ายกับกิจกรรมเชิ งสัญลักษณ์ และ
อยากทากิจกรรมที่มนั ทรงพลังมากขึ้น คือเป็ นกิจกรรมที่ทาแล้วมี Impact ทาแล้วมีผลตอบ
รั บ ที่ ม ัน ชั ด เจน คื อ ที่ ผ่ า นมา จะเห็ น ว่ า กิ จ กรรมเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ ม ัน ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงอะไร ที่น้ ี ม.นอกระบบคือกิจกรรมแรกๆที่พวกเราได้ลองเปลี่ยนแปลงในวิธี
คิดการทางานใหม่ ตอนนั้นมี เรื่ อง ม.นอกระบบแล้วเหมื อนหัวเรี่ ยวหัวแรงหลัก ๆ ก็คือ
สภานักศึกษา และ อมธ. ... ซึ่ งเราได้รับการติดต่อมาว่าอยากให้ทาง LLTD มาช่วยเรื่ องของ
ม.นอกระบบ ผมในฐานะที่เป็ นนักกฎหมายก็เลยได้มีส่วนสาคัญในการทาเรื่ องนี้
ท่าทีของบรรดานักกิจกรรมมีการแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายที่คดั ค้านการออก
นอกระบบ กับฝ่ ายที่ประนี ประนอมกับการออกนอกระบบ แต่เรี ยกร้องให้มีการออกนอกระบบใน
รู ปแบบที่นกั ศึกษาได้รับผลประโยชน์ดว้ ย ซึ่ งท้ายที่สุดแล้ว ฝ่ ายแรกก็ตอ้ งยอมจานนต่อบริ บทของ
กระบวนการออกนอกระบบที่เป็ นไปในระดับหนึ่ งแล้ว ดังนั้น ประเด็นแรกของการเคลื่ อนไหว
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ภายใต้ ร่ า ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ที่ กาลัง จะผ่า นมติ ครม. ในปี พ.ศ. 2556
จึงพยายามจุดประเด็น “ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบถามนักศึกษารึ ยงั ?” อันหมายถึงการเรี ยกร้อง
ขั้นต้นที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการร่ างกฎหมายฉบับใหม่น้ ี หรื ออย่างน้อยที่สุดคือการ
ขอให้มีการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วน ดังที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เคยเกิดปั ญหา
กับการมีส่วนร่ วมเช่นนี้มาก่อน (Prachathai, 2558)
สภานักศึกษา อมธ. และนักศึกษาที่สนใจ ได้ร่วมกันตั้งเป็ นคณะทางาน
เฉพาะกิจ โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการศึกษาการออกนอกระบบของธรรมศาสตร์ " และได้ผลักดัน
เป็ นประเด็นในระยะแรก คือ การจัดงาน “นักศึกษาพบอธิการบดี” ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ห้อง
อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ซึ่ งมีอธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่ วมในงานดังกล่าวด้วย ประเด็นที่เป็ นจุดสนใจ เป็ นการ
ซักถามของประชาคมถึงการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา เกี่ ยวกับการจัดทาร่ างกฎหมายฉบับดังกล่าว
ซึ่ งอธิ การบดี “ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์” ได้ให้คาตอบคล้ายกับที่ “ศ.ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์” ตอบ
ไว้เมื่อครั้งประชาคมในปี พ.ศ. 2551 ใจความตอนหนึ่ งว่า “นักศึกษาอยู่ 4 ปี แล้วก็ไป ผม (อาจารย์
สมคิด) อยูม่ า 26 ปี ถามว่าคนอยู่ 4 ปี กับคนอยู่ 26 ปี ใครรักธรรมศาสตร์ มากกว่ากัน”
แต่ทว่าคาตอบในครั้งนี้กลับกลายเป็ นประเด็นสาคัญ ที่ทาให้กลุ่มกิจกรรม
นักศึกษา และนักศึกษาธรรมศาสตร์ ไม่พอใจเป็ นอย่างมาก ถึ งขั้นนาไปกล่าวโจมตี ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ รวมไปถึงการเขียนป้ ายผ้าล้อเลี ยนในขบวนพาเหรดล้อการเมือง งานฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ ทั้งที่เนื้ อหาของการตอบคาถามเหมือนกัน
จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่า เทคโนโลยีการสื่ อสารที่สามารถบันทึกและส่ งต่อประเด็นเหล่านี้ ไปสู่ ระบบ
สังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ วนั้น อาจทาให้ประเด็นคาพูดเล็กน้อยของบุคคลสามารถนามาขยาย
ผลเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวงกว้างได้
แม้วา่ ประเด็นดังกล่าวจะเริ่ มเป็ นที่สนใจของนักศึกษามากขึ้น แต่ทว่าก็ไม่
อาจชะลอ ร่ า ง พ.ร.บ.มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ไม่ ใ ห้ ผ่า นความเห็ น ชอบของมติ
คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ และในการประชุ มคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร (ปสส.) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุ มก็ได้เสนอให้ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภา
ผูแ้ ทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็ นเรื่ องด่วน โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่
1. ให้ มธ. เป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐ
2. มี ร ายได้จ ากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลจัด สรรให้ เ ป็ นรายปี หรื อที่ มี ผู้อุ ทิ ศ ให้
เงิ นกองทุ น และผลประโยชน์ จ ากกองทุ น เป็ นต้ น และไม่ ต้ อ งน ารายได้ ส่ ง
กระทรวงการคลัง
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3. มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการซึ่ งเลื อกจากผูด้ ารงตาแหน่ง และคณาจารย์ประจาตามที่
กาหนด
4. มีคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเป็ นประธาน
5. ให้มีสภาอาจารย์ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ และ
สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์
6. ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ นผู้บ ัง คับ บัญ ชาสู งสุ ด รั บ ผิ ด ชอบการบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัย
7. กาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ ยวกับการโอนบรรดากิ จการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ
การดารงตาแหน่งและคณะกรรมการต่าง ๆ ส่ วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่ ว นราชการ พนัก งานของมหาวิ ท ยาลัย ตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ ตลอดจนระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ หรื อประกาศที่ มี อ ยู่ ก่ อ นวัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ใช้ บ ั ง คับ เป็ นต้ น (มติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556, 2556)
แนวร่ วมของการคัดค้า นในขณะนั้น ไม่เพี ยงแต่ใ ช้ช่ องทางขององค์ก ร
กลางนักศึกษา อย่าง อมธ. สภานักศึกษา และบรรดากลุ่มกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัย เช่น
กลุ่ม LLTD กลุ่มสภาหน้าโดม เป็ นต้น แต่ยงั มีการเคลื่ อนไหวในรู ปแบบองค์กรที่ไม่เป็ นทางการ
โดยอาศัย สื่ อสั ง คมออนไลน์ (Social Media) เป็ นพื้ น ที่ ใ นการจุ ดประเด็ น ประชาสัมพันธ์ และ
รวบรวมข้อ มู ล แบบใต้ดิ น โดยใช้ ชื่ อ แฟนเพจในเฟซบุ๊ ก ว่ า “ธรรมศาสตร์ อ อกนอกระบบ
ถามนักศึกษาหรื อยัง?” มีผใู้ ช้ (Admin) บางส่ วนอยูใ่ นคณะทางานร่ วมของสภานักศึกษาและ อมธ.
ด้วย ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะต้องการให้เกิ ดการขับ เคลื่ อนทั้งในส่ วนที่ ต้องการประนี ป ระนอมกับ
มหาวิท ยาลัย ผ่า นช่ อ งทางตัวแทนปกติ และในส่ วนที่ ต้อ งการจุ ดประเด็ น ให้ป ระชาคมสนใจ
ผ่านการใช้ถอ้ ยคาที่ดึงดูด รุ นแรง และตรงไปตรงมากว่า
โ ด ย ใ น แ ฟ น เ พ จ ดั ง ก ล่ า ว ร ะ บุ ถึ ง 10 เ ห ตุ ผ ล ที่ ร่ า ง พ . ร . บ .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ชอบธรรม และไม่ควรมี ผลบังคับใช้ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขทบทวน
ได้แก่ (1) ขาดการรับรู ้ และมี ส่วนร่ วมของประชาคม (2) ไม่มีการถ่ วงดุ ลอานาจการบริ หารอย่าง
เป็ นอิ ส ระ (3) ให้ อ านาจสภามหาวิ ท ยาลัย อย่ า งเบ็ ด เสร็ จ (4) อธิ ก ารบดี เ ป็ นอุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัย (5) อธิ การบดีมีตาแหน่งระดับสู งในคณะกรรมการตรวจสอบทุจริ ตที่มหาวิทยาลัยตั้ง
(ตรวจสอบตัวเอง) (6) นัก ศึ ก ษาและประชาคมไม่ มีส่ วนร่ วมและรั บ รู ้ ใ ด ๆ ในการบริ หารของ
มหาวิทยาลัย (7) ไม่มีหลักประกันสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษา (8) บุคลากรไม่ได้รับความ
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คุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน (9)ไม่มีหลักประกันโอกาสและคุ ณภาพการศึกษา และ (10) ไม่มี
หลักประกันว่ารายได้ของมหาวิทยาลัยจะไม่เป็ นการผลักภาระให้นกั ศึกษา ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าใน
หลายประเด็น เช่น ข้อ (1) ข้อ (6) ข้อ (9) และ ข้อ (10) นั้น ล้วนเป็ นประเด็นประชาคมธรรมศาสตร์
เคยตั้งข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2551 แล้วทั้งสิ้ น
แต่กระนั้น ท่าทีของการประนี ประนอมของกลุ่มนักศึกษาในธรรมศาสตร์
ที่ ค ัดค้า น ร่ า ง พ.ร.บ. ฉบับ ดัง กล่ า ว ก็ เ ป็ นไปด้ว ยความละมุ น ละม่ อมกว่า ที่ เคย เนื่ อ งด้ว ยการ
ตระหนัก ถึ ง ข้อ จากัดของฝ่ ายตัวเองในการที่ จ ะฉุ ด รั้ งกฎหมายดัง กล่ า วไม่ ใ ห้ผ่า นชั้นของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรได้ การใช้ท รั พ ยากรความรู้ ด้านกฎหมาย และเลื อ กที่ จ ะใช้ยุท ธวิธี ต ามช่ องทาง
การเมืองปกติ รวมถึ งการกดดันอย่างอ่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเนื้ อหาของร่ าง พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าว จึงเป็ นแนวทางที่ขบวนการนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยนอกระบบหยิบมาใช้ ดังที่
รังสิ มนั ต์ ให้สัมภาษณ์ไว้วา่ (สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559)
เราทาในสิ่ งที่ง่ายที่สุด คือ สิ่ งที่ทุกคนไม่มีใครทา คือ การเอา พรบ.นอกระบบ กับ
พรบ. ปั จจุบนั มานัง่ อ่าน แล้วเราก็ทาความเห็ นว่าทิศทางการต่อสู ้มนั ควรจะเป็ นยังไง ซึ่ ง
โจทย์ของเรา เราตีวา่ ธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ ไม่ควรออกนอกระบบ แต่มนั ควรออก แต่จะออก
ยังไงให้ดีต่างหาก
...
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ เราได้เ ข้า ไปในรั ฐสภา ที่ ก รรมาธิ ก ารเขาเชิ ญ มา และเราก็ ไ ด้
นาเสนอความต้องการของนักศึกษา คือ เราเป็ นตัวแทนของทีมทางาน ร่ วมกับ อมธ.และ
สภา เป็ นคณะทางานเรื่ อง ม.นอกระบบ ความน่ าสนใจก็คือว่า เราได้ไปสภาทุกวันอังคาร
แม้ว่าเขาจะไม่ได้เชิ ญเราไปอี กแล้ว ไปนั่งฟั ง ไปนั่งข่มขวัญ ว่าเขาต้องเอาข้อเสนอของ
นักศึกษา”
ผลลัพ ธ์ ข องใช้ยุ ท ธวิ ธี ดัง กล่ า ว ท าให้ ข บวนการนัก ศึ ก ษาในขณะนั้น
สามารถกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาของร่ าง พ.ร.บ. ในชั้นของคณะกรรมาธิ การ (วาระ 2)
ได้ถึง 4 ประเด็น ดังคาให้สัมภาษณ์ของ รังสิ มนั ต์ โรม (สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) ดังนี้
ประเด็นแรก คือ เรื่ องของการเปลี่ยนชื่ อมหาวิทยาลัย พวกเราสามารถจัดประชุ ม
ร่ วมกันระหว่าง องค์การนักศึกษาและ กน.ทุกคณะ และมีมติร่วมกันว่าไม่เปลี่ ยนชื่ อเป็ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง และเราก็ได้นาเสนอมติตรงนี้ ต่อสภา และสภาก็
เห็นด้วย
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ประเด็นที่สอง คือ การให้นกั ศึกษาเป็ นตัวแทนไปนัง่ ในสภามหาวิทยาลัย 2 ที่นงั่
คื อ นายก อมธ. และ ประธานสภานัก ศึ ก ษา คื อ ทั้ง สองคนจะได้เ ป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เป็ นที่แรกของประเทศไทย และเป็ นที่แรกของอาเซี ยน ที่นกั ศึกษาจะได้ไปนัง่
ในสภามหาวิ ท ยาลัย ถ้า มธ.ผ่า น พรบ.นี้ ตอนนั้น เรามี ก ารค้น คว้า ข้อ มู ล โดยส ารวจ
มหาวิทยาลัยในลาตินอเมริ กา เพราะน่าจะเทียบเคียงกับประเทศไทยได้ มาเป็ นแบบอย่าง
ในการรณรงค์เรื่ องนี้ สุ ดท้ายในคณะกรรมาธิ การก็มีมติเป็ นเอกฉันท์ แม้กระทัง่ อ.สมคิด ก็
เห็นด้วย
ประเด็ น ที่ ส าม คื อ บรรดาข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ที่ เกี่ ย วกับ นัก ศึ ก ษา เช่ น
ข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การสรรหาอธิ การ การสรรหาคณะบดี การ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ เรา
สามารถเรี ย กร้ องให้นัก ศึ ก ษาได้มี ตวั แทนไปยกร่ า งข้อ บัง คับ เหล่ า นี้ ด้วย ซึ่ ง เรื่ องนี้ จ ะ
เกี่ยวข้องกับชุดนักศึกษา พวกเรามีความตั้งใจจะสอดไส้การยกเลิกการแต่งชุ ดนักศึกษา ใน
ข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษาด้วย ซึ่ งตอนนั้นเราก็ยกร่ างจนเสร็ จแล้ว เหลื อแค่ยกร่ างต่อ
จนเกิ ดรั ฐประหาร และบรรดาพวก ร่ าง พ.ร.บ.ธรรมศาสตร์ ที่ เราประสบความสาเร็ จก็
ยกเลิกไป
ประเด็นที่สี่ คือ มธ. มีปัญหาเรื่ อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่ งมันมีปัญหาคือ พวกนี้ มกั จะอยู่ยาว และมีส่วนสาคัญในการสรรหาคณะบดี อธิ การบดี
ซึ่ งมันทาให้เกิดการสร้างระบบพวกพ้องในมหาวิทยาลัย ซึ่ งเราเสนอว่าให้มีการยกเลิกสิ่ งที่
มันเป็ นอยู่ คือ ต้องไม่กาหนดว่าเป็ นได้ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่ งรัฐสภาก็ซ้ื อไอเดียนี้ของเรา
อย่า งไรก็ ตาม ความส าเร็ จของขบวนการคัดค้า นและแก้ไ ขร่ า ง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐดังกล่าว ก็ตอ้ งหยุดชะงักและดับฝันลง
ทันตา เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งทาให้ ร่ าง พ.ร.บ. ฉบับที่ ผ่านการแก้ไขโดย
นักศึกษาและชั้นคณะกรรมาธิ การแล้วนั้น ต้องตกไปพร้อมกับการสิ้ นสุ ดของสภาผูแ้ ทนราษฎรใน
ขณะนั้น จนกระทัง่ ในปี ถัดมา จึงมีการหยิบเอา ร่ าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับใหม่จาก
มหาวิทยาลัยขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ ง โดยที่นกั ศึกษาแทบจะไม่สามารถมีปากเสี ยงได้เลยในช่วง
ของรัฐบาลทหาร และการพิจารณาของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
แม้ว่า ท้า ยที่ สุ ดแล้ว ความส าเร็ จของขบวนการในการเคลื่ อนไหวเรื่ อ ง
ดังกล่าวจะอยู่ในระยะสั้น แต่ทว่าก็สามารถกระตุน้ ให้นกั ศึกษาทัว่ ไปได้รับรู ้ และตั้งข้อสงสัยกับ
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กระบวนการออกนอกระบบดังกล่าว จนนาไปสู่ การให้ความรู ้ หาคาตอบ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในวงกว้าง
2) การคัดค้านการออกนอกระบบในเชิงเทคนิค
ดัง ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ว่ า การน ามหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ในก ากับ ของรั ฐ
(Autonomous University) นั้น ไม่ ใ ช่ เ กิ ด ขึ้ น เพี ย งแต่ ใ นด้า นโครงสร้ า งการบริ ห ารและในเชิ ง
กฎหมายเท่านั้น แต่การปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการบริ หารที่มีฐานคิดแบบเอกชนมากขึ้น ก็เป็ นอีกมุม
หนึ่ งในการวิเคราะห์การเป็ นมหาวิทยาลัยที่ออกห่ างจากความเป็ นของรัฐมากขึ้น โดยในประเด็น
การขึ้นค่าหน่ วยกิตการศึกษา การปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าเทอมเป็ นแบบเหมาจ่าย และรวมไป
ถึงการนาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยในฐานะสวัสดิการนักศึกษาโอนไปให้เอกชนบริ หารเพื่อ
แสวงหากาไร สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขบวนการ
นักศึกษา องค์กรนักศึกษาก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อประเด็นเหล่านี้ อยูบ่ ่อยครั้ง
รู ปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหว ปรากฏให้เห็นเป็ นเรื่ องเดียวกันกับการเคลื่อนไหว
เพื่ อ สิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารนัก ศึ ก ษา อาทิ การที่ อมธ. สภานัก ศึ ก ษา คณะกรรมการหอพัก นัก ศึ ก ษา
เคลื่ อนไหวเพื่อคัดค้านการตัดสิ ท ธิ การอยู่ในหอพักนักศึ กษาของมหาวิทยาลัย และกรณี หอพัก
นักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในปี พ.ศ. 2553
ส่ วนอี กกรณี หนึ่ ง คือ การเคลื่ อนไหวคัดค้านโครงการปรับปรุ งโรงอาหารกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และให้สัมปทานบริ ษทั CP เข้ามาบริ หารโรงอาหารดังกล่าว
ซึ่ งไม่เพียงแต่นกั ศึกษาที่ได้ผลกระทบจากประเด็นนี้ แต่การผลักภาระและการหารายได้พิเศษของ
มหาวิทยาลัยในรู ปแบบดังกล่าว ยังส่ งผลต่อกลุ่มอาชี พอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย ดังที่ กลุ่ม LLTD
เคยตั้งข้อสังเกตและรณรงค์เรื่ องของการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมปทานเอกชน (บริ ษทั
CP) เข้ามาปรับปรุ งและบริ หารโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ว่า เกิดปั ญหา
ตามมาอาทิ ราคาอาหารจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ค่าเช่าของร้านค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย
12,000 บาท ต่อเดื อน เป็ น 70,000 บาท ต่อเดื อน ร้ านค้าต้องติดตั้งเครื่ องรู ดบัตร แทนการจ่ายเป็ น
เงินสด ทาให้ร้านค้าต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการกาหนดยอดจาหน่ายในแต่ละเดือน
ว่าไม่ควรต่ ากว่าเท่าไหร่ ซึ่ งประเด็นเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลกระทบทางอ้อมต่อนักศึกษา ในแง่ที่ว่าจะมี
การขึ้ นราคาขายอาหารหรื อลดปริ ม าณอาหารต่ อ จาน เป็ นต้น (รั ง สิ ม ัน ต์ โรม, สั ม ภาษณ์ ,
21 กรกฏาคม 2559)
ในแง่ของการตอบโต้ของฝ่ ายนักศึกษาต่อการปกป้ องพื้นที่และสิ ทธิ สวัสดิการของ
พวกเขา ขณะนั้น มีนกั ศึกษานิ ติศาสตร์ และกลุ่ม LLTD เป็ นแกนนาในการจุดประเด็นดังกล่าวให้
ประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักรับรู้ และมีสภานั กศึกษาฯ อมธ. เป็ นองค์กรที่ร่วม
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ผลักดันให้เกิดการเจรจาเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว รวมถึงร่ วมโต๊ะเจรจาเรี ยกร้องในเรื่ องการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งสื่ อสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญอีกครั้งในการจุดประเด็น
และเรี ยกร้ องให้เกิ ดการเจรจา โดยฝ่ ายนักศึ กษาพยายามวางตัวเป็ นคนกลางในการไกล่ เกลี่ ยข้อ
พิ พ าทดั ง กล่ า ว ระหว่ า งบริ ษัท มหาวิ ท ยาลัย และร้ า นค้า ซึ่ งในกรณี ดัง กล่ า ว กลุ่ ม LLTD
ให้ขอ้ สังเกตไว้วา่ (รังสิ มนั ต์ โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) “สิ่ งที่เป็ นหมัดเด็ดของเราคือการ
ปล่อยคลิปวีดีโอที่ป้าเขาร้องไห้ ที่ทาให้ CP ยอมที่จะมาเจรจา และนาไปสู่ ทางออกที่ อาจารย์เกศินี
(อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ใ นเวลาต่ อ มา) มาช่ ว ยเจรจาด้ว ย สุ ด ท้า ยก็ ส าเร็ จ ตามที่
ตั้งเป้ าหมายไว้”
ความน่ า สนใจของเรื่ องดัง กล่ าวอยู่ที่ก ารจุ ดประเด็น หรื อสร้ า งความตระหนัก รู ้
(Awareness) ให้นักศึกษาทัว่ ไปได้ทราบถึ งการลิ ดรอนพื้นที่ของพวกเขาและคนรอบข้าง ที่กาลัง
เสี ย ไปกับ กระบวนการเป็ นบรรษัท มหาวิท ยาลัยทางอ้อม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาที่ มี
พื้นฐานมาจากครอบครัวที่ไม่มีกาลังทรัพย์มากนัก และกาลังจะได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
เหล่านี้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
4.2.2.4 ความสนใจในประเด็นทางสังคมอื่น ๆ
1) กิจกรรมค่ายอาสาศึกษา-พัฒนาชนบท
กิจกรรมยอดนิยมประเภทหนึ่ งของบรรดานักกิจกรรมนักศึกษา ก็คือ การ
ออกค่ายอาสาฯ หรื อ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ซึ่ งหมายถึ ง กิ จกรรมค่ายพักแรมรู ปแบบหนึ่ งที่ ใ ช้
วัตถุประสงค์ของงานอาสาสมัครเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการปฏิ บตั ิงานโดยใช้พ้ืนที่ชนบทเป็ น
แหล่ งทรั พยากรการเรี ย นรู ้ และนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมในด้านต่าง ๆ
(กนกวรรณ แซ่ จงั , 2553, น. 33-35) ซึ่ งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ทบวงมหาวิทยาลัยได้แบ่งงานอาสา
พัฒนาที่ เกิ ดขึ้ นในสถานศึ ก ษา ไว้ด้วยกัน 6 ลักษณะ ที่สอดคล้องกับรู ป แบบกิ จกรรมค่ายอาสา
ศึ ก ษา-พัฒนาชนบทในปั จจุ บ นั ได้แก่ ด้า นการศึ ก ษา (โรงเรี ย น/นัก เรี ย น) ด้านสาธารณู ปโภค
(สิ่ งอเนกประสงค์ประจาหมู่บา้ น) ด้านการสาธารณสุ ข (เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นอนามัย) ด้านการเกษตร
(เผยแพร่ ค วามรู ้ น วัต กรรมด้า นการเกษตร) ด้า นอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
(พัฒนาพื้นที่/ปลูกป่ า) และด้านการคมนาคม (ซ่อมสร้างถนน/สะพาน)
กิ จ กรรมออกค่ า ยอาสาพัฒ นาฯ ของนัก ศึ ก ษา ในปั จ จุ บ ัน ถื อ ว่า มี ก าร
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่มีทิศทางค่อนข้างจะไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ มีส่วนของการ
สั่งสมองค์ความรู ้ จากรุ่ นสู่ รุ่น มีการพัฒนาความเป็ นสถาบันของค่ายอาสาพัฒนาชนบท เช่ น การ
จัดตั้งเป็ นชุ มนุ ม/ชมรม การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่ นสู่ รุ่น หรื อแม้กระทัง่ การมีแหล่งเงินทุนที่
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สนับ สนุ น เป็ นประจ าอย่า งต่ อเนื่ อง สิ่ ง เหล่ า นี้ ท าให้กิ จกรรมค่ า ยอาสาพัฒนาชนบทส่ วนใหญ่
กลายเป็ นงานประจา (Routine) ของกิจกรรมนักศึกษาในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความย้อนแย้งสามประการเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ที่
แท้จริ งของการทากิ จกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ระหว่างการพัฒนาชนบทกับการพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษา ดังสามารถแบ่งกลุ่มแนวความคิดดังกล่าวได้ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) แนวคิดที่มองว่า ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คือการ มุ่งเน้นสร้างวัตถุ
ถาวร สิ่ งก่อสร้าง หรื อการซ่ อมแซมถาวรวัตถุ และการพัฒนาชนบทตามแนวคิดการทาให้ทนั สมัย
(Modernization) แบบดั้งเดิม กล่าวคือ เป็ นการพัฒนาโดยเชื่อว่าสิ่ งที่โลกสมัยใหม่หยิบยื่นให้ชนบท
ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สิน เทคโนโลยี สาธารณู ปโภคสมัยใหม่ จะทาให้ชนบทพัฒนาขึ้น หลุ ดพ้นจาก
การโง่ จน เจ็บ เพราะชนบทนั้นยังคงเป็ นพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยี ห่ างไกลความเจริ ญ จึงเป็ น
พันธะหน้าที่ของนักศึกษาหรื อผูค้ นจากในเมือง ที่จะต้องเข้าไปหยิบยื่นการพัฒนาให้ เอาวัฒนธรรม
ของชุมชนเมืองเข้าไปครอบงาชนบท ในขณะเดียวกันความยากลาบากที่เกิดขึ้นจากการทาค่ายก็คือ
จิตอาสาที่นกั ศึกษาเสี ยสละให้ประชาชน อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวได้ถูกโจมตีเป็ นอย่างมากใน
ระยะหลัง โดยเฉพาะเมื่อแนวคิดสายวัฒนธรรมชุ มชนเริ่ มเป็ นที่แพร่ หลาย กลุ่มนักศึกษาที่คิดเช่นนี้
ส่ วนใหญ่จึงถูกโจมตีวา่ เป็ นการมองตัวเองสู งส่ งกว่าชนบท และอาจหยิบยื่นสิ่ งที่ชุมชนไม่ตอ้ งการ
แต่กลายเป็ นความภาคภูมิใจจอมปลอมที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเอง
(2) แนวคิด “การศึกษา-พัฒนาชนบท” ที่มกั มองว่า ค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท นั้น การก่อสร้ างวัตถุ ถาวร เป็ นเพียงเครื่ องมือหนึ่ งในการเข้าถึ งชุ มชนเท่านั้น หรื ออาจไม่
จาเป็ นต้องไปสร้างสิ่ งใด ๆ ให้พวกเขาเลยก็ได้ เพียงแต่วตั ถุประสงค์ที่แท้จริ ง คือการให้นกั ศึกษาได้
เข้า ไปสั มผัส และศึ ก ษาวิถีชีวิตของชาวนา ชาวบ้าน เกษตรกร รวมถึ ง คนชายขอบประเภทที่ อยู่
ห่ างไกล เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิตที่แตกต่าง รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในสังคม แต่ค่ายประเภทนี้ ก็ยงั คง
เน้นความคลาสสิ คของชนบทที่ขายความโรแมนติก ประเภทที่อยากให้นกั ศึกษาออกไปเห็นทุ่งหญ้า
รวงข้าว ชายคา และดวงอาทิตย์ที่ตกบนยอดดอยอยูด่ ี และหากจะมีการพัฒนาเกิ ดขึ้นก็จะเน้นไปที่
การพัฒนาตัวผูเ้ ข้าร่ วมเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาชาวบ้านไปพร้อม ๆ กัน
(3) แนวคิดวัฒนธรรมชุ มชน/ชุ มชนนิ ยม (Communitarianism) เป็ น
ประเภทที่มองชุมชนและชนบทตามความเป็ นจริ งและสิ่ งที่เป็ นอยู่ โดยที่วิถีชีวิตของพวกเขาเป็ นสิ่ ง
ที่งดงามอยูแ่ ล้ว หากแต่รัฐและนายทุนมักจะเป็ นผูท้ ี่เข้าไปทาลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา ฉกฉวย
เอาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความดีงามของชุ มชนออกไป จึงเป็ นพันธะของคนในชุมชนที่ตอ้ ง
ปกป้ องความเป็ นชุ มชนและทรัพยากรของชุ มชนเอาไว้ ในขณะที่นกั ศึกษาที่ทากิ จกรรมค่ายอาสา
ประเภทนี้ จะท างานทางความคิ ด ฝั ง ตัว เพื่ อ ศึ ก ษาและพยายามเป็ นส่ ว นหนึ่ งกับ ชุ ม ชน ใน
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ขณะเดียวกันก็เรี ยนรู ้และพัฒนาชาวบ้านให้เข้มแข็ง เพื่อต่อสู ้กบั โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ ก าลัง ท าลายวิถี ชี วิตของพวกเขา กิ จกรรมค่ า ยอาสาประเภทนี้ ม กั จะแฝงไปด้วยการต่ อสู ้ ท าง
การเมืองปะปนอยูด่ ว้ ย เช่น การเข้าไปศึกษาชุ มชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างหรื อโครงการ
ของรัฐ ชุ มชนที่พยายามจะปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในชุ มชน รวมไปถึ งชุ มชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กาลังต่อสู ้กบั การครอบงาทางวัฒนธรรมของรัฐไทย เป็ นต้น
จากการสังเกตเบื้องต้น กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษาส่ วน
ใหญ่น้ นั มักจะเป็ นประเภทที่มีแนวคิดแบบที่ (1) และ (2) ขึ้นอยูว่ ตั ถุประสงค์หลักของนักกิจกรรม
ที่เป็ นแกนนาในการทาค่าย และตัวนักศึกษาที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมเป็ นสาคัญ กล่ าวคือ บางคนอาจมี
ความสุ ข ในการเข้า ไปก่ อสร้ า งหรื อให้อะไรบางสิ่ ง บางอย่า งกับชนบท ในขณะที่ บ างคนอาจมี
ความสุ ขในการได้เรี ยนรู ้และเข้าใจปั ญหาของชนบท เพื่อนาไปต่อยอดทางความคิดจากสิ่ งที่เรี ยน
และนาไปสู่ แนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่ งในที่น้ ี ผูว้ ิจยั จะขอหยิบยกกลุ่มกิจกรรม “สะพานสู ง”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (High Bridge TU) ขึ้นมาเป็ น กรณี ศึกษาของการวิเคราะห์การทากิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษา ดังนี้
ส ะ พ า น สู ง มั น เ ริ่ ม จ า ก ก า ร ที่ เ ร า ช อ บ นั ด กิ น ข้ า ว ที่ ส ะ พ า น สู ง ห ลั ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุดมการณ์ ของกลุ่มสะพานสู ง คือ High Bridge คือมันสะพาน
เชื่อม หรื อ hibridge ซึ่ งเป็ นการผสม เพราะจริ ง ๆ นักศึกษาไม่ใช่ผนู ้ าในการเปลี่ยนแปลง
แล้ว แต่ นศ. ที่เป็ นชนชั้นกลางถึ งชนชั้นสู ง ก็เลยอยากพาเขาไปเรี ยนรู ้ ปัญหาชาวบ้าน (ธิ
วัชร์ ดาแก้ว, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560)
กลุ่มสะพานสู ง เป็ นหนึ่ งในกลุ่มกิจกรรมค่ายอาสาฯ ที่ผวู ้ ิจยั เข้าไปศึกษา
หากแต่กลุ่มกิจกรรมที่วา่ นี้ กลับมีความพยายามที่จะแฝงความเป็ นการเมืองที่มากกว่าค่ายอาสาปกติ
กล่าวคือ หลักการของการรวมกลุ่มนั้น เน้นไปที่การเรี ยนรู ้ปัญหาของชาวบ้านมากกว่าการไปสร้าง
หรื อพัฒนาชนบท ดังที่ ธิ วชั ร์ ดาแก้ว อดีตสมาชิกผูร้ ่ วมก่อตั้งกลุ่มสะพานสู ง อธิ บายว่า “มันต่างกับ
กิจกรรมค่ายอาสา ซึ่ งมันเป็ นการไปสร้างโน่นสร้างนี่ และไม่ใช่การเรี ยนรู ้ปัญหา แทนที่จะเสี ยเวลา
นัง่ รถไฟไปไกล ๆ ไปม๊อบไม่ดีกว่าหรอ เพราะคนที่มาม๊อบเป็ นคนที่มีปัญหาจริ ง ๆ” (ธิ วชั ร์ ดาแก้ว,
สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560)
กิ จกรรมที่ ก ลุ่ มสะพานสู งทา เช่ น การไปทากิ จกรรมที่ โรงเรี ยนจารุ ศ ร
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นชุมชนบริ เวณหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการไปจัดกิจกรรมกับเด็ก ทาความรู ้จกั
ชุ มชน รณรงค์เรื่ องประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม การไปทากิ จกรรมลงชุ มชนหมู่บา้ นชาวมุสลิ ม
ที่คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี เป็ นต้น และที่เป็ นกิ จกรรมที่ น่าสนใจที่สุด คงจะเป็ นกิ จกรรมค่า ย
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เรี ย นรู้ ปัญหาชาวนาที่ จงั หวัดเพชรบุรี ซึ่ งสามารถดึ งเอานักศึ กษาในมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปเห็ น
ปั ญหาจากพื้นที่จริ งได้จานวนหนึ่ ง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ที่ว่ามาเหล่านี้ นอกจากจะ
เป็ นการทาให้สมาชิ กที่เข้าไปร่ วมได้ตระหนักและรั บรู ้ ถึงปั ญหาของชุ มชนแล้ว ยังมี การเผยแพร่
ออกมาในรู ปแบบงานวิชาการทางสังคมวิทยา ตีพิมพ์ในวารสารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ธรรมศาสตร์ เพื่ อนาเสนอเกี่ ยวกับปั ญหาและสิ่ ง ที่ พ บในชุ นชนที่ ไ ปท ากิ จกรรมมา รวมถึ งการ
เผยแพร่ องค์ความรู ้/ประสบการณ์ในรู ปแบบอื่นด้วย
ในขณะที่การทากิจกรรมค่ายอาสาของกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ ในปั จจุบนั นั้น
สมาชิ ก กลุ่ ม รายดัง กล่ า ว มองว่า การก่ อสร้ า งหรื อจัดหาสิ่ ง ต่ า ง ๆ ไปให้ชุ ม ชนนั้น ควรเป็ นแค่
ส่ วนประกอบของค่าย และการจัดหาเข้าไปนั้น เหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีปัญหา และต้องรู ้ วา่ ชุ มชน
ต้องการอะไร โดยคานึ งถึ งศักยภาพของนักศึกษาด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากการก่อสร้างนั้นไม่ใช่หน้าที่
ของขบวนการนักศึกษา หากแต่เป็ นพันธะของกลไกลอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ดงั กล่าวอยูแ่ ล้ว อาทิ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานของรั ฐ หรื อแม้กระทัง่ ภาคประชาสังคม เอกชนอื่ น ๆ ในพื้นที่
(ธิ วชั ร์ ดาแก้ว, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2560)
หากตีความกลุ่มสะพานสู งในแง่ของขบวนการทางสังคมประเภทชุ มชน
นิยม (Communitarianism) แบบที่กลุ่มนักศึกษาดาวดิ น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอาตัวลงไปคลุกคลี
อยู่กบั ชาวบ้าน ฝั งตัว ศึกษาปั ญหา และเคลื่ อนไหวอย่างมี สานึ กในความหวงแหนทรัพยากรของ
ชุมชนนั้น ก็จะพบว่า กลุ่มสะพานสู งมีความแตกต่างอยูพ่ อสมควร เนื่องด้วยความเป็ นมหาวิทยาลัย
ในส่ วนกลาง ที่ นกั ศึกษายังไม่ได้มีสานึ กรักในท้องถิ่ นเท่ากับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค การไปค่าย
ศึกษาชุ มชนต่าง ๆ จึงยังคงขายความโรแมนติก ของชนบท เพื่อหลอกล่อชักชวนให้นกั ศึกษาเกิ ด
ความสนใจในวิถีชีวติ อันงดงามของชาวบ้าน ซึ่งสุ ดท้ายหากนักศึกษาจะได้ความรู้ดา้ นปั ญหาชุมชน
กลับมา ก็อาจเป็ นเพียงผลพลอยได้ของการไปลงชุมชนเท่านั้น
นอกจากนี้ สิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั หยิบเอากลุ่มสะพานสู งขึ้นมาเป็ นกรณี ศึกษา ก็เนื่ อง
ด้วยความเป็ นกลุ่มกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ค่ายอาสาฯ และไม่ใช่แค่การศึกษาชุ มชน หากแต่ยงั มีสมาชิ ก
หลายคนเข้ามาร่ วมทากิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองร่ วมกับกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาทางการเมือง
อื่ น ๆ ในธรรมศาสตร์ ด้ ว ย อาทิ มี ก ารร่ วมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการจัด นิ ท รรศการการเมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหยิบเอาประเด็นปั ญหาเกี่ ยวกับชาวนา มาเป็ นประเด็นหนึ่ งในการ
เสวนา และจัดนิทรรศการเผยแพร่ เป็ นต้น โดยถือว่าประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุ มชนถือเป็ นปั ญหา
เชิงโครงสร้างของการเมืองอย่างหนึ่ง
มากไปกว่า นั้น คื อ การที่ มี ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ไปร่ ว มเคลื่ อนไหวกับ กลุ่ ม
LLTD และกลุ่มอื่น ๆ ในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การแต่งกายเชิ งล้อเลียนเป็ น “กลุ่มคณะราษฎร์
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ที่ 2” เพื่อเคลื่ อนไหวเชิ งสัญลักษณ์ตอ้ งการให้ประเทศไทยมีประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์ ซึ่ งถือเป็ น
กิจกรรมทางการเมืองที่เน้นปั ญหาเชิ งโครงสร้ างมากกว่าปั ญหาการเมืองของชนบทที่กลุ่มสะพาน
สู งทากิ จกรรมมาโดยตลอด ในขณะเดี ยวกัน ค่ายศึกษาปั ญหาชาวนา ที่จงั หวัดเพชรบุรี ก็มีสมาชิ ก
กลุ่มกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ ไปร่ วมด้วยเช่นกัน ซึ่ งในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า การร่ วม
เคลื่ อนไหวกับกลุ่มกิ จกรรมทางการเมืองอื่น ๆ เช่ น การจัดนิ ทรรศการการเมืองร่ วม ได้ทาให้เกิ ด
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ ความคิด และการประสานงานของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา จนเกิดเป็ นการ
สร้างเครื อข่ายนักกิจกรรมในการร่ วมเคลื่อนไหวทางการเมืองในเวลาต่อมา
2) การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคนชายขอบ กรณี ศึกษาโครงการ Silent Power
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหว โครงการต่อเนื่อง จัดปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
ที่ ม าของขบวนการ หนึ่ งในความสนใจที่ ห ลากหลายของนัก ศึ ก ษา
นอกจากการทากิจกรรมค่าอาสาฯ พัฒนาชนบทแล้ว อีกกรณี หนึ่งคือช่วยเหลือกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส
เช่น เด็กกาพร้า คนชราถูกทอดทิ้ง คนพิการ เป็ นต้น หากแต่ความคิดด้านจิตสาธารณะดังกล่าวหาก
ยังอยูใ่ นระดับของการช่วยเหลือสงเคราะห์ ก็อาจเป็ นเพียงกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ (Social Work)
ในแง่ ข องการเป็ นผู ้ใ ห้ เ พี ย งครั้ งคราวมากกว่ า ในขณะที่ ก ารเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม (Social
Movement) ซึ่ งเป็ นการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม เรี ยกร้ องทั้งในแง่
ของรัฐให้เปลี่ ยนวิธีแนวปฏิ บตั ิต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม และเรี ยกร้ องให้สังคมเปลี่ ยนมุมมองและการ
ยอมรับให้กบั คนกลุ่มนั้น ตลอดจนให้สิทธิ และความเสมอภาคต่อกลุ่มดังกล่าวด้วย
กระแสของการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อคนชายขอบ เป็ นไปพร้อม ๆ กับ
การเข้ามาของแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement: NSM) ที่ได้ให้
ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มบางกลุ่มที่ถูกกดทับอยูภ่ ายใต้การครอบงาของทุนนิ ยมและ
กระแสโลภาภิวตั น์ ดังนั้น ขบวนการนักศึกษาส่ วนหนึ่ งที่สนใจเรื่ องปั ญหาสิ ทธิ มนุ ยชนและความ
เสมอภาคทางสังคม จึงให้ความสนใจกับประเด็นคนชายขอบอย่างมาก และมีความพยายามผลักดัน
ให้ประเด็นดังกล่าวไม่เป็ นแค่เพียงกิ จกรรมจิตสาธารณะและสังคมสงเคราะห์ต่อกลุ่มคนดังกล่าว
หากแต่ตอ้ งการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความเสมอภาคอย่างยัง่ ยืน ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
เป้ าหมายและยุทธวิธีของขบวนการ โครงการ Silent Power ขององค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้ นั เริ่ มต้นด้วยความพยายามในการปรับกิจกรรมทางการเมือง
ให้ถอยออกจากประเด็นการเมืองในปี พ.ศ. 2549 – 2550 และเข้าสู่ ปริ มณฑลทางสังคม-วัฒนธรรม
มากขึ้ น โดยเริ่ มจากความสนใจเฉพาะในขณะนั้น ได้แก่ เรื่ องของปั ญหาความรุ นแรงและความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมักถูกส่ งต่อภาพข่าว/ภาพสื่ อสะท้อนออกมา

195
ให้สังคมภายนอกเห็ นแต่มุมมองของความโหดร้ายทารุ ณ และส่ งผลลบต่อกระบวนการสร้างสันติ
สุ ขในพื้นที่และความรักสันติของพี่น้องชาวมุสลิ ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรื อกล่าวให้ถึงที่สุด
คือโครงการดังกล่าว ทาหน้าที่เป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั เสี ยงเงียบ ๆ ของคนในพื้นที่ชายขอบให้ดงั
ขึ้นและเป็ นที่รับรู ้ในสังคมไทย
ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพ
อีกมุมหนึ่ งของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนโดยทัว่ ไปได้เห็นมุมมองของความสงบสุ ข
วิถีชีวิตที่ น่าสนใจ ตลอดจนเป็ นการเคลื่ อนไหวเพื่อตอบโต้การผูกขาดการนาเสนอภาพของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสื่ อของรัฐเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งโครงการเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของ
การนานักศึกษาและคณะทางานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล/ประสบการณ์ มุมมองใหม่ ๆ ของพื้นที่และ
ผูค้ น และส่ วนที่สอง คือการนาเสนอภาพมุมมองใหม่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการ
จัดนิทรรศการและจัดเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าว เน้นสร้างการรับรู ้ให้นกั ศึกษา
และประชาชนทัว่ ไปหันมาตระหนักถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้นโดยมองจากมุมของคนในพื้นที่ รวมถึงการ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิ ง นโยบาย (ในบางปี ) ต่ อฝ่ ายรั ฐ ทั้งนี้ โครงการส่ วนใหญ่ เป็ นโครงการที่
ประสานการทางานร่ วมกับกลุ่มนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย
โครงการดังกล่าว ยังคงดาเนินการมาอย่างต่อเนื่ อง ปี ละ 1 ครั้ง ภายใต้การ
บริ หารงาน อมธ. ของพรรคธรรมเพื่อโดม แต่ความสนใจเรื่ องประเด็นคนชายขอบก็ไม่ได้ถูกจากัด
แค่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น หากแต่ช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา โครงการดังกล่าวก็
ขยับขยายเพื่อไปศึกษาคนชายขอบพื้นที่ใหม่ ๆ ด้วย แต่ยงั คงมีวตั ถุ ประสงค์ในการสร้ างการรับรู ้
นักศึกษาและสังคมทัว่ ไปได้ตระหนักและรับทราบปั ญหาของคนชายขอบที่เกิดขึ้น เช่น ปั ญหาและ
ผลกระทบจากโครงการก่ อสร้ างท่ าเรื อน้ า ลึ ก ปากบารา จัง หวัดสตูล ปั ญหาและผลกระทบจาก
โครงการเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ปั ญหาและผลกระทบจากการพัฒนาลุ่มน้ าโขง เป็ นต้น
กลายเป็ นพื้นที่การเปิ ดมุมมองของนักศึกษา และการทางานร่ วมกับกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง ภาค NGOs ที่ เ ข้า มาท าหน้า ที่ เ ป็ นผูใ้ ห้ข ้อ มู ล และให้ ข ้อ แนะน ากับ ขบวนการ
นักศึกษาในการร่ วมเคลื่อนไหวเรื่ องดังกล่าวด้วย
3) นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งเป็ นตัวอย่างของการเคลื่ อนไหว
ในประเด็นอื่น ๆ ของขบวนการนักศึกษา ยังมีประเด็นที่ขบวนการนักศึกษาให้ความสาคัญอื่น ๆ อีก
ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งแบ่งเป็ น
(1) การเคลื่ อนไหวเพื่ อ ปกป้ องสิ ทธิ ในการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุ มชน โดยมีแนวคิดในเรื่ องสิ ทธิ ชุมชนเป็ นแกนกลางใน
การเคลื่ อนไหว โดยมักเป็ นการเคลื่ อนไหวร่ วมกับชาวบ้าน/ชุ มชนในพื้นที่ และกลุ่ มองค์กรไม่
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แสวงหาผลกาไร (NGOs) เช่น กรณี การคัดค้านเหมืองทองคา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ของกลุ่ม
ดาวดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เคลื่อนไหวร่ วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เป็ นต้น
(2) การเคลื่ อนไหวเพื่ออนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หรื อที่เรี ยกว่ากลุ่มอนุรักษ์ เช่น เครื อข่ายนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่ งเน้นกิจกรรมการจัดค่ายอนุ รักษ์ฯ ในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรม
เดินป่ า สร้างฝายธรรมชาติ กิจกรรมดูนก เป็ นต้น
(3) การเคลื่ อนไหวเพื่ออนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในเชิ งรุ ก โดยเน้นการเคลื่ อนไหวทางสังคมควบคู่ไปกับการทาหน้าที่อนุ รักษ์ เช่ น กรณี การร่ วม
เดิ นขบวนจากป่ าสู่ เมื องคัดค้า นเขื่ อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ ง นาโดยนายศศิ น เฉลิ ม ลาภ
เลขาธิ การมูลนิ ธิสืบ นาคะเสถี ยร และมีขบวนการนักศึกษาเข้าร่ วมเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว
จานวนมาก ตั้งแต่ชมรมนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ไปจนถึงองค์การนักศึกษา ด้วย
นอกจากนี้ ยัง มี ค วามสนใจของขบวนการนั ก ศึ ก ษาอื่ น ๆ อี ก อาทิ
ขบวนการนัก ศึ ก ษาสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ (PNYS) (PERMAS) ซึ่ งเคลื่ อ นไหวเรี ย กร้ อ ง
สันติภาพ การยกเลิ กกฎอัยการศึกและการหยุ ดลิ ดรอนสิ ทธิ มนุ ษยชนของภาครัฐในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ขบวนการนักศึกษากลุ่ มที่ ให้ความสนใจเรื่ องเพศสภาพและการเคลื่ อนไหวเพื่อ
เรี ยกร้องสิ ทธิของ LGBT กลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่ องศาสนาและการผลักดันกฎหมายสุ รา เป็ นต้น
4.2.3 วิเคราะห์ ขบวนการนักศึกษาในเชิงองค์ กร และการปรับตัวขององค์ กรนักศึกษา
สภาวะของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับองค์กรกลางนักศึ กษา ทั้งในส่ วนขององค์กรประสานข้าม
มหาวิทยาลัยอย่าง สนนท. และองค์กรนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่าง อมธ. ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการเคลื่ อนไหวทางการเมื องภายใต้ส ภาพความขัดแย้ง ได้ทิ้ ง มรดกของเหตุ ก ารณ์
ในช่ วงดังกล่ าว ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดการปรับตัวขององค์กรที่ลดบทบาทลง ในขณะที่กลุ่มอิสระซึ่ งมี
ความคล่องตัวในการเคลื่ อนไหวมากกว่า สามารถมีบทบาทมากขึ้นภายใต้เทคโนโลยีการสื่ อสาร
แบบใหม่ ที่เอื้ออานวยต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มขนาดเล็กมากขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.3.1 องค์กรอย่างเป็ นทางการทางานประสานงานข้ามมหาวิทยาลัย
1) การทางานของ สนนท. ภายหลังเหตุการณ์ พฤษภาคม 2553
สหพัน ธ์ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สนนท.) ในช่ ว งหลัง จาก
เหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ได้มีการดาเนิ นกิจกรรมในรู ปแบบที่ไม่ต่างจากช่วงก่อนที่จะเข้าร่ วมกับ
ขบวนการ นปช. มากนัก โดยยังคงมีจุดเน้นที่การเคลื่อนไหวร่ วมกับองค์กรฐาน การจัดงาน/ร่ วมจัด
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งานราลึ กวันครบรอบเหตุการณ์ ทางการเมืองต่าง ๆ และการติดตามสถานการณ์ ทางการเมืองเพื่อ
เคลื่อนไหวรายวันตามประเด็นร้อนที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากช่ วงเหตุการณ์ พฤษภาคม 2553 สนนท. ได้มีการจัดสมัชชา
อีกครั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และมีความพยายามในการปรับรู ปแบบโครงสร้าง
องค์กรโดยไม่มีตาแหน่ งเลขาธิ การ เปลี่ยนเป็ นตาแหน่งผูป้ ระสานงานแทน โดยมีแกนนาหลักมา
จากฝั่ ง ของนัก กิ จกรรมจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ แต่ โครงสร้ า ง
ดังกล่าวก็ยตุ ิลงและกลับมาใช้ตาแหน่งเลขาธิ การอีกครั้งในการสมัชชาใหญ่ ปี ถัดมา (พ.ศ. 2555)
ท่ า มกลางกระแสการลดบทบาทลงของ สนนท. เมื่ อ เที ย บกับ กระแส
การเมืองภาคประชาชนอื่น ๆ ในสังคม และความน้อยเนื้ อต่ าใจของนักกิ จกรรมนักศึกษาที่มองว่า
นักศึกษาในปัจจุบนั มีความสนใจการเมืองน้อยลง และเหลือนักกิจกรรมนักศึกษาทางานใน สนนท.
เพี ย งไม่ กี่ ค นเท่ า นั้น ท าให้ เ กิ ด เป็ นงานเสวนาครั้ งใหญ่ ข องขบวนการนัก ศึ ก ษาขึ้ น โดยกลุ่ ม
ประชาคมจุ ฬ าฯเพื่ อ ประชาชน (CCP) ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใช้ชื่องานว่า “หมดจิตหมดใจจะใฝ่ ฝัน ถึงทางตันขบวนการนักศึกษา?” เป็ นกิจกรรม
เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักกิจกรรมนักศึกษารุ่ นเก่า รุ่ นใหม่ และแวดวงนักกิจกรรมทาง
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและโครงสร้างของขบวนการนักศึกษา และ
สนนท. ในขณะนั้น
ประเด็น วิเ คราะห์ ที่ ส าคัญ คื อ สนนท. จะปรั บโครงสร้ า งองค์ก รและ
รู ป แบบการเคลื่ อ นไหวอย่า งไรเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ยุ ค สมัย และสถานการณ์ ท างการเมื อ งที่
เปลี่ ยนไป ดังที่ อดิ เทพ ไชยสิ ทธิ์ อดี ตกรรมการบริ หาร สนนท. ปี พ.ศ. 2553 ได้ต้ งั คาถาม และ
แสดงความคิ ดเห็ นในเรื่ องดังกล่ าว ว่า (เสวนา: หมดจิตหมดใจจะใฝ่ ฝั น ถึ งทางตันขบวนการ
นักศึกษา?, 2555)
ต้องถามว่า สนนท. เป็ นตัวแทนของอะไรในปั จจุบนั อาจจะบอกได้วา่ เป็ นองค์กร
ตัวแทนของนักศึกษา ที่สนใจการเมืองเท่านั้น ที่มีการจัดสมัชชาประจาปี มีภาระหน้าที่ที่
กาหนดตามธรรมนูญ ไม่ได้เป็ นตัวแทนของนักศึกษา ประเทศไทยทั้งหมด ที่อยู่ทุกวันนี้ ก็
เหมื อ นอยู่ เ พื่ อ รั ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ที่ เ คยมี ม า และคนท างานก็ ต้อ งเข้า ใจตนเองถึ ง
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป และ มี โ อกาสน้ อ ยมากที่ จ ะกลับ ไปเป็ นสถานการณ์ ส มัย
ประวัติศาสตร์ ได้อีกครั้ง เพราะในอดี ต การที่นกั ศึกษา ออกมาแสดงพลัง เป็ นเพราะกลุ่ม
ภาคส่ วนอื่นๆ มันไม่มีพ้ืนที่และถูกปิ ดกั้น ในขณะที่นกั ศึกษา สามารถออกมาได้ เพราะมี
พื้นที่และโอกาสมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในปั จจุบนั ว่า ด้วยโครงสร้างที่ใหญ่และเทอะทะคล้าย
กับพรรคคอมมิวนิ สต์ และความหลากหลายของกลุ่มสมาชิ กที่ลดลง ทาให้การทางานไม่
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คล่ อ งตัวมากเท่ า ที่ ค วรจะเป็ น และการนาก็ ม กั จะอยู่ที่ ก ลุ่ ม นัก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหงและสามจังหวัดภาคใต้เท่านั้น
สนนท. ไม่ควรคิดว่าตนเองเป็ นองค์กรนาได้แล้ว แต่อาจจะเปลี่ ยนชื่ อและปรั บ
โครงสร้าง เพื่อให้ร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มต่างๆ เป็ นประเด็นเฉพาะและให้ทนั สถานการณ์
วิธีน้ ีอาจจะทาให้องค์กรใหม่ๆ เข้ามาร่ วมมากขึ้น ด้วยสถานการณ์ที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อสรุ ปและข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการเสวนาดังกล่าว กลับ
ไม่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใน สนนท. อย่า งเป็ นรู ป ธรรมแต่ อ ย่า งใด หากแต่ ก ลายเป็ น
จุดเริ่ มต้นของบทบาทของ สนนท. ที่เลือนรางออกไปจากหน้าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทย
2) บทสรุ ปของ สนนท. หมดยุคขององค์กรนักศึกษาแบบเก่า
“หมดยุคของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย (สนนท.) แล้วหรื อยัง”
ดู จ ะเป็ นค าถามที่ บ รรดานัก กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาเฝ้ าถาม ก็ เ นื่ องด้ว ยการไม่ มี ความกระตื อรื อ ร้ น
(Active) ทางการเมื องมาตั้งแต่ ช่ วงก่ อนการรั ฐประหาร พ.ศ. 2557 โดยแทบจะไม่มีแถลงการณ์
หรื อการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่ กระทาในนาม สนนท. หรื อคนที่อา้ งว่าเป็ นสมาชิ ก สนนท. เลยในช่วง
หลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 หากแต่มีเพียงการเริ่ มต้นและความพยายามของบรรดานักกิจกรรม
นักศึกษา ที่ จะสร้ างองค์กรกลางของขบวนการนักศึกษาขึ้นมาใหม่ อาทิ ศนปท. หรื อ ศูนย์กลาง
นิ สิ ตนักศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย ที่ พ ยายามตั้ง ขึ้ นมาเพื่อเป็ นแกนกลางในการประสานงานของ
นักศึกษาในการเคลื่ อนไหวต่อต้านการรั ฐประหาร หรื อแม้กระทัง่ ขบวนการประชาธิ ปไตยใหม่
หรื อ NDM ก็มีลกั ษณะการรวมตัวเป็ นแกนกลางของคนรุ่ นใหม่เช่นกัน
แน่ น อนว่ า เรื่ องราวของการหายไปของ สนนท. ย่ อ มมี ที่ ม าที่ ไ ป
หนึ่งประเด็นในการวิเคราะห์เรื่ องดังกล่าว คือ ปั ญหาในเชิ งองค์กรของ สนนท. ซึ่ งเป็ นตัวแทนของ
องค์กรขบวนการนักศึกษาไทย แบบดั้งเดิม ที่มีประวัติศาสตร์ และมีชื่อเสี ยง ดังนั้น ความไม่พร้อม
ต่อการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยของ สนนท. จึงถือเป็ นปั ญหาใหญ่ขององค์กรประวัติศาสตร์ น้ ี
โครงสร้ างองค์กรของ สนนท. ซึ่ งถู กกากับโดย ข้อบังคับสหพันธ์นิสิต
นักศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 ที่กาหนดโครงสร้ างตาแหน่ งและ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกอย่างตายตัว รวมทั้งกาหนดวิธีการได้มาซึ่ งแนวทางการเคลื่อนไหว ไม่วา่
จะเป็ นเรื่ องมติที่ประชุม การสมัชชาประจาปี เพื่อให้ได้มาซึ่ งคณะกรรมการบริ หารและเลขาธิ การ
สนนท. ซึ่ งโครงสร้า งเหล่านี้ มนั มีปัญหาในตัวเอง คือ ในบางครั้งมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไป ส่ งผลให้เกิดปั ญหาตามมา
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1) สนนท. คือ องค์กรกลางที่มีอานาจรวมศูนย์ หมายความว่า ข้อบังคับ
และวัฒนธรรมองค์กรของ สนนท. ที่ถูกมองว่าได้รับอิทธิ พลมาจากความคิดแบบพรรคคอมมิวนิ สต์
แห่งประเทศไทยนั้น ให้อานาจหน้าที่กบั ตาแหน่งเลขาธิ การเป็ นอย่างมาก เลขาธิ การ สนนท. จึงไม่
เพียงแต่เป็ นฝ่ ายบริ หาร แต่ทาให้งานบางอย่างที่ ขบั เคลื่ อนก็กลายเป็ นแนวทางของเลขาธิ การเอง
กล่าวคื อ เลขาธิ การ สนนท. มีอิทธิ พลสู งต่อการกาหนดประเด็นและทิศทางการเคลื่อนไหว โดย
เฉพาะที่เป็ นการตอบสนองต่อสถานการณ์ เฉพาะหน้า เช่ น สถานการณ์ ความรุ นแรง สถานการณ์
การทางการเมื อง ก็ เนื่ องด้วย เลขาธิ ก าร สนนท. มี ค วามเป็ นตัวแทนในการให้ความคิ ดเห็ นต่ อ
สถานการณ์ ทางการเมื องต่อหน้า สื่ อมวลชน ซึ่ งทาให้ความคิ ดเห็ นบางอย่างที่ เป็ นความคิ ดเห็ น
ส่ วนตัวนั้นทรงพลังต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็ นอย่างมาก
2) การบริ หารงานบุค คลของ สนนท. ค่อนข้างขึ้ นอยู่กบั ตัวเลขาธิ การ
สนนท. ก็เนื่องด้วยความเป็ นทีมทางาน ซึ่ งมักจะมีความสนใจในแนวทางเดียวทาหน้าที่เป็ นทีมงาน
หลัก และมักเป็ นสมาชิกที่เลขาธิ การฯ ชักชวนเข้ามาร่ วมทางานขับเคลื่อน สนนท. ในประเด็นที่มี
ความสนใจร่ วม เช่น ในปี พ.ศ. 2551 – 2552 เป็ นรุ่ นของ นายอฏีฟ โซะโก อดี ตเลขาธิ การ สนนท.
ในขณะนั้น ที่ ม าจากเครื อข่ ายนักศึ ก ษาเพื่ อพิท กั ษ์ประชาชน (คพช.) ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาจาก
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ มี ศู น ย์ก ลางอยู่ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย รามค าแหง ท าให้ ใ นช่ ว งปี นั้น สนนท.
ค่อนข้างให้ความสาคัญกับประเด็นความรุ นแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นอย่างมาก
3) การได้มาซึ่ งเลขาธิ การ สนนท. มาจากที่ประชุ มสมัชชาใหญ่แต่ละปี
ซึ่ งทาให้ตาแหน่ง เลขาฯ นั้น ไม่ใช่ตวั แทนของสมาชิก สนนท. หากแต่เป็ นตัวแทนของสมาชิ กที่เข้า
ประชุ มสมัชชาใหญ่ของ สนนท. เพราะการเลือกเลขาธิ การ สนนท. องค์กรสมาชิ กจะสามารถนา
สมาชิกมาร่ วมยกมือโหวตเลือก เลขาธิ การ สนนท. คนใหม่ ซึ่ งจะมาร่ วมเท่าไหร่ ก็ได้ หมายความว่า
หากองค์กรใด หรื อพรรคพวกใครมาประชุ มเยอะ หรื อเกณฑ์สมาชิ กมาได้จานวนมาก ก็มีสิทธิ ที่จะ
ได้ตาแหน่งเป็ นเลขาธิ การค่อนข้างสู ง ในขณะเดียวกันการจัดสมัชชาใหญ่ สนนท. ในปี ถัดไป เพื่อ
เลือกคณะกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ ก็ยงั คงเป็ นหน้าที่ของ เลขาธิ การ สนนท. และกรรมการบริ หาร
ชุดเก่า ดังนั้นแล้ว หากเลขาธิ การไม่ยอมจัดสมัชชาครั้งต่อไป จึงอาจทาให้ สนนท. ไม่มีการเปลี่ยน
เลขาธิ การได้ในเวลาต่อมา
เมื่อโครงสร้างองค์กรทาให้ตาแหน่งเลขาธิ การมีความสาคัญและรวมศูนย์
อานาจในแง่การบริ หาร หากเลขาธิ การไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร และไม่สามารถปรับตัวเข้า
สู่ การเคลื่ อนไหวในแบบที่ ทนั สมัยได้ ประกอบกับการหวงอานาจ ไม่ ยอมจัดสมัช ชาเพื่อส่ งต่ อ
ตาแหน่ งการบริ หาร สนนท. สู่ รุ่นต่อไป จึงอาจทาให้เกิ ดปั ญหากับองค์กรขบวนการนักศึ กษาที่
เรี ยกว่า สนนท. นี้ได้ ดังที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ที่ อนุธีร์ เดชเทวพร ได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
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ปั จจัยภายในขององค์กรมันไม่ยอมปรับตัว และมันปรับตัวไม่ได้ อย่างเช่ น พี่ฟุ้ง
เลขา สนนท. ตอนปี 57 ตอนขึ้นรับตาแหน่ง เลขาธิ การ สนนท. ก็อายุ 30 แล้ว เขาคือคนรุ่ น
เก่าที่ใช้ Social Media ไม่เป็ น และก็ไม่มีการสมัชชาใหม่ เนื่ องจาก เลขา สนนท. ไม่มีการ
จัดสมัชชา มันเลยทาให้ สนนท. ตายแล้ว เขาคือคนที่ทาให้ สนนท. ตาย
เมื่ อไพ่ตายของ สนนท. ก็คื อการสมัชชาใหญ่ ประจาปี เพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ ง
ตาแหน่ งกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ ดัง นั้น เมื่ อไม่มีก ารสมัชชาใหญ่ สนนท. ภายหลัง จากที่ นาย
สุ พฒั น์ อาษาศรี เลขาธิ การ สนนท. ปี 2556 ดารงตาแหน่งมาครบ 1 ปี จึงเท่ากับว่า สนนท. ที่เริ่ มมี
บทบาทลดลงอยู่ แ ล้ว ในช่ ว งก่ อ นหน้ า ได้ค่ อ ย ๆ เลื อ นรางและหายไปจากหน้ า สื่ อ และการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 จวบจนถึงปัจจุบนั
อีกเหตุผลที่ชื่อของ สนนท. หายไปจากการเคลื่ อนไหว ส่ วนหนึ่ งอาจมา
จากผลของการกดดันทางการเมื องในช่ ว งของการรั ฐประหารเดื อนพฤษภาคม 2557 ท าให้ไ ม่
สามารถสมัชชาใหญ่ เพื่อเลือกกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ได้ แต่อีกมุมหนึ่ งก็อาจเป็ นเพราะกฎเกณฑ์
ภายในที่ยดึ ติดกับโครงสร้างตาแหน่งและระเบียบวิธีปฏิบตั ิตามข้อบังคับของ สนนท. จนเกินไป ทา
ให้ไม่สามารถมีการสมัชชาและมีสมาชิกชุดใหม่หมุนเวียนเข้าไปทางาน แต่กระนั้นประการสุ ดท้าย
ที่สาคัญมาก คงเป็ นเพราะการก้าวขึ้นมามีบทบาทขององค์กรขบวนการนักศึกษาอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ในการเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารหลังเดื อนพฤษภาคม 2557 ซึ่ งเป็ นการเคลื่อนไหวในเชิ ง
เครื อข่ายโดยไม่ได้มี สนนท. เป็ นองค์กรนา ดังนั้น ตัวเลือกของการเคลื่อนไหวรู ปแบบใหม่ ๆ โดย
องค์กรและเครื อข่ายใหม่ ๆ จึงน่ าจะเป็ นทางออกของขบวนการนักศึกษาที่เข้ามาทดแทนการเป็ น
องค์กรนาของ สนนท. ได้
4.2.3.2 การปรั บ บทบาทขององค์ ก รนั ก ศึ ก ษาอย่ า งเป็ นทางการภายใน
มหาวิทยาลัย
1) การปรับบทบาททางการเมืองขององค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา
กรณี ศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ ทางการเมืองและการตี ความ “ความเป็ น
การเมื อ งแบบใหม่ ” ในแบบฉบับ ที่ ต่ า งไปจากเดิ ม จึ ง อาจสรุ ป เป็ นแนวทางการตี ค วามค าว่ า
“กิ จกรรมทางการเมื อง” อย่างกว้างที่ สุด แสดงออกมาในรู ปแบบการจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ
การเมืองอย่างหลวม ๆ 3 ลักษณะของ อมธ. ในช่วงปี 2552 เป็ นต้นมา ดังนี้
(1) การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมือง จากผู ้
ปฏิบตั ิกลายมาเป็ นผูส้ นับสนุนอยูเ่ บื้องหลัง กล่าวคือ เมื่อช่วงเวลาหนึ่งที่บทบาทของ อมธ. ทางด้าน

201
การเมืองเริ่ มลดลง ได้ทาให้นกั กิจกรรมที่สนใจทางานด้านการเมืองไม่มีแรงผลักดันในการเข้าไป
ทางานใน อมธ. เช่นกัน
ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นคือ นักกิจกรรมผูป้ ฏิบตั ิงานใน อมธ. กลายเป็ นกลุ่ม
ที่ ใ ห้ค วามสนใจกิ จ กรรมทัว่ ไปมากกว่า กิ จกรรมทางการเมื อง โดยในช่ วงปี พ.ศ. 2553 - 2554
นักกิจกรรมใน อมธ. ส่ วนใหญ่ หากทากิจกรรมมาตั้งแต่ปี 1 ก็มกั จะเข้าโดยการรับสมัคร (Recruit)
ให้เข้ามาทากิจกรรมกี ฬาเพื่อนใหม่ (Freshly Games) หากเป็ นปี อื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพ ก็มกั จะถูกเชิ ญ
เข้า มาเป็ นหัวหน้า ฝ่ ายหรื อ Staff ในกิ จกรรมรั บ เพื่ อ นใหม่ ซึ่ ง ทั้ง สองงานถื อเป็ นงานประเภท
กิจกรรมประจาทัว่ ไป (Routuine) นอกจากกลุ่มเหล่านี้ ก็จะเป็ นนักกิจกรรมที่โดดเด่นในแต่ละคณะ
ซึ่ งพรรคนักศึกษาดึงเข้ามาเป็ นหัวคะแนนในช่วงการเลือกตั้งแต่ละปี และทาหน้าที่เป็ นทีมทางานใน
อมธ. รุ่ นต่อไป ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทาให้ผทู ้ ี่สนใจทางด้านการเมืองเข้ามาทากิจกรรมใน อมธ.
น้อยลง หรื อถ้าจะมี ก็จะเป็ นคนที่เข้ามาสาหรับทีมงานด้านการเมืองโดยเฉพาะ เช่ น ตาแหน่ งอุ ป
นายกฝ่ ายกิจการภายนอก ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ที่เริ่ มเข้ามาทางานใน อมธ. ในช่วงการเลือกตั้ง
อี ก หนึ่ งกรณี ต ัว อย่ า งส าหรั บ ทรั พ ยากรบุ ค คลใน อมธ. ที่ ส นใจ
การเมืองก็คือนักศึกษาคณะนิ ติศาสตร์ รหัส 53 หรื อ นายปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข ลูกชายของนาย
สมยศ พฤกษาเกษมสุ ข อดีตบรรณาธิ การนิ ตยสารที่ถูกจาคุกในคดี 112 โดยปณิ ธานเข้าไปเป็ นนัก
กิ จกรรมใน อมธ. ตั้งแต่ ปี 1 เริ่ มจากกิ จกรรมกี ฬ าเพื่อนใหม่เหมื อนดังเช่ นนักกิ จกรรมคนอื่ น ๆ
แต่ก็ยงั มีความสนใจด้านการเมือง และมีการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเมืองใหม่ ๆ
ใน อมธ. อาทิ งานเสวนาต่าง ๆ หรื องานสัปดาห์นิทรรศการการเมือง
ปณิ ธ าน และนัก กิ จกรรมไม่ กี่ ค นใน อมธ. เริ่ ม จุ ดประกายการจัด
กิจกรรมทางการเมืองอีกครั้ง โดยเตรี ยมการจัดโครงการนิ ทรรศการการเมือง ซึ่ งมีแนวคิดที่ตอ้ งการ
ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต มีชีวิตทางการเมืองมากขึ้น กระตุน้ ให้นกั ศึกษาศูนย์รังสิ ต
สนใจกิ จกรรมทางการเมือง นอกจากนี้ คือต้องการให้กลุ่ มกิ จกรรมทางการเมืองในธรรมศาสตร์
ได้มาร่ วมกันสร้างเครื อข่าย และพื้นที่แสดงออกทางการเมือง
ในขณะเดี ยวกัน งานสัปดาห์ นิทรรศการการเมืองก็ไม่ได้เกิ ดขึ้ นใน
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นเวลา กว่า 20 ปี แล้ว จึ ง ได้ข ออนุ ม ตั ิ ง บประมาณเพื่ อ จัดกิ จ กรรม
ดังกล่าวในช่ วงต้นปี 2555 และประกาศรับสมัครนักกิ จกรรมทางการเมืองให้เข้ามาทากิ จกรรมนี้
โดยเฉพาะ ซึ่ งมี นักศึ กษาที่ สนใจเข้ามาร่ วมทางานประมาณ 15 คน เช่ น โรม หรื อนายรังสิ มนั ต์
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัส 54 นักกิจกรรมทางการเมืองที่มีบทบาทมากในช่วงหลังรัฐประหาร
ซึ่ งเริ่ มทากิจกรรมการเมืองเต็มตัวจากโครงการนี้ ดังเช่นที่ ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข (สัมภาษณ์, 23
กันยายน 2559) ได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
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นิทรรศการการเมือง เป้ าหมายหลัก คือ หาทีม เป้ าหมายเสริ มคือการเปิ ดพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย มี ใครบ้างที่ สนใจ ตอนนั้น เหมื อนเป็ นการเริ่ ม เป็ นการลองดู เป็ นการเอา
ทรั พยากรของ อมธ. มาช่ วยทา เช่ นทาโปสเตอร์ ติดต่ออาจารย์ และก็ได้คนใหม่ๆมาทา
เป็ นคติของผมก็คือ ต้องทางาน และเกิดผลลัพธ์ และเทรนคนให้เห็ นถึ งศักยภาพว่าแต่ละ
คนทาอะไรได้บา้ ง และคนก็จะมี Objective ของตัวเอง ตอนนั้นก็ได้สมาชิ กเพิ่มขึ้ น ของ
กลุ่ม LLTD คือ แม้วา่ คนจะน้อย แต่ก็พอจะคิดงานใหม่ ๆได้มากขึ้น
โ ค ร ง ก า ร ที่ จั ด มี ทั้ ง ก า ร จั ด แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร ก า ร เ มื อ ง ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และแต่ละวันจะมีหวั ข้อการเสวนาประจาวัน อาทิ “สู่ ทุ่งรังสิ ต
จากท่ า พระจัน ทร์ วัน เวลาไม่ เ ปลี่ ย นคน” “การรั บ ฟั ง ปั ญ หาจากชาวนา โดยกลุ่ ม สะพานสู ง ”
การแสดงละครจากกลุ่มประกายไฟ งิ้วล้อการเมือง รวมถึงกิ จกรรมโต้วาทีการเมืองซึ่ งได้รับความ
สนใจมากจากนักศึกษา
สิ่ งที่ทาให้เกิดโครงการนี้ ข้ ึน ถึงแม้จะใช้งบประมาณถึง 74,000 บาท
ส่ วนหนึ่ งต้องยอมรับว่า เป็ นเพราะความสัมพันธ์ภายในองค์กร อมธ. เอง ที่สนับสนุ นให้กลุ่มของ
ปณิ ธ าน สามารถสร้ า งสรรค์กิ จกรรมใหม่ ไ ด้ แต่อีก ส่ วนหนึ่ ง ก็ค งเป็ นเพราะ อมธ. ไม่ส ามารถ
ปฏิเสธพันธะเรื่ องกิ จกรรมทางการเมืองได้ การมีคนเข้ามาทาโครงการลักษณะนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ น
หุ น้ ส่ วนของกิจกรรมที่ทีมบริ หาร อมธ. สามารถมีผลงานด้านการเมือง ในขณะที่กลุ่มของปณิ ธานก็
ได้บรรลุ ความต้องการในการทากิ จกรรมทางการเมืองเช่ นกัน เป็ นสถานการณ์ ที่ท้ งั สองฝ่ ายต่าง
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
จากนั้ น เป็ นต้น มา ก็ ก ลายเป็ นว่ า คณะท างานนิ ท รรศการเมื อ ง
ในขณะนั้น หลายคนได้ไปทากิ จกรรมกับกลุ่ม LLTD ต่อ และเป็ นนักกิ จกรรมที่มีบทบาทสาคัญ
ในขบวนการนักศึกษาในเวลาต่อมา รวมถึงมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมทางการเมืองร่ วมกับ อมธ.
ในอี ก หลายงาน อาทิ นิ ท รรศการการเมื อ งปี ต่ อ ๆ มา การเคลื่ อ นไหวแก้ ไ ข พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ในปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้น
ด้วยบริ บททางการเมืองภายนอกที่เปลี่ยนไป และบริ บททางการเมือง
ภายในมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของสื่ อสังคมออนไลน์ (Social
Media) และกลุ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในรู ปแบบเป็ นทางการ
กลุ่ ม อิ ส ระ และกลุ่ ม เฉพาะกิ จ ท าให้ จุ ดสนใจจากสื่ อและบุ ค คลภายนอกไม่ จ าเป็ นต้องรอแต่
แถลงการณ์ ข อง อมธ. หรื อสภานักศึ กษาอี กต่ อไป สถานการณ์ ดงั กล่ า วถื อเป็ นทั้ง ข้อจากัดและ
โอกาสทางการเมื อง ที่ ทาให้ อมธ. ต้องเปลี่ ย นบทบาทจากผูน้ าในการเคลื่ อนไหวทางการเมือง
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ดังเช่ นในอดีต ไปสู่ การมีบทบาทฐานะอื่น ๆ เช่น การเป็ นหุ ้นส่ วน การเป็ นผูส้ นับสนุ นทรัพยากร
หรื อแม้กระทัง่ การเป็ นตัวกลางประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
(2) แถลงการณ์ ท างการเมื อง ดู จะเป็ นเพี ย งกิ จกรรมทางการเมื อง
เพียงหนึ่ งเดี ยว ที่ยงั คงเอกลักษณ์ของความเป็ น อมธ. ในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่การก่อตั้ง อมธ. ในปี
พ.ศ. 2516 จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งแถลงการณ์ทางการเมืองนั้น ถือเป็ นพื้นฐานสาคัญของการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง จนอาจเรี ยกว่าเป็ นการแสดงออกขั้นพื้นฐานหากจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
ขบวนการนักศึกษา เนื่ องจากแถลงการณ์น้ นั ในบางครั้งก็ทาหน้าที่ในการเปิ ดพื้นที่หรื อส่ งต่อการ
เคลื่ อ นไหวให้ กิ จ กรรมรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น แถลงการณ์ ล่ า รายชื่ อ ฯ เป็ นต้น หรื อ ในอี ก กรณี
แถลงการณ์ทางการเมืองนั้นก็มีความเป็ นเหตุเป็ นผลและสิ้ นสุ ดในตัวเอง
กล่ าวคื อ แถลงการณ์ ทางการเมื องมักจะประกอบด้วย การกล่าวถึ ง
บริ บททางการเมืองที่นกั ศึกษามองเห็ น ส่ วนของการวิเคราะห์ความเป็ นมาและความเป็ นไปที่จะ
เกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง ข้อ สรุ ป ในการวิ เ คราะห์ บ ริ บ ททางการเมื อ งเหล่ า นั้น ในขณะเดี ย วกัน ก็ ย งั คง
ประกอบด้วยข้อเรี ยกร้ องต่อสังคม รัฐบาล หรื อมหาวิทยาลัย ในการแสดงความต้องการบางอย่าง
อย่างมีนยั ยะสาคัญ
เหตุผลที่แถลงการณ์ทางการเมืองของขบวนการนักศึกษา หรื อองค์กร
นักศึกษา มีความสาคัญในอดีต น่าจะประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ความเชื่ อมัน่ ต่อขบวนการนักศึกษา
ในอดี ต ในการท าหน้ า ที่ ช้ ี น าสั ง คม (Historical) โดยเฉพาะองค์ ก รที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
ประวัติศาสตร์ อย่าง สนนท. หรื อ อมธ. ส่ วนที่สองคงเป็ นเพราะแถลงการณ์ น้ นั มี ลกั ษณะที่ เป็ น
ทางการ (Officially) โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็ นแถลงการณ์จากองค์กรที่ได้รับเลือกตั้งจากนักศึกษา
องค์กรเหล่านี้ จะมีความเป็ นตัวแทนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาทันที ซึ่ งจะยิ่งทาให้เกิ ดอานาจหน้าที่
(Authority) และความชอบธรรม (Legitimacy) ที่จะแสดงออกซึ่ งความคิดของนักศึกษา และสาม
เพราะไม่มีทุกคนหรื อทุกองค์กรจะสามารถเข้าถึ งการเผยแพร่ ความคิดผ่านสื่ อมวลชนได้โดยง่าย
เหตุผลสองส่ วนแรกจึงเป็ นที่มาให้สื่อมวลชนในอดีตให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ แถลงการณ์ทาง
การเมืองขององค์กรกลางนักศึกษา
ดัง นั้นแล้ว เมื่ อเหตุ ผ ลสามข้อ ทั้ง ในมุ ม ประวัติ ศ าสตร์ ความเป็ น
ทางการ และสื่ อ มวลชน นั้น ท าให้แ ถลงการณ์ ท างการเมื อ งในอดี ต มี ค วามส าคัญ แต่ ก ระนั้น
เมื่ อบริ บทของทั้ง 3 ข้อเปลี่ ยน แถลงการณ์ ทางการเมื องในปั จจุ บนั จึ งค่อย ๆ ลดความสาคัญลง
ทั้งในแง่การถอยห่ างจากความเชื่ อมโยงกับขบวนการนักศึกษาในอดีต และสื่ อใหม่ หรื อสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่เข้ามาแทนที่สื่อมวลชน ประเภทหนังสื อพิมพ์ การตีพิมพ์จึงไม่มีความสาคัญอีกต่อไป
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เพราะฉะนั้น จึงแปลว่า ขบวนการนักศึ กษาอาจไม่จาเป็ นต้องอาศัย
ความเป็ นทางการและอ านาจหน้า ที่ (Authority) ขององค์ก รในการเผยแพร่ ค วามคิ ด และท่ า ที
ทางการเมืองอีกต่อไป หากแต่ทุกคนหรื อทุกกลุ่มก็สามารถจะออกแถลงการณ์ หรื อแสดงท่าทีทาง
การเมืองได้เองแล้ว แถลงการณ์ ของ สนนท. หรื อ อมธ. จึงถูกลดความสาคัญลงกลายเป็ นเพีย ง
เครื่ องมือพื้นฐานเท่านั้น ซึ่ งไม่ได้การันตีผลลัพธ์หรื อผลกระทบ (Effect) จากข้อเรี ยกร้องแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็ นเพียงเครื่ องมือขั้นพื้นฐานในการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง แต่ก็ยงั ต้องถื อว่า อมธ. ยังคงมีอานาจหน้าที่ ในการออกแถลงการณ์ทางการเมืองอยู่
แต่จะส่ งผลกระทบอย่างไรหรื อมีความชอบธรรรม (Legitimacy) แค่ไหนนั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั บริ บททาง
การเมื อ ง เนื้ อ หาข้อ เรี ย กร้ อง เหตุ ผ ลของแถลงการณ์ และผูใ้ ห้ ค วามชอบธรรมด้วย โดยใน 3
กระบวนการแรกนั้น ส่ วนใหญ่ จะขึ้ นอยู่ก ับ ผูร้ ่ า งแถลงการณ์ ฉ บับนั้น และบริ บ ททางการเมื อง
ขณะนั้นว่าชัดเจนเพียงไร ส่ วนกระบวนการสุ ดท้าย ในการหาผูใ้ ห้ความชอบธรรม คงไม่ใช่ สิ่งใด
นอกเสี ยจากการขอความร่ วมมือองค์กรนักศึกษาอื่น ๆ มาร่ วมลงชื่ อหรื อแถลงการณ์ร่วมกับองค์กร
ทั้ง จากภายในมหาวิทยาลัย เดี ยวกัน หรื อแม้กระทัง่ การพยายามจะมี แถลงการณ์ ร่วมกับองค์ก ร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย
เนื้ อหาของแถลงการณ์ น้ นั อมธ. มักจะมีแนวทางในช่ วงบริ บทของ
ความขัดแย้งทางการเมื องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา ในลักษณะการเป็ นองค์กรกลางของ
นักศึกษาซึ่งทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ตวั แทนของนักศึกษากลุ่มหนึ่ ง
กลุ่มใด จึงต้องพยายามเป็ นกลางทางการเมืองให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้นกั ศึกษาเข้าไปอยูใ่ นวงของ
ความขัดแย้งเสี ยเอง ดังนั้น จึงมักมีคาวิพากษ์วิจารณ์อยูบ่ ่อยครั้งต่อแถลงการณ์ อมธ. ในช่วงปี พ.ศ.
2552 – 2553 ว่า เป็ นแถงการณ์ที่บอบบางและไม่ได้ช้ ีนาอะไรสังคมเลย
ทั้ง นี้ ข้อสั ง เกตจากการเปลี่ ย นแปลงเนื้ อหาของแถลงการณ์ อมธ.
ในระยะหลัง โดยเฉพาะ ในช่ วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 ที่ดูเหมือนจะมีความชัดเจนในเนื้ อหามากขึ้น
พร้ อมทั้งข้อเรี ยกร้ องที่เด็ดขาด เช่ น แถลงการณ์ อมธ. ต่อกรณี พ.ร.บ.นิ รโทษกรรม เมื่ อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2556 ซึ่ ง ออกร่ วมกับสภานักศึ กษา โดยมี เนื้ อหาที่ มีประเด็ นมากกว่าการแสดงท่า ที
ต่อต้านคอรัปชัน่ อย่างที่หน่วยงานอื่น ๆ ให้ความสนใจกัน แต่เป็ นการมีขอ้ เสนอให้นิรโทษกรรมแต่
เฉพาะบรรดาการกระทาของประชาชนอันเนื่ องมาจากการชุมนุ มทางการเมืองหรื อการแสดงออก
ทางการเมือง ซึ่ งมีนอ้ ยกลุ่มนักที่เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ในขณะนั้น
นอกจากนี้ เมื่อทาการวิเคราะห์เนื้ อหาและการออกแถลงการณ์ในแต่
ละฉบับ จะพบว่า เนื้ อหาของแถลงการณ์ น้ นั มี ความสัมพันธ์ ข้ ึ นอยู่กบั สามส่ วน คือ นายก อมธ.
คณะกรรมการบริ หาร (ทีมงาน) และคนร่ างแถลงการณ์ ซึ่ งหากปี ไหน นายก อมธ. มีความกล้าที่ จะ
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เคลื่อนไหวทางการเมืองมาก ก็ทาให้คณะกรรมการบริ หารมีโอกาสที่จะคิดอย่างเป็ นอิสระมากขึ้น
และทาให้คนร่ างแถลงการณ์ สามารถเขียนแถลงการณ์ ที่มีเนื้ อหาชัดเจนได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้
เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไป จึงทาให้ทราบว่า ทีมงานที่ร่างแถลงการณ์ทางการเมืองให้ อมธ. ในปี พ.ศ.
2556 – 2557 นั้น อันที่จริ งแล้ว ส่ วนหนึ่ งก็เป็ นนักกิ จกรรมกลุ่ม LLTD ที่มีความสัมพันธ์กบั อมธ.
ในแง่ของการทากิจกรรมสัปดาห์นิทรรศการการเมืองร่ วมกัน นัน่ เอง
(3) การเคลื่อนไหวด้านสิ ทธิสวัสดิการนักศึกษา ได้กลายเป็ นอีกหนึ่ง
ประเด็นที่ นักกิจกรรมใน อมธ. ให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิมาก ด้วยเหตุผล 2
ประการ
หนึ่ ง คื อ การท าให้นัก ศึ ก ษาสนใจการเมื องจากภายในสู่ ภายนอก
กล่าวคือ ตีความทางการเมืองให้ขยายไปสู่ พ้นื ที่การเมืองในมหาวิทยาลัย จาเป็ นต้องแก้ปัญหาความ
ขาดแคลนจิ ตส านึ ก ในการสนใจกิ จกรรมทางการเมื องเสี ย ก่ อน หลายครั้ งที่ ก ารจัดเสวนาหรื อ
กิ จกรรมทางการเมื องไม่ไ ด้รับความสนใจจากนักศึ กษา ทาให้เกิ ดแนวคิ ดหนึ่ ง ว่า การจะทาให้
นักศึกษาสนใจการเมือง จาเป็ นอย่างยิง่ จะต้องให้นกั ศึกษารู ้สึกว่าการเมืองอยูใ่ นชี วิตของเขา ตื่นตัว
ในการเคลื่ อ นไหวเพื่ อปกป้ องสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ข องตัว เอง และน าไปสู่ ก ารเคลื่ อ นไหว
ภายนอกมหาวิทยาลัยในภายหลัง ซึ่ งประเด็นดังกล่าวยิง่ ชัดเจนเมื่อเรากล่าวถึง การเรี ยกร้องเรื่ องการ
จัดการหอพักนักศึกษา การคัดค้านการปรับขึ้นค่าเทอม การคัดค้านโรงอาหารของ CP ไปจนถึงการ
ต่อสู ้คดั ค้านการแปรรู ปมหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หรื อ ม.นอกระบบ
หากจะยกตัวอย่างในประเด็นนี้ ครั้ งหนึ่ ง เมื่ อราวปลายปี การศึ กษา
2552 มีการเคลื่อนไหวประท้วงการดาเนินการของสานักงานทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11
ในประเด็นเรื่ องหอพักนักศึกษา โดยมีชนวนเหตุจากหลากปั จจัย ซึ่ งต้องเข้าใจก่ อนว่า สานักงาน
ทรั พ ย์สิ นฯ ถื อเป็ นหน่ วยงานภายในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ มี ล ัก ษณะไม่ ใ ช่ ส่ วนราชการ
แต่เป็ นการจัดตั้งขึ้ นมาเพื่อให้บริ หารจัดการ รวมถึ งจัดเก็บรายได้ของทรั พย์สินอันเกิ ดการสร้ าง
ในช่วงกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ปี พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะ ซึ่ งรัฐบาลได้ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นผูด้ ูแล มีทรัพย์สินหลัก ๆ คือ หอพักนักศึกษา และบรรดาสนามกีฬา โรงยิมต่าง ๆ
มูลเหตุของการเรี ยกร้องเรื่ องดังกล่าว เกิดการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ค่อยเป็ นที่ พอใจของนักศึกษา กล่าวคือ มีปัญหาเช่ นหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีราคาแพงเมื่อเทียบกับหอพักของเอกชน มิหนาซ้ าการ

11

ต่อมาเปลี่ยนชื่อและโครงสร้างเป็ น สานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬา โดยยุบรวมกับศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปรับ ปรุ ง หอพัก ยังมี ก ารเรี ย กเก็ บค่ าเข้าพัก เพิ่ มในราคาที่ ไม่เหมาะสมกับ การปรั บปรุ ง และยังมี
ประเด็นเรื่ องการสร้างหอพักกึ่งเอกชนโดยสานักงานทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ชื่อ “TU
Dome” ซึ่ งเกิ ดปั ญหาผูร้ ั บเหมาทิ้ง งานและหอพัก สร้ า งเสร็ จไม่ ตรงตามกาหนด แต่ย งั คงเปิ ดให้
นักศึกษาเข้าไปจองห้องพักแม้วา่ จะสร้างเสร็ จไม่สมบูรณ์ เป็ นต้น รวมไปถึง การไล่นกั ศึกษาออก
จากหอพักในช่วงระหว่างการสอบปลายภาคของภาคเรี ยนที่ 2/2552 เพื่อให้นกั กีฬาที่มาแข่งขันกีฬา
แม่โดมเกมส์เข้าพัก และการจับสลากนักศึกษาที่มีสิทธิ อยูใ่ นหอพักฯ ต่อในปี การศึกษาถัดไป
การเรี ยกร้ องครั้ ง นั้น นาโดยสภานักศึ ก ษาฯ คณะกรรมการหอพัก
นักศึกษา (กพน.) และ อมธ. ตั้งเวทีพบเด็กหอพบอธิ การบดีที่ลานหน้าโรงอาหารกลาง ในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เข้าร่ วมชี้แจงประเด็น ได้แก่ อธิ การบดี รองอธิ การฝ่ าย
การนัก ศึ ก ษา ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายทรั พ ย์สิ น รวมถึ ง ผูจ้ ัด การส านัก งานจัด การทรั พ ย์สิ น มธ.
โดยได้รับความสนใจจากนัก ศึกษาถึ งประมาณ 500 คน (คณะกรรมการหอพักนัก ศึกษา, 2553)
มีการปราศรัยโดยนักศึกษา ไปจนถึงการซักถามโดยนักศึกษาที่ถื อว่าดุ เดื อดมาก ถึ งกับมีผบู ้ นั ทึ ก
กรณี ดงั กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมีการอภิปรายตอบโต้นกั ศึกษาอย่างดุเดือดเช่นกัน
เป็ นที่น่าสนใจว่านักศึกษาที่สนใจร่ วมกิ จกรรมในครั้งนั้นถื อว่าเป็ น
ตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับกิ จกรรมทางการเมืองอื่ น ๆ จึงอาจเป็ นสิ่ งที่ยืนยันได้ประการหนึ่ งว่า
นักศึกษามีแนวโน้มจะสนใจเรื่ องใกล้ตวั เรื่ องที่พวกเขาได้รับความเดือดร้อนมากกว่า เรื่ องการเมือง
ที่ ห่ า งออกไป และนอกจากนี้ การประท้ว งและวิ ว าทะระหว่า งนัก ศึ ก ษากับ อาจารย์ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่ องของสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
นัก ศึ ก ษาที่ อยู่เหนื อพันธนาการของระบบอาวุโสของอาจารย์และอิ ท ธิ พ ลของผูบ้ ริ หาร หรื อมิ
เช่นนั้น ก็คือความสัมพันธ์ในรู ปแบบผูใ้ ห้บริ การ-ผูร้ ับบริ การ ตามหลักบริ การสาธารณะ ไปจนถึง
ความสัมพันธ์แบบผูผ้ ลิตกับลูกค้า ตามรู ปแบบของการแปรรู ปมหาวิทยาลัยไปเป็ นเอกชน
เหตุ ผ ลข้อ ที่ ส อง ส าหรั บ การปรั บ ตัว ไปเคลื่ อ นไหวในด้า นสิ ท ธิ
สวัสดิการนักศึกษา ก็คือการทาหน้าที่ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา โดย
ในประเด็นนี้ จาเป็ นต้องอธิ บายบริ บทของการเลื อกตั้งภายในมหาวิทยาลัย และการแข่งขันของ
พรรคนักศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
ประเด็ นเรื่ องบทบาทหน้าที่ ของ อมธ. ในระยะหลังที่ ไม่ มี ผลงานที่
ชัดเจนในการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง หรื อกิ จกรรมที่ โดดเด่ น ประกอบกับงานที่ เป็ นลักษณะงาน
ประจา และงานเดิม ๆ เช่น งานกีฬาเพื่อนใหม่ (Freshly Games) งานรับเพื่อนใหม่ งานกิจกรรมประจา
(Event) อื่น ๆ ถูกให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก จนทาให้ถูกมองว่าไม่มีผลงานในเชิ งนโยบายที่เป็ นชิ้ น
เป็ นอันและสร้างความเปลี่ยนแปลงในธรรมศาสตร์ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หาร อมธ. จึงไม่ค่อย
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ได้รับความสนใจ และเป็ นเหตุหนึ่งที่ทาให้ พรรคธรรมเพื่อโดม แพ้การเลือกตั้งในปี 2551 และมีพรรค
เคียงโดมเข้ามาบริ หารงานต่อในปี การศึกษา 2551
ในปลายปี การศึกษา 2551 ประเด็นเชิงนโยบายได้ถูกหยิบยกมาพูดถึง
อีกครั้ง เพื่อพยายามหาจุดสนใจให้กบั อมธ. โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อสิ่ งที่เรี ยกว่าประชานิยมกาลังเป็ น
ที่ พู ด ถึ ง ในสั ง คมการเมื อ ง สั ง คมธรรมศาสตร์ ก็ ต้อ งการความเป็ นประชานิ ย มในแง่ น โยบาย
สวัสดิ การของนักศึกษาเช่ นกัน ดังที่ ชัยวุฒิ ตันไชย อธิ บายไว้ว่า “เรามาทาเรื่ องการเมืองภายใน
มหาวิ ท ยาลัย ก็ คื อ เรื่ อ งสิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารนัก ศึ ก ษา เพราะการเลื อ กตั้ง มัน สู ้ ก ัน ด้ว ยนโยบายเพื่ อ
นักศึกษา” (ชัยวุฒิ ตันไชย, สัมภาษณ์, 22 กรกฏาคม 2559)
แม้วา่ การเคลื่อนไหวด้านสิ ทธิ สวัสดิการนักศึกษาจะเป็ นเรื่ องขายฝัน
และประชานิ ยม แต่ก็ยงั คงเป็ นภาพสะท้อนที่เห็นผลลัพธ์ได้ชดั เจน และตรงกับความต้องการของ
นัก ศึ กษาส่ วนหนึ่ ง และถึ งแม้ว่า การเป็ น อมธ. จะท าได้เพีย งเป็ นเสี ย งสะท้อนจากนัก ศึ กษาถึ ง
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เพื่อดึงดันหรื อเรี ยกร้องให้มีสิ่งที่เป็ นประโยชน์สาหรับนักศึกษา แต่นโยบาย
บางอย่างก็ ถู ก ส่ ง ต่ อและเห็ นผลลัพ ธ์ อย่า งชัดเจนในปี ต่ อ ๆ มา เช่ น ประเด็ นเรื่ องการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมของหอพัก TU-dome เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบทบาทของ อมธ. จะดูให้ความสนใจกับปั ญหา
สิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารนัก ศึ ก ษามากขึ้ น ในระยะหนึ่ ง แต่ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ว่า นั่น คื อ การตอบสนองต่ อ
การเมืองภายในมหาวิทยาลัย ที่แข่งขันกันด้วยนโยบายและผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักศึ กษา เพราะฉะนั้นแล้ว ในเมื่อการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีแค่องค์การ
นักศึกษาเพียงอย่างเดียว การปรับบทบาทของสภานักศึกษาจึงถูกนามาเป็ นตัวแปรในการแข่งขันเชิ ง
นโยบายและผลงานนี้เช่นกัน
2) การเมื อ งภายในมหาวิ ท ยาลัย ส่ ง ผลต่ อ กิ จ กรรมทางการเมื อ งของ
องค์กรนักศึกษา กรณี ศึกษา บทบาทที่เพิ่มขึ้นของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งการเมื อ งและบทบาทการเคลื่ อ นไหวของ
นัก ศึ ก ษา แม้ว่า ส่ ว นหนึ่ ง จะเกิ ด จากสถานการณ์ ท างการเมื องภายนอกที่ เอื้ อต่ อโอกาสในการ
เคลื่อนไหว แต่อีกส่ วนหนึ่ งก็ยงั คงต้องวิเคราะห์จากการเมืองภายในมหาวิทยาลัยที่ผลักดันให้เกิ ด
การเคลื่ อนไหวที่ชัดเจนขึ้ นเช่ นกัน เพราะสถานการณ์ ของการมีคู่แข่งในการช่ วงชิ งบทบาททาง
การเมื องและสังคมขององค์ก รนักศึ กษา ทาให้แต่ละองค์กรต้องมี การแสดงตัวตน ผลงาน และ
ความคิดที่ทนั ต่อสถานการณ์อยูเ่ สมอ
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กรณี ของสภานักศึ กษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งแต่เดิ ม ช่ วงก่ อนปี
2553 ค่อนข้างจะมีบทบาทขององค์กรที่ไม่ตื่นตัว (Passive) กล่าวคือ เน้นการทางานประจาปี ตาม
วงรอบของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะการพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณ
จาก อมธ. อีกชั้นหนึ่ง ในฐานะฝ่ ายตรวจสอบ ซึ่ งในช่วงระหว่างนั้น งานด้านการเป็ นกระบอกเสี ยง
ให้นกั ศึกษายังไม่มีผลงานที่ชดั เจน
จนกระทั่ง การเข้า มามี บ ทบาทของสภานัก ศึ ก ษา ที่ มี ต ัว บ่ ง ชี้ ของการ
เปลี่ยนแปลง คือ จานวนการออกแถลงการณ์ทางการเมือง และประเด็นการเรี ยกร้องสิ ทธิ สวัสดิการ
นัก ศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง การปรากฏตัว ต่ อ สื่ อ มวลชน ทั้ง ในแง่ ข องตัว บุ ค คลและข่ า วจาก
แถลงการณ์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั โดยปั จจัยที่เอื้อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้ ส่ วนแรกเกิดจาก
ปั จจัย การเมืองของกิ จกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันเชิ งนโยบายและผลงาน
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่ วนที่สองที่ตามมา คือ ปั จจัยภายในองค์กร ในเรื่ องของทรัพยากรบุคคลที่
มี ค วามกระตื อ รื อร้ น (Active) ต่ อ การท ากิ จกรรมมากขึ้ น และส่ ว นที่ ส าม คื อ สถานการณ์ ท าง
การเมื องภายนอก และการเปลี่ ย นผ่า นไปสู่ ม หาวิท ยาลัย นอกระบบ ที่ เอื้ อต่ อการมี ป ระเด็ นให้
นักศึกษาต้องแสดงออก (Take Action) ดังที่ เจนวิทย์ อดีตสภาชิกสภานักศึกษา มธ. ปี พ.ศ. 2555 –
2556 ได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่ (เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559)
นัน่ คือการเปลี่ยนแปลงของสภา เราได้คนคุณภาพมากขึ้น และเราหาเสี ยงกันแบบ
คนจะมาเป็ นรัฐบาล (เหมือน อมธ.) และ บังเอิญบริ บททางการเมืองมันเอื้อให้เราต้องให้
ความเห็น ต้อง Take action ต้องมีส่วนร่ วมกับบริ บทข้างนอกของมหาวิทยาลัย ในส่ วนนี้
มันเลยทาให้เห็นบทบาทของสภามากขึ้น
เพื่อวิเคราะห์ บริ บทของความเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็ นเหตุ เป็ นผล จึ งอาจ
สามารถ อธิ บายได้ แยกเป็ นรายละเอียดได้ ดังนี้
(1) ปั จจัยการเมืองของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยที่นกั ศึกษาส่ วน
หนึ่ ง อยากท ากิ จกรรมการเมื องในองค์ก ารนัก ศึ ก ษามากกว่า จะแค่ ท ากิ จกรรมในกลุ่ ม กิ จกรรม
ธรรมดา เนื่ องจากองค์กรเหล่ านี้ มี ทรั พยากรให้พ วกเขาหยิบ ใช้ใ นการท ากิ จกรรมทางการเมื อง
มากกว่า องค์กรเหล่านี้ เป็ นที่รู้จกั และมีความชอบธรรมบางอย่างในการเป็ นกระบอกเสี ยงให้พวก
เขาเคลื่อนไหวหรื อทาตามอุดมการณ์ความคิดได้ง่ายขึ้น และสาม องค์กรเหล่านี้ มีตาแหน่งแห่ งที่ให้
พวกเขาเอาไว้สร้างชื่อเสี ยงให้กบั ตนเองได้ในปั จจุบนั และอนาคต ทั้งนี้ ตรรกะเบื้องต้นเหล่านี้ อาจ
ไม่ได้เหมารวมไปถึงนักกิจกรรมบางกลุ่มที่เพียงแค่ตอ้ งการจะใช้เวลาว่างในการทากิจกรรม หรื อ
เพียงแค่มาทากิจกรรมตามเพื่อน หรื อแรงขับเคลื่อนด้านอื่น ๆ
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ดังนั้นแล้ว เมื่ อพิจารณาจากตรรกะดังกล่ าว เราจึ งเห็ นความสาคัญของ
อมธ. และสภานักศึกษา ที่ทาให้นกั กิจกรรมนักศึกษาหมายปองในการเข้าไปมีตาแหน่งแห่ งที่ในนั้น
แต่ทว่าการคัดกรองคนเข้าไปทากิจกรรมในสององค์กรนี้ ก็มีความแตกต่างกัน โดยสิ้ นเชิ ง เนื่ องจาก
ระบบการเลื อกตั้งและพรรคการเมืองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความสาคัญต่อนักกิ จกรรม
กลุ่มดังกล่าว ดังนี้
การเลื อ กตั้ง อมธ. นั้น เดิ ม ที ใ นช่ ว งปี การศึ ก ษา 2549 – 2554
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา พ.ศ. 2522 ได้ ก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง เป็ น
“คณะกรรมการบริ หาร อมธ.” โดยเลื อกเป็ นพรรค แบบเหมาทั้งพรรค รวมคะแนนทั้งศูนย์รังสิ ต
และท่าพระจันทร์ และกาเลื อกได้เพียงเบอร์ เดี ยว (Simple Majority Election) เช่ น พรรคธรรมเพื่อ
โดมเบอร์ 1 พรรคเคียงโดม เบอร์ 2 เป็ นต้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าว มีพรรคที่เป็ นคู่แข่งกันมาเพียง
2 พรรค คือ พรรคธรรมเพื่อโดม และพรรคเคียงโดม จนกระทัง่ ปี การศึกษา 2555 ก็เริ่ มมีการเปลี่ยน
ระบบการเลือกตั้ง เป็ นการเลือกตั้ง “นายก อมธ.” เพียงคนเดียว โดยไม่จาเป็ นว่าต้องสังกัดพรรคใด
และเป็ นการเลือกแบบเรี ยงลาดับความชอบ (Absolute Majority Election) ขณะที่ตาแหน่งอุปนายก
อมธ. ท่าพระจันทร์ จะเลื อกตั้งแยกไปอีกคน แต่ทว่าระบบดังกล่าว ท้ายที่สุดแล้ว ในทางปฏิ บตั ิก็
ยังคงอยูภ่ ายใต้การครอบงาโดยพรรคนักศึกษา ซึ่ งมีพรรคที่ชนะตลอดทุกการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี 2544
เพียงพรรคเดียว คือ พรรคธรรมเพื่อโดม ยกเว้นปี 2551 เพียงปี เดียวที่ผชู้ นะการเลือกตั้งมาจากพรรค
เคียงโดม
การเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภานัก ศึ ก ษา เดิ มที แบ่ ง การเลื อกสมาชิ ก
ออกเป็ น 2 ประเภท (1) ประเภทที่มาจากพรรค และ (2) ประเภทที่มาจากตัวแทนคณะ ซึ่ งประเภท
หลังนี้มกั จะไม่ค่อยมีการแข่งขันในการเลือกตั้งนี้เท่าไหร่ จนอาจได้สมาชิ กที่ไม่ได้กระตือรื อร้น ใน
การทางานมากนัก จนกระทัง่ มีการเปลี่ ยนระบบการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาฯ ในปี 2554 ที่เปลี่ยนไป
เป็ นระบบเลื อกเป็ นพรรคแบบสัดส่ วน (Party List) โดยรวมคะแนนจากทุ ก ศูนย์ม าจัดสรรที่ นั่ง
ให้กบั สมาชิ กของแต่ละพรรค และต่อมาก็ได้เปลี่ ยนเป็ นระบบสัดส่ วน (Party List) แบบแบ่งเป็ น
ศูนย์รังสิ ต 50 ที่นงั่ ท่าพระจันทร์ 30 ที่นงั่ และลาปาง 20 ที่นงั่
การเปลี่ ยนแปลงระบบการเลื อกตั้งที่เกิ ดขึ้น ได้สร้ างความเปลี่ ยนแปลง
ให้กบั องค์กรของนักศึกษามาก กล่ าวคือ ระบบสัดส่ วนได้ทาให้ระบบพรรคการเมืองนักศึกษามี
บทบาทขึ้น ประกอบกับมีนกั ศึกษาอยากก้าวเข้าสู่ การเลือกตั้งสภานักศึกษามากขึ้น เนื่องจากโอกาส
ของระบบการเลือกตั้งที่เปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าไปทางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาคณะทาง
สั ง คมศาสตร์ ที่ ส นใจเรื่ องการเมื อง ดัง ที่ เจนวิ ท ย์ ได้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ว้ว่า (เจนวิท ย์ เชื้ อสาวะถี ,
สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559)
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การเปลี่ ยนจากระบบตัวแทนเป็ นระบบสัดส่ วน เพราะ เครื อข่ายมันเยอะขึ้น คื อ
ตัวแทนพรรคต่าง ๆ ที่ หาเสี ยงกัน พอสภาพที่ แต่ละพรรคมี หลายคณะมารวมกัน แต่ล ะ
พรรคก็มีเครื อข่ายของตัวเอง และผมเข้าใจว่านี่คือการดึงดูดคนมาใช้เสี ยง ถ้าระบบเลือกตั้ง
เปลี่ยนแบบนั้น แปลว่าระบบมันจริ งจังขึ้น
ดัง นั้น เราจึ ง เห็ น ปรากฏการณ์ ที่ ส าคัญ ในการเลื อ กตั้ง สภานัก ศึ ก ษา
ปี การศึกษา 2554 ที่มีพรรคการเมืองนักศึกษาเกิดขึ้นจานวนมาก การหาเสี ยงมีสีสันในรอบหลายปี
มีการตั้งชื่อพรรค/ป้ ายหาเสี ยงที่เสี ยดสี ลอ้ เลียนพรรคการเมืองในแวดวงการเมืองไทย เช่น มีการตั้ง
พรรคคอนเซอร์ เวทีฟ ที่มีป้ายหาเสี ยงสี ฟ้าคล้ายกับป้ ายหาเสี ยงของพรรคประชาธิ ปัตย์ พรรคเพื่อ
ไทยเพื่อธรรม ที่มีป้ายหาเสี ยงสี แดงคล้ายกับพรรคเพื่อไทย พร้อมสโลแกน “นอมินีของนักศึกษา”
หรื อแม้กระทัง่ พรรครักษ์โดม ที่ชูสโลแกน “ผมขอเป็ นฝ่ ายค้าน” คล้ายกับการหาเสี ยงของคุณชูวิทย์
เป็ นต้น ในขณะที่การเลือกตั้งนายก อมธ. ที่ค่อนข้างได้ผชู ้ นะอย่างผูกขาด แทบจะไม่เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาภายนอกก้าวเข้าสู่ ตาแหน่งบริ หารได้เลย หากไม่ได้เป็ นการทาบทามจากพรรคใหญ่
ประการที่สอง ปั จจัยด้านบุคลากรภายในองค์กร ซึ่ งเป็ นปั จจัยต่อเนื่ องจาก
การเปลี่ ย นระบบการเลื อ กตั้ง ที่ ส ร้ า งให้ เ กิ ด การแข่ ง ขัน ทั้ง ด้ า นการผลิ ต นโยบายและด้ า น
ความสามารถของผูแ้ ข่ ง ขัน จึ ง ไม่ น่า แปลกใจหากสภานัก ศึ ก ษาในยุค ใหม่ จะท าให้ ไ ด้ค นที่ มี
ความสามารถเข้าไปทางานเป็ นจานวนที่มากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ เมื่อสภานักศึกษาเริ่ มมีบทบาทใน
พื้นที่การเมือง/กิจกรรมในมหาวิทยาลัย บรรดานักกิจกรรมนักศึกษาที่ตอ้ งการจะแสวงหาตัวตนใน
พื้นที่กิจกรรมที่กว้างขวางขึ้น หรื อต้องการทากิจกรรมบางอย่าง เพื่อบรรลุอุดมการณ์ความตั้งใจของ
ตัวเองหรื อกลุ่ม องค์กรใหม่ที่กาลังเติบโตนี้ จึงเป็ นอีกสถานที่หนึ่ งที่พร้อมด้วยทรัพยากรซึ่ งทาให้
พวกเขาสามารถบรรลุความต้องการเหล่านั้นได้ นอกเหนื อจากการเข้าไปเป็ น อมธ. ดังที่ เจนวิทย์
แสดงความคิดเห็นว่า (เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559)
ผมมี ความรู ้ สึกว่า เราสู ้กบั อมธ. ไม่ได้เราจะไปสู ้ ทาไม เราก็มาตั้งพรรคในสภา
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่ งในกระบวนการนี้ ผมคิดว่ามันได้คนเก่ง ๆ เข้ามาในสภาเยอะ
ขึ้น โดยเฉพาะรุ่ นพี่เอก พี่กอล์ฟ รุ่ นประธานตั้งแต่พี่นทั เป็ นต้นมา นัน่ คือการเปลี่ยนแปลง
ของสภา เราได้คนคุ ณภาพมากขึ้น และเราหาเสี ยงกันแบบคนจะมาเป็ นรั ฐบาล (เหมือน
อมธ.) และ บังเอิญบริ บททางการเมืองมันเอื้อให้เราต้องให้ความเห็น ต้อง Take action ต้อง
มีส่วนร่ วมกับบริ บทข้างนอกของมหาวิทยาลัย ในส่ วนนี้ มนั เลยทาให้เห็นบทบาทของสภา
มากขึ้น
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กล่าวอย่างถึงที่สุด สภานักศึกษาที่กาลังเติบโตขึ้นนั้น ไม่ได้เล่นเพียงบท
ของฝ่ ายตรวจสอบที่ทางานประจาอีกต่อไป หากแต่ทรัพยากรบุคคลที่เข้าไปทางานนั้น กลับพร้อม
จะเล่นทุกบทบาท/ทุกกิ จกรรม ที่จะทาให้พวกเขาสามารถบรรลุความต้องการข้างต้นได้ หรื ออาจ
กล่ า วได้ว่า พวกเขาไม่ ไ ด้ต้องการที่ จะเข้า ไปตรวจสอบใคร หากแต่ พ วกเขาต้องการจะเข้า ไป
เรี ยกร้ อง ไปจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงไปสร้ างบทบาทและ
ความคิดเห็นทางการเมืองที่สามารถส่ งต่อออกไปสู่ พ้ืนที่สาธารณะได้มากขึ้น ซึ่ งองค์กรดังกล่าวมี
สิ่ งที่ ตอบโจทย์พวกเขาอย่างครบถ้วน ทั้งในแง่ ของทรัพยากรสถานที่ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
และความชอบธรรมจากการเป็ นตัว แทนนัก ศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง ดัง นั้น สภานัก ศึ ก ษาในห้วงเวลา
ดังกล่าว จึงมียอดเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ในส่ วนของกิจกรรมที่จดั ขึ้นเอง เป็ นจานวน
มากกว่าปี ที่ผา่ น ๆ มา
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ยงั คงเป็ นที่ถกเถี ยง คงเป็ นเรื่ องของบทบาทหน้าที่ ที่
คาบเกี่ยวกันระหว่าง อมธ. กับสภานักศึกษา โดยเฉพาะในทางกฎหมาย (ระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
กิ จกรรมนักศึ กษา) ที่ ย งั คงหมายหมั้นให้สภานัก ศึ ก ษานั้น ทาหน้า ที่ ตรวจสอบ มากกว่าจะเป็ น
ผูจ้ ดั กิจกรรมเสี ยเอง ดังที่ เจนวิทย์ อธิ บายว่า (เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2559)
เราได้เห็นภาพอย่างหนึ่ง คือ หน้าที่มนั ขยายออกไป เกือบจะมีบางช่วงที่เราเหลื่อม
จะเป็ น อมธ. ด้วยซ้ า บางโครงการมันคือหน้าที่ อมธ. แต่เราก็อยากเท่าเที ยมและก็อยาก
แข่งขันว่านี่ คือ อมธ. ผมมีความรู ้ สึกว่า หน้าที่ที่เราเข้ามาในสภา มี คนอยากทาโน่ นทานี่
มากขึ้น เพราะเราอยากแข่งกับ อมธ.
แต่ ก ระนั้ น ข้อ กล่ า วอ้า งที่ ย ัง คงฟั ง ขึ้ น ก็ คื อ กิ จ กรรมดัง กล่ า วที่ ส ภา
นักศึกษาจัดขึ้น อาทิ การจัดเสวนาการเมือง การจัดฝึ กอบรม/บรรยายให้ความรู ้ ต่าง ๆ ก็ลว้ นเป็ น
กิจกรรมที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักศึกษาและสังคม เช่นกัน
ประการที่สาม สถานการณ์ทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย ทาให้สภา
นักศึ กษามี บทบาททางการเมื องเพิ่มขึ้ น กล่าวคื อ ในช่ วงภาวะที่สถานการณ์ ทางการเมื องเข้มข้น
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสู ง ในขณะที่ความขัดแย้งทางความคิดในเรื่ องของการเมืองก็
สู ง ตามไปด้วย บริ บ ทดัง กล่ า วท าให้สั งคมพยายามตั้ง ค าถามถึ ง ระบบการเมื องที่ ถูก ที่ ควร และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็น่าจะเป็ นหนึ่ งในสถานที่หาคาตอบนั้น ภาวะดังกล่าวได้กระตุน้ ให้สภา
นักศึกษา ทาหน้าที่ท้ งั เพื่อเสริ มย้ าบทบาทของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ต่อการเมืองไทยต่อจาก อมธ.
และในอีกแง่ คงเป็ นเพราะมันได้กระตุน้ ต่อมการเมืองของนักกิจกรรมที่เข้าไปทางานนัน่ เอง
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สภานักศึกษาในปี 2555 – 2556 เป็ นยุคที่มีเสวนาการเมืองเยอะมาก และเสวนา
ทางการเมืองเหล่านั้น เกิดขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์บริ บทภายนอก พยายามให้สติคนข้างนอก มี
งานหลายชิ้ นที่ ผ มไปเป็ นพิ ธี ก รให้ เช่ น เสวนาเรื่ อง “เหนื อเมฆ” คื อ สั ง คมเกิ ดค าถาม
มหาวิทยาลัยมีคาตอบ อี กครั้ ง คื อ ที่ หอเล็กซึ่ งเต็มทุกที่นงั่ และเลื อกตั้งหลังอภิ สิทธิ์ ยุบ
สภา มธ. มีคณะกรรมการเพื่อรณรงค์หาเสี ยงให้คนไปใช้สิทธิ เลือกตั้งเยอะ ๆ สภากับ อมธ.
ทางานร่ วมกันเป็ นครั้งแรก ในกระบวนการหาเสี ยงมีการชวนพรรคการเมืองมาขายไอเดี ย
ในมหาวิทยาลัย
บทบาทของสภานักศึ กษาที่ เกิ ดขึ้ น ไม่เพียงแค่ขยับปี กของนักกิ จกรรมสายการเมื องใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากแต่ยงั เป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่ วม
รับฟั ง เป็ นสักขีพยาน ตลอดจนเป็ นผูร้ ่ วมเคลื่ อนไหวในงานของสภานักศึกษาที่ตามมา ทั้งนี้ เนื่ อง
ด้วยสภาวะทางการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ได้ทาให้นกั ศึกษาส่ วนหนึ่ งตั้งคาถามกับ
เหตุการณ์ความรุ นแรงทางการเมืองในครั้งนั้น ที่นอกจากจะทาให้มีผเู ้ สี ยชี วิตจานวนมากแล้ว การ
เสี ย ชี วิ ต ในหลายกรณี ก็ ย งั คงหาข้อ สรุ ป ที่ ชัด เจน หรื อ หาผู ้ก ระท าผิ ด มาลงโทษไม่ ไ ด้ อัน ได้
กลายเป็ นข้อสงสัยต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย และอีกส่ วนหนึ่ งก็คงเป็ นความเห็นอกเห็นใจ
กับ บรรดาผูเ้ สี ย ชี วิต ซึ่ ง สะท้อนเชื่ อมโยงกลับไปยังภาพการชุ มนุ มทางการเมื องในอดี ต ที่ ฝ่าย
นักศึกษาและประชาชนล้วนเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรงโดยรัฐ
4.2.3.3 การปรับตัวและบทบาทที่เพิม่ ขึ้นของกลุ่มอิสระทางการเมือง
เป็ นที่ปฏิเสธไม่ได้วา่ ส่ วนของขบวนการนักศึกษาที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 คือ กลุ่มกิจกรรมประเภทกลุ่มอิสระทางการเมือง ซึ่ งเติบโตมาด้วยความ
คล่องตัวและยืดหยุน่ ขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงบริ บทภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมือง
รายวัน ความขัดแย้งทางการเมื อง เป็ นต้น ในขณะเดี ยวกันก็ได้รับอิทธิ พลสู งจากบทบาทของสื่ อ
ใหม่ โดยเฉพาะประเภทสื่ อสั ง คมออนไลน์ ที่ เข้า มากระตุ ้นให้ก ลุ่ ม องค์ก รเล็ ก ๆ อย่า งไม่ เป็ น
ทางการ สามารถมี พ้ื น ที่ ใ นการเคลื่ อ นไหวได้ท ัด เที ย มกับ องค์ ก รใหญ่ ๆ ดัง จะได้ก ล่ า วถึ ง
รายละเอียดต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในแง่องค์กรของกลุ่มอิสระต่าง ๆ พบว่า การทางานค่อนข้างมีความ
เป็ นอิสระและลดบทบาทของลักษณะแบบรุ่ นพี่รุ่นน้องมากขึ้น (Seniority) ในขณะเดียวกันสายการ
บัง คับ บัญชา (Hierarchy) ในหลาย ๆ กลุ่ ม ที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ก็ ถู ก ให้ค วามส าคัญน้อยลง และมี ก าร
จัดรู ปแบบขององค์กรแบบใหม่ ดังกรณี ศึกษาของกลุ่มธรรมศาสตร์ เสรี เพื่อประชาธิ ปไตย (LLTD)
และสภาหน้าโดม ซึ่ งมีลกั ษณะขององค์กรกลุ่มอิสระแบบใหม่ ดังนี้
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1) องค์กรที่ลดความสาคัญของสายบังคับบัญชา (Hierarchy)
การท างานแบบองค์ก รแบนราบ (Flat Organize) ของกลุ่ ม LLTD ซึ่ ง
ปฏิเสธรู ปแบบองค์กรแบบเดิม ๆ ที่จะต้องมี ตาแหน่งต่าง ๆ อาทิ เลขาธิ การ โฆษกฯ ฝ่ ายวิชาการ
ฯลฯ เปลี่ยนไปเน้นการทางานแบบตัวงานเป็ นหลัก (Task-Oriented) กล่าวคื อ เป็ นการทางานใน
ลักษณะของการบริ หารโครงการ (Project Manager) ที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มสามารถเข้าไป
ทาโครงการ (Project) ของตัวเองในฐานะผูป้ ระสานงานได้ ส่ วนสมาชิ กที่เหลือก็มีสิทธิ ที่จะเลือก
เข้าไปทางานชิ้นนั้นหรื อไม่ก็ได้ ซึ่ งปราบอธิ บายว่า เป็ นรู ปแบบที่สร้างผูน้ าตามธรรมชาติ (Natural
Leader) ให้กบั กลุ่มดังคาอธิ บายที่วา่ (ปราบ เลาหะโรจนพันธ์,สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2559)
กลุ่ม LLTD เป็ นกลุ่มนักศึกษาปี หนึ่ งปี สองที่เคยร่ วมกิจกรรมกับ TCAD แล้วแยก
ออกมาตั้งกลุ่มใหม่ ในด้านวัฒนธรรมองค์กรภายใน LLTD ปฏิเสธระบบกลุ่มกิจกรรม นศ.
รู ปแบบเดิ ม ๆ เช่น การแต่งตั้งตาแหน่งภายในองค์กร รู ปแบบการประชุ มแบบเดิ ม ๆ การ
จัดกิ จกรรมแบบเดิ ม ๆ และทดลองการใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดกิ จกรรม ไม่ว่าจะเป็ น
การระดมทุ นจากคนหมู่ ม ากผ่า น Event หรื อขายสิ นค้าเป็ นหลัก การสร้ าง Media ของ
ตนเองให้เข้มแข็ง เช่น Facebook fanpage และวัฒนธรรมองค์กรที่ยดื หยุน่ ขึ้น
ในขณะที่องค์กรบางประเภทที่แม้จะลดความมีสายบังคับบัญชาลง แต่ก็มี
ลักษณะของการทางานแบบธรรมชาติมากกว่า โดยไม่ได้มีการจัดองค์กรใด ๆ ซึ่ งมักเป็ นองค์กรที่มี
ขนาดเล็กหรื อไม่ได้มีความเป็ นองค์กรเลย แต่เป็ นการทางานของนักกิจกรรมไม่กี่คน หรื อคนเดียว
ที่ปฏิบตั ิการแบบลงมือทาโดยไม่มีการวางแผนมากนัก มีลกั ษณะการปฏิบตั ินิยม (Pragmatism) เช่น
การกระโดดเข้าไปประท้วง หรื อขึ้นไฮปาร์ ค แสดงความคิดเห็ น เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั ต้องถื อว่า
ความก้าวไกลของเทคโนโลยีการสื่ อสารไม่ได้มี “ความเป็ นองค์กร” เป็ นเงื่ อนไขแรกของการส่ ง
สารอีกแล้ว หากแต่เพียงแค่นกั ปฏิบตั ิเพียงคนเดียวก็สามารถส่ งสารของการเคลื่อนไหวออกไปได้
ดังเช่นที่สังคมภายนอกจะคุน้ กับชื่อของ “(จ่า)นิว หรื อนายสิ รวิชญ์ เสรี ธิวฒั น์” มากกว่าชื่ อของกลุ่ม
สภาหน้าโดม นัน่ เอง
2) วัฒนธรรมองค์กรของการเคลื่อนไหวแบบเดิมที่ถูกท้าทาย
สิ่ ง ที่ คู่ ก ัน มากับ โครงสร้ า งองค์ ก รของขบวนการ เป็ นสิ่ ง ที่ ค ล้า ยกับ
นักวิชาการที่ศึกษาองค์การ เรี ยกว่า วัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็ นตัวกาหนด
วิถีชีวิต รู ปแบบ และความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่นเดียวกับองค์กรหรื อกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ก็
ย่อมมีวถิ ีชีวติ และรู ปแบบที่ต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม โดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การกาหนดวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้
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ข้อสังเกตจากการศึกษา พบว่า แนวคิดพื้นฐานเหล่านี้ เป็ นประเด็นทาให้
เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรอยูเ่ ป็ นประจา โดยในช่วงเวลาที่ศึกษามีชุดวัฒนธรรมการเคลื่อนไหว
ตามความคิดหลัก ๆ ซึ่ งจาแนกตามความเห็นของผูว้ ิจยั ได้แก่ ชุ ดความคิดการเคลื่ อนไหวแบบเก่า
หรื อ มรดกตกทอดจากการขบวนการสังคมนิ ย ม (ฝ่ ายซ้าย) โดยมัก แสดงออกมาในรู ปของการ
เคลื่ อนไหวแบบดั้งเดิ ม เช่ น การอ่านแถลงการณ์ การอ่านบทกวี การขึ้ นปลุ กใจผ่านบทเพลงเพื่อ
ชี วิต หรื อแม้กระทัง่ การร้ องเพลงของขบวนการนักศึ กษาฝ่ ายซ้ายดั้งเดิ ม อาทิ เพลงแสงดาวแห่ ง
ศรั ท ธา เพลงเพื่ อ มวลชน เป็ นต้น ซึ่ งวัฒ นธรรมเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ แ ฝงไปด้ว ยอุ ด มการณ์ เ พื่ อ
ประชาชนแบบคลาสสิ ค และเต็ม ไปด้วยการประกอบสร้ า งค านิ ยามว่า ด้วยความเป็ นนัก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะภาระหน้าที่ที่ตอ้ งเคลื่อนไหวเพื่อมวลชน และต่อสู ้กบั ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
ส่ วนวัฒนธรรมอีกชุ ดนั้น ผูว้ ิจยั ขอเรี ยกว่า วัฒนธรรมท้าทาย ซึ่ งไม่แน่ว่า
เป็ นสิ่ งที่มีรูปแบบเดี ยวหรื อไม่ แต่อาจสรุ ปได้อย่างคร่ าว ๆ ว่า มักมีรูปแบบที่ ทนั สมัย (Modern)
กว่ารู ปแบบเดิม โดยในที่น้ ี ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเภทที่แฝงไปด้วยอุดมการณ์เสรี นิยม ซึ่ งแฝง
ไปด้วยความคิ ดแบบเสรี นิยมใหม่ ที่ ให้ความสาคัญกับเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพ และการปลดแอกทาง
ความคิด (จนบางครั้งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นวัฒนธรรมแบบหลังสมัยใหม่ Post Modern) นอกจากนี้ ใน
บางลักษณะก็ยงั คงมีมุมมองและแนวคิดการเคลื่ อนไหวที่ รับเอาความคิดแบบทุ นนิ ยมเข้ามาด้วย
หรื อมีลกั ษณะร่ วมสมัยแบบวัฒนธรรมร่ วมสมัย (Pop Culture) เช่น การไม่เห็นด้วยกับการปลุกใจ
ด้วยเพลงฝ่ ายซ้ายยุคคอมมิวนิสต์ การเคลื่อนไหวโดยอาศัย Info-Graphic ที่รวมไปถึงการออกแบบ
โปสเตอร์ ที่ดึงเอาความเป็ นสมัยใหม่ใส่ เข้าไปมากกว่ารู ปเคียวค้อน หรื อแม้กระทัง่ การเคลื่อนไหว
ในลักษณะการขายสิ นค้าหากาไรและการจัดองค์กรเป็ นธุ รกิ จเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรื อ
การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) และอาจรวมไปถึ งการเคลื่ อนไหวเชิ งสัญลักษณ์ ที่อาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ในรู ปแบบวัฒนธรรมร่ วมสมัย (Pop Culture) มากกว่าการเผาหุ่ น วางพวงหรี ด
ในแบบเดิม ๆ เป็ นต้น
ประเด็นดังกล่าว เกิดเป็ นความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมองค์กร ดังเช่นที่เกิด
เป็ นความเห็นไม่ตรงกันทางความคิดภายในกลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์ คดั ค้านอานาจนอกระบบ
(TCAD) ซึ่ งนักกิจกรรมส่ วนหนึ่ งยังมีความคิดในลักษณะของขบวนการนักศึกษาแบบเก่า ที่ได้รับ
อิทธิ พลมาจากความคิดแบบสังคมนิ ยม (ซ้ายจัด) และบางส่ วนก็พยายามจะปฏิ เสธความคิ ดของ
ขบวนการนักศึ ก ษาแบบเก่ านั้น และมองว่าสิ่ งเหล่ า นี้ เป็ นเรื่ องที่ ล้าหลัง ซึ่ งก็คือกลุ่ มของ ปราบ
เลาหะโรจนพันธ์ ที่ แยกตัวออกมาเป็ นกลุ่ ม LLTD ที่ ค่อนข้างจะมี ความสนใจกับวัฒนธรรมการ
เคลื่อนไหวแบบใหม่น้ ี มากกว่าที่จะติดอยูก่ บั อะไรเดิม ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้วิธีระดมทุนแบบ
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การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ในการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา ดังที่ (รักษ์ชาติ
วงษ์อธิชาติ, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559)
3) องค์กรเน้นการปฏิบตั ินิยม (Pragmatism) กรณี ศึกษา กลุ่มสภาหน้าโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาหน้าโดม ในฐานะกลุ่มอิสระกลุ่มใหม่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อตั้งขึ้นมา 2556 โดยเป็ นการรวมตัวของนักศึกษากลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่ งมีนายสิ รวิชญ์ เสรี ธิวฒั น์
หรื อที่คนทัว่ ไปรู ้จกั กันในชื่ อของ (จ่า) นิ ว เป็ นจุดเด่นและแกนนาหลักในการเคลื่อนไหว โดยชื่ อ
ของกลุ่ ม นั้น เดิ ม ที เป็ นชื่ อกลุ่ ม อิ ส ระหนึ่ ง ในธรรมศาสตร์ ตั้ง แต่ ใ นช่ วงปี พ.ศ. 2513 และเป็ น
ฟันเฟื องสาคัญในการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็ นกลุ่ม
ที่ ต้ งั เป็ นวงเสวนาขนาดเล็ ก ท าการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นกันในเรื่ องต่ า ง ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
การเมือง ซึ่ งชื่อสภาหน้าโดมมาจากสถานที่ที่ใช้จดั กิจกรรมเสวนาขณะนั้น
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ การก่อตั้งกลุ่มสภาหน้าโดมขึ้นใหม่ นอกจากเป็ นความ
ตั้งใจในเชิ งอุดมการณ์ ของนักกิ จกรรมนักศึกษาแล้ว อีกส่ วนหนึ่ งน่ าจะมาจากความพยายามที่จะ
เป็ นกลุ่ ม อิ ส ระทางเลื อ ก ที่ ท ากิ จ กรรมทางการเมื อง นอกเหนื อ จากกลุ่ ม ธรรมศาสตร์ เ สรี เ พื่ อ
ประชาธิ ปไตย (LLTD) ซึ่ งกาลังโดดเด่นอยูใ่ นช่ วงเวลานั้น ดังที่ สิ รวิชญ์ อธิ บายภาพกิจกรรมทาง
การเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการทากิ จกรรมของกลุ่ม LLTD ในช่ วงปี พ.ศ. 2554 –
2555 ขณะนั้นว่า (สิ รวิชญ์ เสรี ธิวฒั น์, สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2559)
กลุ่มการเมื องที่เป็ นกิ จกรรมนักศึกษามันมีแค่กลุ่มเดี ยวตอนนั้น คือ LLTD มันก็
เลยไม่ มี บ รรยากาศที่ ข ยายตัว มากนั ก แต่ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจทางการเมื อ งมัน ก็ มี ใน
ธรรมศาสตร์ …
คื อตอนแรกผมเข้าไปในกลุ่ ม LLTD ปี 2554 แต่ผมไม่ชอบวิธีการทางานวิธีคิ ด
ของ LLTD ผมก็เลยไม่อยู่ (1) คือ เขามีการประชุมงานที่มากเกินความจาเป็ น ทาให้เรารู ้สึก
ว่ามันไม่มีความเป็ นรู ปธรรม และ (2) ผมไม่ชอบวิธีการที่ มุ่งเน้นการใช้การตลาดที่มาก
เกิ นไปจนมองว่าการตลาดคื อสู ตรสาเร็ จของการทากิ จกรรมทางการเมื อง คื อ ผมว่ามัน
ไม่ใช่ มิติท้ งั หมด ที่ ใช้ในการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง (3) คื อ เขาใช้วิธีการเดี ยวกับการ
โฆษณา ซึ่ งเขาคิดว่ามันจะเปลี่ ยนคนได้ง่าย แต่มนั ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น (4) คือ เขาไม่ได้
มุ่งเน้นการทางานด้านความคิดขนาดนั้น มันแค่เหมือนทาภาพโชว์ข้ ึนมาให้คนเห็นและดึง
ความสนใจคนเท่านั้น
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ดัง นั้น เมื่ อกลุ่ ม LLTD เน้นการจัดกิ จกรรมประเภทการแสดงออกเชิ ง
สัญลักษณ์ และความฉาบฉวย กลุ่มสภาหน้าโดมจึงเลื อกที่ จะจัดเป็ นงานเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่ งจ่านิวมองว่า งานเสวนา คือการวิพากษ์วจิ ารณ์ และเป็ นการเคลื่อนไหวทางหนึ่ ง เช่น งาน
เสวนาวิพากษ์วจิ ารณ์ “งิ้วธรรมศาสตร์ ของคณะสังคมสงเคราะห์” ที่ข้ ึนแสดงบนเวทีงานปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่ ปี 2556 ซึ่ งสภาหน้าโดมมองว่ากลุ่มกิ จกรรมดังกล่าวได้แสดงออกถึ งความคิดที่ไม่
เป็ นไปตามหลักการของมหาวิทยาลัย ทางกลุ่มจึงจัดเวทีเสวนากึ่งไฮปาร์ คขึ้น โดยใช้พ้ืนที่หน้าตึก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อกดดันให้กลุ่ มงิ้วนาประเด็นดังกล่าวไปแก้ไข อันเป็ นการสร้ าง
ผลกระทบ (Impact) ให้กบั ประเด็นที่เคลื่อนไหว ในขณะเดียวกัน ผูว้ จิ ยั ก็เห็นว่าเป็ นการสร้างจุดเด่น
ให้กบั การทากิจกรรมของกลุ่มสภาหน้าโดมเช่นกัน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากกิ จกรรมอื่น ๆ ที่มกั มีจุดเด่นในการพยายาม
วิพากษ์วจิ ารณ์ต่อประเด็นรอบ ๆ ตัว อาทิ งานเสวนา "ชาแหละ เปิ ดโปง รื้ อค้น TU100" เพื่อวิพากษ์
โจมตี เ นื้ อ หาและหลัก สู ต รของวิ ช าพลเมื อ งและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (TU100) การแชร์
โปสเตอร์ ภาพแนวรักร่ วมเพศ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อโจมตีประเด็นประเด็นเรื่ องการบังคับแต่งกายชุ ด
นักศึกษา รวมไปถึง กิ จกรรมชักธงดาขึ้นสู่ ยอดอาคารโดมบริ หาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิ ต เพื่อตอบโต้การสั่งปิ ดมหาวิทยาลัยอันเป็ นการเอื้ อให้นักศึ กษา/บุคลากร ไปร่ วมชุ มนุ มกับ
กลุ่ม กปปส.
จะเห็ น ได้ ว่ า กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ น้ น การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ที่ รุ นแรงและ
ตรงไปตรงมาเหล่ า นี้ ได้ส ะท้อ นจุ ด เด่ น ของกลุ่ ม หรื อ ของ จ่ า นิ ว ในการเป็ นนัก ปฏิ บ ัติ นิ ย ม
(Pragmatism) ได้อ ย่ า งชัด เจน กล่ า วคื อ ในขณะที่ ก ลุ่ ม กิ จ กรรมอื่ น ๆ มัว แต่ ป ระชุ ม วางแผน
ปฏิ บตั ิการเคลื่ อนไหว สภาหน้าโดมของจ่านิ ว และอั้ม เนโกะ กลับลงมือปฏิ บตั ิการก่อนไปแล้ว
โดยอาศัยเพียงความตรงไปตรงมา และสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อการเป็ นกระแสสังคม แม้ว่าจะถู ก
วิพากษ์วิจารณ์เรื่ องวิธีการก็ตาม ดังนั้นแล้ว คาว่าองค์กรของขบวนการนักศึกษา อาจไม่จาเป็ นต้อง
ทางานเป็ นที ม มี ก ารแบ่ ง งานกันท า หรื อวางแผนการท างานอย่า งเป็ นระบบอย่า งที่ แล้วมาเสี ย
ทั้งหมด หากแต่ตอ้ งการเพียงการปฏิบตั ิให้เกิดผลสาเร็ จของงานเพียงเท่านั้น ตรงกับคาให้สัมภาษณ์
ของ สิ รวิชญ์ ในเว็บไซต์ประชาไท เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดย ทวีศกั ดิ์ เกิดโภคา. (2558) ที่กล่าวว่า
บางทีผมก็ราคาญนะ พวกแอคทิวิสต์สายจัดตั้งเนี่ ย บันทึกลงไปด้วยนะ จะต้องมี
แผน จะต้อ งมี เ ป้ าหมาย จะต้อ งมี ก ลุ่ ม เป้ าหมาย พู ด ตรงๆ ผมไม่ ถ นัด ท างานแบบนี้
เป้ าหมายของผมชัดเจนคือ อย่างน้อยเราต้องสร้างพื้นที่ให้คนได้มาถกเถียงกัน โดยที่ผมไม่
ต้องเอาอะไรไปยัดให้พวกคุณเลย คุณมีองค์ความรู ้อยูแ่ ล้วแค่มาแลกเปลี่ยนกันก็พอ การที่มี
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คนคิดเหมือนกันมานัง่ คุยกันสาหรับผมไม่ใช่ปัญหา ปั ญหาจริ งคือ เรามีพ้ืนที่ที่จะให้คนมา
ถกเถียงกันได้นอ้ ยมาก
4) การแข่งขันในการทากิจกรรมของกลุ่มอิสระทางการเมือง
สื บเนื่ องจากประเด็นก่อนหน้า การเป็ นนักปฏิบตั ิไม่เพียงแต่เป็ นการช่วง
ชิ งลงมื อปฏิ บตั ิ ก ารอย่างรวดเร็ วเพื่อเป็ นข่าวเท่านั้น หากแต่ย งั เป็ นการช่ วงชิ งพื้นที่ สื่อในสังคม
ออนไลน์ดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สื่อของบรรดานักกิจกรรมนักศึกษาด้วยกันเอง กล่าวคือ การ
ทากิ จกรรมของสภาหน้า โดมนั้น ได้ท าให้เกิ ดการแข่ ง ขันของการเคลื่ อนไหวทางการเมื องใน
มหาวิทยาลัยขึ้นด้วย ดังที่ โรม รังสิ มนั ต์ มองสถานการณ์ดงั กล่าว ว่า
ทาให้เกิ ดภาวะการแข่งขันระหว่างกลุ่ม และเริ่ มมีการสร้ างอัตลักษณ์ ของ LLTD
ให้มากขึ้น เพิ่มความเป็ น Royalty ของกลุ่มให้มากขึ้น มันคือการสร้างความภาคภูมิใจ มัน
คือการทาให้เห็นว่า LLTD ทาอะไรได้มากแค่ไหน มันคือการประชาสัมพันธ์ตวั เองว่าเป็ น
กลุ่มที่มีศกั ยภาพ (รังสิ มนั ต์ โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559)
ซึ่ งหากมองในมุ ม ของการระดมทรั พ ยากรแล้ ว (1) หากนั ก ศึ ก ษา
ผูส้ นับสนุนการเคลื่อนไหวถือเป็ นทรัพยากรบุคคลอย่างหนึ่ ง การแข่งขันในที่น้ ี จึงหมายถึงการแย่ง
ชิ งทรัพยากรนักกิ จกรรม หรื อนักศึ กษาทัว่ ไปที่ สนใจการเมือง ให้มาเข้าร่ วมหรื อสนับสนุ นกลุ่ ม
ของตน และ (2) ทรัพยากรที่ตามมาเมื่อกลุ่มมีการเคลื่อนไหว คือ การระดมทุนสนับสนุ น ขายสิ นค้า
หรื อสปอนเซอร์ ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากองค์กร NGOs ด้วย
ดัง นั้น เมื่ อขบวนการนัก ศึ ก ษาที่ เคลื่ อนไหวทางการเมื อง เพิ่ ม มากขึ้ น
ทรัพยากรเหล่านี้จึงต้องแข่งขันแย่งชิ งกันเป็ นธรรมดา หรื ออาจกล่าวได้วา่ กลุ่มไหนมีชื่อเสี ยง และ
ได้รับความสนใจมากกว่าก็อาจจะทาให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรเหล่านี้มากขึ้น ทั้งนี้ แม้วา่ การแข่งขันทาง
การเมื องของกลุ่ มอิ สระ จะแตกต่างจากการแข่งขันระหว่าง อมธ. กับสภานักศึกษา แต่ทว่า ก็ได้
ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ทาให้สมรภูมิของกิจกรรมนักศึกษามีความคึกคักขึ้นในห้วงเวลาหนึ่ ง
ภายใต้การแย่งชิงทรัพยากรเหล่านี้
4.2.3.4 เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการภายในขบวนการนักศึกษา
การจัดตั้งเครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการภายในขบวนการนักศึกษา เป็ นอีกแนวโน้ม
หนึ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการเคลื่ อนไหวในช่ วงการเมื องสมัยนิ ยมของขบวนการนักศึ กษา ซึ่ ง
เป็ นไปตามการคาดการณ์ตามทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (NSM) ที่มีลกั ษณะร่ วมใน
การให้ความสาคัญกับเครื อข่ายมากกว่าตัวองค์กรของขบวนการทางสังคม เพราะขบวนการทาง
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สังคมส่ วนมากที่เคลื่อนไหวในปั จจุบนั อยูบ่ นพื้นฐานของเครื อข่ายและอาณาบริ เวณของขบวนการ
ทางสังคม (Movement Area) ซึ่ งอาจเป็ นการเกิดขึ้นแบบชัว่ คราว หรื อ เพิ่งก่อตัวขึ้นก็ได้
ทั้งนี้ เนื่องจากความล้มเหลวขององค์กรนาของขบวนการนักศึกษา ซึ่ งมีโครงสร้าง
ขององค์กรที่ไม่ยดื หยุน่ เป็ นปั ญหาต่อความชอบธรรมในการเป็ นผูน้ าขององค์กร การเคลื่อนไหวที่
ชักช้าไม่ทนั ต่อสถานการณ์ และการระดมทรัพยากรบุคคลเข้ามาร่ วมเคลื่ อนไหวกับองค์กรใหญ่
เหล่านี้ ไม่สามารถปรั บตัวไปตามยุคสมัยได้ เพราะนักศึกษาในปั จจุ บนั มีความรั กในอิสระและมี
ความสนใจที่หลากหลาย ซึ่ งทุกคนสามารถนาความคิดความสนใจของตนเองไปสู่ การเคลื่อนไหว
ได้โดยปราศจากองค์กร หรื อต้องการองค์กรเพียงชัว่ คราวเท่านั้น
ดังนั้น ประเด็นและเครื อข่ายเชิ งประเด็นจึ งมี ความสาคัญมากกว่าองค์กร เพราะ
ประเด็ นจะเป็ นเครื่ องมื อกระชับ พื้นที่ ใ นการเคลื่ อนไหวขึ้ นบนพื้นที่ สังคมออนไลน์ และเวที ที่
เกิดขึ้น ก็ไม่ใช่เวทีที่ตอ้ งการผูน้ า หากเพียงแค่ตอ้ งการผูป้ ระสานงานของเครื อข่ายเท่านั้น สิ่ งเหล่านี้
รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มอิสระที่ตอ้ งการขยับประเด็นจากวงของกลุ่มให้กลายเป็ นประเด็น
ที่ใหญ่ระดับสังคมด้วย ดังนั้น กลุ่มอิสระที่ผลักดันประเด็นเหล่านั้นจึงไม่ได้มีบทบาทในฐานะผู้
ชี้ นาประเด็น แต่เป็ นแค่ผปู ้ ระสานงานการเคลื่ อนไหว เพื่อให้เครื อข่ายการเคลื่ อนไหวที่ประกอบ
ขึ้นมาจากหลากกลุ่มหลายบุคคล ทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และต้องการแค่ความเห็ น
พ้องต้องกันเพียงชัว่ คราว เฉพาะประเด็นร่ วมเท่านั้น โดยไม่มีขอ้ ผูกพันต่อสมาชิ กของเครื อข่ายใน
การเคลื่อนไหวร่ วมต่อ ในกรณี ที่เป้ าหมายของเครื อข่ายเริ่ มไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาชิก
4.2.4 รู ปแบบ วิธีการ ประเด็น และพืน้ ทีใ่ นการเคลือ่ นไหว
สถานการณ์ ความรุ นแรงทางการเมื องที่ เริ่ มคลี่ คลายและความขัดแย้งที่ ยิ่งสะท้อนความ
ชัดเจนของการเมืองทั้งสองขั้วมากขึ้น ทาให้ขบวนการนักศึกษาเริ่ มลงหลักปั กฐานอยู่บนภูมิทศั น์
ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปนี้ โดยมีตาแหน่งแห่งที่ (Positioning) อยูใ่ นอาณาบริ เวณของตนเองมากขึ้น
ทั้งในเชิ งประเด็นของการเคลื่อนไหว และการระดมทรัพยากรที่ให้ความสาคัญกับทรัพยากรที่จบั
ต้องไม่ได้มากขึ้น (Intangible Resources) เช่ น ความสามารถพิเศษของสมาชิ ก ทุนทางวัฒนธรรม
เป็ นต้น ภายใต้เงื่ อนไขของช่ องทางการสื่ อสาร (Chanel) แบบสื่ อใหม่ประเภทสื่ อสังคมออนไลน์
และอินเทอร์เน็ตไร้สาย
อาจกล่ าวได้ว่า การเมื องเชิ งจานวน (Politics of Number) และการระดมมวลชน ในการ
เคลื่ อนไหวทางการเมื องแบบเก่ า ๆ ได้หมดความสาคัญไปในระดับหนึ่ ง เนื่ องจากช่ องทางการ
สื่ อสารที่ขบวนการสามารถกาหนดได้อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยไม่จาเป็ นต้องง้อการสร้ างข่าว
โดยสื่ อ มวลชนอี ก ต่ อ ไป ท าให้ ก ารส่ ง สารจากขบวนการสามารถยิ ง ตรงจากขบวนการไปถึ ง
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ประชาชนผูร้ ับสาร หรื อผูส้ นับสนุ นได้ท ันที ซึ่ งส่ งผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการระดมทรัพยากรทุน
แบบใหม่ ที่ลดระดับการต้องพึ่งพิงจาก NGOs เช่นกัน
ดัง นั้น ตาแหน่ ง แห่ ง ที่ (Positioning) ของขบวนการนัก ศึ ก ษาบนพื้ นที่ ท างการเมื อ งใน
ช่ วงเวลาดังกล่าว จึงเป็ นขบวนการที่สามารถกาหนดประเด็นการเคลื่ อนไหวของตนเองได้อย่าง
อิสระมากขึ้ น โดยลดการพึ่งพิงจากองค์กรภายนอก ภายใต้ค่านิ ยมด้านเสรี ภาพในการแสดงออก
และโลกทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยที่กาลังเปลี่ยนไป
4.2.4.1 รู ปแบบการระดมทรั พ ยากรของขบวนการนั ก ศึ ก ษา (Resource
Mobilization)
1) ทรัพยากรบุคคล
(1) การระดมทรัพยากรบุคคลแบบองค์กรที่เปิ ดกว้าง โดยเฉพาะกลุ่ม
อิสระใหม่ ๆ ที่เกิ ดขึ้น จะมีลกั ษณะของการประชาสัมพันธ์เปิ ดรับนักศึกษา/นักกิ จกรรมทุกคนที่
สนใจจะร่ วมกิ จกรรม ในลักษณะที่เปิ ดกว้าง (Open) มากขึ้น รวมทั้งการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ด้วย โดยในบางกลุ่ม เช่น กลุ่ม LLTD จะไม่มีระบบรับสมัคร/ขึ้นทะเบียนสมาชิ ก แต่ใช้วิธี
เกาะกลุ่มกันอย่างหลวม ๆ เพื่อให้องค์กรมีลกั ษณะที่สอดรับกับชี วิตนักศึกษามากที่สุด (ปราบ เลา
หะโรจนพันธ์,สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2559) ซึ่ งทาให้กลุ่ม LLTD มีลกั ษณะที่ไม่มีจานวนสมาชิ ก
ตายตัว ดังคาให้สัมภาษณ์ของ ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2559) ที่วา่
คนที่เข้ามาทากิ จกรรม LLTD อาจจะทากิจกรรมอื่น ๆ ด้วยก็ได้ เราต้องการให้
องค์กรมีลกั ษณะที่สอดรับกับชี วิตนักศึกษามากที่สุด เพราะในความเป็ นจริ งแล้วชี วิตมหา
ลัยมีอะไรที่เราอยากทาเต็มไปหมด การผูกกิ จกรรมมหาลัยของเราไว้กบั กลุ่มหรื อชุ มนุ ม
ชมรมเดี ย วท าให้ เ ราเสี ย โอกาสที่ จ ะได้เ จอได้เ ห็ น อะไรอี ก หลายอย่า งในมหาลัย มาก
เพราะฉะนั้นมันจึงเป็ นระบบสมัครใจ มี Contact ติดต่อกันไว้ มีไอเดี ยอยากทาอะไรก็นดั
คุยกัน จะไม่ร่วมกิจกรรมนี้แล้วไปร่ วมกิจกรรมหน้าก็ได้
แต่ ก ระนั้น การระดมทรั พ ยากรการท างานจากผูส้ นับ สนุ น ขาจร
(Constituent) มัก จะก่ อ ให้เกิ ดปั ญหาความผูก พัน กับ องค์ก รน้อ ย ท าให้องค์ก รมี ค วามไม่ ม นั่ คง
เนื่ อ งจากต้อ งพึ่ ง พาทรั พ ยากรจากภายนอกจ านวนมาก จ าเป็ นต้อ งอาศัย การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทรัพยากรบุคคลเป็ นกิจกรรมหลักขององค์กร อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ
กลุ่มอย่าง LLTD จึงต้องมีกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันหลวม ๆ เป็ นเสมือนแกนกลางของกลุ่ม และ
เป็ นสมาชิกหลักที่ทาเกือบทุกกิจกรรมอยูด่ ว้ ย เพื่อให้กลุ่มสามารถสานต่องานและเกิดความต่อเนื่อง
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ทั้งการเป็ นองค์กรที่เปิ ดกว้าง และการไม่มีตาแหน่งต่าง ๆ ให้สมาชิ ก
ได้ทาให้เกิดปั ญหาว่าด้วยการให้รางวัล (Reward) สาหรับสมาชิ กภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รางวัลที่ จบั ต้องได้ หรื อชื่ อเสี ยงในฐานะผูน้ ากิ จกรรมนักศึ กษา อย่างใน อมธ. หรื อ สนนท. ที่ มี
ตาแหน่งที่เป็ นทางการ ที่สามารถสร้างเครดิตได้วา่ ผูน้ ้ นั เคยผ่านงานบริ หารกิจกรรมนักศึกษามา ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ท้ งั การสมัครงาน หรื อการเป็ นรู ้ จกั ในวงการเมื องและวงนักกิ จกรรมนักศึ กษา
ด้วยกันเอง
ว่าด้วยรางวัลของการทากิ จกรรมนี้ แม้ว่าบางส่ วนจะสามารถสร้ าง
ความเป็ นที่รู้จกั ได้ (Well Know) จากการออกสื่ อในฐานะคนที่พูดเก่ง หรื อมีความเป็ นที่รู้จกั ในสื่ อ
สังคมออนไลน์ แต่คาถามต่อมาก็คือ แล้วสมาชิกที่เหลือได้รางวัลอะไรบ้างจากการเคลื่อนไหว
(2) การสร้างรางวัลเชิงคุณค่าผ่านเป้ าหมายของกิจกรรม หมายถึง การ
ที่นกั ศึกษาที่เข้ามาทากิ จกรรมทางการเมืองไม่ได้ตอ้ งการอะไรในการขับเคลื่อนไฟในการทางาน
นอกเสี ยจากเป้ าหมายที่พวกเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนั้น กลุ่มหรื อองค์กรจึงต้องมีความ
พยายามในการสร้างเป้ าหมายเหล่านี้ให้สมาชิกเห็นผลลัพธ์ เพื่อเป็ นรางวัลในการขับเคลื่อนสมาชิ ก
ขององค์กรต่อไป ดังคาให้สัมภาษณ์ เรื่ องการขับเคลื่อนองค์กรกลุ่ม LLTD ของ ปณิ ธาน พฤกษา
เกษมสุ ข (สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2559) ที่วา่
ต้องผ่านการทางานให้เกิ ดผล คื อคน ถ้ามันเข้ามาแล้วมันไม่เห็ นว่าตัวเองจะทา
อะไรได้ มันก็จะไม่อยู่ อย่างช่วงปี 2 ผมจัดนิ ทรรศการการเมืองขึ้นมาได้ งานโอเค ตัวคนที่
เข้ามาก็เห็ นว่าได้ผลงานที่เกิ ดขึ้นมาบางอย่าง เขาก็เลื อกที่จะอยู่ต่อ สมาชิ กที่ เข้ามาตรงนี้
ต้องได้ทางาน ต้องดูแลว่าคนนี้ได้มีบทบาทตรงไหนบ้าง และคนพวกนี้ก็จะพัฒนาทัศนคติ
… ทุกคนเลื อกที่จะเข้ามาตามเจตนารมณ์ ของตัวเอง ไม่ได้เข้ามาเพื่อองค์กร ถ้า
องค์กรไม่สามารถผลักดันให้คนที่เข้ามามี Objective ของตัวเองได้ เขาก็จะหมดไฟ คือมันก็
ย้อนแย้งกัน เล็กน้อย ตรงที่กลับกัน ถ้าองค์กรพยายามสร้าง Objective ให้เขา แต่องค์กรไป
ไม่ได้ คนไม่เห็นว่าจะเป็ นยานพาหนะที่จะไปให้ถึง คนก็จะไม่อยู”่
(3) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทรั พ ยากรด้ า นวัฒ นธรรม (Cultural
Resource) หรื อใช้ความสามารถพิเศษ (Talent) ของสมาชิ กมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ กล่ าวคื อ การ
ขับเคลื่อนองค์กรไม่เพียงแต่ให้ความสาคัญกับการสร้างเป้ าหมายร่ วมให้เกิดผลในเชิ งองค์กรหรื อ
กิจกรรมเท่านั้น แต่ยงั ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของปั จเจกหรื อสมาชิ กด้วย กล่าว
ให้ ชัด เจน มัน คื อ การท าให้ ส มาชิ ก รู ้ ว่ า พวกเขาสามารถสร้ า งอะไรให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้บ ้า ง
(Contribute) เรี ยกได้วา่ เป็ นการดึงเอาศักยภาพที่อยูภ่ ายในบุคคลมาใช้อย่างถูกจุด (Put the Right Job
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into the Right Man) ยกตัวอย่างเช่ น คนหนึ่ งจะใช้การสร้ า งสรรค์ การสื่ อสารกับสาธารณะ การ
สร้างสรรค์กิจกรรม และการใช้ Social Media เข้ามาปรับใช้กบั ขบวนการนักศึกษา ทาให้มีบทบาท
ในหน้าสื่ อมากขึ้ น ส่ วนอี กคนหนึ่ ง จะทาหน้าที่ สร้าง (Contribute) ในส่ วนของเนื้ อหา (Content)
ของกิจกรรม จะมองในเรื่ องของรู ปแบบ เป็ นต้น (ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข, สัมภาษณ์, 23 กันยายน
2559) หรื อแม้กระทัง่ การทาแฟนเพจใน Facebook ก็ยงั คงต้องมีการแบ่งหน้าที่ ดึงความสามารถให้
ฝ่ ายช่างภาพสามารถถ่ายภาพได้ตรงกับเนื้ อหามากที่สุด ส่ วนอีกคนก็ตอ้ งมีความสามารถในการทา
Info-Graphic เพื่อให้แต่ละโพสต์มีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น
(4) การระดมทรัพยากรบุคคลในสั งคมออนไลน์ กล่ าวคือ เป็ นการ
รวมกลุ่มของนักศึ กษา หรื อประชาชนที่ สนใจในเรื่ องเดี ยวกันให้เข้ามาร่ วมกลุ่มเพื่อแบ่งปั นและ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามคิ ดเห็ นในประเด็นทางสัง คมต่า ง ๆ โดยมักเกิ ดขึ้ นอย่า งไม่ เป็ น
ทางการ หรื อเป็ นการตั้งกลุ่มขึ้ นมาเฉพาะกิ จเพื่อดาเนิ นการจัดพื้นที่ให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นในประเด็นใด โดยเฉพาะ เช่ น การสร้ างกลุ่มแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในแฟนเพจเฟซบุ๊ก
หรื อกลุ่มในเฟซบุก๊ หรื อในทวิตเตอร์ และอาจพัฒนาไปสู่ การประสานงานหรื อการเคลื่อนไหวแบบ
กลุ่มก็เป็ นได้
ข้อดีของการระดมทรัพยากรบุคคลในรู ปแบบดังกล่าว ทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรรสร้างให้เกิดความคิดในการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเป็ น
การดึ ง ศัก ยภาพด้า นความคิ ด ของนัก ศึ ก ษา/เยาวชน/ประชาชนทั่ว ไปออกมาแบ่ ง ปั น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการเคลื่ อนไหว เท่ากับเป็ นการระดมทรัพยากรทางความคิด/นวัตกรรมความคิด และ
หากมี การพัฒนาก็จะนาไปสู่ การได้ทรั พยากรบุ คคลมาทางานเคลื่ อนไหวร่ วมกับ ขบวนการ แต่
กระนั้น การระดมแบบดัง กล่ า วก็ ย งั มี ข ้อ จ ากัด อยู่ ที่ ค วามไม่ ต่ อ เนื่ อ งจริ ง จัง ของสมาชิ ก ใน
ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดขึ้นบนกลุ่มออนไลน์เหล่านั้นได้เช่นกัน
2) ทรัพยากรทุน
ความแปลกใหม่ที่นอกเหนื อจากแนวโน้มของการระดมทรัพยากรบุคคล
ก็คงจะหนี ไม่พน้ ทรัพยากรทางวัตถุ (Material Resource) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนเงินตรา (Financial
Capital) ในการเคลื่อนไหว ซึ่ งต้องยอมรับว่า ขบวนการนักศึกษาใหม่ ๆ ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
มาก เนื่ องจากความต้องการลดภาวะการพึ่งพิงทุนในการเคลื่ อนไหวจากองค์กรอื่ น ๆ ทั้ง NGOs
พรรคการเมื อ ง กลุ่ ม ทุ นที่ ห วัง ผลทางการเมื อ ง และมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ งเคยมี ส่ ว นได้เสี ย จากการ
สนับสนุ นขบวนการนักศึ กษามาโดยตลอด การระดมทรัพยากรทุนแบบใหม่ที่พ่ ึงพาสาธารณชน
และผูส้ นับ สนุ น ขาจร ผ่า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่า นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ได้ร่ น ระยะของการ
สนับสนุนและตัดคนกลางออกจากกระบวนการระดมทรัพยากรนี้ ดังแผนภูมิดา้ นล่าง
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กลุ่มกิจกรรม
นักศึกษาเดิม

NGOs
องค์กรระหว่างประเทศ

ทุน
ทุน

พรรคการเมือง/นายทุน/
องค์กรรัฐ/มหาวิทยาลัย
งค

+ สินค้า
กลุ่มกิจกรรม
นักศึกษาเดิม

สื่อมวลชน
เงินทุน

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

เงินทุน/ผ่านธุรกรรมทางการเงิน + เทคโนโลยี
การเงิน

สาธารณชน/
ผู้สนับสนุน

สาธารณชน/
ผู้สนับสนุน

ภาพที่ 4.2 กระบวนการระดมทรัพยากรทุนแบบใหม่ของขบวนการนักศึกษาไทย
โดยในที่ น้ ี ขอยกตัวอย่าง กรณี การระดมทรัพยากรแบบใหม่น้ ี ของกลุ่ ม
LLTD เนื่ องจากผูว้ ิจยั มองว่าเป็ นขบวนการนักศึกษากลุ่มแรก ๆ ที่มองเห็ นเครื่ องมือและค่อนข้าง
ประสบความสาเร็ จในเรื่ องดังกล่าว
การระดมทรัพยากรเงินทุนที่แปลกใหม่ กล่าวคือ LLTD การเปลี่ยนฐาน
จากเดิ มที่ขบวนการนักศึกษาเน้นการพึ่งการระดมทุนผ่านการอุปถัมภ์ (Patronage) ทั้งจากบรรดา
NGOs สมาคมต่าง ๆ หรื อจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย12 เปลี่ ยนมาเป็ นให้ความสาคัญกับการ
ระดมจากผูส้ นับสนุน (Aggregation) ให้มากขึ้น รวมไปถึ งการผลิ ตเอง (Self-Production) ซึ่ งก็คือ
การลงทุนต่อยอดจากเงินทุนตั้งต้นที่มี นาไปผลิตสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งสร้างจุดสนใจและออกขายเพื่อให้
เงิ นทุนนั้นงอกเงยขึ้นไปอีกขั้น ยกตัวอย่างเช่ นที่ ปราบ ให้สัมภาษณ์ ว่า (ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ ,
สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2559)
เราเอาแนวคิด Crowd Funding มาใช้ เพราะที่ผา่ นมาเราเห็นกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
จะจัด กิ จ กรรมที่ ต้อ งเขี ย นโครงการของบสนับ สนุ น ขอสปอนเซอร์ ซึ่ ง มันไม่ มี ค วาม
คล่องตัว อานาจต่อรองก็ไม่มี และใช้เวลานานมากๆกว่าจะได้เงินก้อนเล็กนิ ดเดียว เราเลือก
12

ดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนที่ LLTD เข้าไปทางานร่ วมกับ อมธ. โดยทางานในลักษณะของหุน้ ส่วนใน
การเคลื่อนไหว ซึ่ง อมธ. มีบทบาทอย่างมากในเรื่ องของการสนับสนุนทุนในการเคลื่อนไหว
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ติดต่อกับเพจล้อเลี ยนการเมื อง “อยู่เมืองดัดจริ ต ชี วิตต้องป๊ อป” เพื่อขอผลงานมาทาเสื้ อ
ระดมทุน ภายในเดื อนเดี ยวเราขายเงิ นได้มากกว่าสามร้ อยตัว ได้เงิ นมาจัดกิ จกรรมเกื อบ
หนึ่งแสนบาท ต่อมาเราขายโปสการ์ ดราลึก 24 มิถุนายน 2475 โดยมีท้ งั หมด 4 ลาย ขายชุด
ละ 100 บาท แต่ตน้ ทุนเพียง 2 บาทต่อชุด เราระดมทุนในสองสัปดาห์ได้เงินมาเกือบสี่ หมื่น
บาท นอกจากเราได้เงินมาจัดกิจกรรมอย่างรวดเร็ วแล้ว เรายังมีอานาจในการบริ หารจัดการ
ทุนที่มีอย่างเต็มที่ ไม่ตอ้ งยื่นแสดงค่าใช้จ่ายใคร หรื อถูกบังคับให้มีค่าใช้จ่ายตามที่เขียน
โครงการไว้ในตอนแรก ทาให้เรามีสภาพคล่องทางการเงิ นและความคล่องตัวในการจัด
กิจกรรมสู งมาก
อย่างไรก็ตาม หากมองให้ลึกลงไปแล้ว ยุทธวิธีดงั กล่ าวแม้ว่าจะดู ใหม่
สาหรับขบวนการนักศึกษาไทย แต่ทว่ายังคงมีชื่อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งในฐานะ “การตลาดเพื่อสังคม”
หรื อ Social Marketing ซึ่ งนาเอาความคิดเรื่ องการทาธุ รกิ จมาผูกร้ อยกับประเด็นการเคลื่ อนไหว
ลาพังการทากิ จกรรมแล้วเปิ ดหมวกรับบริ จาคก็ดูจะเป็ นภาพเดิ ม ๆ สาหรับขบวนการทางสังคม
ทัว่ ไป ส่ วนการจะขายของที่ ระลึ กธรรมดาก็ดูจะไม่ ส ามารถสร้ างราคาได้ข นาดนั้น ดังนั้นแล้ว
สิ นค้าที่ มีเรื่ องราวจึงน่ าจะเป็ นจุดเด่นให้กบั การระดมทุนของกลุ่ม LLTD นอกจากนี้ ปั จจัยที่จะ
ละเลยไม่ได้สาหรับการทาการตลาดดังกล่าว ก็คงจะหนี ไม่พน้ ความสามารถในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ของกลุ่มนัน่ เอง
บนภูมิ ทศั น์ทางการเมืองที่เปลี่ ยนรู ปไป และสถานการณ์ ความขัดแย้ง
รวมถึงการก่อตัวของภาคประชาชนบนพื้นที่ทางการเมือง และนักศึกษาที่ไม่ใช่ผนู ้ าทางการเมืองอีก
ต่อไป ดังนั้นแล้ว ขบวนการนักศึกษาที่จะประสบความสาเร็ จจึงต้องมีการปรับบทบาทและรู ปแบบ
การระดมทรัพยากรเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ดงั กล่าว
4.2.4.2 รู ปแบบการเคลื่อนไหวแสดงออกของขบวนการนักศึกษา
รู ป แบบการเคลื่ อ นไหวของขบวนการนั ก ศึ ก ษาที่ ว่ า นี้ ยัง คงมี เ ป้ าหมายเพื่ อ
ตอบสนองต่อจุดยืน (Position) ของยุคสมัย ในการเคลื่อนไหวอยูใ่ นอาณาบริ เวณของตนเองมากขึ้น
ทั้งในเชิ งประเด็นของการเคลื่อนไหว และการระดมทรัพยากร โดยเข้าใจว่าบทบาทของขบวนการ
นัก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นฐานะผูน้ าของการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมอี ก ต่ อ ไป หากแต่ มี ล ัก ษณะดัง ที่
ปณิ ธาน ให้สัมภาษณ์ไว้วา่ เป็ นเพียง “คนจุดกระแส สร้างพื้นที่ ทาให้เกิดเสี ยงขึ้นในพื้นที่สาธารณะ
(Public Space)” ดังนั้น จึงส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการสื่ อสารหรื อแสดงออกที่สาคัญ
3 ประการ ดังนี้
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ประการแรก คือ การลดความสาคัญของการใช้สื่อมวลชนเป็ นเครื่ องมือหลักในการ
สื่ อสาร แต่หนั มาให้ความสาคัญกับการใช้สื่อใหม่ (New Medias) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อออนไลน์
(Online Media) และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) เป็ นช่ อ งทางหลัก ในการส่ ง สารจาก
ขบวนการไปถึ ง สาธารณชนโดยตรง การสื่ อ สารที่ เกิ ด ขึ้ นจึ ง ไม่ ไ ด้อาศัย การดึ ง ความสนใจให้
สื่ อมวลชนมาท าข่ าว หากแต่ เป็ นการสร้ างจุ ดสนใจให้ก ับ เนื้ อหาที่ สื่ อสารกับผูร้ ั บ สารโดยตรง
ในขณะที่ ก็ตอ้ งทาการสื่ อสารแข่งกับข่าวสารอี กจานวนมากในสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ พร้ อมจะดึ ง
ความสนใจเบี่ยงเบนไปจากประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการได้ทุกเมื่อในยุคสังคมข่าวสาร
ความแหลมคม ทั้ง ในส่ ว นของการคัด เลื อ กประเด็ น (Content) และความคิ ด
สร้ างสรรค์ (Creativity) ในการสรรสร้ า งการสื่ อสารประเด็นออกไปสู่ สาธารณชน จึ งกลายเป็ น
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ ข บวนการนัก ศึ ก ษาในยุ ค ดัง กล่ า ว สามารถประสบความส าเร็ จ ในการ
เคลื่ อนไหวได้ ดังที่ ปณิ ธาน อธิ บายว่า เราต้องให้เห็ นว่าพอเข้าไปแล้วมันทาอะไรได้บา้ ง คือ พูด
ง่าย ๆ เรามาทากิจกรรมมันต้อง “จ๊าบ” มันต้อง “โดน” (ปณิ ธาน พฤกษาเกษมสุ ข, สัมภาษณ์, 23
กันยายน 2559)
ประการที่สอง เน้นการสื่ อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู ้ในประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม มากกว่าการระดมมวลชนเพื่อสนับสนุ น หรื อกล่าวคือมีลกั ษณะการทางานแบบการสร้าง
ประเด็น หรื อจุดประเด็นมากขึ้น การสื่ อสารเชิ งสัญลักษณ์ ที่เฉี ยบคม จึงมีบทบาทสาคัญในการใช้
เพื่อจุดประเด็น หรื อตั้งคาถามกับสังคมในประเด็นปั ญหาต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน อีกปี กของการ
เคลื่อนไหวก็หนั ไปให้ความสนใจกับการสื่ อสารที่พฒั นาความรู ้ให้กบั สาธารณชนด้วย (Educated)
เช่ น การจัดเสวนา การบรรยายสาธารณะ รวมไปถึ งการเผยแพร่ องค์ความรู ้ในสื่ อสังคมออนไลน์
เป็ นต้น โดยเริ่ มมีการทางานที่ควบคู่ไปกับนักวิชาการปั ญญาชนมากขึ้น
ประการที่สาม คือ การติดต่อสื่ อสารประสานงานเพื่อกาหนดการเคลื่อนไหวภายใน
ขบวนการ เปลี่ยนมาเป็ นการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น โดยร่ วมกับการ
ติดต่อสื่ อสารโดยใช้อินเทอร์ เน็ตไร้สาย ผ่านเครื่ องมือของโทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่ (Smart-Phone) ที่
มีลกั ษณะโต้ตอบสื่ อสารแบบทันทีทนั ใดมากขึ้น (Real Time) ในขณะเดียวกันการสื่ อสารบนพื้นที่
ต่าง ๆ ก็ได้กลายเป็ นพื้นที่ปะทะสังสรรค์กนั ทางความคิดที่หลากหลายมากขึ้นด้วย (Many to Many)
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลายในสื่ อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็ นเรื่ องปกติของ
สังคมในช่วงดังกล่าว และกลายเป็ นปั ญหาของการเลือกเปิ ดรับสื่ อของผูใ้ ช้ในที่สุด
ทั้งนี้ จากลักษณะสาคัญ 3 ประการ ผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างยุทธวิธีการแสดงออกของ
ขบวนการนักศึกษา ที่สังเกตได้โดยทัว่ ไปในห้วงระยะเวลาดังกล่าว เรี ยงลาดับตามระดับการท้าทาย
อานาจรัฐ ดังนี้
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ยุทธวิธีที่เป็ นไปตามระบบหรื อขั้นตอนทางการเมืองปกติ
1) การออกแถลงการณ์ หรื อการให้สัมภาษณ์เพื่อแสดงท่าทีทางการเมือง
ยังคงเป็ นการแสดงออกขั้นพื้นฐานในการเคลื่อนไหว แต่ในช่วงเวลาของยุคสังคมข่าวสารดังกล่าว
แม้วา่ แถลงการณ์หรื อการแสดงความคิดเห็นจะสามารถถูกส่ งต่อไปถึงสาธารณชนได้รวดเร็ ว ผ่าน
เครื่ องมื อของสื่ อสั งคมออนไลน์อย่า งเฟซบุ๊ก แต่ ทว่า ความหลากหลายของข่า วสารโดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีความเข้มข้นของประเด็นนั้น ๆ มากขึ้น การออกแถลงการณ์ยดื ยาวเพื่อแสดงท่าทีดงั กล่าว
ก็อาจไม่ได้มีความสาคัญหรื อเป็ นที่สนใจในสังคมอีกต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แถลงการณ์ ขององค์กรนักศึกษา ซึ่ งเคยมีความสาคัญ
ต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็ นอย่างมาก ก็เริ่ มถูกลดบทบาทลงด้วยสังคมที่ขอ้ มูลข่าวสารจาก
แหล่ ง หรื อกลุ่ ม ขบวนการอื่ น ๆ ก็ สามารถถู ก ส่ งต่ อถึ ง สาธารณชนได้เช่ นกัน ประกอบกับ การ
โต้ตอบแสดงความคิดเห็นต่อแถลงการณ์ ที่เกิดขึ้นได้โดยทัว่ ไปในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ก็อาจทา
ให้การแสดงท่าทีขององค์กรนักศึกษาถูกโจมตีจากฝั่งตรงข้ามขบวนการได้โดยง่าย หากไม่มีความ
รัดกุมในข้อมูล หรื อไม่มีความเฉี ยบคมในการแสดงความคิดเห็ น โดยเฉพาะในประเด็นที่สุ่มเสี่ ยง
เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นต้น
ดังนั้น การแย่ง ชิ งพื้ นที่ ในสั งคมออนไลน์ของแถลงการณ์ ท างการเมื อง
อย่างน้อยที่สุด ขบวนการจึงต้องมีความรัดกุมและเฉี ยบคมในประเด็นการแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ
เป็ นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน หากเป็ นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเรื่ องสุ่ มเสี่ ยง ก็ตอ้ งมี
ความระมัดระวังมิให้แสดงออกอย่างชัดเจนและรุ นแรงเกิ นไป หากแต่ยงั คงหลักการพื้นฐานของ
องค์ก รและอิ ง หลัก วิช าการหรื อ หลัก กฎหมาย เพื่ อ รั ก ษาบทบาททางการเมื อ งในฐานะองค์ก ร
นักศึกษา และต้องไม่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่เป็ นกลางทางการเมืองด้วย ดังเช่ น ใจความตอนหนึ่ งของ
แถลงการณ์ อมธ. กรณี มติคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยไม่อนุ ญาตใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพื่อ
เคลื่อนไหวแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้
สุ ดท้ายนี้ อมธ. ยังคงยืนยันในจุ ดยืนแห่ งการมี สิทธิ เสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรายังคงเคารพในความเห็น ที่แตกต่างไม่วา่ จะ
มาจากกลุ่ มใดก็ตาม ตราบเท่าที่ความคิ ดเห็ นเหล่านั้นยังคงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ทั้งนี้ อมธ. ในฐานะผูแ้ ทนของนักศึกษาซึ่ งมี ความหลากหลายทางความคิด ขอรับรองว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ กลุ่ มทางการเมื องใด และไม่มีกลุ่มทางการเมื องใดเป็ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากแต่ความสวยงามในความคิดเห็ นที่แตกต่างคือภาพสะท้อน
แห่งความเป็ นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แท้จริ ง
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2) การดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
กลายเป็ นยุทธวิธี ที่ข บวนการนัก ศึ ก ษาส่ วนหนึ่ ง ให้ความสาคัญมากขึ้ น
ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากการใช้ยุทธวิธีดงั กล่ าวเพื่อเคลื่ อนไหวในประเด็นด้านสิ ทธิ สวัสดิ การนักศึกษา
และการคัดค้า นมหาวิท ยาลัย นอกระบบ รวมไปถึ งการเรี ย กร้ องประเด็น ผลประโยชน์ของตัว
นักศึกษาเอง ที่ เพิ่มมากขึ้นในช่ วงเวลาดังกล่ าว การใช้กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายจึ ง
เท่า กับ เป็ นการหลี ก เลี่ ยงความรุ นแรงและสร้ างศัตรู กบั มหาวิท ยาลัย ในขณะเดี ย วกันก็เป็ นการ
ดาเนิ นการในลักษณะการต่อรองผลประโยชน์ตามระบบการเมื องปกติ ทั้งนี้ การดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายก็อาจเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการเคลื่อนไหว ที่ควบคู่ไปกับยุทธวิธีขดั ขวางท้า
ทายอานาจรัฐอื่น ๆ ที่มีระดับเข้มข้นยิ่งขึ้น ดังเช่นตัวอย่าง กรณี ขบวนการนักศึกษาข้อเข้าไปแก้ไข
กฎหมาย พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ในช่วงของการทาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปลี่ยนเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดังอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 4.2.2.3 ข้อ (1) แล้ว เป็ นต้น
ยุทธวิธีขดั ขวางท้าทายอานาจรัฐ
1) การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์รูปแบบใหม่
แม้ว่า การเคลื่ อนไหวเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ จะเป็ นเครื่ องมื อที่ ข บวนการต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะขบวนการนักศึกษาใช้มาอยูน่ านแล้ว แต่กระนั้นการเคลื่อนไหวเชิ งสัญลักษณ์แบบใหม่ที่
ผูว้ จิ ยั หมายถึงกลับเป็ นสิ่ งที่มีความซับซ้อนในเชิงวิธีการและแหลมคมยิง่ กว่า กล่าวคือ เป็ นยุทธวิธีที่
ผนวกเอาการคัด เลื อกประเด็นส าคัญ (Content) ผสานกับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ (Creativity) เพื่ อ
รังสรรค์ให้เกิ ดรู ปแบบการแสดงออกทางความคิดที่สามารถจุดประเด็น หรื อจุดกระแสให้สังคม
นาไปแสดงความคิดเห็ นต่อได้ กลายเป็ นการตี ความสัญลักษณ์ และตั้งคาถามของสาธารณชนต่อ
ประเด็ นดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ กระบวนการสื่ อสารดัง กล่ า ว เกิ ดจากการเข้า มามี บ ทบาทของสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ ที่สามารถส่ งต่อสารจากต้นทางไปสู่ สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังมีกระบวนการ
การเพิ่มความคิดหรื อประสบการณ์ ของผูส้ ่ งต่อสาร (Share/Retweet) และการแสดงความคิดเห็ น
โต้ตอบของผูร้ ับสาร (Comment) เข้าไปด้วย
(1) กรณี ศึกษา การเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์ คดั ค้าน
อานาจนอกระบบ (TCAD)
ส่ วนใหญ่เน้นไปในทางการจัดกิ จกรรมเชิ งสั ญลัก ษณ์ เล่ นกับหน้า
สื่ อมวลชน สร้างกระแส (Viral) บนอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งกาลังเป็ นช่องทางการเคลื่ อนไหวที่มาแรงใน
ขณะนั้น ตัวอย่างกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การจัดเสวนา "ขอพื้นที่เราคืน : งานเสวนาว่าด้วย พื้นที่ทาง
สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ความเป็ นมนุ ษ ย์ ภายใต้นิ ติ รั ฐ แห่ ง พ.ร.ก.ฉุ ก เฉิ น " เมื่ อ วัน ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2553
แต่กิจกรรมที่ ถือว่าสาคัญและท าให้กลุ่ ม TCAD รู้ จกั ในหน้าสื่ อ ก็คือ กิ จกรรมราลึ ก 4 เดื อน
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ราชประสงค์ 4 ปี รัฐประหาร 2549 ซึ่ ง ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ (สัมภาษณ์ ทางอีเมล, 22 กันยายน
2559) มีความเห็นว่าน่าจะเป็ นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดของกลุ่ม
กิจกรรมแรกที่ทาคือกิจกรรมราลึก 4 เดือนราชประสงค์ 4 ปี รัฐประหาร 2549 ซึ่ ง
น่ าจะเป็ นกิ จกรรมที สาคัญที่ สุดของกลุ่มกิ จกรรมนี้ เนื่ องจากเป็ นกิ จกรรมเชิ งสัญลักษณ์
สเกลใหญ่ของนักศึกษาหลังเหตุการณ์ เมษา-พฤษภา 53 ครั้งแรก เราเริ่ มต้นจากกิ จกรรม
“กรวดน้ า คว่าขัน รักกันชาติเดียว” สองวันก่อนวันที่ 19 โดยกรวดน้ าให้กบั อดีตอธิ การบดี
ที่เข้าไปมีส่วนร่ วมกับการรัฐประหารครั้งนั้นและกาลังจะหมดวาระในตาแหน่ งอธิ การปี
นั้นพอดี กลายเป็ นกระแส viral บนอินเตอร์ เน็ตด้วยความขบขันแสบๆคันของกิจกรรมนั้น
เป้ าหมายของงานกรวดน้ าคื อการทาให้สื่อมวลชนรู ้ จกั เรา เห็ นไอเดี ยการทางานของเรา
และเพื่อให้เขาติ ดตามงานของเราในวันที่ 19 ซึ่ ง ท าให้วนั นั้นมี ป ระชาชนมาร่ วมงานที่
อนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยเยอะกว่าที่คาดไว้เยอะมาก ๆ สื่ อมวลชนก็มาก13
ดังนั้นแล้ว ความสาคัญของกลุ่ม TCAD ประการแรก จึงถือเป็ นความ
“ใหม่” ของขบวนการนักศึกษา ทั้งในแง่ของแนวคิดภายหลังเหตุการณ์ ความรุ นแรงทางการเมือง
ในปี 2553 และเป็ นกลุ่มกิจกรรมที่เกิ ดขึ้นพร้ อม ๆ กับบทบาททางการเมืองบนสื่ อสังคมออนไลน์
อย่างเฟซบุก๊ กิจกรรมทางการเมืองจึงมีท้ งั รู ปแบบของแถลงการณ์ ซึ่ งเป็ นการเคลื่อนไหวในรู ปแบบ
เก่า และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะของการสร้างกระแส (Viral) บนอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งถือ
เป็ นความแปลกใหม่ที่ได้ผลเป็ นอย่างดีเลยทีเดียว
อีกประการหนึ่ ง ที่ถือเป็ นความสาคัญของกลุ่ม TCAD คื อการมีส่วน
ในการท าให้ชื่อของธรรมศาสตร์ ก ลับไปยืนบนเวที ของขบวนการนักศึ กษาอี กครั้ ง และในบาง
กิ จ กรรมก็ อ าจท างานร่ ว มกับ กลุ่ ม ประชาคมจุ ฬ าเพื่ อ ประชาชน หรื อ CCP ท าให้บ ทบาทของ
ขบวนการนักศึกษาที่นอกเหนื อจาก สนนท. มีพ้ืนที่สื่อเพิ่มมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ พฤษภาฯ 53
โดยเฉพาะในด้านการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ เช่น การนาผืนผ้าสี ดาและสี ขาวมาขึงไว้บริ เวณฐาน
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กลุ่มนักศึกษาประมาณ 50 คน นาโดย นายรักชาติ วงศ์อภิชาติ กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์ คดั ค้าน
อานาจนอกระบบ และ น.ส.ปองขวัญ สวัสดิภกั ดิ์ กรรมการบริ หารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย (สน
นท.) ถื อ พวงหรี ดและป้ ายออกมาจากมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจัน ทร์ มุ่ ง หน้ า มายัง อนุ ส าวรี ย์
ประชาธิ ปไตย หน้าพวงหรี ดมีขอ้ ความระบุ ว่า "ไว้อาลัยแด่ประชาธิ ปไตยที่ ดบั สู ญและประชาชนที่ ล่วงลับ 10
เมษายน 2553-19 พฤษภาคม 2553" และ "19 กันยายน วันตาสว่างแห่ งชาติ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งชาติ (สน
นท.)" และป้ ายผ้าเขียนข้อความว่า "4 ปี รัฐประหารประเทศชาติไม่ดีข้ ึน" และ "ปล้น 19 ตาย 91"และ "หยุดละเมิด
สิ ทธิดว้ ยการรัฐ ประหาร"
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อนุ สาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 มีขอ้ ความว่า "ปล่อยนักโทษการเมือง คุ มขัง
ผูบ้ ริ สุทธิ์ ไม่ยุติธรรมหยุดอานาจนอกระบบ" การร่ วมกันจัดกิจกรรมร่ วมกันและการปรากฏตัวต่อ
หน้าสื่ อ ประกอบกับการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ที่โดดเด่น ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการ
นักศึกษาในรุ่ นใหม่ ซึ่ งปรากฏตัวในนามของกลุ่มอิสระที่มีภาพตัวแทนของจุฬาฯ และธรรมศาสตร์
ณ จุดนี้ จึงเห็นว่า หลังจากที่กระแสความขัดแย้งได้ลามเข้าไปในสังคม
ออนไลน์ และระเบิดปะทุเข้าสู่ สังคมคู่ขนาน ผ่านการชุมนุมประท้วง การแสดงออกถึงความคับข้อง
ใจของขบวนการทางการเมืองต่าง ๆ เช่น กลุ่มคนเสื้ อแดง กลุ่มคนเสื้ อหลากสี เป็ นต้น กระแสความ
น่ากลัวของความขัดแย้งก็ค่อย ๆ เริ่ มกลายเป็ นพลังบวกของการเคลื่ อนไหวทางการเมือง จากการ
สาดเลื อด กลายเป็ นคมความคิด การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ที่มีความน่ าสนใจมากขึ้น สิ่ งเหล่านี้
เป็ นความพยายามของคนรุ่ นใหม่ ที่จะฉี กกฎการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากการอ่านแถลงการณ์
ให้กลายเป็ นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้น หรื อที่เราเรี ยกว่าการกระทา (Action) อย่างสร้างสรรค์
(2) กรณี ศึ ก ษา การเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม ธรรมศาสตร์ เ สรี เพื่ อ
ประชาธิปไตย (LLTD) ในประเด็นการต่อต้านโซตัส
โดยกลุ่ ม LLTD ใช้เพี ย งป้ ายเล็ ก ๆ ขึ้ นไปแขวนเป็ นป้ ายห้อยคอ ที่
อนุ สาวรี ย ์ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่หน้าอาคารเรี ยนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต อันเป็ นจุดที่มีนกั ศึกษาต้องเดินผ่านเพื่อเข้าอาคารเรี ยน โดยในป้ ายระบุชื่อ “N’ป๋ วย” เป็ น
การเสี ยดสี ความเป็ นผูใ้ หญ่ของนักศึกษาปี 1 ที่รุ่นพี่บงั คับให้แขวนป้ ายชื่ อมาเรี ยนในช่วงเทอมแรก
ของปี การศึกษา ซึ่ งภาพดังกล่าวปรากฏในหน้าของสื่ อออนไลน์ และถูกแชร์ ต่อไปอย่างมาก ทั้งใน
เชิ งเข้าใจสิ่ งที่จะสื่ อสาร และในเชิ งวิพากษ์วิจารณ์ ความไม่เหมาะสมของการกระทาดังกล่าว ซึ่ ง
นักศึกษากลุ่ ม LLTD ก็ได้ให้สัมภาษณ์ เป็ นคาอธิ บายไว้ว่า (เปิ ดใจนศ.ปี 1 ผูแ้ ขวนป้ าย “N' ป๋ วย”
คล้องคออนุสาวรี ยป์ ๋ วย อึ๊งภากรณ์ มธ.รังสิ ต, 2558)
ตอนนี้ รุ่นพี่หรื อใครก็แล้วแต่กาลังมองน้องแบบว่างเปล่า ในสมองไม่มีเรื่ องอะไร
เลย ไม่มีความคาดหวัง ไม่มีความคิด ไม่มีความรู ้ ไม่มีความต้องการอะไรทั้งสิ้ น รุ่ นพี่เขา
กาลัง คิ ดว่า น้องที่ เข้า มามันจะต้องรั บ ไอ้สิ่ งที่ เขาคิ ดไปเท่ านั้น ถ้าคุ ณคิ ดว่า น้องมันไม่ มี
ความคิดอะไรที่จะจัดหาด้วยตัวเอง แล้วรุ่ นพี่ตอ้ งมายัด ในทางเดียวกัน ถ้าอาจารย์ป๋วยเป็ น
สัญลักษณ์ของบุคคลที่มีความสามารถในมหาวิทยาลัย การที่เขาเป็ นคนอย่างนั้น มันได้มา
ด้วยวิธีการที่รุ่นพี่จบั ยัดอย่างนั้นหรื อเปล่า คือมันไม่ใช่จะมาด้วยวิธีการแบบนั้นเสมอไปถ้า
อาจารย์ป๋วยเป็ นสัญลักษณ์ ของบุคคลที่มีความสามารถในมหาวิทยาลัย การที่เขาเป็ นคน
อย่างนั้น มันได้มาด้วยวิธีการที่รุ่นพี่จบั ยัดอย่างนั้นหรื อเปล่า คือมันไม่ใช่ จะมาด้วยวิธีการ
แบบนั้นเสมอไป
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าป้ ายดังกล่าวจะอยู่บนรู ปปั้ นอาจารย์ป๋วยได้เพียง
20 นาที ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ มาดึ งออก และไม่ว่าการแสดงความคิ ดเห็ นในสังคมออนไลน์จะเป็ น
อย่างไร แต่ทว่าภาพดังกล่าวก็ได้ถูกส่ งต่อไปด้วยความรวดเร็ ว และไปปรากฏเป็ นข่าวได้ในเวลา
เพี ย งไม่ นาน สร้ า งทั้ง ค าวิพ ากษ์วิจ ารณ์ และข้อ ถกเถี ย ง จนประเด็ นเรื่ องการแขวนป้ ายชื่ อของ
นักศึกษาปี 1 กลายเป็ นเรื่ องตลก (Parody) ที่ถูกตั้งคาถาม และส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใน
เวลาต่อมา
2) การรวมกลุ่ม/เคลื่อนไหวแบบออนไลน์ หรื อ พลังกลุ่มไร้สังกัด
การเคลื่อนไหวออนไลน์ หรื อ พลังกลุ่มไร้ สังกัดนั้น เป็ นการเคลื่อนไหว
ในแบบเดียวกับที่ เชอร์ กี อธิ บายเรื่ องแนวคิดเกี่ ยวกับพลังกลุ่มไร้สังกัด (Here Comes Everybody)
(เชอร์ กี และ สฤณี อาชวนัน ทกุ ล ผู้แ ปล, 2554) หรื อ การรวมกลุ่ ม ที่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด การ
เคลื่ อ นไหวแบบกลุ่ ม ได้โดยอาศัย เครื่ องมื อ ของสื่ อใหม่ ซึ่ ง มี ต้นทุ นในการรวมกลุ่ ม น้อย และ
สามารถรวมเอาคนที่ ส นใจในประเด็ นร่ วมกัน เข้า มาแบ่ ง ปั นประสบการณ์ ใ นพื้ นที่ (Platform)
เดียวกัน เช่น กลุ่มเฟซบุ๊กของกลุ่ม Anti Sotus กลายเป็ นการประสานงานอย่างมีแบบแผนและเป็ น
ระบบ จนสามารถสร้างการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มขึ้น ถือเป็ นนวัตกรรมการเคลื่อนไหวชิ้นใหม่ของ
ขบวนการนักศึกษาไทย ที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก
กรณี ศึกษา ยุทธวิธีการรวมกลุ่ม/เคลื่ อนไหวแบบออนไลน์ และการเปิ ด
โปง/ตีแผ่ความเลวร้ายของระบบโซตัสและการรับน้องที่รุนแรงของกลุ่ม Anti-Sotus
จากบริ บทเรื่ องของขบวนการต่อต้านโซตัส-รับน้อง-ประชุ มเชี ยร์ ที่ต่างก็
มีตน้ ทุนของการแข็งขืนต่อระบบ ซึ่ งผูท้ ี่เคลื่ อนไหวต่อต้านระบบในโลกแห่ งความจริ ง มักจะถู ก
เพ่งเล็ง ข่มขู่ กดดัน ทั้งร่ างกายและจิตใจ ส่ งผลต่อสถานภาพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่าง
ปกติ ดัง นั้น ยุ ท ธวิ ธี เครื่ อ งมื อ และประเด็ น ในการสื่ อ สารเคลื่ อ นไหวในเรื่ อ งดัง กล่ า ว จึ ง มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ทั้งต่ อการปกป้ องวิถี ชีวิตของนักศึกษาที่เคลื่ อนไหว และการยอมรั บ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธวิธีการเปิ ดโปง/ตีแผ่ความเลวร้ ายของระบบโซตัสและการรับน้องที่
รุ นแรง ด้วยการเคลื่อนไหวแบบออนไลน์ หรื อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นที่มนั่
หลักในการเคลื่อนไหว อย่างเฟซบุ๊กและยูทูป ได้ทาให้ขอ้ จากัดดังกล่าวข้างต้นด้อยค่าลงไป และ
กลายเป็ นการสรรสร้ างกลุ่มทางสังคมรู ปแบบใหม่ ขึ้นมาเคลื่ อนไหวในประเด็นดังกล่าวร่ วมกัน
โดยบังเอิญ
กล่าวอย่างละเอียด (1) ความสามารถในการถ่ายภาพ วีดิโอ และคลิปเสี ยง
ได้ทาให้หลักฐานของการรับน้องที่รุนแรง มีน้ าหนักขึ้น ทั้งรายละเอียดด้านพฤติการณ์และผูก้ ระทา
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จนอาจสามารถนาไปประกอบเป็ นหลักฐานเพื่อเอาผิดต่อผูก้ ระทา/ผูบ้ งการการกระทาดังกล่าวได้
ในทางกฎหมาย (2) ระบบบัญชี ผใู้ ช้ (Account) ของเฟซบุ๊ก หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ สามารถ
ปกปิ ดแหล่ ง ที่ ม า หรื อ อาจมี ก ารสร้ า งบุ ค คลตัว แทน (บัญ ชี ป ลอม) หรื อ แฟนเพจขึ้ นมาเพื่ อ
ดาเนินการเผยแพร่ เรื่ องราวดังกล่าวแทนผูถ้ ูกกระทานั้น ทาให้ผเู ้ ปิ ดโปงสามารถปกป้ องสถานภาพ
ภายในสังคมต่อไปไว้ได้ (อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ปิ ดโปงบางส่ วนยังคงถูกจับได้ และกระทบกับสถานภาพ
ของตัวเอง จนบางคนต้องเปลี่ ยนสถานที่ศึกษาก็มี) (3) ท้ายที่สุด คือ ความสามารถของสื่ อสังคม
ออนไลน์ ในการเผยแพร่ และส่ งต่ อเรื่ องราวที่ จะสื่ อสารด้วยความรวดเร็ ว ผ่านการแชร์ ของทั้ง
บุค คล (User) และแฟนเพจสาธารณะต่ า ง ๆ ที่ มีผูต้ ิ ดตามเป็ นจานวนมาก เช่ น แฟนเพจ Drama
Addict เป็ นต้น
ในประเด็นนี้เอง ปิ ยรัฐ จงเทพ อดีตผูป้ ระสานงานกลุ่ม Anti-Sotus ได้เล่า
ถึงการเกิดขึ้นโดยบังเอิญของยุทธวิธีดงั กล่าวว่า (ปิ ยรัฐ จงเทพ, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559)
ตอนแรกเริ่ มจากกลุ่มมาทางาน และก็เริ่ มมีสมาชิ กเพิ่มขึ้น เราก็อนุ ญาตให้คนเอา
เรื่ องราวมาโพสต์ลง มาแชร์ กนั ว่าอย่างนี้ควรจะแก้ไขปั ญหาอย่างไร คล้ายๆกับว่ามันคนหัว
อกเดี ยวกันมาคุ ยกัน เพราะ เมื่อก่ อนมันไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ อะไรกันผ่านเฟซบุ๊กกัน
ขนาดนี้ แม้แต่จะโพสต์หน้าวอล ยังไม่กล้าเลย เพราะอาจจะโดนหมายตาจากพี่ๆ เพื่อนๆ
ได้ ก็จะเอากลุ่มนี้ มาคุ ยกัน กลายเป็ นการหาเพื่อน หาคนหัวอกเดี ยวกัน มันเลยกลายเป็ น
พื้นที่แลกเปลี่ยนสาธารณะไป
สื่ อสังคมออนไลน์ได้ทาหน้าที่ของกระดาน (Platform) เพื่อให้สมาชิกได้
เข้ามาแบ่งปั น (Sharing) ซึ่ งถื อเป็ นบันไดขั้นแรกหากวิเคราะห์ตามทฤษฎี ของเชอร์ กีร์ เรื่ อง “พลัง
กลุ่มไร้สังกัด” และในขณะเดียวกัน กลุ่ม Anti-Sotus ก็ได้มีการพัฒนาไปสู่ บนั ไดขั้นที่สอง หรื อการ
ประสานงานกันระหว่างสมาชิก เพื่อดาเนินการแบ่งปั นและส่ งต่อกันอย่างเป็ นแบบแผน ดังที่ โตโต้
อธิ บายไว้วา่
มันก็เกิดจากคนที่ต้ งั ใจจะผลักดันเรื่ องนี้ให้เป็ นระดับชาติ พูดตรง ๆ เลย เรามองว่า
มาพูดกันอย่า งนี้ มนั ไม่จบ เราต้องผลัก ดันให้คนส่ วนใหญ่ใ นประเทศนี้ ม องเห็ นปั ญหา
ร่ วมกัน ให้มนั เกิ ดการวิพากษ์วิจารณ์ ถกเถี ยงกันอย่างกว้างขวางขึ้น นาไปสู่ งานเสวนาที่
อนุ สรสถาน 14 ตุลา ในปี 2554 มาเจอกันครั้ งแรก ๆ ลักษณะMeeting มีคนประมาณ 10
คน หลังจากนั้นเราก็จดั อีกครั้ง เดือนธันวาคม ในปี เดียวกัน จนมาสู่ การจัดตั้งเป็ นกึ่งองค์กร
มี เ ลขาธิ ก าร และพยายามเชิ ญ มหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆให้ ม ากที่ สุ ด ตอนนั้น มี ป ระมาณ 9
มหาวิทยาลัย ตอนนั้นเอาทุกกลุ่มมาคุยกัน ว่าเราจะจัดตั้งโครงสร้างอย่างไร
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จนกระทัง่ เดื อนมีนาคม 2555 ถึงมีการจัดตั้งอย่างเป็ นทางการขึ้นที่สถาบันสิ ทธิ
มนุษยชน มหิ ดล ถึง มีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้น มีเลขาธิ การ มีคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อ
มาบริ หารเพจ และทางานอย่างเป็ นระบบ ผมก็เป็ นเลขาธิ การคนแรก ตามกาหนดการมี
วาระ 1 ปี และมีการประชุมประจาปี เป็ นเวทีถอดบทเรี ยน ก็มีเลขาคนใหม่”
และท้ายที่สุด จากกลุ่ มที่ เคลื่ อนไหวกันในโลกออนไลน์ ก็กลายมาเป็ น
กลุ่ ม ที่ มี ลกั ษณะของการจัดตั้ง ที่ ชัดเจน ดาเนิ นการกันอย่างเป็ นระบบ มี โครงสร้ า งและสมาชิ ก
ดาเนินการ และที่สาคัญคือมีการส่ งต่อการเคลื่อนไหวจากรุ่ นสู่ รุ่น ทาให้ขบวนการมีความยัง่ ยืนขึ้น
เป็ นบันไดขั้นที่สามของเชอร์ กีร์ (เชอร์ กี และ สฤณี อาชวนันทกุล ผูแ้ ปล, 2554) ที่เรี ยกว่า “การ
เคลื่ อนไหวแบบกลุ่ ม” ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบในทางบวกต่ อการเคลื่ อนไหว และกลายเป็ นกลุ่ ม ที่ ใ ช้
Social Media มาเป็ นเครื่ องมือในการเคลื่ อนไหวอย่างมีพลังดังที่ โตโต้ อธิ บายว่า (ปิ ยรัฐ จงเทพ
,สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559)
มัน มี พ ลั ง มากกว่ า เดิ ม เพราะว่ า พอออกในนามกลุ่ ม เหมื อ นกับ ว่ า แต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มของเขาอยูแ่ ล้วใน Social Media ก็จะช่วยกันแชร์ ช่วยกันพูด ช่วยกัน
วิพากษ์วจิ ารณ์ ก็ดูเหมือนเป็ นทางการมากขึ้น ก็คือเป็ นองค์กรที่เชื่ อมร้อยกลุ่มต่างๆ เรื่ องนี้
โดยเฉพาะ เช่ น ในปี นั้น สภาหน้าโดม จะจัดกิจกรรมวิพากษ์การรับน้อง ก็จะมองถึงกลุ่ม
Anti-Sotus ก็จะมี Contact กับทุกมหาวิทยาลัย
กล่าวอย่างที่ สุดแล้ว ยุทธวิธีดงั กล่าว ไม่อาจประสบความสาเร็ จได้ดว้ ย
ความสามารถของสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพียงอย่างเดี ยว แต่หมายรวมไปถึ งวิธีการ
สื่ อสาร และสมาชิ กผูร้ ่ วมดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ พร้ อมกับเครื อข่ายของกลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละ
มหาวิท ยาลัย ที่ มี แฟนเพจ หรื อ สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นของตัวเอง ที่ พร้ อมจะให้ก ารสนับสนุ น
ประเด็นดังกล่าวอยูเ่ สมอ ในฐานะประเด็นสาธารณะที่เป็ นปั ญหาร่ วมกันของทุกมหาวิทยาลัย
3) การชุมนุมประท้วง/ร่ วมชุมนุมประท้วง
การชุ มนุ มประท้วง กลายเป็ นหนึ่ งยุทธวิธีที่ ถูกลดความสาคัญเป็ นอย่าง
มากในช่วงการเคลื่อนไหวหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 โดยเหตุผลทั้งความล้มเหลวของตัว
วิธี เอง และทางเลื อกในการเคลื่ อนไหว โดยยุท ธวิธี อื่นที่ ป ระสบความส าเร็ จมากกว่า กล่ า วคื อ
เหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาคม 2535 ท าให้ ข บวนการนัก ศึ ก ษาและอื่ น ๆ มองเห็ น ว่า ยุ ท ธวิธี ก ารชุ ม นุ ม
ประท้วงนั้น เป็ นเงื่ อนไขสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความรุ นแรงทางการเมือง ทั้งในส่ วนของการควบคุ ม
มวลชน การควบคุ มปั จจัย ภายนอก หรื อมื อที่ สามในการเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ และการ
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ท าลายวิ ถี ชี วิ ต ประชาชนในบริ เวณพื้ น ที่ ก ารชุ ม นุ ม ให้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งปกติ
ขณะเดี ย วกัน ยุ ท ธวิ ธี อื่ น ๆ ที่ มี ร ะดับ การท้า ทายอ านาจรั ฐ น้ อ ยลง แต่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด ของ
สาธารณชนมากกว่า ได้ถูกนามาใช้เป็ นทางเลือกให้กบั ขบวนการ ภายใต้สังคมการสื่ อสารยุคใหม่
ดังนั้น หากจะยังมีหรื อยังคงมีการชุ มนุ มประท้วงอยู่ ถ้าไม่ใช่สถานการณ์
สุ กงอมจริ ง ๆ อย่างกรณี การชุ มนุ มของ กปปส. และ นปช. ในปลายปี พ.ศ. 2556 รวมถึงการชุมนุม
ต่อต้า นการรั ฐประหารหลัง จากนั้น การปั ก หลักชุ ม นุ ม ตามสถานที่ ต่า ง ๆ หรื อการปิ ดเส้ นทาง
การจราจรจึงยังคงเป็ นทางเลือกสุ ดท้ายของขบวนการนักศึกษาที่ให้ความสาคัญกับความเป็ นสันติ
วิธี (Non-Violence) มากขึ้น การชุ มนุ มที่เกิ ดขึ้นในบางครั้งบางคราของขบวนการนักศึกษา จึงอาจ
เป็ นเพียงการชุมนุมเพื่อรวมพลังแบบชัว่ คราว ควบคู่ไปกับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
ดังเช่ นตัวอย่าง กรณี นักศึก ษามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และแนวร่ วม
ประมาณ 50 คน ชุมนุมประท้วงคัดค้านการนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกนอกระบบ เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่บริ เวณหน้าอาคารรัฐสภา โดยมีขอ้ เรี ยกร้องให้นกั ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการร่ างกฎหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับใหม่ ซึ่ งระหว่างการยื่นหนังสื อมีนกั ศึกษา
ชายจานวนหนึ่ งถอดเสื้ อผ้าออก ใส่ เพียงกางเกงขาสั้น และนาป้ ายการคัดค้านมหาวิทยาลัยนอก
ระบบมาพันรอบตัว เพื่อเป็ นการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ถึงการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กบั นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนอกระบบ จนนักศึกษาไม่มีแม้กระทัง่ เงินสาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ม็อบนศ.แก้ผา้ !
บุกรัฐสภาค้านม.นอกระบบ, 2556) ทั้งนี้ เป็ นที่สังเกตว่า การชุ มนุ มประท้วงดังกล่าว เป็ นเพียงแค่
การชุ ม นุ ม เพื่ อแสดงพลัง เพี ย งชั่วคราวเท่ านั้น ไม่ ได้มี ก ารปั ก หลัก ชุ มนุ ม เป็ นเวลานาน แต่ เป็ น
กิ จกรรมแสดงพลังที่เกิ ดขึ้นและสามารถเป็ นกระแสในสื่ อสังคมออนไลน์ได้ โดยมีท้ งั ความชอบ
ธรรมจากจานวนนักศึกษาที่มาร่ วมแสดงพลัง ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นใน
สัง คม และโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ไม่ เป็ นการชุ ม นุ มยึดสถานที่ ราชการ หรื อช่ องทางจราจรขนาดที่
กระทบต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของประชาชนทัว่ ไป ดังการชุมนุมประท้วงในแบบเดิม ๆ ที่ผา่ นมา
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4.3 ขบวนการนักศึกษา บนวิกฤติการณ์ ทางการเมืองรอบใหม่ (ปลายปี พ.ศ. 2556 2557)
การอธิ บายในส่ วนของขบวนการนักศึกษาในห้วงวิกฤติการเมืองในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556
– 2557 นั้น ที่ จริ งแล้วขบวนการนัก ศึ กษาไม่ได้มีรูปแบบของการจัดตั้งองค์กร หรื อรู ปแบบการ
ระดมทรั พ ยากรและการแสดงออกของการเคลื่ อนไหวที่ เปลี่ ย นไปมากนัก แต่ จาเป็ นต้องแยก
การศึกษาออกมาเป็ นอีกช่วงหนึ่ งเพื่ออธิ บายบริ บทของขบวนการนักศึกษาในการร่ วมเคลื่ อนไหว
เพื่ อปกป้ องประชาธิ ป ไตยแบบการเลื อกตั้ง และการสร้ า งภาคี เครื อข่ า ยนัก วิช าการ-นัก ศึ ก ษาปั ญญาชน ในห้วงก่อนการรั ฐประหารเดื อนพฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่ คาอธิ บายของการ
เคลื่อนไหวอย่างเด่นชัดของขบวนการนักศึกษาในบทบาทผูน้ าในการคัดค้านการรัฐประหารปี พ.ศ.
2557 ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจยั ชิ้นนี้

4.3.1 บริบททางการเมืองและปัจจัยแวดล้อม
4.3.1.1 พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับลักหลับ และการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ
ในห้วงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ สถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะมีความสงบมา
เป็ นระยะเวลาพอสมควร แต่ก็เริ่ มมีเค้าลางของการปะทุข้ ึนอยูเ่ รื่ อย ๆ หลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม
2553 มีมวลชนฝั่งต่อต้านออกมาเคลื่อนไหวใหญ่เป็ นระยะ อาทิ การเคลื่อนไหวแช่แข็งประเทศไทย
ขององค์ก ารพิ ท ัก ษ์ส ยาม (ม๊อ บ เสธ.อ้า ย) ในปี พ.ศ. 2555 การเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้น แต่รัฐบาลภายใต้การนาของนายกยิ่ง
ลักษณ์ ก็ยงั สามารถประคับประคองตัวรอดมาได้ พร้อมทั้งดันนโยบายโครงการขนาดใหญ่ (Mega
Projects) หลายนโยบาย อาทิ โครงการจ าน าข้า ว โครงการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นการ
คมนาคมฯ (รถไฟความเร็ วสู ง) วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2020 เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยงั คงประสบปั ญหากับรัฐธรรมนูญ 2550 และศาล
รั ฐธรรมนู ญ ที่ ส ร้ างข้อจากัดให้กบั รั ฐบาลเป็ นอย่า งมาก ตั้งแต่ก ารจากัดความพยายามจะแก้ไ ข
รัฐธรรมนู ญของรัฐบาล หรื อแม้ก ระทัง่ การล้ม โครงการขนาดใหญ่ ต่า ง ๆ เช่ น การตี ค วาม ร่ า ง
พ.ร.บ. ให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งของ
ประเทศ (พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน) ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ เป็ นต้น นอกจากนี้ คงปฏิเสธไม่ได้วา่ รัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ มีความล้มเหลวด้านการบริ หารนโยบายอีกพอสมควร เช่ น การส่ อเค้าทุจริ ตของโครงการ
จานาข้าว หรื อรวมไปถึงการบริ หารจัดการอุทกภัยที่ลม้ เหลวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้
ล้วนเป็ นปั จจัยที่เริ่ มสร้างความไม่พอใจให้กบั มวลชนฝั่งตรงข้าม ที่เป็ นน้ านิ่งไหลลึกมาหลายปี
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ฉนวนส าคัญ คื อ นโยบายที่ เ รี ย กว่ า การเร่ ง สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์
โดยเฉพาะการร่ างกฎหมาย “เพื่อความปรองดอง” หรื อ พ.ร.บ.นิ รโทษกรรม ที่ทา้ ยที่สุดแล้ว แม้ร่าง
กฎหมายดังกล่ าว ฉบับของนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุ ทรปราการ พรรคเพื่อไทย ที่ มุ่งปลดปล่ อย
นักโทษทางการเมือง โดยไม่รวมแกนนาหรื อผูส้ ั่งการ จะเข้าไปสู่ ช้ นั คณะกรรมาธิ การ แต่ทว่า แต่
ทว่าสุ ดท้ายก็ยงั คงมีการปรับแก้มาตรา 3 ของร่ าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้มีการสอดไส้เนื้ อหาการนิ รโทษ
กรรมสุ ดซอย ที่หมายรวมเอาอดีตนายกทักษิณและบรรดากลุ่มแกนนาทั้งสองฝ่ ายมาร่ วม “เซ็ทซี โร่ ”
ด้วย ดังนั้น กฎหมายฉบับดังกล่าวจึงเป็ นที่จบั ตาของทั้งภาคประชาชน ฝ่ ายต่อต้านรัฐบาล และฝ่ าย
ค้านในรัฐสภาเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิ ปัตย์ ที่ เดิ นหน้าคัดค้านกฎหมายนี้
อย่างเต็มที่ ทั้งในสภาและนอกสภา
ภาคท้องถนน เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่สถานี รถไฟสามเสน นาโดย
บรรดาแกนนาพรรคประชาธิ ปัตย์ หลังจากนั้นเพียง 2 วัน ได้มีการอภิปราย พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว
แบบข้ามวันข้ามคื น ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 และสุ ดท้ายก็มีการรวบรัดผ่าน
วาระ 2 และวาระ 3 ไปในช่ วงเช้ามืดของวันดังกล่าว เป็ นที่มาของ กฎหมายฉบับลักหลับ ที่ทาให้
ประชาชนทั้งฝ่ ายต่อต้านรัฐบาล และฝ่ าย นปช. ไม่พอใจเป็ นอย่างมาก เป็ นที่ มาของการออกมา
เคลื่อนไหวต่อต้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ของกลุ่มต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในห้วงเวลาต่อมา โดย
1) ฝ่ ายหนึ่ ง คื อ กลุ่ ม ต่ อ ต้า นรั ฐ บาลและระบอบทัก ษิ ณ ที่ ม องว่า การกระท า
ดังกล่าวเป็ นการจงใจจะนิ รโทษกรรมให้อดี ตนายกทักษิณ ซึ่ งมีคดีทุจริ ตติดตัวอยู่มากมาย บรรดา
กลุ่มเหล่านี้ จึงชูเอาสัญลักษณ์ของการต่อต้านคอรัปชัน่ มาเป็ นจุดเด่นในการคัดค้านกฎหมายฉบับนี้
โดยมี แ กนน าที่ ส าคัญ คื อ กลุ่ ม พรรคประชาธิ ปั ต ย์ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ภาคเอกชน และนัก วิ ช าการใน
มหาวิทยาลัย โดยมีม วลชนส่ วนใหญ่ เป็ นชนชั้นกลาง นักธุ รกิ จ ข้าราชการ และพนักงานบริ ษทั
ภาคเอกชนในกรุ ง เทพฯ จุ ด สนใจอยู่ ที่ ก ารเดิ น ขบวนชวนคนในเมื อ งออกมาแสดงออกเชิ ง
สัญลักษณ์ โดยการ “เป่ านกหวีด” (Whistle Blowing) ซึ่ งในทางสากลเป็ นเสมือนการแสดงถึงการ
ไม่ เห็ นด้วยต่ อการกระท าที่ น่า สงสั ย ว่า จะไม่ ถู ก ต้อง ทุ จริ ต ผิดกฎหมาย และต้องการให้มี ผูม้ า
รับผิดชอบ
2) อีกฝ่ ายหนึ่ง คือ บรรดากลุ่มแกนนา นปช. อาทิ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ (บ.ก.
ลายจุด) ญาติผเู้ สี ยชี วิต และนักโทษทางการเมือง ช่วงเหตุการณ์ พฤษภาคม 2553 ที่ตอ้ งการให้ผสู ้ ั่ง
การสลายการชุ มนุ มในเหตุการณ์พฤษภาจลาจล เข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมาย หรื ออดีตนายก
อภิ สิ ท ธิ์ ฯ และนายสุ เทพ เทื อกสุ บ รรณ ผูอ้ านวยการศู นย์อานวยการแก้ไ ขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
(ศอฉ.) ในขณะนั้น นัน่ เอง โดยฝ่ ายนี้มองว่าการเซ็ทซี โร่ จะทาให้กระบวนการแสวงหาความจริ งยุติ
ทาให้ผูเ้ สี ย ชี วิต ไม่ไ ด้รับความยุติธ รรม และนักโทษทางการเมื องจากเหตุ ก ารณ์ ในครั้ ง นั้น ก็ย งั
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สู ญเสี ยโอกาสที่จะได้รับการนิ โทษกรรมจาก พ.ร.บ.นิ รโทษกรรม ฉบับที่ยงั ไม่มีการแก้ไขสอดไส้
ด้วย ทั้งนี้ ฝ่ าย นปช. ปั กหลักชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
หลัก จากที่ ก ระแสมวลชนจุ ด ติ ด คนทัว่ ทุ ก สารทิ ศ ก็ ต บเท้า ออกมาเคลื่ อ นไหว
ฝ่ ายรั ฐบาลที่ เพลี่ ย งพล้ ามี ความพยายามที่ จะถอย โดยแถลงข่ า วถอนร่ า งกฎหมายฉบับ ดัง กล่ า ว
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และต่อมาวุฒิสภาได้ลงมติไม่รับร่ างฯฉบับดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 11
พฤศจิกายน 2556 ขณะที่ฝ่ายแกนนามวลชน หรื อกลุ่มนายสุ เทพ เทือกสุ บรรณ ก็เริ่ มยกระดับการ
ชุมนุม ประกาศสละทิ้งจากพรรคประชาธิ ปัตย์ ใช้ถนนราชดาเนิ นเป็ นสถานที่ต้ งั เวทีปักหลักชุ มนุ ม
ก่อนจะเปลี่ยนไปปั กหลักชุมนุมที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอีกแห่ง ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2556
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เป็ นวันแถลงข่าวเปิ ดตัว “คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้เ ป็ นประชาธิ ปไตยที่ ส มบู รณ์ อัน มี พ ระมหากษัตริ ย ์ท รงเป็ น
ประมุข” หรื อ กปปส. โดยมีกลุ่มแกนที่สาคัญ ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ อาทิ นายสมบัติ ธารงธัญวงศ์
อดีตอธิ การบดีนิดา้ ผศ.สุ วชิ า เป้ าอารี ย ์ จากนิดา้ เป็ นต้น เครื อข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ
(คปท.) อาทิ นายสุ ริ ย ะใส กตะศิ ล า นายอุ ท ัย ยอดมณี นายกองค์ก ารนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย
รามคาแหง เป็ นต้น กลุ่มกองทัพธรรม กลุ่ มเครื อข่ายนักธุ รกิ จเพื่อประชาธิ ปไตย นอกจากนี้ ยงั มี
บรรดาอดีตแกนนาเครื อข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย เข้าร่ วมอีกเป็ นจานวนมาก และ
รวมไปถึงบรรดาอดีต ส.ส.พรรคประชาธิ ปัตย์ที่ลาออกมาพร้อมนายสุ เทพด้วย นับว่าเป็ นขบวนการ
การเมืองภาคประชาชนระรอกใหญ่อีกครั้ง ภายหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2553
รั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ต ัด สิ นใจยุ บ สภา มี ก ารก าหนดวัน เลื อ กตั้ง ใหม่ ในวัน ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2557 แต่กระนั้น ก็ไม่ได้ทาให้สถานการณ์ การชุ มนุ มคลี่คลายออกไป มิหนาซ้ า พรรค
ประชาธิ ปัตย์ยงั ตัดสิ นใจบอยคอตไม่ส่งผูส้ มัครอีกครั้งหนึ่งของการเมืองไทย กลายเป็ นการชุ มนุ มที่
ยืดเยื้อ ส่ วนฝ่ าย กปปส. ยังคงมีขอ้ เรี ยกร้องให้รัฐบาลรักษาการลาออก พร้อมดาเนินการขัดขวางการ
เลื อกตั้ง ที่ กาลังจะเกิ ดขึ้ น กลายเป็ นชนวนความขัดแย้ง และแตกหัก ที่ สาคัญระหว่างมวลชนฝั่ ง
ต้องการการเลือกตั้งและไม่ตอ้ งการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดื อนธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 กลายเป็ นช่ วงที่มีความขัดแย้ง
ทางการเมืองสู งมากระหว่างมวลชนสองฝั่ง มีเหตุการณ์ที่สาคัญ อาทิ การขัดขวางการจับสลากเบอร์
ผูส้ มัค ร ที่ ส นามกี ฬาไทย-ญี่ ปุ่ น ดิ นแดง การเคลื่ อนไหวปิ ดสถานที่ สาคัญทัว่ กรุ งเทพมหานคร
(Shutdown Bangkok) การปะทะกัน ระหว่ า งมวลชนเสื้ อแดง กับ กปปส. ที่ ห น้า มหาวิท ยาลัย
รามคาแหง รวมไปถึง การขัดขวาง/ปิ ดหน่วยเลือกตั้งในอีกหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศ
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4.3.1.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติ (ที่ประชุม ทปอ.)
ก าลั ง พลจากมหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ นก าลั ง หลั ก กลุ่ ม หนึ่ งของการคั ด ค้ า น
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เกื อบ
ทุกมหาวิทยาลัยมีการจัดกิ จกรรมเพื่อแสดงออกถึ งการคัดค้าน อาทิ การรวมตัวเพื่อเดินขบวน การ
ปฏิ ญาณตนต่อต้านคอรัปชั่น การจัดทาป้ ายผ้า/สติ๊กเกอร์ รวมถึ งการออกแถลงการณ์ ในนามของ
กลุ่มต่าง ๆ โดยมีบรรดาผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยเป็ นหัวหอกสาคัญ
ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยพร้อมใจกันขานรับต่อการคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวนั้น
มีสมมติฐานอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ ถ้าหากไม่เป็ นเพียงการตามกระแสที่สังคมกาลังให้ความสนใจ
และจับจ้องมาที่ท่าทีของมหาวิทยาลัย ก็คงเป็ นความตั้งใจของบุคคลบางกลุ่มที่ตอ้ งการให้เกิ ดการ
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
หรื อหากกล่าวให้ถึงที่สุด คือบรรดาผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ซึ่ งรวมตัวกันในนามของ
ที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย หรื อเรี ยกชื่อย่อว่า ทปอ. ซึ่ งรวมเอาอธิ การบดีจากมหาวิทยาลัย
ต่ า ง ๆ ทั่ว ประเทศ น าโดยประธานในขณะนั้ น คื อ ศ.ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมวาระพิเศษขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 และได้ออก
แถลงการณ์ ทปอ. มาถึง 2 ฉบับต่อเนื่ องกัน มีสาระสาคัญเน้นไปที่การคัดค้านการนิ รโทษกรรมที่มี
ผลไปถึงผูก้ ระทาผิดในการทุจริ ตคอรัปชัน่ ด้วย ซึ่ งถือเป็ นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ดีให้กบั สังคม
การแสดงออกดังกล่าว เป็ นการแสดงถึงการแข็งขืนต่อรัฐบาลอย่างชัดเจน มิหนาซ้ า
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ น ทรวิโ รฒ รองประธาน ทปอ. ในขณะนั้น ยัง ได้ใ ห้ สั ม ภาษณ์
เรี ย กร้ อ งให้ ส.ส. ที่ ผ่ า นร่ า ง พ.ร.บ.ฉบับ ดัง กล่ า วออกมาแสดงความรั บ ผิ ด ชอบและขอโทษ
ประชาชน นอกจากนี้ ภายหลังเกิ ดเหตุ ความรุ นแรงที่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีผูเ้ สี ยชี วิตและ
บาดเจ็บ ที่ประชุม ทปอ. ยังได้แสดงเจตน์จานงที่ชดั เจนในแถลงการณ์ฉบับที่ 4 ในวันที่ 2 ธันวาคม
2556 เรี ยกร้องให้รัฐบาลยุบสภาคืนอานาจให้ประชาชน พร้ อมกับให้มีรัฐบาลคนกลางมารักษาการ
และตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวทางของ กปปส. ในขณะนั้น
ในบางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยงั ได้ออกประกาศหยุดการเรี ยน
การสอน ในวัน ที่ 3 – 4 ธันวาคม 2556 โดยเนื้ อ หาให้เ หตุ ผ ลระบุ ว่า สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ได้
ขยายตัวจนเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนการสอน แต่กระนั้นประกาศฉบับดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่ า เป็ นการหยุ ด การเรี ยนการสอนเพื่ อ เอื้ อให้ นั ก ศึ ก ษา/บุ ค ลากรไปร่ วมการชุ มนุ ม ใน
กรุ งเทพมหานคร ทั้งที่ศูนย์รังสิ ตนั้น ไม่มีความจาเป็ นต้องหยุดการเรี ยนการสอนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในแถลงการณ์ ฉ บับ ที่ 5 และ 6 ของ ทปอ. ช่ ว งเดื อ นมกราคม –
กุมภาพันธ์ 2557 ยังมีเนื้อหาเรี ยกร้อง กกต. ทบทวนการจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น และเรี ยกร้องให้
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รัฐบาล (รักษาการ) แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ความรุ นแรงทางการเมืองทั้งหมดที่เกิ ดขึ้น
โดยการลาออกจากตาแหน่งเพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริ หารแก้ไขสถานการณ์ ด้วย
ดังที่กล่าวมาทั้งหมด ดูเหมือนว่าทิศทางของ ทปอ. จะเป็ นไปในทางที่ตอบสนอง
กับขบวนการประชาชน กปปส. มากขึ้นอย่างเป็ นลาดับ พร้อมกับการที่มีกลุ่มนักวิชาการบางส่ วน
แสดงตัวชัดเจนในการเข้าร่ วมขบวนการ กปปส. หรื อสนับสนุนต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
นายสุ เทพ เทือกสุ บรรณ และพวก จึงเกิดเป็ นความไม่พอใจและขัดแย้งทางความคิดกับของบรรดา
นักวิชาการ-ปั ญญาชนกลุ่มอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษา รวมถึ งบรรดานักกิ จกรรมนักศึกษาจานวน
หนึ่งด้วย ดังจะได้กล่าวต่อไป
4.3.2 การเคลือ่ นไหวของขบวนการนักศึกษาในช่ วงวิกฤติการเมืองรอบใหม่
4.3.2.1 ระยะแรก ภายหลังการผ่านร่ าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของสภาผูแ้ ทนราษฎร
นับเป็ นปรากฏการณ์ ที่ นักศึ กษาแต่ละมหาวิทยาลัย ออกมาเคลื่ อนไหวในเรื่ องนี้
อย่างคึกคักมาก จนเป็ นที่สังเกตว่านักศึกษามีความสนใจทางการเมืองมากที่สุดในรอบหลายปี ที่ผา่ น
มา โดยท่าทีของนักศึกษาส่ วนใหญ่ มีลกั ษณะไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มของการเคลื่อนไหวนั้น แบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1) การเคลื่ อนไหวร่ วมในนามของมหาวิทยาลัย โดยมี บรรดาผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยเป็ นแกนนาหลักในการคัดค้าน พ.ร.บ.นิ รโทษกรรม มีคณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมอย่างคึกคัก ในขณะเดียวกันก็มกั จะมีการนาเอาองค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึ กษาเข้าไปร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชาคมด้วย โดยกิ จกรรมที่ ร่วมกันทาในรู ปแบบนี้ อาทิ
การทาป้ ายไวนิล ติดสติ๊กเกอร์ แสดงพลังกล่าวปฏิญาณต่อต้านการคอรัปชัน่ การเดินขบวนรณรงค์
คัดค้านร่ าง พ.ร.บ. รวมไปถึ งการร่ วมเดินขบวนครั้งใหญ่ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ งเป็ นที่น่า
สังเกตว่า เหตุผลและประเด็นของแต่ละมหาวิทยาลัยที่นามาเคลื่อนไหวในส่ วนนี้ น้ นั ยังคงเป็ นเรื่ อง
ของการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ และการนิรโทษกรรมให้ผกู ้ ระทาผิดคดีคอรัปชัน่ เป็ นหลัก
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ งเกี่ ยวกับการที่ องค์กรของนักศึ กษาเข้าไปร่ วม
เคลื่อนไหวตามทิศทางของมหาวิทยาลัยนั้น ส่ วนหนึ่งอาจจะเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์และการจัด
กิ จกรรมของ ทปอ. ในช่ วงปี พ.ศ. 2556 ที่ เป็ นการดึ ง เอาบรรดาผูน้ าองค์กรนักศึ กษาของแต่ล ะ
มหาวิทยาลัย ในสมาชิ ก ทปอ. เข้าร่ วมกิ จกรรมเกี่ ยวกับการต่อต้านคอรั ปชั่นต่าง ๆ เช่ น การจัด
ประชุ มเครื อข่าย การร่ วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในนามโครงการ
บัณฑิตไทยไม่โกง และโครงการรับน้องต้านคอรัปชัน่ ซึ่ งถื อเป็ นโครงการรณรงค์หลักของ ทปอ.
ในปี 2556 พอดี ซึ่ งทั้ง นี้ โครงการดัง กล่ า วนอกจากจะเป็ นการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
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มหาวิทยาลัยและผูน้ าองค์กรนักศึกษาแล้ว ยังทาให้เกิดเป็ นความสัมพันธ์เชิ งเครื อข่ายระหว่างผูน้ า
องค์กรนักศึ กษาของแต่ล ะมหาวิทยาลัยด้วย และนาไปสู่ การเคลื่ อนไหวร่ วมกันในประเด็นการ
คัดค้านการทดสอบ U-net ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในปี ต่อมา
2) การเคลื่อนไหวขององค์กรกลางนักศึกษา อย่างองค์การนักศึกษา หรื อ
สภานักศึกษา นั้น นอกจากจะร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งกับประชาคมมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการดาเนิ นการ
อื่น ๆ ในฐานะองค์กรนาของนักศึกษาเองด้วย โดยพื้นฐานที่สุด สาหรับองค์กรนักศึกษาส่ วนใหญ่
จะมี การออกแถลงการณ์ แสดงท่ า ที ค ดั ค้า น ร่ า ง พ.ร.บ.นิ รโทษกรรมฉบับ ดัง กล่ าว ซึ่ ง มี เนื้ อหา
เน้นหนักไปที่การต่อต้านการคอรัปชัน่
แต่สาหรับกรณี ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว ดูจะมีรายละเอียด
ที่กา้ วไปอีกขั้นและแตกต่างออกไปเล็กน้อย โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)
และสภานักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สาคัญในประเด็นดังกล่าวถึง 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก การออกแถลงการณ์ร่วมองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวเนื่องกับร่ างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯที่สภาผูแ้ ทนราษฎรได้ลง
มติ ใ ห้ความเห็ นชอบ โดยมี ข ้อสั งเกตตรงที่ แม้ว่าเนื้ อหาโดยรวมจะเป็ นแถลงการณ์ คดั ค้านร่ า ง
กฎหมายโดยเรี ยกร้ องให้วุฒิส ภาโหวตคว่ า ร่ า งฯ ดัง เช่ นแถลงการณ์ ข ององค์ก รหรื อกลุ่ มอื่ น ๆ
เรี ยกร้องนั้น แต่เหตุผลของข้อเสนอในแถลงการณ์ฉบับนี้ กลับต่างออกไป กล่าวคือ ยังคงมีเนื้ อหาที่
สนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมประชาชนอันเนื่องมาจากการชุ มนุ มทางการเมืองอยู่ หรื ออาจกล่าว
ได้วา่ ยังคงสนับสนุนร่ าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเดิมของนายวรชัย เหมะ ที่มุ่งเน้นไปที่บรรดาผูช้ ุ มนุ ม
ทางการเมือง โดยไม่รวมแกนนา ดังที่ปรากฏในเนื้ อหาของแถลงการณ์ ดังนี้ (องค์การนักศึกษาและ
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556)
การตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นควรนิ รโทษกรรมให้แต่เฉพาะบรรดาการ
กระท าของประชาชนอัน เนื่ องมาจากการชุ ม นุ มทางการเมื อ งหรื อการแสดงออกทาง
การเมืองอัน เป็ นการสร้ างความปรองดองอย่าง แท้จริ งมิใช่ เป็ นการสร้ างความขัดแย้งให้
เกิดขึ้นในประเทศดังที่ปรากฏอยูใ่ น ปั จจุบนั
นอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ภายหลังเหตุการณ์การชุ มนุ มเริ่ ม
บานปลายและเกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง อมธ. ยังได้ออกแถลงการณ์
ข้อเสนอเพิ่มเติม โดยเสนอให้ (1) กปปส. ยุติการยึดสถานที่ราชการ และให้ขา้ ราชการเข้าทางานได้
ตามปกติ (2) ให้ นปช. อยูใ่ นที่ต้ งั (3) หลีกเลี่ยงการปะทะกันของผูช้ ุ มนุ มทั้งสองฝ่ าย (4) ให้รัฐบาล
ริ เริ่ มการแก้ไขปั ญหาโดยสันติวธิ ี และ (5) ขอให้ทหารไม่ใช้โอกาสดังกล่าวในการรัฐประหาร
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ทั้ง นี้ แถลงการณ์ ท้ ัง สองฉบับ ที่ ไ ด้ห ยิ บ ยกขึ้ นมานั้น จะเห็ น ได้ ว่ า มี
ลักษณะเนื้ อหาที่ไม่ได้เน้นเรื่ องการคัดค้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ เพียงอย่างเดี ยว ดังเช่ นมหาวิทยาลัย
หรื อองค์กรนักศึกษาอื่น ๆ ให้เหตุผลไว้ แต่กลับเน้นที่หลักการของประชาธิ ปไตยและยังคงเชื่ อมัน่
ในวิถีทางตามระบอบประชาธิ ปไตย ดังเช่นที่ รังสิ มนั ต์ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว ว่า
เรามีจุดยืนชัดเจน ตามแถลงการณ์ของ LLTD และแถลงการณ์ของ อมธ. ด้วย คือ
ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม (คือการนิ รโทษกรรมต้องไม่ใช่ นิรโทษกรรมต้องไม่
เหมาเข่ง) และไม่มีขอ้ เรี ยกร้ องเรื่ องการให้รัฐบาลยุบสภา เพราะเรามองเกมส์ ออกตั้งแต่
แรกแล้วว่ามันนาไปสู่ การรัฐประหาร เพราะมันทาให้รัฐบาลอ่อนแอลง ข้อเสนอของเราคือ
ต้องการให้รัฐบาลขอโทษประชาชน โดยไม่จาเป็ นต้องยุบสภา (รังสิ มนั ต์ โรม, สัมภาษณ์,
21 กรกฏาคม 2559)
ประการที่สอง การรณรงค์เพื่อให้นกั ศึกษา ประชาชนร่ วมลงชื่ อคัดค้าน
ร่ าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ฉบับเหมาเข่ง โดยใช้สถานที่ บริ เวณลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่ า พระจัน ทร์ และที่ อ าคารเรี ยนรวมสั ง คมศาสตร์ ( SC) และอาคารกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู นย์รัง สิ ต ตั้ง แต่วนั ที่ 4 - 7 พฤศจิ กายน 2556 โดยรายชื่ อดังกล่ า ว
องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาได้รวบรวมเพื่อยื่นต่อสมาชิ กวุฒิสภาให้มีมติไม่ให้ความเห็ น
ชอบต่อร่ างกฎหมายฉบับดังกล่าวในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
และประการที่ ส าม คื อ การร่ ว มกัน จัด งานเสวนาวิ ช าการในหั ว ข้อ
“นิรโทษกรรม เพื่อไทย เพื่อใคร เพื่อกู ?” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต มีนกั ศึกษาและประชาชนผูส้ นใจเข้าร่ วมจานวนหนึ่ง
3) การเคลื่ อ นไหวของบรรดากลุ่ ม อิ ส ระด้ า นการเมื อ ง และการ
เคลื่อนไหวในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่การรวมตัวทากิ จกรรมแสดงพลังเชิ ง
สัญลัก ษณ์ และประชาสั ม พันธ์ รวมตัวผูส้ นใจในการมาร่ วมแสดงพลังเพื่ อคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับ
ดังกล่าว โดยมีเหตุผลและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ต่างกันไป อาทิ
(1) กลุ่มแนวร่ วมนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา คัดค้าน พ.ร.บ. นิ รโทษกรรม
ฉบับสุ ดซอย ซึ่งนาโดยกลุ่มสภาหน้าโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายเนติวิทย์ โชติภทั รไพศาลย์
เลขาธิการสมาพันธ์นกั เรี ยนไทยเพื่อการปฏิวตั ิระบบการศึกษาไทย นายปิ ยรัฐ จงเทพ แกนนากลุ่ม
Anti-SOTUS และนายศรัณย์ ฉุ ยฉาย หรื อ อั้ม เนโกะ โดยเหตุผลในการคัดค้าน คือ ไม่ตอ้ งการมี
การนิ รโทษกรรมในคดี ทุจริ ต และผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการตายของประชาชนในช่ วงสลายการ
ชุมนุม นอกจากนี้ยงั ถือว่า พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ได้ทาลายหลักนิ ติรัฐ และสร้างบรรทัดฐานที่เลวร้าย
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ให้สั ง คมไทย ซึ่ งกลุ่ ม ดัง กล่ า ว ยัง ได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมที่ ล านโพธิ์ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ด้วย
(2) กลุ่มชาว มธ. ต่อต้าน พ.ร.บ. ล้างผิดฆาตกร ซึ่ งเป็ นการแสดงออก
ส่ วนหนึ่ งของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ไม่เห็ นด้วยกับฝ่ ายผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ที่ออกไปคัดค้าน
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งนาโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่
ไม่ฟังเสี ยงคนภายในธรรมศาสตร์ และเน้นย้าเรื่ องของการคัดค้านการนิ รโทษกรรมผูท้ ี่สั่งสลายการ
ชุมนุมเหตุการณ์พฤษภาคม 2553 ต้องการให้นิรโทษเฉพาะผูช้ ุ มนุม และประชาชนที่ได้รับผลพวง
ทางการเมืองเท่านั้น ซึ่ งเป็ นประเด็นที่มหาวิทยาลัย หรื อกลุ่มอื่น ๆ ไม่ค่อยได้กล่าวถึง
(3) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารรวมตั ว ของของกลุ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกเป็ นจานวนมาก ทั้งในสื่ อสังคมออนไลน์ และการทากิ จกรรมในห้วงเดื อน
พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ในหลาย ๆ กลุ่มได้รณรงค์ให้ประชาชน นิ สิต นักศึกษา ร่ วมกันขึ้นภาพโปร
ไฟล์ คัดค้าน ร่ างกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่ งได้รับความสนใจจากผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์จานวนมาก
ส่ วนในด้า นของกลุ่ ม ธรรมศาสตร์ เสรี เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย หรื อ LLTD
ยังคงมีการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าพรรคเพื่อไทย โดยนักศึกษาสมาชิ กกลุ่มจานวนหนึ่ งแต่ง
กายและทาสี แดงตามตัวเสมื อนคนตาย แสดงอาการนอนตายที่ บริ เวณหน้าพรรคเพื่อไทย โดย
ต้องการสื่ อสารว่า การที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยลงมติ ผ่านร่ าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่ าว เท่ากับเป็ นการ
เจตนาไม่นาผูก้ ระทาผิดในคดีสั่งสลายการชุมนุมในปี พ.ศ. 2553 มาลงโทษ หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ น
การข้ามศพคนตายนัน่ เอง
4.3.2.2 การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาภายหลังสถานการณ์ลุกลาม
1) บริ บททางการเมืองและจุดเริ่ มต้นของขบวนการนักวิชาการ-นักศึกษาปั ญญาชน ฝ่ ายสนับสนุนประชาธิ ปไตยโดยการเลือกตั้ง
ท่ามกลางกระแสของการเมืองที่ร้อนระอุ และเริ่ มปะทุจากความขัดแย้งเข้า
สู่ สถานการณ์ความรุ นแรงขึ้นทุกขณะ ขบวนการนักวิชาการ-นักศึกษา-ปั ญญาชน ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าว โดยผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าเกิดจาก 3 บริ บททางการเมืองหลัก ๆ
ในตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 ดังนี้
(1) สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งของกลุ่ ม กปปส. ที่ เ ริ่ ม
ขยายตัว มากขึ้ น เรื่ อย ๆ ทั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณของผู ้ชุ ม นุ ม และการขยายตัว ของสถานที่ ชุ ม นุ ม
ดาวกระจายออกไปตามจุดต่าง ๆ ในช่วงการชัตดาวน์กรุ งเทพฯ รวมไปถึ งความเข้มข้นของเนื้ อหา
ในการชุ มนุ มก็มีแนวโน้มที่จะสร้ างความเกลี ยดชังรัฐบาลมากขึ้น ซึ่ งทั้งหมดนี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยของ
ความรุ นแรงและการปะทะกับกลุ่มการเมืองอื่น ๆ
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(2) หลักการในการชุ มนุ มของกลุ่ม กปปส. ที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐาน
ของหลักการประชาธิ ปไตยเชิ งกระบวนการ กล่ าวคือ แม้ว่ารั ฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณะมีการ
ประกาศยุบสภาเพื่อให้เกิ ดช่ องทางในการแก้ไขวิกฤติ ด้วยการจัดการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรขึ้นใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ทว่าก็ไม่ได้ทาให้กลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. ลดระดับของ
การเคลื่ อนไหวลง หรื อ อาจกล่ า วได้ว่า พวกเขาไม่ ไ ด้ม องว่า การเลื อกตั้ง จะเป็ นทางออกของ
วิกฤติการณ์ทางการเมืองครั้งนี้ และในทางกลับกัน สาหรับการเลือกตั้งที่กลุ่ม กปปส. จับตามองนั้น
เป็ นเพียงการชุ บตัวใหม่ของรัฐบาล ดังที่ เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2549 ดังนั้น เมื่อพื้นฐานของการเลือกตั้ง
คือ หลักการพื้นฐานของประชาธิ ปไตย ในการให้เจ้าของอธิ ปไตยเป็ นผูท้ ุกคนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจแบบ
หนึ่งสิ ทธิหนึ่งเสี ยง (One Man One Vote) ดังนั้น การคัดค้านการเลือกตั้งของกลุ่ม กปปส. จึงเท่ากับ
ผิดหลักการพื้นฐานของประชาธิ ปไตยในเชิงกระบวนการเช่นกัน
(3) การเคลื่ อนไหวของที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แห่ ง ประเทศไทย และ
บรรดาผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่ งมี แนวโน้มที่ท้ งั คล้อยตาม และสนับสนุ นความชอบธรรม
ให้กบั การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการให้ความเห็นเรื่ องการทบทวนการ
เลื อ กตั้ง ที่ จ ะมี ข้ ึ น ในวัน ที่ 2 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 และการมี บ รรดานัก วิ ช าการส่ ว นหนึ่ งออกตัว
สนับสนุ น ตลอดจนขึ้ นเวที ปราศรัยในการชุ มนุ มของ กปปส. และเครื อข่าย เพื่อวิพากษ์วิจารณ์
โจมตีรัฐบาลและการจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
สถานการณ์ท้ งั สามที่ประกอบกัน ได้ทาให้บรรดานักวิชาการอีกส่ วนหนึ่ ง
มีความกังวลสถานการณ์ดงั กล่าว และได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ สื่ อมวลชน
หรื อเวทีวิชาการต่าง ๆ จนกระทัง่ กลายเป็ นเค้าลางของการเคลื่ อนไหวในทิ ศทางเดี ยวกันภายใต้
เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการของนักวิชาการ-นักศึกษา-ปั ญญาชน กิ จกรรมเริ่ มแรกที่เริ่ มเป็ นการ
ประสานงานกันโดยบังเอิญของเครื อข่าย ถูกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ในชื่ อ
กิจกรรมว่า "ธรรมศาสตร์บรรยายสาธารณะ : ห้องเรี ยนประชาธิปไตย" ซึ่งจัดโดยนักศึกษากลุ่มสภา
หน้าโดม กลุ่มนิ วคัลเจอร์ (New Culture) และกลุ่ม LLTD เพื่อเป็ นการแสดงอารยะขัดขืนต่อกรณี ที่
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิ การบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 4 ศูนย์ ในช่วงการชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม กปปส. แม้วา่ บางศูนย์จะไม่ได้
รับผลกระทบจากการชุ มนุมทางการเมืองนี้ ก็ตาม ประกาศดังกล่าวจึงถูกมองว่าเป็ นการเอื้อต่อการ
ชุมนุมของ กปปส. มากกว่าจะเป็ นไปเพื่อการบริ หารการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจของกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาดัง กล่ า ว คื อ เป็ นการเชิ ญ
คณาจารย์กลุ่มนิ ติราษฎร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัย มาบรรยาย
พิเศษในงานเสวนาที่จดั ภายนอกห้องประชุ ม/ห้องเรี ยน จนอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นงานวิชาการที่ค่อนไป
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ทางการเคลื่อนไหวทางการเมือง และเป็ นการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์มากกว่าเป็ นการบรรยายทาง
วิชาการ โดยได้รับความสนใจจากบรรดานักศึกษาและสื่ อมวลชนเป็ นอย่างมาก โดย รังสิ มนั ต์ ได้
ให้ ค วามเห็ น ถึ ง คุ ณู ป การของการจัด กิ จ กรรมดัง กล่ า วว่ า เป็ นงานที่ เ ป็ นจุ ด เริ่ มต้น ของการ
ประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างเครื อข่ายนักวิชาการ-ขบวนการนักศึกษา (รังสิ มนั ต์, สัมภาษณ์,
21 กรกฏาคม 2559)
ในขณะนั้น สื่ อไม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญกับ งานเขี ย นของนัก ศึ ก ษาเท่ า กับ
นักวิชาการ ตอนนั้นคนที่มาประสานงานให้ช่วย คือ พี่ปราบ ซึ่ งเขาเป็ นลักษณะคล้ายกับกองเลขาฯ
เป็ นคนประสานงานระหว่างนักวิชาการกับนักศึกษา
ต้องเข้าใจว่า นักวิชาการไม่ได้ทางานแบบการขายเสื้ อ หรื อติ ดต่อประสานงาน
เรื่ องห้องเรี ยน หรื อเป็ นคน Organize งาน วันที่ ทาให้ สปป. กับ นักศึกษาใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น คือวันที่ปิดการเรี ยนการสอน และพวกผมจัดห้องเรี ยนประชาธิ ปไตยที่ตึก SC นัน่ เป็ น
จุดเริ่ มต้นที่ทาให้เรารู ้จกั อาจารย์นิติราษฎร์ 2 คน คือ อาจารย์จนั ทจิรา และอาจารย์ปิยบุตร
เพราะเดิมทีพวกนิติราษฎร์ ก็ค่อนข้างระมัดระวังตัว งานนั้นลักษณะของมันก็คือ ในอนาคต
เราสามารถเชิ ญอาจารย์อย่างนิ ติราษฎร์ มาได้ง่ายขึ้น คือ ก่อนหน้านี้ การเชิ ญอาจารย์มาเป็ น
วิทยากรมันเป็ นไปได้ยากมาก เพราะเขามีพ้ืนที่ของเขาอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องมางานของ
นักศึกษา จากงานนั้นเราสามารถเชิ ญอาจารย์ตวั ท๊อปของมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น เราอาศัย
เครื อข่ายของอาจารย์ตรงนี้มาดึงวิทยากรได้ง่ายขึ้น”
นอกจากงานบรรยายสาธารณะแล้ว ยังคงมีกิจกรรมที่สืบเนื่ องจากกิจกรรม
ดัง กล่ า ว จนท าให้ ข บวนการนัก ศึ ก ษาถู ก สั ง คมให้ ค วามสนใจอี ก ครั้ งหนึ่ ง อัน ได้แ ก่ กรณี ที่
นายสิ รวิชญ์ เสรี ธิวฒั น์ หรื อ "จ่านิ ว" กลุ่มสภาหน้าโดม และศรันย์ ฉุ ยฉาย (Aum Neko) และพวก
พยายามเคลื่อนไหวเชิ ญธงสี ดาขึ้นสู่ ยอดอาคารโดมบริ หาร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ในวันเดี ย วกันนั้น เพื่ อเป็ นสั ญลักษณ์ ข องการประท้วงการประกาศหยุดการเรี ย นการสอนของ
อธิ การบดี เช่ นเดี ยวกับกิ จกรรมห้องเรี ยนประชาธิ ปไตย หากแต่กรณี ที่กล่าวถึ งนี้ ปรากฏภาพที่ มี
ลักษณะรุ นแรง ซึ่งเป็ นการปะทะกันระหว่างกลุ่มนักศึกษากับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และอาจทาให้
ภาพขบวนการนักศึกษาในขณะนั้นป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอยูเ่ ล็กน้อย แต่ก็ทาให้
ขบวนการนักศึกษาเริ่ มเป็ นจุดสนใจในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเช่นกัน
2) กิจกรรมของภาคีเครื อข่าย
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ ร วมตัว กัน อย่า งหลวม ๆ เหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น เพี ย งที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่า นั้น แต่ บรรดานักวิชาการในหลายมหาวิทยาลัย ก็ ได้ร่วมกับกลุ่ ม
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นัก ศึ ก ษาเพื่ อ จัดกิ จกรรมและกลายเป็ นรู ป แบบของการเคลื่ อนไหวร่ ว มกันทั้ง ในมหาวิทยาลัย
ส่ วนกลางและมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยประเด็นหลักส่ วนใหญ่ เน้นไปที่การแสดงออกถึ งการ
ต่อต้า นการใช้ค วามรุ นแรง และต้องการธ ารงรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง หลัก การของประชาธิ ป ไตย ผ่า นการ
แสดงออกของการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน 2 รู ปแบบ คือ
(1) การจัดเสวนาทางการเมือง กิ จกรรมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ ความรู ้
และรู ้เท่าทันสถานการณ์ทางการเมือง โดยมีบรรดานักวิชาการ-ปั ญญาชน ทาหน้าที่เป็ นหัวหอกใน
การเผยแพร่ ความคิดทางการเมือง ทั้งในรู ปแบบวิชาการและวิวาทะที่ถูกส่ งต่อไปตามสื่ อออนไลน์
ต่าง ๆ และมีบรรดากลุ่ มกิ จกรรมนักศึ กษา และนักศึกษาทัว่ ๆ ไป เป็ นผูป้ ระสานงานสนับสนุ น
ทั้งการจัดหาสถานที่ จัดทาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมไปถึงยังคงมีบรรดาสื่ อมวลชนกระแสรอง และ
สื่ อออนไลน์เช่น เครื อมติชน ประชาไท เป็ นผูส้ นับสนุนด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ ง
โดยตัวอย่างของกิจกรรมดังกล่าว เช่น
กรณี กลุ่มสภาหน้าโดม จัดกิจกรรมเสวนา "สภาประชาชน ทางออก
หรื อทางตัน?" ที่ห้อง 206 อาคาร บร.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดยมีวิทยากร ได้แก่
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิ ก คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์เอกชัย
ไชยนุวตั ิ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ (บ.ก.ลายจุด)
กรณี กลุ่ ม เสรี เกษตรศาสตร์ จัดกิ จกรรมเสวนาวิช าการในหัวข้อ
"ประวัติ ศ าสตร์ แ ห่ ง ความขัด แย้ง บทเรี ย นจากอดี ต สู่ ปั จ จุ บ ัน " ณ อาคารเทพศาสตร์ ส ถิ ต ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดมมีวิทยากรคือ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ
นายวรรณสิ งห์ ประเสริ ฐกุล
กรณี กลุ่ ม LLTD จั ด กิ จ กรรมเสวนา "เมื่ อ ธงชาติ ไ สว ความ
เคลื่อนไหวก็ปรากฎ" ณ ห้อง 208 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดยมี
วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ปวิน ชัชวาลพงศ์พนั ธ์ อาจารย์เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ และอาจารย์ศุภวิทย์
ถาวรบุตร
(2) การจัด กิ จ กรรมแสดงออกเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ เป็ นกิ จ กรรมอื่ น ๆ
นอกเหนือจากงานเสวนา มักจัดขึ้นโดยกลุ่มนักวิชาการและนักกิจกรรมนักศึกษาเป็ นแกนหลัก อาทิ
(2.1) การจัดกิ จกรรม “จุดเทียน (เขียนสันติภาพ)” ซึ่ งเป็ นการ
แสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ โดยการรวมตัวกันใส่ เสื้ อสี ขาว จุดเทียน แสดงออกถึงการต่อต้านการใช้
ความรุ นแรงที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ทั้ง จากฝ่ ายรั ฐ และฝ่ ายผู ้ชุ ม นุ ม เช่ น ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในกรุ งเทพฯ และในภูมิภาคอื่น ๆ โดยส่ วน
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ใหญ่ของการกิ จกรรมมี นัยยะแฝงของการเรี ยกร้ องให้ใช้การเลื อกตั้งเป็ นเครื่ องมื อในการแก้ไ ข
ปั ญหาและยุติวกิ ฤติการณ์ทางการเมืองครั้งนี้ อย่างสันติ จนฝั่งผูช้ ุ มนุ ม กปปส. มองว่า กลุ่มจุดเทียน
เหล่านี้ เป็ นเพียงกลุ่มคนเสื้ อแดงที่เปลี่ยนมาใช้เสื้ อสี ขาวเป็ นสัญลักษณ์ ดังที่ สิ รวิชญ์ ให้สัมภาษณ์
ว่า (สิ รวิชญ์ เสรี ธิวฒั น์, สัมภาษณ์, 31 สิ งหาคม 2559)
ตอนปี 57 ก็มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม “จุดเทียน เขียนสันติ ต่อต้านความรุ นแรง”
จากเหตุการณ์ที่หอศิลป์ ก็กลายเป็ นกลุ่มจุดเทียนไปที่ต่าง ๆ ผมก็จดั ที่หอป๋ วย ประมาณสัก
3 ครั้ง และก็เริ่ มมีเครื อข่ายมากขึ้น จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็โดนวิจารณ์ ว่า เป็ นพวกเสื้ อ
แดงอยากใส่ เสื้ อขาว
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ จ ะไม่ ชั ด เจนว่ า กลุ่ ม ขบวนการใดเป็ นผู ้
เคลื่อนไหวหลักของกิจกรรมดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบเอกสาร ผูว้ จิ ยั พบว่ากระแสของกิจกรรม
จุดเทียนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุ นแรง เริ่ มปรากฎครั้งแรกจากการนัดหมายของแฟนเพจเฟซบุ๊กที่
ใช้ชื่อว่า “พอกันที หยุดการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ ความรุ นแรง” โดยนัดหมายประชาชนรวมตัว
กันที่ หน้า หอศิ ล ปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพื่ อจุ ดเที ย นไว้อาลัย แก่
ผูเ้ สี ยชีวติ ในเหตุการณ์ความรุ นแรงอันเกิดจากการปลุกปั่ นของแกนนา กปปส. และเครื อข่าย พร้อม
ทั้งเรี ยกร้ องให้ กปปส. หยุดการชุ มนุ มที่สร้ างเงื่ อนไขไปสู่ ความรุ นแรง และเสนอให้ทุกฝ่ ายมุ่งสู่
การเลื อกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งถือเป็ นทางออกที่สันติและเสมอภาค (ประชาชนชุ มนุ ม
จุดเทียนไว้อาลัยผูเ้ สี ยชีวติ วอนหยุดความรุ นแรง เดินหน้าเลือกตั้ง, 2556)
ทั้ง นี้ มี ป ระเด็ น ข้ อ สั ง เกตที่ น่ า สนใจจากกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
สองประการ คือ [1] กิ จกรรมดังกล่าวมีผูเ้ ข้าร่ วมจานวนมาก ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2556
และมีการยกเลิ กการจัดกิ จกรรมในวันที่ 10 มกราคม 2557 ด้วยกังวลว่าจะเกิดการปะทะกับกลุ่มผู ้
ชุ ม นุ ม อี ก ฝ่ าย ในขณะเดี ย วกัน แม้จะยกเลิ ก การจัดกิ จกรรมที่ หอศิ ล ปวัฒนธรรมกรุ ง เทพฯ แต่
กิ จกรรมดังกล่ าวก็ขยายตัวออกไปสู่ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก
โดยส่ วนใหญ่จะมีนกั ศึกษา-นักวิชาการ-นักกิจกรรมเป็ นแกนนาในการจัดกิจกรรม และ [2] จากการ
สื บค้นทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก มีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการรัฐประหาร แฟนเพจดังกล่าวได้
แชร์ ข่าวและกิจกรรมของกลุ่มประชาธิ ปไตยใหม่และเครื อข่ายขบวนการนักศึกษาต้านรัฐประหาร
เป็ นจานวนมาก จนเป็ นที่น่าสงสัยว่าผูท้ ี่เริ่ มจัดกิจกรรมนี้ อาจจะเป็ นกลุ่มนักกิจกรรมนักศึกษา และ
ภาคีเครื อข่ายของพวกเขา
(2.2) กิ จ กรรมเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ “เลื อ กตั้ ง จ าลอง” โดยกลุ่ ม
ธรรมศาส ตร์ เสรี เพื่ อ ประชาธิ ปไตย ( LLTD) ที่ อาคารเรี ย นรวมสั ง คมศาส ตร์ ( SC)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต เพื่อสนับสนุ นการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้
จัดจาลองคู หาเลื อกตั้ง จาลองการเลื อกตั้ง โดยได้จดั ท าบัตรเลื อกตั้ง จาลอง ซึ่ ง ในบัตรนั้นจะมี
หมายเลขบัตร และจะมีใบหน้าบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อาทิ
แกนนา และนักวิชาการ กลุ่ม กปปส. นักการเมืองพรรคประชาธิ ปัตย์ ให้นกั ศึกษากาเลื อกก่อนจะ
นาไปหย่อนลงในหี บการเลือกตั้ง
(2.3) กิจกรรมที่มีนกั การเมืองเข้าร่ วม เช่ น กรณี กลุ่มสะพานสู ง
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ จัด กิ จ กรรมเสวนาลานชา และเนื้ อ หาการเสวนาเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ
วัฒ นธรรมการดื่ ม ชา (พยายามไม่ แ ฝงเรื่ อ งการเมื อ ง) โดยมี น างสาวยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น วัต ร อดี ต
นายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น เข้าร่ วมกิจกรรมด้วย และ กรณี กลุ่มสภาหน้าโดม และกลุ่ม New Culture
จัดกิจกรรม “Train with ชัชชาติ” นานักศึกษาขึ้นรถไฟไปทัศนศึกษาและเรี ยนรู ้ระบบคมนาคมไทย
ที่จงั หวัดสระบุรี โดยมีนายชัชชาติ สิ ทธิ พนั ธ์ รักษาการรัฐมนตรี กระทรวงการคมนาคมในขณะนั้น
ร่ วมกิจกรรมด้วย
4.3.3 บทบาทของขบวนการนักศึกษา ในเครือข่ ายนักวิชาการ-นักศึกษา-ปัญญาชน
สมัชชาปกป้ องประชาธิ ปไตย หรื อ (สปป.) คือ การรวมตัวอย่างเป็ นทางการของบรรดา
นักวิชาการปัญญาชน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมืองและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ทั้ง ทปอ.
กปปส. และกลุ่มนักวิชาการที่สนับสนุน กปปส. ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเริ่ มจากภาคีเครื อข่ายอย่าง
ไม่เป็ นทางการดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และผ่านการจัดรู ปแบบการเคลื่อนไหวออกมาเป็ น สปป.
ภายใต้การนาของกลุ่มนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก โดยการรวมตัวดังกล่าวเน้นไปที่ การให้
ความรู้และข้อคิดเห็นเชิ งวิชาการ เพื่อโต้แย้งกับข้อเสนอของอีกฝ่ ายซึ่ งพยายามบิดเบือนหลักการ
ทางวิชาการ หรื อแม้กระทัง่ การพยายามบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ดังที่
แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ของ สปป. กล่าวถึงความเป็ นมาไว้วา่
ตามที่ที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มผูช้ ุ มนุ มที่ใช้ชื่อว่า กปปส.
และนักวิชาการจานวนหนึ่ง เรี ยกร้องให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี กระทาการในทาง
ที่ ข ัด หรื อแย้ง กับ รั ฐ ธรรมนู ญ และไม่ เ ป็ นไปตามครรลองของการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย เพื่ อมิ ใ ห้เกิ ดความสั บ สนแก่ ป ระชาชนจนอาจนามาซึ่ ง วิก ฤตการณ์ ท าง
การเมื อ งที่ หนัก หน่ ว งรุ นแรงมากยิ่ ง ขึ้ นและป้ องกันการท าลายระบอบประชาธิ ป ไตย
นักวิชาการ ปั ญญาชน นักเขียน นิ สิตนักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งรวมตัวกัน
เป็ นเครื อข่ ายในนามของ ‘สมัชชาปกป้ องประชาธิ ปไตย (กลุ่ ม นัก วิช าการตั้ง 'สมัชชา
ปกป้ องประชาธิปไตย' เห็นต่างข้อเสนอ กปปส.-ทปอ. (แถลงการณ์เต็ม), 2556)
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โดยในแถลงการณ์ ฉ บับดังกล่ าว ยังปรากฎข้อโต้แย้งเชิ งวิชาการใน 3 ประเด็น ที่สาคัญ
ได้แก่ (1) การก่อตั้งสภาประชาชนของ กลุ่ม กปปส. นั้น ไม่สามารถทาได้เพราะไม่ได้บญั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนู ญ อี กทั้งยังไม่มีความยืดโยงกับความเป็ นตัวแทนของประชาชน ไม่คานึ งถึ งความเท่า
เที ย ม และความหลากหลายทางความคิ ด โดยเฉพาะต่ อ ประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้เ ข้า ร่ วมกับ กปปส.
(2) ข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรี คนกลางหลังการยุบสภา เป็ นการพยายามตีความที่ละเมิดบทบัญญัติ
ในรั ฐธรรมนู ญ ที่ ระบุ ว่านายกรั ฐมนตรี และ ครม. ภายหลัง จากการยุบสภาจะต้องปฏิ บตั ิ หน้า ที่
ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ครม. ชุ ด ใหม่ ม ารั บ หน้ า ที่ เมื่ อ การเลื อ กตั้ง เสร็ จ สิ้ น ลง ส่ ว นการขัด ขวาง
กระบวนการเลือกตั้งถือเป็ นการทาลายหลักการประชาธิ ปไตยและรัฐธรรมนูญ และ (3) มีขอ้ เสนอ
ว่าการร่ วมกันออกแบบการทาประชามติ ในการแก้ไขหรื อยืนยันการใช้รัฐธรรมนู ญฉบับปี พ.ศ.
2550 ควรเป็ นทางออกของสังคม มากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้ง นี้ แม้ว่ า สปป. จะมี ค วามเป็ นทางการ มี ห ลัก วิ ช าการที่ แ น่ น หนัก รวมถึ ง ได้แ รง
สนับสนุ นจากทั้งสื่ อมวลชน และนักวิชาการด้วยกันที่สนับสนุ น มากกว่าแค่ 151 คนที่ร่วมลงชื่ อ
ก่อตั้ง แต่ทว่า การขับเคลื่อนงานของนักวิชาการก็ไม่ใช่นกั เคลื่อนไหวทางการเมือง ดังที่ได้อธิ บาย
ไปแล้วในการจัดกิจกรรม "ธรรมศาสตร์ บรรยายสาธารณะ: ห้องเรี ยนประชาธิ ปไตย" นักกิจกรรม
นักศึกษา และบรรดาขบวนการนักศึกษาส่ วนหนึ่ ง จึงมีส่วนที่เข้าไปสนับสนุ นให้การเคลื่อนไหว
ของนักวิช าการในนาม สปป. เป็ นรู ปธรรมขึ้ นมาอี กขั้นหนึ่ ง ดัง ที่ รั งสิ มนั ต์ ได้ให้สั มภาษณ์ ถึ ง
บทบาทของขบวนการนักศึกษาใน สปป. ไว้ดงั นี้ (รังสิ มนั ต์ โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559)
ผมก็เข้าไปมีบทบาทบ้างในวงของอาจารย์ผา่ นกรุ๊ ปเฟซบุก๊ ของกลุ่ม สปป. พวกเขา
ก็มีแนวคิดเรื่ องการจัดกิจกรรมใหญ่ของ สปป. พวกเขาก็สนใจเรื่ องการขอสถานที่ พวกเขา
ก็อยากได้ที่ท่าพระจันทร์ แต่บงั เอิญสถานที่ที่ท่าพระจันทร์ ไม่ว่าง เลยเสนอ บร.4 ขึ้นมา
Agenda ของผมคื อ อยากให้ พ้ื น ที่ ข อง ธรรมศาสตร์ รั ง สิ ต มี ค วามส าคัญ มากขึ้ น ไม่
จาเป็ นต้องไปแต่ท่าพระจันทร์ นักศึ กษาก็รับผิดชอบเรื่ องสถานที่ ไม่ค่อยมี บทบาททาง
ความคิดทั้งในเชิงวิชาการและการจัดการ พวกผมแค่มีหน้าที่อานวยความสะดวก
คล้ายกับบทบาทของนักศึกษาในการเคลื่ อนไหวเพื่อรณรงค์การแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 (ครก. 112) ที่ นกั ศึกษาเข้าไปมี บทบาทในแง่ของการสนับสนุ นการเคลื่ อนไหว
แม้ไม่ได้มีบทบาทนาทางความคิด แต่ก็เป็ นฝ่ ายรับเอาความคิด และขยายความเผยแพร่ ความคิดของ
นักวิชาการ ให้เป็ นที่ รับรู ้ อย่างกว้างขวางในสังคม โดยบทบาทหลักของนักศึกษา ใน ครก.112 นั้น
ดังเช่นที่ พรชัย ยวนยี (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) ได้อธิ บายว่า
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ปี นั้น (พ.ศ. 2555) ประเด็นใหญ่ ๆ คือเรื่ อง มาตรา 112 คือ สนนท. อยูใ่ น ครก.
112 ด้วย สนนท. ที่เข้าไปก็จะมีบทบาทในการจัดเสวนาในต่างจังหวัดกับนักศึกษา เช่ นที่
ม.ขอนแก่น ม.นเรศวร ที่พิษณุ โลก ก็จะเอาวิทยากรส่ วนกลางคือไป ลิ งค์กบั นิ ติราษฎร์
ครก. แต่ เ ราก็ จ ะเป็ นส่ ว นเสริ ม ของคนพวกนี้ มากกว่า คื อ เขาจะส่ ง ต่ อ ความคิ ด ให้ เ รา
อิทธิ พลทางความคิดของนัก ศึกษาตอนนั้นก็จะมี นิ ติราษฎร์ สมศักดิ์ เจี ยมธี รสกุล คือ
นักศึกษารุ่ นหลังๆก็ได้รับอิทธิ พลจากพวกนี้
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สปป. จะมีบทบาทมากในการเคลื่ อนไหวคัดค้านการดาเนิ นการของ
กลุ่ มต่าง ๆ ที่ ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย รวมถึ งการรณรงค์สนับสนุ นการเลื อกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557
และการรณรงค์หลักการ “คนเท่ากัน” เพื่อสนับสนุนความคิดหนึ่ งสิ ทธิ หนึ่งเสี ยง (One Man One
Vote) ในการเลือกตั้ง และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย แต่ทว่า สปป. ก็ไม่สามารถขัดขวางคา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนู ญ ที่ทาให้ การเลื อกตั้งเป็ นโมฆะได้ มิ หนาซ้ า ภายใต้ภาวะไร้ ทางออก
และเงื่อนไขของวิกฤติการณ์ สปป. ก็ยงั คงไม่สามารถเหนี่ ยวรั้งไม่ให้เกิดการรัฐประหารในวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ได้เช่นกัน จนกระทัง่ สถานการณ์จากัดเสรี ภาพทางการเมือง และการคุกคามสิ ทธิ
ในการเคลื่ อนไหวทางการเมื องที่ เข้มข้นภายหลังการรั ฐประหาร ก็ยิ่งทาให้เครื อข่ายของ สปป.
ต้องลดบทบาทลงนับแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ทั้งนี้ แม้วา่ บทบาทในการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการจะลดลงภายหลังการรัฐประหาร
แต่ทว่า สปป. และเครื อข่ายนักวิชาการ-นักศึกษา-ปั ญญาชน ก็ยงั มีคุณูปการในการสร้างให้บรรดา
นักกิจกรรมนักศึกษา มีพ้นื ฐานความคิดทางวิชาการที่กล้าแข็งขึ้น รวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ร่ วมทางานกับนักวิชาการรุ่ นใหญ่ จึงอาจเป็ นข้อสนับสนุ นอีกประการที่ทาให้เกิ ดการเคลื่ อนไหว
อย่า งเข้ม ข้นของขบวนการนักศึ กษาต่อต้า นการรั ฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ดังที่ รั งสิ มนั ต์
(สัมภาษณ์, 21 กรกฏาคม 2559) ให้ความเห็นอันเป็ นข้อสรุ ปสุ ดท้ายของประเด็นดังกล่าวไว้ดงั นี้
หลังรัฐประหารพวกผมปี กกล้าขาแข็งมากขึ้น ความคิดทางวิชาการก็กล้าแข็งมาก
ขึ้น พอรัฐประหาร พวกอาจารย์กลัว บทบาทของ สปป. ก็หายไป พวกผมที่ถูกบ่มเพาะมา
จากการช่ วยเหลื ออาจารย์ มันทาให้พวกผมมีความพร้ อมเพิ่มขึ้น พอนักวิชาการถอยพื้นที่
ของพวกผมก็เปิ ดกว้างมากขึ้น แต่เราก็ยงั ใช้ปากของนักวิชาการเป็ นคนพูด แต่บทบาทของ
นักวิชาการจะต่างจากเดิม เพราะเราจะเป็ นคนกาหนดว่าเราจะทาอะไร และพวกเขาก็มาพูด
แทนเรา
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สมมติ งานเสวนา ก่อนหน้ารัฐประหาร เสวนาทุกครั้งจะไม่มีพวกนักศึกษาขึ้นพูด
เลย แต่ต้ งั แต่รัฐประหารเป็ นต้นมา พวกเรามีบทบาทมากขึ้นในการเป็ นคนขึ้นบนเวที แต่
แน่ นอนก็ตอ้ งมีนกั วิชาการมานัง่ อยู่กบั เราด้วยในการพูด พวกเขาก็ยงั เป็ นแม่เหล็กในการ
ดึงดูดคนในสังคมได้ และในช่วงที่พีคจริ ง ๆ ก็อาจไม่จาเป็ นต้องใช้นกั วิชาการก็ได้

บทที่ 5
บทสรุป
5.1 เงื่อนไขและปัจจัยอันนาไปสู่ การเปลีย่ นแปลงของขบวนการนักศึกษาไทยในช่ วง
ความขัดแย้ งทางการเมือง พ.ศ. 2549 - 2557
5.1.1 โครงสร้ างโอกาสทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้
5.1.1.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชน
จากการศึกษาวิเคราะห์ บริ บททางการเมื องเปรี ยบเที ยบในห้วงการเมื องระหว่าง
ช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2557 ที่ผา่ นมา พบว่า การเมืองภาคประชาชนไทยมีการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์และ
โครงสร้างพันธมิตรภายใน ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ช่ วง ที่ส่งผลต่อโครงสร้างพันธมิตรและการ
เคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทย ดังนี้
1) ช่ ว งการขยายฐานของประชาธิ ป ไตยเชิ ง เนื้ อ หาและการสถาปนา
การเมืองภาคประชาชน ระหว่างช่ วงปี พ.ศ. 2540 – 2549 ซึ่ งทาให้ความสนใจที่หลากหลายของ
ขบวนการนักศึ ก ษากลุ่ มต่าง ๆ ถู กตอบสนอง ผ่านการแตกตัวเข้าไปร่ วมเคลื่ อนไหวหนุ นเสริ ม
ขบวนการภาคประชาชน และองค์กร NGOs เพื่อเรี ยกร้องในการแก้ไขปั ญหาทางสังคมในรู ปแบบ
ต่าง ๆ โดยสนใจในการต่อสู ้ ประเด็นเล็ก ๆ มากกว่าประเด็นเชิ งโครงสร้ างขนาดใหญ่ เนื่ องจาก
กติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้ทาหน้าที่เป็ นหลักประกันของโครงสร้ างทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยไว้แล้ว
2) ช่ วงความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ทาให้
ขบวนการนักศึ กษาในฐานะส่ วนหนึ่ งของการเมื องภาคประชาชน ปรับบทบาทและทิศทางการ
เคลื่ อนไหว หันกลับไปให้ความสนใจการเมื องเชิ งโครงสร้ าง และปั ญหาประชาธิ ปไตยอี กครั้ ง
โดยขบวนการนักศึกษาและขบวนการภาคประชาชนมิได้เป็ นกลุ่มก้อนเดียวกันอีกต่อไป เนื่ องจาก
ความซับซ้อนของปั ญหาความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้น การเมื องภาคประชาชนจึงปรับภูมิทศั น์เปลี่ ยนรู ป
ใหม่กลายเป็ นขั้วการเมืองระหว่างสี ภายใต้ปัญหาว่าด้วยระบอบประชาธิ ปไตยในห้วงของความ
ขัดแย้ง อันได้แก่ กลุ่มที่ให้ความสาคัญกับประชาธิ ปไตยเชิงกระบวนการ (การเลือกตั้ง) กับกลุ่มที่
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ให้ความสาคัญกับประชาธิ ปไตยเชิ งเนื้ อหา (กระบวนการตรวจสอบและการมี ส่วนร่ วมทางการ
เมือง) (Yoshifumi Tamada, 2551)
3) ช่ ว งการปรั บ ภู มิ ท ัศ น์ ท างการเมื อ ง ระหว่ า งปี พ.ศ. 2553 - 2557
โดยเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภูมิทศั น์ทางการเมืองของภาคประชาชนไทยอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่
(1) ภาวะชงักงันและหยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองชัว่ คราวของขบวนการภาคประชาชนแบ่งขั้ว
(พันธมิตรฯ – นปช.) (2) การเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว ลดระดับความเข้มข้นของการชุ มนุ ม
(3) ขบวนการภาคประชาชนกระจายไปให้ ค วามสนใจกับ ประเด็ น ความเดื อดร้ อนอื่ น ๆ ของ
ประชาชนอี กครั้ ง และ (4) ขบวนการภาคประชาชนบางส่ วน หันไปให้ความสนใจกับประเด็ น
การเมืองเชิงอัตลักษณ์ และการเมืองของคนชายขอบมากขึ้น
ผลกระทบจากการปรั บ ภู มิ ท ัศ น์ ข องการเมื อ งภาคประชาชนดัง กล่ า ว ท าให้
โครงสร้างพันธมิตร (Alliance Structure) และตาแหน่งแห่ งที่ (Positioning) ของขบวนการนักศึกษา
ไทยบนโครงสร้างของการเมืองภาคประชาชนเปลี่ยนแปลงไป แบ่งเป็ น 2 ระลอก ได้แก่
1) ในช่ ว งปี พ.ศ. 2549 – 2553 ตั้ง แต่ เ ริ่ มเข้า สู่ ภ าวะความขัด แย้ง ทาง
การเมื อ ง ขบวนการนัก ศึ ก ษาไทยได้เ ปลี่ ย นต าแหน่ ง แห่ ง ที่ จ ากที่ ส่ ว นใหญ่ เ คยเป็ นแนวร่ ว ม
เคลื่ อนไหวกับ NGOs ในฐานะรุ่ นพี่รุ่นน้องนักกิ จกรรม ในห้วงก่อนปี พ.ศ. 2549 กลับกลายเป็ น
ความไม่ลงรอยกันด้านแนวคิดและยุทธศาสตร์ การเคลื่อนไหว เมื่อ NGOs ส่ วนใหญ่ผนวกเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของพันธมิ ตรประชาชนเพื่ อประชาธิ ปไตย และมี แนวทางการเคลื่ อนไหวที่ ไ ม่ อิง กับ
หลักการประชาธิ ปไตยแบบการเลือกตั้ง รวมไปถึงสนับสนุ นการรัฐประหารและรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2550 ซึ่ งแม้วา่ ขบวนการนักศึกษาส่ วนใหญ่จะมีจุดยืนในการเป็ นปฏิปักษ์กบั รัฐบาลทักษิณใน
ช่วงแรก แต่ก็มีบางส่ วนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ไม่เป็ นประชาธิ ปไตยและการใช้อานาจนอกระบบ
จัดการกับรัฐบาลทักษิณ ดังนั้น ขบวนการนักศึกษาในห้วงความขัดแย้งนี้ จึงแตกแขนงออกเป็ น
อย่างน้อย 3 กลุ่มจากจุดยืนทางการเมือง อันได้แก่
(1) กลุ่ ม ขบวนนัก ศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ประชาธิ ป ไตยในเชิ ง
เนื้ อหามากกว่าเชิ งกระบวนการ เช่ น สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย (สนนท.) ในช่ วงปี
พ.ศ. 2549 ศู นย์ป ระสานงานนัก เรี ย นนิ สิ ตนักศึ ก ษา (ศนศ.) และศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่ อ
ประชาธิ ปไตย (ศยป.) และกลุ่มเครื อข่ายเยาวชนกูช้ าติ (Young PAD.) เป็ นต้น ซึ่ งโดยเนื้ อแท้แล้วมี
ลักษณะต่อต้านกลุ่มการเมืองของอดีตนายกทักษิณ อันเนื่ องจากการตีความว่ารัฐบาลทักษิณ มีท่าที
เป็ นปรปั กษ์กบั การเมืองภาคประชาชนและการสร้างระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ
(2) กลุ่มขบวนการนักศึกษาที่ให้ความสาคัญกับประชาธิ ปไตยในเชิ ง
กระบวนการ เช่น ขบวนการนักศึกษาที่ต่อต้านการรัฐประหาร และผลพวงของการรัฐประหาร ในปี

251
พ.ศ. 2549 เช่ น กลุ่ มโดมแดงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่ มโดมแสบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมไปถึ ง สนนท. โดยเฉพาะในช่ วงที่ เ ข้า ร่ วมกับ กลุ่ ม แนวร่ ว มประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย
แห่งชาติ (นปช.) เป็ นต้น ซึ่ งกลุ่มเหล่านี้ เห็นว่าการเลือกตั้งถือเป็ นพื้นฐานสาคัญของประชาธิ ปไตย
และไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงระบบการเมืองจากฝ่ ายทหารและกลุ่มอานาจนอกระบบ
(3) กลุ่มขบวนการนักศึกษาอื่น ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว แต่ยงั พยายาม
สงวนท่ า ที ท างการเมื องไม่ เข้า ร่ วมกับ ขบวนการภาคประชาชนสี ใ ดสี หนึ่ ง เช่ น เครื อข่ า ยนิ สิ ต
นักศึกษารักประชาชน ภายใต้การนาของ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.
2548 – 2549 เป็ นต้น รวมไปถึ ง ขบวนการนัก ศึ ก ษากลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ ออกมาเคลื่ อนไหวในกิ จกรรม
ประเด็ น ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ พ ยายามก้า วข้า มความขัด แย้ง ทางการเมื อ ง หรื อ ปั ญ หาการเมื อ งเชิ ง
โครงสร้ างที่ แบ่งเป็ นสองขั้วนี้ เช่ น ขบวนการนักศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ขบวนการนักศึกษาที่สนใจประเด็นด้านการศึกษาที่เป็ นธรรม เป็ นต้น
2) ในช่ ว งการปรั บ ภู มิ ท ัศ น์ ท างการเมื อ งของการเมื อ งภาคประชาชน
หลังจากเหตุการณ์ พฤษภาคม 2553 ที่ความรุ นแรงทางการเมืองเริ่ มคลี่คลาย และรัฐมีแนวโน้มการ
จากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนน้อยลง รวมถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัยขึ้น
สิ่ งเหล่านี้ ล้วนเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้การเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชน และ
ขบวนการนักศึกษามีอิสระมากขึ้น ขบวนการนักศึกษาเริ่ มตกผลึกทางความคิดในปั ญหาทางสังคม
อื่น ๆ ที่กา้ วข้ามความขัดแย้งทางการเมือง และเริ่ มกาหนดประเด็นการเคลื่อนไหวโดยไม่ถูกตีกรอบ
จากสถานการณ์ทางการเมืองอีกต่อไป
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันมิตรของขบวนการนักศึกษา
อีกระลอกโดย (1) เริ่ มมี NGOs กลุ่ มใหม่ ๆ เกิ ดขึ้นและเคลื่อนไหวในทิศทางเดี ยวกับขบวนการ
นักศึกษามากขึ้น เช่ น กลุ่ม iLaw ประชาไท เป็ นต้น ซึ่ งก่อตั้งภายใต้การสนับสนุ นของเงินทุนจาก
ต่างประเทศ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการพัฒนาประชาธิ ปไตยของประเทศไทยเป็ นหลัก (2) มีการ
เคลื่ อนไหวกับ NGOs ในประเด็นความเดือดร้อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ประเด็นการเมืองระหว่างสี ดงั เช่ น
ช่วงที่ผ่านมา และ (3) มีการรวมตัวของเครื อข่ายนักวิชาการ-นักศึกษา-ปั ญญาชน ซึ่ งก่อตั้งขึ้นเพื่อ
การเรี ยกร้องสิ ทธิเสรี ภาพและปกป้ องประชาธิ ปไตยในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557
ด้วยสถานการณ์ ความขัดแย้งทางการเมืองที่เริ่ มคลี่ คลาย และโครงสร้าง
พัน ธมิ ต รของขบวนการที่ ไ ม่ ไ ด้จ ากัด เพี ย งการเมื อ งระหว่ า งสองขั้ว จึ ง ท าให้ ค วามสนใจที่
หลากหลายของขบวนการนักศึกษาถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการเคลื่อนไหวหลายประเด็น ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้จดั แบ่งประเภทความสนใจโดยไม่ยึดโยงกับประเด็นการเมืองระหว่างสี ได้ ดังนี้ (1) ความสนใจ
ในประเด็นโครงสร้างทางการเมือง เช่ น การร่ วมรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

252
เป็ นต้น (2) ความสนใจในประเด็นการเมืองเชิ งอัตลักษณ์ ของนักศึกษา เช่ น การต่อต้านการบังคับ
แต่งชุ ดนักศึ กษา การเคลื่ อนไหวต่อต้านโซตัส-รับน้อง-ประชุ มเชี ยร์ เป็ นต้น (3) ความสนใจใน
ประเด็นการเมืองภายในมหาวิทยาลัย เช่ น ขบวนการคัดค้านการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
การเคลื่ อนไหวด้า นสิ ท ธิ ส วัส ดิ ก ารของนัก ศึ ก ษา เป็ นต้น และ (4) ความสนใจด้า นอื่ น ๆ เช่ น
กิ จกรรมค่ายอาสาศึ กษา-พัฒนาชนบท การเคลื่อนไหวเพื่อสิ ทธิ ของคนชายขอบ การเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองที่ผอ่ นคลายในห้วงดังกล่าว ก็ตอ้ ง
หยุดชะงัก ภายหลังการผ่านร่ าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับสุ ดซอย โดยสภาผูแ้ ทนราษฎรเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2556 จนเกิ ดการชุ มนุ มทางการเมื องเป็ นวงกว้างในช่ วงปลายปี พ.ศ. 2556 – กลางปี
พ.ศ. 2557 และกลายเป็ นสถานการณ์การรัฐประหารในที่สุด
5.1.1.2 ผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองต่อขบวนการนักศึกษาไทย
ขบวนการนัก ศึ ก ษาไทยภายใต้ภาวะความขัด แย้ง ทางการเมื อ งดัง กล่ า ว ท าให้
ขบวนการนักศึกษาที่กระจัดกระจายอยูแ่ ต่เดิมตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม หันกลับมาให้ความสนใจ
ประเด็นทางการเมื องอย่างเข้มข้นอี กครั้ ง หนึ่ ง หากแต่ครั้ ง นี้ ไม่ได้มี การตกผลึ กทางความคิ ดไป
ในทางเดียวกันอย่างเป็ นปึ กแผ่น ดังเช่นเหตุการณ์ในอดีตที่เป็ นภาพของขบวนการนักศึกษาต่อสู ้กบั
เผด็จการทหาร แต่กลับอยูบ่ นพื้นฐานของการต่อสู ้กบั ความเป็ นอานาจนิ ยม ทั้งจากฝ่ ายอานาจนอก
ระบบการเลื อกตั้ง และรั ฐบาลเสี ยงข้างมากที่ ใช้อานาจอย่างฉ้อฉล ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งแบ่งประเด็น
ผลกระทบต่อขบวนการนักศึกษาที่ต่างกันตามระดับการมีส่วนร่ วมเคลื่อนไหวทางการเมือง ดังนี้
1) โครงสร้ า งความขัด แย้ง ทางการเมื อ งส่ ง ผลกระทบต่ อ ขบวนการ
นักศึกษาที่เข้าไปร่ วมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะต่อขบวนการนักศึกษา
ที่เข้าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองร่ วมกับขบวนการภาคประชาชนแบ่งขั้ว โดยมีขอ้ สังเกตอย่างน้อย
3 ประการ ได้แก่ (1) ขบวนการภาคประชาชนตกอยู่ใ นสภาพแตกแยกถู ก วิพากษ์วิจารณ์ ความ
ชอบธรรมในการเคลื่ อนไหว และไม่ค่ อยประสบความส าเร็ จในการเคลื่ อนไหว ภายใต้บ ริ บ ท
ดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ข บวนการนัก ศึ ก ษาที่ เข้า ไปร่ ว มเคลื่ อ นไหวประสบปั ญหาตกต่ า ตามไปด้ว ย
(2) ขบวนการนักศึกษาที่เข้าไปร่ วมเคลื่อนไหวกับขบวนการภาคประชาชนในการเมืองแบบแบ่งขั้ว
มี ลกั ษณะกระจัดกระจาย ไร้ พลัง และไม่ค่ อยมี บทบาทสาคัญแต่ป ระการใด นอกจากท าหน้า ที่
สนับสนุ นด้านความชอบธรรมให้แต่ละขั้วเท่านั้น และ (3) องค์กรกลางนักศึกษา อย่าง สนนท.
องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษาฯ มักมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่ อนไหวทางการเมืองแบ่งขั้ว
มากกว่ากลุ่มอิสระหรื อเครื อข่ายเฉพาะกิจ เนื่ องจากองค์กรกลางเหล่านี้ เชื่ อมโยงกับประวัติศาสตร์
และภาพความเป็ นตัวแทนของขบวนการนักศึกษาทั้งประเทศ
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2) ขบวนการนัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ออกตัว ร่ วมเคลื่ อนไหวทางการเมื อ งกับ
ขบวนการแบ่งขั้ว จะได้รับผลกระทบอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ (1) ขบวนการนักศึกษาดังกล่าวจะ
ถูกเรี ยกร้อง/กดดัน ให้แสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ ง บนกรอบความคิดของการเมือง
ระหว่างสี (เหลื อง-แดง) หรื อ หากขบวนการฯ มี ค วามคิ ดเห็ นทางการเมื อง ก็ อาจถู ก ตี ความให้
สนับสนุนหรื อเป็ นศัตรู กบั ขบวนการภาคประชาชนขั้วใดขั้วหนึ่ งได้ (2) ภายในขบวนการนักศึกษา
อาจมี ความไม่ลงรอยทางความคิ ดในหมู่นักกิ จกรรมนักศึ กษาด้วยกันเอง จนทาให้เกิ ดเป็ นความ
ขัดแย้งภายในองค์กร และส่ งผลต่อการเคลื่อนไหวในประเด็นอื่น ๆ ได้
ดังนั้น แม้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ เข้มข้นในห้วงเวลาดังกล่ าวจะมี
ข้อดีในการกระตุน้ ให้ขบวนการนักศึกษาและนักศึกษาโดยทัว่ ไปหันมาสนใจทางการเมืองมากขึ้น
ในระยะแรก แต่ ทว่ากลับส่ งผลให้ขบวนการนักศึ กษาไทยในภาพรวมมี ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน
น้อยลง เกิดสภาพความแตกแยกทางความคิดระหว่างนักกิจกรรมนักศึกษา และส่ งผลกระทบเชิ งลบ
ต่อการเคลื่อนไหวร่ วมกันในประเด็นอื่น ๆ ที่กา้ วข้ามประเด็นทางการเมือง โดยข้อสังเกตนี้ พิจารณา
ได้จากกรณี ความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร สนนท. และ อมธ. ในห้วงดังกล่าว
5.1.2 ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีการสื่ อสาร และ การเคลือ่ นไหวทางสื่ อสั งคมออนไลน์
สื่ อใหม่ หรื อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีความสาคัญต่อการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการเมืองของคนรุ่ นใหม่ ที่มีความ
ร่ วมสมัยจนอาจเรี ยกได้ว่ามี การเติ บโตมาพร้ อมกับสื่ อใหม่ที่ว่านี้ โดยหากพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ลาดับเวลา (Timeline) ของการเปลี่ยนแปลงภายในขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงเวลาที่ศึกษา กับ
ลาดับความเป็ นมาของสื่ อใหม่ที่กล่าวถึง ตั้งแต่การปฏิวตั ิเว็บไซต์ ด้วยแนวคิด Web 2.0 ในปี 2002
(หรื อ ปี พ.ศ. 2545) ที่เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จากการสื่ อสารแบบอ่านได้อย่างเดี ยว มาเป็ นแบบที่ให้
ผูใ้ ช้สามารถมีส่วนร่ วมและโต้ตอบได้ เช่น เว็บบอร์ ดอย่างพันทิป (พ.ศ. 2539) เด็กดี (พ.ศ. 2542)
เป็ นต้น ไปจนถึงยุคของสื่ อสังคมออนไลน์เริ่ มแรก ตั้งแต่ MSN (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2543) Hi5 (ก่อตั้งปี
พ.ศ. 2546) มาจนถึงเฟซบุก๊ (Facebook ก่อตั้งปี พ.ศ. 2547) ยูทูป (Youtube ก่อตั้งปี พ.ศ. 2548) และ
ทวิตเตอร์ (Twitter ก่อตั้งปี พ.ศ. 2549) ทั้งหมดที่กล่าวถึงมานี้ ล้วนผูกพันและปรากฏเป็ นเครื่ องมือ
ในการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการนักศึกษาไทยทั้งสิ้ น โดยจากคาให้สัมภาษณ์ของ ยุรชัฎ
ชาติสิทธิ ชยั กลุ่ม ศ.น.ศ. ที่กล่าวถึ งขบวนการนักศึกษาที่เคลื่ อนไหวขับไล่ทกั ษิณ ในช่ วงปี พ.ศ.
2549 พบว่าได้มีการติดต่อประสานงานกันภายในเครื อข่าย ด้วยการใช้สื่อใหม่ เช่น อินเตอร์ เน็ต Hi5
MSN หรื อ โปรแกรม Chat ต่าง ๆ เช่นกัน
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อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าขบวนการนักศึกษาจะอ้าแขนรับ และเลือกใช้สื่อดังกล่าว
เป็ นเครื่ องมือในทันที หากแต่ขบวนการนักศึ กษาไทยยังมี ช่วงเวลาของการปรั บตัว และพยายาม
แสวงหาประโยชน์จากมันอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่ งกลุ่มธรรมศาสตร์ เสรี เพื่อประชาธิ ปไตย (LLTD)
ถือเป็ นกลุ่มแรก ๆ ที่หยิบฉวยเอาเครื่ องมือดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรมที่สุด ดังคาให้
สัมภาษณ์ของ ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ (สัมภาษณ์ทางอีเมล, 22 กันยายน 2559) ที่ระบุวา่
ไม่เชื่ อก็ตอ้ งเชื่ อว่าในยุคนั้นนักกิจกรรมยังเถียงกันอยู่เลยว่าควรใช้ Social Media
ในการจัดกิ จกรรมแค่ไหนอย่างไร แต่เราทาใช้ล่วงหน้าก่อน เราต้องยอมรับว่าคาอธิ บาย
ทางวิชาการไม่มีทางตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาในชี วิตประจาวันของเรา ตอนเปิ ดตัว
เทคโนโลยีใหม่น้ นั ไม่มีใครไปขอคาปรึ กษาจากนักวิชาการก่อน พอคนเริ่ มรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช้ ก็ตอ้ งใช้เวลาในระดับหนึ่งกว่านักวิชาการจากสามารถศึกษาความเปลี่ยนแปลง
จนเป็ นแนวทฤษฎีได้ แต่กว่าจะถึงตอนนั้นจ่ายค่าก็เสี ยโอกาสไปมากแล้ว
ประการสาคัญที่ทาให้ขบวนการนักศึกษาได้รับประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั ไม่ใช่
เพียงเพราะการโคจรมาเจอกันเพียงอย่างเดียว แต่คือการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุ ด จากการติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง เรี ยนรู ้ที่จะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ดังนั้น ถ้าเราเรี ยก
ขบวนการประชาชนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่ ใ ช้เพจเจอร์ และโทรศัพ ท์มือถื อ ว่า “ม๊อบมื อถื อ ”
ขบวนการภาคประชาชนในห้วงความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้ ก็อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น “ม๊อบเฟซบุ๊ก”
หรื อ “ม๊อบ Hi5” เพราะเครื่ องมือเหล่านี้ ต่างก็เป็ นทรัพยากรหนึ่ งของการขับเคลื่ อนของขบวนการ
ทางสังคม ในลักษณะของเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความชานาญเฉพาะด้านเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรอย่างสู งสุ ด
เพราะความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเป็ นเทคนิ คที่มีความเฉพาะ และยิ่งเป็ น
การน ามาใช้ เ พื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ (Public Relation) โน้ ม น้ า วเชิ ญ ชวนผู้ฟั ง ให้ ค ล้อ ยตาม
(Persuasion) ยิง่ ต้องใช้เทคนิ คการย่อยสารให้กระชับและโดนใจผูร้ ับสารเป็ นอย่างมาก รวมถึงต้อง
มีการจัดระบบการทางานของขบวนการฯ ให้สามารถใช้ความสามารถของนักกิจกรรมแต่ละคนเพื่อ
บรรลุประโยชน์สูงสุ ดของเครื่ องมือนี้ ให้ได้ ดังกรณี กลุ่ม LLTD มีการแบ่งผูม้ ีความชานาญด้านการ
กาหนดประเด็นสื่ อสาร (Content) ด้านการถ่ายภาพ ด้านการทาอินโฟกราฟฟิ ค เพื่อให้การสื่ อสาร
โดยใช้สื่อใหม่น้ ีบงั เกิดผลมากที่สุด
ความสามารถอีกอย่างของสื่ อสังคมออนไลน์ ในแง่ของการรวมกลุ่มเพื่อเคลื่ อนไหวทาง
สังคม (Mobilize) หรื อพฤติกรรมการรวมกลุ่มในรู ปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยอธิ บาย
ด้วยทฤษฎี คลาสสิ ค อย่างทฤษฎี พฤติ กรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) ที่มองการรวมตัวจาก
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อารมณ์ และความคับข้องใจเป็ นหลัก ก็เริ่ มเห็ นมุมแนวคิดใหม่ที่ เคร เชอร์ กีร์ เรี ยกว่า พลังกลุ่มไร้
สังกัด ที่ให้ความสาคัญกับการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนข้อมูลบนแพลตฟอร์ มเป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้องกับ
คาให้สัมภาษณ์ของ ปิ ยรัฐ จงเทพ (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) กลุ่ม Anti-Sotus ที่วา่
ปั จจุ บ นั ขบวนการนักศึ กษาไม่ได้หายไปไหนหรอก ถ้า เป็ นภาษาวิทยาศาสตร์
เรี ย กว่า “แปลงพลัง งานไป” เปลี่ ย นไปอยู่ใ นรู ป อื่ น เช่ น เมื่ อ ครั้ งที่ กปปส. ปิ ด CAT
Telecom คุณจะเห็นพลังของคนพวกนี้ ออกมาเรี ยกร้องจนสังคมตื่นตัวเลยว่า “ทาไมไปปิ ด
อินเตอร์ เน็ต” หรื อ “ไปปิ ดระบบคอมพิวเตอร์ ” ถ้าคุณย้อนกลับไปได้คุณจะสังเกตเห็ น ว่า
เขาอาจจะไม่ได้สนใจการเมืองเสมอไป เขาอาจจะสนใจเรื่ องอื่น …
… ผมเลยมองว่าตราบใดที่การสื่ อสารยังพัฒนาและยังเติบโตไปแบบในปั จจุบนั นี้
ได้ การทางานของขบวนการนักศึกษามีโอกาสที่จะเติบโต แต่จะเติบโตในทิศทางใด หรื อ
ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือแบบไหน คงยังอธิ บายให้ไม่ได้ แต่เชื่ อมัน่ ว่าการใช้สื่อ Social Media
ในทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงการศึกษา จะมีผลต่อขบวนการนักศึกษา”
ดังนั้น จึ งอาจสรุ ปในเบื้ องต้นว่า สื่ อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการนัก ศึ ก ษาไทย ทั้ง ในแง่ ก ารที่ นัก กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาเป็ นผู้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสาร ความรู ้
อุดมการณ์ และในแง่ของการนาเครื่ องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเคลื่อนไหวรู ปแบบใหม่
ที่ มี พ ลัง ในการสื่ อสารยิ่งกว่า สื่ อมวลชนในแบบเก่ า แต่ อย่า งไรก็ตาม เนื่ องจากเทคโนโลยีก าร
สื่ อสารยังคงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่ องและยังไม่เห็ นที่สิ้นสุ ด ประเด็นดังกล่าวจึง
ยังคงต้องติดตามความก้าวหน้า และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเช่นกัน

5.1.3 อิทธิพลทางความคิดระหว่างนักวิชาการปัญญาชนกับขบวนการนักศึกษา
5.1.3.1 บริ บ ททางการเมื อ งที่ ท าให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลอิ ท ธิ พ ลทางความคิ ดระหว่า ง
นักวิชาการปั ญญาชนกับขบวนการนักศึกษา
อีกปั จจัยหนึ่ งที่ น่าสนใจซึ่ งส่ งผลต่อการเคลื่ อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทย
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขบวนการนักศึกษาหรื อบรรดานักกิจกรรมนักศึกษา
กับนักวิชาการปั ญญาชน อาทิ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักคิด นักเขี ยน และบรรดา
สื่ อมวลชนต่ าง ๆ เช่ น กรณี การเคลื่ อนไหวร่ วมกันในนาม ครก.112 ในปี พ.ศ. 2555 หรื อ กรณี
สมัชชาปกป้ องประชาธิปไตย (สปป.) ในปี พ.ศ. 2557 หรื อ กรณี เครื อข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป
ประเทศไทย (คนท.) ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 เป็ นต้น โดยปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้ ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกต
ว่าเกิดจากเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
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1) ภาวะไร้ ที่ พ่ ึ ง ทางความคิ ด และยุท ธวิธี ข องการเคลื่ อ นไหว ซึ่ งสื บ
เนื่ องมาจากภูมิทศั น์ข องการเมื องภาคประชาชนที่ เปลี่ ยนไป ความสัมพันธ์ ที่เปลี่ ยนไประหว่า ง
ขบวนการนักศึกษา กับกลุ่ม NGOs ส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งเคยเป็ นแนวร่ วมหรื อมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในช่วง
ก่อนความขัดแย้งทางการเมือง ปี พ.ศ. 2549 แต่กลับไม่ลงรอยทางความคิดกับขบวนการนักศึกษา
ส่ วนที่ไม่สนับสนุ นการใช้อานาจนอกระบบการเลือกตั้งมาแก้ไขปั ญหาการเมืองไทย สถานการณ์
ที่ ว่า นี้ ท าให้ข บวนการนัก ศึ ก ษาประสบกับ ปั ญหาไร้ ที่ พ่ ึ ง ทางความคิ ด บางส่ ว นถึ ง กับ กระจัด
กระจายภายใต้ความสับสนในทิศทางของการเมืองภาคประชาชน ตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหาร ปี
พ.ศ. 2549 เรื่ อยมาจนถึงช่ วงของการเมืองภาคประชาชนแบบแบ่งขั้ว ซึ่ งแต่ละขั้วต่างก็มีจุดอ่อนที่
ทาให้นกั ศึกษายังมีขอ้ กังวลต่อการเข้าไปพึ่งพิงทางความคิดกับขั้วการเมืองเหล่านั้นเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความคิดหรื อหลักการที่ใช้เป็ นธงนาขบวนการนั้น
ยัง ถื อว่ามี ประเด็ นให้ต้ งั ค าถามตามมาอี กมาก เช่ น (1) หากขบวนการนัก ศึ กษาเข้าร่ วมกับกลุ่ ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2551 เพื่อโค่นล้มรัฐบาลสมัคร - สมชาย ซึ่งถูกมอง
ว่าเป็ นนอมินีของระบอบทักษิณ มีการทุจริ ตคอรัปชั่นและไม่โปร่ งใสในการทางาน นักศึกษาจะ
ประสบกับข้อกังวลว่าเป็ นการทรยศต่อหลักการประชาธิ ปไตย โดยล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน (2) หรื อในทางกลับกัน หากนักศึ กษาไปตามความคิดของฝ่ าย นปช. ที่ชูเรื่ องการ
ต่อสู ้กบั อานาจนอกระบบ และเรี ยกร้ องรัฐบาลที่มาจากการเลื อกตั้ง ก็ยงั ต้องประสบกับข้อกังวล
เรื่ องการกลับมาของนักการเมือง ซึ่ งมี แนวโน้มเป็ นรัฐบาลที่ไร้ธรรมาภิบาล และมีปัญหาการทุจริ ต
คอรัปชัน่ อีกทั้งฝ่ าย นปช. ก็ยงั ถูกมองว่าไม่ได้มีอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยที่แท้จริ ง หากแต่เป็ นเพียง
ร่ างทรงของพรรคการเมืองฝ่ ายทักษิณเท่านั้น (พรชัย ยวนยี, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2559) เป็ นต้น
2) ภาวะไร้ ที่ พ่ ึ งทางอุ ด มการณ์ นั บ ตั้ งแต่ อุ ด มการณ์ ข องพรรค
คอมมิวนิสต์เริ่ มเสื่ อมถอย กลายเป็ นฝ่ ายซ้ายอกหัก หรื อหันไปพึ่งพิงอุดมการณ์ทางเลือกอื่น ๆ อาทิ
แนวธรรมชาตินิยม แนวชุมชนนิยม แนวโพสต์โมเดิร์น เป็ นต้น แต่อุดมการณ์เหล่านั้น ก็ลว้ นเลือก
อยู่กบั ประเด็นชายขอบของรัฐ ปฏิเสธรัฐ หรื อหลี กเลี่ ยงไม่สนใจการเมืองเชิ งโครงสร้ าง ซึ่ งไม่ได้
สอดคล้องกับภูมิทศั น์ทางการเมืองของการเมืองภาคประชาชนที่เปลี่ยนไปให้ความสนใจการเมือง
ระหว่างสี ที่แย่งชิ งอานาจรัฐ ประกอบกับอุดมการณ์ทางเลื อกเหล่านั้นก็ไม่สามารถตอบโจทย์กบั
ปั ญหาความขัดแย้งทางการเมื องที่ ดารงอยู่ได้ ขณะที่ นักศึกษาซึ่ งเคยทาหน้าที่ ผูม้ ีบทบาทนาทาง
ความคิ ด หรื อคอยแสดงความคิ ดเห็ นทางการเมื องก็ ไม่ ได้มี ความรู ้ ในทางทฤษฎี เท่ ากับในอดี ต
เนื่องจากแนวโน้มความสนใจด้านวิชาการจากหนังสื อหรื อตาราเรี ยนที่นอ้ ยลง และเสพข้อมูลจาก
การคัดกรองของสื่ อมวลชนมากขึ้น
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3) การก้า วเข้า มามี บ ทบาทในสั ง คมของบรรดานัก วิช าการปั ญญาชน
ภายใต้ความสับสนของวิกฤติ การณ์ ทางการเมือง ที่ สังคมก็ต่างให้ความสนใจที่ จะฟั งนักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่ องรัฐและความขัดแย้ง ฟังนักกฎหมายวิเคราะห์การตีความรัฐธรรมนูญ
โดยหากว่าสังคมที่กาลังจะเปลี่ยนผ่านต้องการผูน้ าด้านการเปลี่ยนแปลง สังคมที่กาลังสับสนทาง
ความคิดก็คงต้องการผูช้ ้ ี นาทางความคิดเช่นกัน ดังนั้นแล้ว บรรดากลุ่มนักวิชาการ ปั ญญาชน หรื อ
บรรณาธิ ก ารสื่ อมวลชน ทั้งที่ อยู่ใ นกับ ขั้วการเมื องระหว่า งสี และที่พ ยายามจะทาตัวเป็ นกลาง
ทางการเมือง จึงเข้ามาทาหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลา
5.1.3.2 ผลกระทบของนักวิชาการปัญญาชนต่อขบวนการนักศึกษา
การพึ่ ง พิ ง ทางความคิ ด ของนั ก ศึ ก ษา จากองค์ ป ระกอบทั้ง 3 ปั จ จัย ข้า งต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง กลางปี พ.ศ. 2553 การก่อตั้งกลุ่มนิ ติราษฎร์ ข้อเสนอประเด็นผลไม้พิษ
ของ คสช. และการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร โดย รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ รวมถึงข้อเสนอ
ให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพื่อไม่ให้เป็ นเครื่ องมื อทางการเมื อง ได้กลายเป็ น
ประเด็นที่นกั กิจกรรมนักศึกษาให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และได้ขยายวงออกไปในหมู่นกั กิจกรรมนักศึกษาและนักวิชาการมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเวลาต่อมา
(รังสิ มนั ต์ โรม, สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2559) ไม่เพียงแต่ในฟากของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เท่านั้น แต่ยงั คงเกิ ดปรากฎการณ์ เช่ นนี้ ที่ขบวนการนักศึกษาอื่น ๆ นาความคิดและข้อเสนอของ
กลุ่มนักวิชาการปั ญญาชนไปปฏิบตั ิการด้วย เช่น กรณี ของนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวฒั น์ที่มี
อิทธิ พลทางความคิดต่อขบวนการนักศึกษา โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตและนิดา้ เป็ นต้น
เมื่ อ ถึ ง จุ ด หนึ่ งแล้ว ปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งขบวนการนัก ศึ ก ษากับ กลุ่ ม
นัก วิ ช าการ-ปั ญ ญาชน ก็ เ ริ่ ม ไม่ เ ป็ นในลัก ษณะของการสื่ อ สารทางเดี ย วเพี ย งเท่ า นั้น แต่ คื อ
ปฏิสัมพันธ์ที่โต้ตอบระหว่างกัน กล่าวคือ นักวิชาการ-ปั ญญาชน อาจเริ่ มจากการย่อยประเด็นและ
ถ่ า ยทอดทางความคิ ด การวิ เ คราะห์ ป รากฏการณ์ ท างการเมื อ งส่ ง ต่ อ ไปยัง นัก ศึ ก ษา แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกันนักศึกษาก็เริ่ มมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบรรดานักวิชาการ-ปั ญญาชนเช่นกัน ผ่านการ
ประสานงานทั้งทางวิชาการและการเคลื่อนไหว ซึ่ งบางครั้งอาจอยู่ในรู ปของการเป็ นผูส้ ่ งต่อ และ
ปฏิบตั ิการเผยแพร่ แนวคิดต่าง ๆ ให้กบั บรรดานักวิชาการเหล่านั้น โดยแสดงออกมาให้เห็ นอย่าง
เป็ นรู ปธรรมในสองการเคลื่อนไหว ได้แก่
1) ช่ ว งของการเคลื่ อ นไหวในนามของ คณะรณรงค์ แ ก้ไ ขประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 (ครก. 112) ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่ งมีนกั วิชาการที่เป็ นแกนนา อาทิ เสกสรร
ประเสริ ฐกุล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็ นต้น โดยมีการสนับสนุ นจากนักศึกษา ทั้งในแง่ของการช่ วย
ประสานงาน และเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานให้กบั การรณรงค์ดงั กล่าว รวมถึ งในช่ วงที่มีการออกประกาศ
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ห้ามไม่ให้ใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเคลื่อนไหว ขบวนการนักศึกษาในธรรมศาสตร์ ก็ยงั
เป็ นผูส้ นับสนุ นหลักในการยืนยันสิ ทธิ การเคลื่อ นไหวทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ให้กบั กลุ่ม
ดังกล่าวและกลุ่มนิติราษฎร์ ดว้ ย
2) ช่วงการเคลื่อนไหวรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งและปกป้ องหลักการ
ประชาธิ ป ไตยแบบคนเท่ า กัน (One Man One Vote) ในนามของสมัชชาปกป้ องประชาธิ ปไตย
(สปป.) ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งมี นัก วิช าการเป็ นแกนน า อาทิ นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์ เกษี ย ร เตชะพี ร ะ
พวงทอง ภวัคพันธ์ เป็ นต้น โดยมี นักกิ จกรรมนักศึ กษาเป็ นคณะทางาน เน้นการปฏิ บตั ิงานและ
ประสานการเคลื่อนไหวให้กบั เครื อข่ายดังกล่าว
อย่า งไรก็ ต าม ความสั ม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งขบวนการนัก ศึ ก ษา กับ
นักวิชาการปั ญญาชน ในช่ วงดังกล่ าว ได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการร่ วมเคลื่ อนไหวในระยะ
เริ่ มต้นของการต่ อต้า นการรั ฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และส่ ง ไม้ต่อการเคลื่ อนไหวให้ก ับ
ขบวนการนักศึกษาเพื่อมีบทบาทนาในการเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารในเวลาต่อมา
5.1.4 มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ การเปลีย่ นแปลงภูมิทัศน์ ทางการเมืองในมหาวิทยาลัย
ประเด็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หรื อที่เรี ยกว่ามหาวิทยาลัยนอกระบบ เป็ นประเด็นที่
ในทางวิชาการและแวดวงการศึกษาถกเถียงกันมาเป็ นระยะเวลานาน แต่ขบวนการนักศึกษาจะให้
ความสนใจเพิ่มขึ้นเป็ นระยะ ๆ ตามแต่ช่วงเวลาที่แต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กาลังจะออกนอกระบบ
อย่างเป็ นทางการ หรื อ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย... กาลังอยูใ่ นชั้นของการพิจารณาในรัฐสภา หรื อช่วงที่
การออกนอกระบบเหล่านั้นส่ อแววจะกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา เช่ น การปรั บขึ้ นค่าหน่ วยกิ ต
การแปรรู ปสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
แม้วา่ การนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะยัง มีขอ้ ถกเถียงในเรื่ องต่าง ๆ อยูอ่ ีกมาก อาทิ
ประเด็นเรื่ องการผลักภาระด้านค่าใช้จ่ายการศึกษาให้ผปู ้ กครองและนักศึกษา สิ ทธิ สวัสดิ การของ
นัก ศึ ก ษาและพนัก งานมหาวิท ยาลัย ไปจนถึ ง ระบบความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ข องผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยหลังจากที่ออกนอกระบบไปแล้ว เป็ นต้น แต่กระนั้น กระบวนการนามหาวิทยาลัยออก
นอกระบบกลับยังคงเดินหน้าในทุกมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพียงแต่การออกนอกระบบในเชิ งกฎหมาย
โดยตรงเท่านั้น แต่รวมไปถึ งกระบวนการต่าง ๆ ที่กาลังเปลี่ ยนแปลงมหาวิทยาลัยไปสู่ ความเป็ น
บรรษัทมหาวิทยาลัย (Corporate University) หรื อความเป็ นเอกชนที่มากขึ้น
จากกรณี ดงั กล่าว สามารถสรุ ปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับขบวนการนักศึกษาไทยและกิจกรรม
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
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5.1.4.1 ขบวนการนักศึกษามีแนวโน้มจะให้ความสาคัญกับการเคลื่ อนไหวเพื่อ
คัดค้า นการนามหาวิ ท ยาลัย ออกนอกระบบอย่า งจริ ง จัง ในช่ วงแรก โดยการเคลื่ อนไหวมี ท่ า ที
แตกต่างกันใน 2 ระยะ ได้แก่
1) ในระยะแรก ขบวนการนักศึกษามี ท่าที ในการต่อต้านการออกนอก
ระบบอย่างจริ งจัง เช่น การประท้วงที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อปี
พ.ศ. 2549 และในอีกหลายหลายมหาวิทยาลัยในปี ต่อมา แต่ทว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ได้แต่เพียง
ชะลอการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยเท่านั้น
แต่การดาเนินการของสภาฯ ก็ยงั สามารถดาเนินการออกพระราชบัญญัติได้ในที่สุด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในช่วงของการรัฐประหาร
2) ในระยะต่อมา ขบวนการนักศึกษาเริ่ มเปลี่ ยนท่าทีของการเครื่ องไหว
ไปในทางที่ประนี ประนอมมากขึ้ น เช่ น กรณี ขบวนการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในช่ วงปี พ.ศ. 2556 - 2557 ซึ่ งมี ท่าที ที่ลดความแข็งข้อลง เนื่ องด้วยความเข้าใจที่ ว่า นักศึกษาไม่
สามารถหลบเลี่ ย งการเป็ นมหาวิท ยาลัย นอกระบบได้ ท่ า ที ดัง กล่ า วจึ ง มัก แสดงออกมาในสอง
รู ปแบบ ได้แก่ การเรี ยกร้องให้มหาวิทยาลัยฟังความคิดเห็นของประชาคม ทั้งอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษามากขึ้น และการขอแก้ไขร่ างกฎหมายพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย... (ในกากับของรัฐ)
เพื่อเป็ นหลักประกันในการแก้ปัญหาข้อกังวลต่าง ๆ ของนักศึกษาภายหลังที่มหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบไปแล้ว อาทิ การขอให้มีตวั แทนของนักศึกษาเข้าไปนัง่ ในสภามหาวิทยาลัย เป็ นต้น
5.1.4.2 การพยายามสร้างเครื อข่ายเพื่อคัดค้านการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลัย ออกนอกระบบ เป็ นกระแสที่ ไ ม่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเฉพาะเจาะจงในบาง
มหาวิท ยาลัย เท่ า นั้น แต่ คื อประเด็ นร่ วมที่ เกิ ดขึ้ นในหลายมหาวิท ยาลัย พร้ อม ๆ กัน ดัง นั้นเมื่ อ
ขบวนการนักศึกษาตระหนักถึ งประโยชน์ร่วมกันในการเคลื่ อนไหว เรื่ องดังกล่าวจึงกลายมาเป็ น
การสร้างเครื อข่ายเคลื่อนไหวร่ วมกันในที่สุด แบ่งเป็ น 3 ช่วงของการเคลื่อนไหว ได้แก่
1) ในช่ ว งปี พ.ศ. 2549 มี ส หพัน ธ์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
(สนนท.) เป็ นแกนกลางในการเคลื่อนไหว มีการเคลื่อนไหวหลัก ๆ ที่ สถาบันเทคโนยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 เมื่อสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศ
ไทย (สนนท.) เริ่ มลดบทบาทลง และก าลังจะมี การนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบระลอกใหม่
เครื อข่ายและพันธมิตรในการเคลื่อนไหวก็เหลือเพียงแค่ในบางมหาวิทยาลัย รวมตัวกันในนามของ
“แนวร่ วมนิสิตนักศึกษาคัดค้าน ม.นอกระบบ” มีแกนนาเป็ นอดี ตนักศึกษาที่ทางานใน สนนท. โดย
มีมหาวิทยาลัยหลัก ๆ เพียง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา เกษตรศาสตร์ รามคาแหง และ
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ธรรมศาสตร์ ซึ่ งต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา เข้ามาเป็ นแนวร่ วมด้วย ส่ วนในภูมิภาค
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เป็ นอีกมหาวิทยาลัยที่ร่วมเคลื่อนไหวในช่วงนี้เช่นกัน
3) ในช่ วงหลัง ปี พ.ศ. 2555 เครื อข่ายพันธมิ ตรที่เคลื่ อนไหวจากหลาย
มหาวิทยาลัยเริ่ มอ่อนแรง เนื่ องจากการเคลื่อนไหวคัดค้านในทุกมหาวิทยาลัยไม่สามารถฉุ ดรั้งการ
อ อ ก น อ ก ร ะ บ บ เ อ า ไ ว้ ไ ด้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ เ ห ลื อ แ ล ะ ก า ลั ง จ ะ อ อ ก น อ ก ร ะ บ บ เ ช่ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ จึงมีเพียงแค่ขบวนการนักศึกษาฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย ที่เน้นการเคลื่อนไหวบนพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมากกว่า
5.1.4.3 ขบวนการนักศึกษาให้ความสนใจประเด็นการเมืองภายในมหาวิทยาลัย
มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการเป็ นมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงภายใน
มหาวิทยาลัย ส่ งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสิ ทธิ สวัสดิ การของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และเป็ นเรื่ องที่
ขบวนการนักศึกษาต้องหันมาให้ความสนใจก่อนเรื่ องอื่น ๆ เพราะประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ประเด็น
การเมืองกระแสหลักหรื อการเมืองชายขอบ ที่มีอุดมการณ์ และหลักการเป็ นเครื่ องชี้ นา หากแต่เป็ น
ประเด็นที่นักศึ กษาอยู่ในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงจากการเคลื่ อนไหว เช่ น การประท้วงเรื่ อง
หอพักนักศึกษา การประท้วงเรื่ องการขึ้นค่าหน่วยกิต เป็ นต้น
5.1.4.4 แนวโน้มในระยะยาว นักศึกษาจะให้ความสนใจกับการทากิ จกรรมและ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองน้อยลง เนื่องจากตรรกะของการเป็ นมหาวิทยาลัยนอกระบบ มุ่งปรับตัว
เพื่อผลิตบัณฑิตสู่ ความต้องการแรงงานของตลาดมากขึ้น และมหาวิทยาลัยต้องดิ้นรนหารายได้เพื่อ
ขับ เคลื่ อนตัว เอง ปรากฏการณ์ เช่ นนี้ แสดงออกมาให้เ ห็ น ในรู ป ของการเพิ่ ม จานวนนัก ศึ ก ษา
หลักสู ตรที่เป็ นวิชาชี พ และการเพิ่มโครงการพิเศษที่เป็ นการตอบสนองต่อตลาดและรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เช่น กรณี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังตาราง
ตารางที่ 5.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจานวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม/โครงการ
กลุ่มวิชาชี พ
วิทยาศาสตร์
ภาคปกติ
โครงการพิเศษ
รวม 3 คณะ
ภาคปกติ
โครงการพิเศษ
รวม 3 คณะ

670
-

วิศวกรรมศาสตร์

402
242

สหเวชศาสตร์
รัฐศาสตร์
ปี การศึกษา 2554
204
320
88

กลุ่มสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
449
262

1,518
787
232

2,066

89
1
1,209

ปี การศึกษา 2557
141
299
181
83

368
357

สังคมวิทยาฯ

532
454

117
117
1602
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
กลุ่มวิชาชี พ
วิทยาศาสตร์
ภาพรวมคณะ
+349
ภาคปกติ
+117
โครงการพิเศษ +232
รวม 3 คณะ
ภาคปกติเพิ่มขึ้น
โครงการพิ เ ศษ
เพิ่มขึ้น

วิศวกรรมศาสตร์

+81
-34
+115
+548 (ร้อยละ 36)
+20 (ร้อยละ 2)
+538 (ร้อยละ 98)

สหเวชศาสตร์
การปรับตัว
+118
-63
+181

รัฐศาสตร์
-26
-21
-5

กลุ่มสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สังคมวิทยาฯ
+275
+144
+83
+28
+192
+116
+393 (ร้อยละ 32)
+90 (ร้อยละ 43)
+223 (ร้อยละ 57)

จากตารางเปรี ยบเทียบข้างต้น พบว่า ภายในระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 –
2557) มีถึง 5 คณะ (จากการเปรี ยบเทียบ 6 คณะ) มีจานวนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่กระนั้นอัตรา
การเพิ่มขึ้นของจานวนรับนักศึกษาในคณะสายวิชาชี พ (สายวิทยาศาสตร์ และสุ ขภาพ) ดูจะมีตวั เลข
สู งกว่าถึงร้อยละ 3 และการเพิ่มขึ้นของจานวนรับนักศึกษาทั้งสองกลุ่มคณะ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการ
เพิ่มขึ้นของโครงการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาโครงการพิเศษของกลุ่มวิชาชี พ ที่เพิ่มขึ้นถึง
538 คน หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 98 ของจานวนรั บ นัก ศึ ก ษาที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของคณะกลุ่ ม วิช าชี พ ขณะที่
นักศึกษาภาคปกติ ลดลง ส่ วนนักศึ กษาคณะกลุ่ มสังคมศาสตร์ ที่รับเพิ่ มขึ้ น ก็ย งั คงเป็ นนักศึ กษา
โครงการพิเศษ ถึงร้อยละ 57 เช่นกัน
โครงการพิ เ ศษที่ มี ก ารเปิ ดรั บ นัก ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว เป็ นโครงการที่ มี
ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายแพงกว่านักศึกษาภาคปกติ แต่กระนั้นก็เป็ นหลักสู ตรที่มีความตอบสนอง
ต่อตลาดแรงงานในปั จจุ บนั มากขึ้ น อาทิ สาขาวิชาการสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิ งธุ รกิ จ (หลักสู ตร
นานาชาติ) ของคณะศิลปะศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
ของคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ TEP-TEPE ซึ่ งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ หรื อแม้กระทัง่
สาขาการจัดการกีฬาและการฝึ กสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ที่เป็ นหลักสู ตรนักกีฬาโดยเฉพาะ
ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การเปลี่ยนรู ปของมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่
เป็ นเอกชนมากขึ้ น ได้ทาให้นักศึกษามี ตน้ ทุ นที่ตอ้ งใช้ในการขยับฐานะโดยใช้การศึกษามากขึ้ น
ซึ่ งการศึ กษาในยุคนี้ ไม่ใช่ การเรี ยนเพื่อเปลี่ ยนฐานะจากชนชั้นล่างไปสู่ การเป็ นชนชั้นกลางใหม่
ดังที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 2510 ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2561 แต่คือการดิ้นรนเพื่อรักษาสถานะทาง
สังคม (Status Qua) บนสังคมแห่ งการแข่งขัน ทั้งการเรี ยนจบมีงานทา และการดารงอยู่ในกระแส
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ของสั ง คมมหาวิ ท ยาลัย สมัย ใหม่ ที่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยมากขึ้ น ดัง นั้น แล้ว แม้ว่ า ความกดดัน ของการ
เปลี่ ย นแปลงภายในมหาวิ ท ยาลัย รวมถึ ง ความไม่ แ น่ น อนของอนาคตที่ นัก ศึ ก ษาก าลัง เผชิ ญ
ดูเหมือนว่าจะกระตุน้ ให้ขบวนการนักศึกษาเกิดการต่อสู ้แข็งขืนในระยะแรกของการเปลี่ยนผ่าน
แต่ ท ว่า เมื่ อเวลาผ่า นไป แนวโน้มก็ จะเริ่ มแสดงให้เห็ นว่า ความสนใจในการท า
กิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาเริ่ มลดลงด้วย กลุ่มนักศึกษาที่สนใจประเด็นเหล่านี้ เป็ นเพียงกลุ่ม
เล็ก ๆ และมีขนาดที่เล็กลงเมื่อวัดด้วยจานวนสมาชิกศูนย์กลาง ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะการทากิจกรรม
ทางการเมือง ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามฐานคิดแบบมหาวิทยาลัยนอกระบบ
นักศึ กษาที่ มี ความสนใจทางการเมื องในแง่ อุดมการณ์ หนัก แน่ นจึ ง ค่อย ๆ ลดลง และกลายเป็ น
นักศึกษาที่อาจทากิจกรรมเพียงเพื่อแสวงหาเครื อข่าย (Connection) เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ
ของตัวเอง รวมถึงอาจเป็ นนักกิจกรรมเพื่อเส้นทางทางการเมืองในอนาคต จึงสรุ ปได้ดงั ที่ สุ รพงษ์
อดีตนายก อมธ. ปี พ.ศ. 2550 (สุ รพงษ์ บุญเดชารักษ์, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2559) ให้ความเห็นว่า
สภาพของการแข่งขันทางเศรษฐกิ จมันเข้มข้นขึ้น ในยุคของนักศึกษาหลังจากเรา
มาอีก 10 ปี เขาจะไม่ได้มองว่าจบไปเพื่อไปหางานดี ดีทา เขามองว่าเขาจบไปเพื่อจะเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่จะมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากกว่าคนอื่นอย่างไร แม้แต่เรื่ องการเมืองเอง
ก็มองว่าการเมืองคื อความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิ จ ถ้าตอบว่าขบวนการนักศึกษาหายไปไหม
ถ้ามองว่าขบวนการนักศึ ก ษาที่ เกี่ ยวกับเรื่ องการเมื องมันหายไปแน่ นอน เพราะมันเป็ น
ขบวนการที่เกิดขึ้นมาเพื่อทุนนิยมมากขึ้น

5.2 การเปลีย่ นแปลงของขบวนการนักศึกษาในเชิงประเด็นการเคลือ่ นไหว
5.2.1 การเคลือ่ นไหวทางการเมืองของนักศึกษาแปรผันตามสถานการณ์ ทางการเมือง
ขณะที่สังคมกาลังให้ความสนใจประเด็นทางการเมืองเป็ นหลัก โดยเฉพาะการเมืองภาค
ประชาชนระหว่างสี ที่ปรากฏเป็ นข่าวเด่นตามหน้าสื่ อ แต่ขบวนการนักศึกษากลับมีความสนใจที่จะ
เคลื่อนไหวในประเด็นอื่นด้วย อันเกิดจากความสนใจที่หลากหลายของตัวนักศึกษาเอง ประกอบกับ
ความเบื่อหน่ ายในความขัดแย้งและความรุ นแรงทางการเมื องแบบแบ่งขั้ว ที่ มีแต่จะป้ ายสี ใส่ กนั
ขบวนการนั ก ศึ ก ษาในระยะหนึ่ งเลื อ กที่ จ ะถอยห่ า งจากพื้ น ที่ ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
เชิงโครงสร้าง (Structural Area) เช่น อานาจรัฐ นโยบายเศรษฐกิจ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฯลฯ และ
กลับไปมองหาการเคลื่อนไหวในพื้นที่ทางวัฒนธรรมมากขึ้น (Cultural Area) เช่น การแต่งกาย การ
กีดกันทางเพศ คนชายขอบ เป็ นต้น ซึ่ งหากวิเคราะห์ตามตัวแบบของ Gill และ DeFronzo (Gill &
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DeFronzo, 2009) ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557 คงมีแนวโน้มอยูใ่ นระยะการ
เคลื่อนตัวจาก ขบวนการนักศึกษาแนวปฏิรูป (Reform Movements) ซึ่ งให้ความสาคัญกับประเด็น
เชิ งนโยบายและโครงสร้ างทางการเมือง ไปสู่ ขบวนการนักศึกษารื้ อถอนด้านอัตลักษณ์ (Identity
Radicalism Student Movement) ซึ่ งให้ความสาคัญกับการเคลื่อนไหวเชิงอัตลักษณ์มากกว่า ดังนี้
แบบถอนรากถอนโคน (Radical)
(Radical)
ขบวนการปฏิวตั ิเชิงโครงสร้าง

ขบวนการปฏิวตั ิสงั คม

พืน้ ที่ในเชิ งโครงสร้ าง
(Structural Area)

พืน้ ที่ทางวัฒนธรรม
(Cultural Area)
A

ขบวนการแนวปฏิรูป

B
ขบวนการรื้ อถอนด้านอัตลักษณ์

แบบประนีประนอม (Moderate)
) (Moderate)
ภาพที่ 5.1 กรอบวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทย (พ.ศ. 2553 – 2557)
(แปลงมาจาก Gill และ DeFronzo. 2009)
การเปลี่ ยนแปลงเช่นนี้ สังเกตได้ดงั กรณี การเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องประเด็นชุ ดนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2554) การเคลื่อนไหวเรี ยกร้องต่อต้านทรงผมนักเรี ยน (พ.ศ. 2554)
หรื อการเคลื่ อนไหวต่อต้านการรั บน้องประชุ มเชี ยร์ ที่เข้มข้นในช่ วงปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขบวนการนักศึกษาเคลื่อนไหวหรื อให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว หากแต่การ
เคลื่ อนไหวของขบวนการนักศึกษานั้น มีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแปรผันตามจังหวะของ
สถานการณ์ทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย
กล่าวคือ ในช่ วงที่การเมืองภายนอกเข้มข้น หน้าที่ของขบวนการนักศึกษาคือการตอบโต้
และประกาศจุดยืนต่อเหตุการณ์หรื อนโยบายสาคัญในลักษณะของการเคลื่อนไหวตามสถานการณ์
แต่หากช่ วงใดที่ สถานการณ์ ทางการเมื องดู เบาบางลงชั่วขณะ เงื่ อนไขการตกผลึ กทางความคิ ด
เปลี่ยนจากเน้นปัญหาในเชิงนโยบายและโครงสร้าง กลายเป็ นปัญหาอันเกิดจากนิยามประชาธิ ปไตย
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และเงื่ อ นไขของระบบแห่ ง การเลื อ กปฏิ บ ัติ อัน เป็ นแบบแผนมาจากรากฐานทางวัฒ นธรรม
(Culturally Rooted Pattern of Systematic Discrimination System) ประเด็ น การเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการนักศึกษาดังกล่าวจึงเปลี่ยนไปด้วย
Gill และ DeFronzo มองว่า เงื่อนไขสาคัญที่ทาให้เกิดขบวนการนักศึกษาแนวปฏิ รูป คือ
ระบอบการปกครองที่มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ดังจะพบว่าในช่ วง พ.ศ. 2540 - 2549 ขบวนการ
นัก ศึ ก ษาท าหน้า ที่ เ ป็ นองค์ก รสนับ สนุ น เครื อข่ า ยภาคประชาชนต่ า ง ๆ ในการเคลื่ อ นไหวเชิ ง
นโยบาย และแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนต่าง ๆ ต่อมาเมื่อระบอบประชาธิ ปไตยตกอยู่ในสภาวะ
สั่ นคลอน และความสั บ สนของภาคประชาชนที่ มี ก ารนิ ย ามประชาธิ ป ไตยแตกต่ า งกัน บริ บ ท
ดัง กล่ า วย่อมส่ ง ผลกระทบต่ อขบวนการนัก ศึ ก ษาอย่า งมาก กล่ า วคื อ เมื่ อ การต่ อสู ้ แข็ง ขื นของ
ขบวนการนัก ศึ ก ษาเพื่ อ ปกป้ องพื้ น ที่ แ ละระบอบประชาธิ ป ไตยในห้ ว งปี พ.ศ. 2550 - 2553
ไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากนิ ยามประชาธิ ปไตยได้กลายเป็ นข้อขัดแย้งและถู กตั้งคาถามถึ ง
ความเหมาะสมเสี ยเอง สิ่ งที่หลงเหลื ออยู่คือ ความหมายของประชาธิ ปไตยที่คลุ มเครื อ ในขณะที่
ปั ญหาการเลื อกปฏิ บตั ิและความไม่เป็ นธรรมยังคงมีอยู่ดาษดื่ น สภาวะถดถอยดังกล่าวกระตุน้ ให้
ขบวนการนักศึกษาหันเหความสนใจไปต่อสู ้ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมมากขึ้น เคลื่อนไปสู่ ขบวนการ
รื้ อถอนด้านอัตลักษณ์ ในห้วงปี พ.ศ. 2553 - 2557 ซึ่ งมีแนวคิดด้านเสรี ภาพและการปลดปล่อย
(Freedom and Liberation) เป็ นหลักการสาคัญในการเคลื่อนไหว
เวลาดังกล่าว จึงเป็ นช่วงที่ขบวนการนักศึกษาได้หันกลับมาในมหาวิทยาลัย ชุ มชน
หรื อหนังสื อ เพื่อฟูมฟั กความคิ ดและตกผลึ กทางความคิ ดบางอย่างให้กบั ตัวขบวนการเอง หรื อ
แม้กระทัง่ ตั้งคาถามกับสังคมที่พวกเขากาลังเคลื่อนไหวอยู่ ซึ่ งอาจจะเป็ นได้ท้ งั สังคมมหาวิทยาลัย
ไปจนถึงชุ มชนที่พวกเขาปฏิบตั ิการอยู่ (1) ตั้งแต่การเรี ยกร้องด้านอัตลักษณ์ ให้กบั ตัวนักศึกษาเอง
เช่น การปฏิรูปเรื่ องระบบการรับน้อง-ประชุมเชียร์ (SOTUS) การต่อต้านการบังคับแต่งชุ ดนักศึกษา
เป็ นต้น (2) ไปจนถึงการสร้างฐานมวลชนและเคลื่อนไหวกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนิยามอานาจใน
การจัดการทรั พ ยากรใหม่ เช่ น กรณี ก ารเคลื่ อนไหวคัด ค้า นเหมื องแร่ ท องค าของกลุ่ ม ดาวดิ น
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น เป็ นต้น (3) รวมไปถึ ง การต่ อ สู ้ บ นพื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรมในการช่ ว งชิ ง
ความหมายและคานิ ยามของคาว่าประชาธิ ปไตยอีกครั้ง อย่างกรณี นักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์ เสรี
เพื่อประชาธิ ปไตย (LLTD) และเครื อข่าย เคลื่ อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องคานิ ยามประชาธิ ปไตยในแบบ
“คนเท่ากัน” ในปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้น แต่ทว่าเรื่ องราวเล็ก ๆ เหล่ านี้ กลับกลายเป็ นสิ่ งที่ยิ่งใหญ่
เมื่อขบวนการนักศึกษามีปัจจัยด้านเครื่ องมือในการเคลื่อนไหวชนิ ดใหม่เข้ามาเกี่ ยวข้อง อันได้แก่
สื่ อใหม่หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถทาให้การเคลื่ อนไหวภายในพื้นที่แคบ ๆ
ออกไปสู่ โลกกว้างได้แค่เพียงปลายนิ้วมือ
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5.2.2 ความสนใจของขบวนการนักศึกษาที่หลากหลาย และการแสวงหาค่ านิยมร่ วม
(Shared Values)
การเคลื่ อนไหวที่หลากหลายของขบวนการนักศึกษาในช่ วงดังกล่ าว สะท้อนให้เห็ นถึ ง
พัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่สอดรั บและเปิ ดกว้างต่อความคิ ดที่หลากหลาย
มากขึ้น สังคมนิ ยมประชาธิ ปไตยไม่ใช่ อุดมการณ์ หลักของนักศึกษาดังเช่ นในอดี ต และเสรี นิยม
ประชาธิปไตยก็มีบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นักศึกษาบางกลุ่มยังมีขอ้ กังวลต่ออุดมการณ์น้ ีเช่นกัน
โดยเฉพาะในประเด็นหลัง ไม่ใช่เพียงแต่เป็ นเรื่ องที่ลกั ลัน่ ในหมู่นกั ศึกษาบางกลุ่มเท่านั้น
แต่ยงั คงท้าทายการศึ กษาขบวนการทางสังคมในไทยด้วยเช่ นกัน กล่ าวคื อ แม้ว่า จะมีงานศึกษา
หลายชิ้นอ้างว่า สังคมที่มีขบวนการทางสังคมที่หลากหลาย เช่น ประเด็นกลุ่ม LGBT คนชายขอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สิ ทธิ ชุมชน ฯลฯ อย่างเช่ นในสังคมไทยนั้น ในทางทฤษฎี
น่ า จะส่ ง ผลดี ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิ ป ไตยของรั ฐ ดัง เช่ นที่ ไชยรั ตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร
ได้อธิ บายไว้วา่ (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2545)
การเมื อ งแบบใหม่ และขบวนการทางสั ง คมใหม่ น้ ั น ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
กระบวนการพัฒนาประชาธิ ปไตย ด้วยเหตุ ผลที่ว่าทั้งสองสิ่ งนี้ จะพัฒนาประชาธิ ปไตยที่
ไม่ใช่ แต่เพียงรู ปแบบเท่านั้น แต่จะเป็ นประชาธิ ปไตยที่ ลื่นไหลและมีการขยายฐานของ
ประชาธิ ปไตยให้กว้างออกไป หรื อที่เรี ยกว่า “ประชาธิ ปไตยเข้มข้นและมีที่วา่ งให้กบั ความ
แตกต่างหลากหลาย” (The Radical and Plural Democracy)
แม้ป ระเทศไทยจะมี ค วามเข้ม ข้นของการเคลื่ อนไหวในประเด็ นเหล่ า นี้ อยู่ม าก มี ก ลุ่ ม
NGOs รวมถึ งเครื อข่ายภาคประชาชน และขบวนการนักศึ กษาที่ สนใจประเด็นเหล่ านี้ มากมาย
แต่ทว่า ก็ยงั มีแนวร่ วมของขบวนการที่กล่าวถึ งนี้ จานวนไม่น้อย ที่เข้าร่ วมหรื อสนับสนุ น กปปส.
ในการล้มการเลื อกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 และบางกลุ่มถึ งขั้นออกตัวสนับสนุ นการรัฐประหารอย่าง
ชัดเจน จนกลายเป็ นภาพของความลักลัน่ ภายใต้อุดมการณ์เสรี นิยมประชาธิ ปไตย
อย่า งไรก็ ต าม หากตัด เรื่ อ งประชาธิ ป ไตยและระบอบการปกครองออกไป ค าถามที่
น่ าสนใจกว่าสาหรับขบวนการนักศึกษาไทย คงเป็ นคาถามว่า “อุดมการณ์ หรื อค่านิ ยมร่ วมของ
ขบวนการนักศึกษาไทยภายใต้ความสนใจที่หลากหลายเหล่านี้คืออะไร” มากกว่า
จากการวิเคราะห์ ขบวนการและประเด็นการเคลื่อนไหวที่หยิบยกมา รวมถึงธรรมชาติของ
วัยรุ่ นในยุคโลกาภิวตั น์ คาตอบที่ยงั คงมีเครื่ องหมายคาถามคือ “เป็ นไปได้ไหมว่า พวกเขาเป็ นพวก
รักอิสระและต้องการจะแสดงออกถึ งอัตลักษณ์ของตนเอง ?” กล่าวคือ หากเราสังเกตประเด็นที่
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นักศึกษาให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงวัยของพวกเขา กลับไม่ใช่ประเด็นเรื่ องการเมืองแบบพรรค
เพื่อไทยหรื อ กปปส. ไม่ใช่การตั้งคาถามถึงระบบเศรษฐกิจของทุนนิยมเสรี ที่กาลังครอบงาการเมือง
และก็ ไ ม่ ใ ช่ ก ารยึ ด มัน่ ในอุ ด มการณ์ ค วามเชื่ อ ใดความเชื่ อ หนึ่ ง อย่า งแน่ ว แน่ เฉกเช่ น เมื่ อ ครั้ ง
อุดมการณ์สังคมนิ ยมเป็ นกระแสหลักในหมู่ขบวนการนักศึกษา ดังนั้น ค่านิ ยมร่ วมของขบวนการ
นักศึกษาไทยในห้วงเวลาปัจจุบนั จึงอาจมี 2 ประการ ดังนี้
1) ประการแรก ความรักอิสระและเสรี ภาพในตัวตนของนักศึกษา มักเป็ นประเด็น
แรก ๆ ของการเคลื่ อนไหว สัง เกตได้จากการดิ้ นรนเรื่ องชุ ดนักศึ ก ษา กระแสการต่อต้านระบบ
โซตัสในมหาวิทยาลัย หรื อแม้กระทัง่ กระแสการเรี ยกร้องใส่ ชุดนักศึกษาหญิงของกลุ่ม LGBT ที่
มักจะได้รับความสาคัญและความสนใจเป็ นเรื่ องแรก ๆ ของนักศึกษา และประเด็นเรื่ องเสรี ภาพนี้ ก็
ไม่ได้มีความขัดเคืองกับประเด็นความสนใจอื่น ๆ ของนักศึกษา ที่อาจจะออกไปพยายามเรี ยกร้อง
เสรี ภาพให้ค นกลุ่ ม อื่ น ๆ อาทิ คนชายขอบ สิ ท ธิ ชุ ม ชน เป็ นต้น แต่ ก ระนั้น ก็ ย งั อาจมี ป ระเด็ น
ข้อสังเกตบางประการจากเรื่ องนี้ ดังนี้
(1) ความสนใจเรื่ องเสรี ภาพเหล่านี้ อาจส่ งผลมาจากการริ เริ่ มจุดประเด็นของ
นักศึกษาธรรมศาสตร์ เนื่ องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่อนข้างให้ความสาคัญกับการปลูกฝั ง
ค่านิ ยมเรื่ องเสรี ภาพ ดังเช่นคาโฆษณาที่มกั พูดกันติดปากว่าดินแดนแห่ งเสรี ภาพทุกตารางนิ้ว และ
มักกลายเป็ นประเด็นที่ถูกส่ งต่อไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย แต่ทว่า ในเวลาต่อมาก็พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็เริ่ มให้ความสาคัญกับประเด็นเหล่านี้ มากขึ้น เช่ น กรณี การเคลื่ อนไหวปฏิ รูป
ระบบการรับน้อง-ประชุมเชียร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้น
(2) ความรักอิสรภาพของพวกนักศึกษา มักจะมี ปัญหาไม่ลงรอยกับระเบี ยบ
แบบแผนของสังคม (Norm) ซึ่ งสาหรั บสังคมไทยนั้น ระเบี ยบแบบแผนเหล่ านี้ มกั ถู กกากับด้วย
ศีลธรรม และศีลธรรมของแต่ละบุคคลมีเส้นขีดจากัดที่ไม่เท่ากัน สังคมจึงอาจใส่ ขอ้ จากัดอิสรภาพ
ลงไปเพื่อควบคุมนักศึกษา อาทิ เสรี ภาพภายใต้ความรับผิดชอบ เสรี ภาพเท่าที่ไม่ละเมิดเสรี ภาพของ
ผูอ้ ื่ น หรื อ แม้ก ระทั่ง เสรี ภ าพที่ ไ ม่ ท าให้ สั ง คมเดื อ ดร้ อ น เป็ นต้น ดัง นั้น การเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการนักศึกษาส่ วนหนึ่ ง จึงเป็ นการต่อสู ้กบั การนิยามความหมายว่าด้วยเสรี ภาพเหล่านี้ อันถือ
เป็ นประเด็นพื้นฐานก่อนที่นกั ศึกษาจะสามารถเคลื่อนไหวในเรื่ องอื่นได้
2) ประการที่ ส อง การแสดงออกถึ งอัต ลัก ษณ์ ข องตนเองในหมู่ นัก ศึ ก ษา (Life
Style) และความต้องการจะแตกต่าง เนื่ องจากนักศึกษาเป็ นวัยที่ตอ้ งการจะแสดงถึงการมีตวั ตนใน
สังคม ประเด็นเรื่ องวิถีชีวติ (Life Style) จึงมีความสาคัญมาก ซึ่ งอาจแบ่งได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ
(1) การเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิต (Life style) ของพวก
เขาโดยตรง เช่ น การคัดค้านการบังคับแต่งชุ ดนักศึกษา หรื อการแต่งชุ ดนักศึกษาที่พยายามแหวก
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แนวไปจากระเบียบแบบแผนเดิม หรื อนักศึกษาเพศที่ 3 ที่มีความพยายามจะแต่งกายตามเพศวิถีของ
ตัว เองเพื่ อ ระบุ ต ัว ตนในสั ง คม สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ การจุ ด ประกายการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมเพื่ อ
ตอบสนองต่อตัวตนที่พวกเขาเลือก
(2) การเคลื่ อนไหวทางสังคมที่ ตอบสนองต่อการมี จุดยืนในสังคม กล่ าวคื อ
นักศึกษาบางส่ วนที่ไปออกทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม หรื อเคลื่อนไหวทางสังคมในการรณรงค์
ต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ การพยายามแสดงความคิดเห็ นต่อประเด็นทางสังคมผ่านช่ องทางสื่ อต่าง ๆ
สิ่ งเหล่านี้แม้วา่ อาจจะเป็ นความสนใจเฉพาะตัวและเคลื่อนไหวในฐานะผูส้ นับสนุ น แต่ดว้ ยความที่
ไม่ใช่การได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเคลื่อนไหวนั้น คาถามจึงอยูท่ ี่นกั ศึกษามีแรงขับเคลื่อนใด
ที่เข้าร่ วมหรื อสนับสนุนการเคลื่อนไหวเหล่านี้
คาตอบที่ น่าสนใจ คื อพวกเขาเพียงต้องการจะบรรลุถึงความมีตวั ตนในสังคม
แสดงให้สังคมยอมรับ ทั้งในของสังคมนักศึกษาและสังคมภายนอก ซึ่ งถื อเป็ นคุ ณค่าของตัวเอง
(Self-Esteem) อย่างหนึ่ ง เราจึงอาจเห็นนักศึกษาออกไปทากิ จกรรมเพื่อสังคม และโพสต์รูปลงใน
สื่ อสังคมออนไลน์เพื่อให้สังคมรับทราบ แสดงจุดยืนของพวกเขาในประเด็นต่าง ๆ ผ่านการโพสต์
หรื อแสดงความคิ ดเห็ น รวมไปถึ งการร่ วมเคลื่ อนไหวในเรื่ องต่าง ๆ ตามเพื่อนหรื อกลุ่ มอ้างอิ ง
(Reference Group) แม้ตวั เขาจะไม่ ได้ส นใจในประเด็นนั้นเลย ซึ่ งเรื่ องเหล่ า นี้ ค่ อนข้างประจวบ
เหมาะกับการเข้ามาของสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ทาให้นกั ศึกษาสมัยใหม่สามารถแสดงตัวตนได้ง่ายขึ้น

5.3 การเปลีย่ นแปลงของขบวนการนักศึกษาในเชิงองค์ กร
5.3.1 ปัญหาในเชิงองค์ กร ความไม่ พร้ อมต่ อการเปลี่ยนแปลงขององค์ กรนักศึกษาแบบเก่า
ความขัดแย้งและความรุ นแรงทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรกลาง
นักศึกษา กล่าวคือ เราต้องทาความเข้าใจภาพขององค์กรกลางนักศึกษาอย่าง องค์การนักศึกษาและ
สภานักศึ ก ษาฯ ว่า พวกเขามาจากการเลื อกตั้ง ของนักศึ ก ษา ดังนั้นกรรมการบริ หารขององค์ก ร
เหล่านี้จึงมีภาพของความเป็ นตัวแทนนักศึกษาติดตัวมาด้วยเสมอ จึงไม่แปลกอะไร ถ้าสื่ อมวลชนจะ
ให้คุณค่ากับแถลงการณ์ของ อมธ. และสภานักศึกษา มธ. มากกว่าแถลงการณ์ของกลุ่มธรรมศาสตร์
เสรี เพื่อประชาธิ ปไตย (LLTD) ก็เนื่ องด้วยภาพของความเป็ นตัวแทนนักศึกษาธรรมศาสตร์ ดังนั้น
การเคลื่ อนไหวทางการเมืองขององค์กรกลางเหล่านี้ จึงมีความสาคัญค่อนข้างมากในยุคของความ
ขัดแย้ง ทางการเมื อง และมัก จะพบปั ญหา 3 ประการ เมื่ อ องค์ก รกลางเหล่ า นี้ รวมถึ ง สนนท.
เคลื่อนไหวหรื อมีท่าทีทางการเมือง ดังนี้
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1) ปั ญหาว่าด้วยมติขององค์กร ในแง่ ข องการเคลื่ อนไหวหรื อแสดงท่ าที ใ นช่ วง
การเมืองระหว่างสี ซึ่ งอาจพบว่าองค์กรนักศึกษาที่มีขนาดใหญ่และเป็ นทางการ ย่อมประกอบขึ้น
จากสมาชิ ก ขององค์ก รที่ ห ลากหลาย และมี ค วามคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งที่ ห ลากหลายเช่ น กัน
จนบางครั้งความคิดที่หลากหลายเมื่อต้องแสดงออกมาในภาพขององค์ก รที่มีความเป็ นทางการสู ง
ย่อมเกิ ดปั ญหาความขัดแย้งตามมาได้ ยกตัวอย่างเช่ น กรณี การออกแถลงการณ์ ซ้ าซ้อนของ อมธ.
แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ สลายการชุ มนุ มกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยเมื่อ 7 ตุลาคม
2551 โดยมีแถลงการณ์จาก อมธ. ถึงสองฉบับ ออกจากคณะกรรมการบริ หาร อมธ. สองกลุ่ม และ
ระบุเนื้ อหาที่ขดั แย้งกันเอง (อมธ.เสี ยงแตก ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาล-เรี ยกร้องพันธมิตรฯ
ยุติปิดล้อมสภา, 2551) ในที่น้ ี ประเด็นดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นพ้องกัน (Consensus)
ภายในองค์กรขนาดใหญ่น้ ี อีกทั้งยังเผยรอยปริ แยกขององค์กรให้สาธารณชนได้รับรู ้ ดังนั้นสถานะ
ของแถลงการณ์ดงั กล่าว จึงไม่ได้มีฐานะเป็ นมติร่วมของคณะกรรมการบริ หาร อมธ. และเผยให้เห็น
ถึงความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน
2) ผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีการแสดงท่าทีทางการเมือง ซึ่ งต้องยอมรับว่า ในบริ บท
ของความขัดแย้งนั้น ย่อมมีท้ งั ความพอใจของคนกลุ่มหนึ่ งและไม่พอใจต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ ง หรื อใน
บางทีก็ไม่มีใครพอใจกับการเคลื่อนไหว หรื อท่าทีขององค์กรต่อสถานการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ เลย
เช่นกรณี ประธานฝ่ ายการเมือง อมธ. ปรากฏชื่ อตามเนื้ อหาข่าวว่าร่ วมออกแถลงการณ์ เรี ยกร้องให้
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยยุติการการชุ มนุ ม นาไปสู่ เหตุการณ์ที่กลุ่ม Young PAD.
เดิ น ทางไปมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต เพื่ อ ชุ ม นุ ม ตอบโต้ก ารแสดงออกดัง กล่ า ว
(เว็บไซต์คมชัดลึก, 2551) ไม่วา่ ข้อเท็จจริ งจะเป็ นประการใด การปรากฏเนื้ อข่าวดังกล่าว ก็ได้ทาให้
เกิ ดผลกระทบที่ ตามมาต่ อองค์ก รกลางนัก ศึ ก ษา ทั้ง นี้ เนื่ องมาจากความขัดแย้ง ทางการเมื องที่
รุ นแรงในขณะนั้น เป็ นทุนเดิมในการตอบโต้ต่อความเห็นที่แตกต่างอยูแ่ ล้ว
3) ปั ญหาว่าด้วยความชอบธรรมขององค์กรกลางนักศึกษา ซึ่ งอาจมีประวัติศาสตร์
ทางการเมืองยาวนาน หรื อผูกพันกับภาระหน้าที่ในฐานะภาพองค์กรตัวแทนของนักศึกษา ดังนั้น
การแสดงออกดังกล่าวจึงยิ่งเป็ นปั จจัยให้ถูกจับจ้องและตอบโต้จากฝ่ ายที่เห็นต่าง กรณี ที่เห็นได้ชดั
คื อ การตั้ง ค าถามต่ อความชอบธรรมของ สนนท. ที่ ถู ก สั ง คมภายนอกมองว่า เป็ นตัวแทนของ
นักศึกษาทัว่ ประเทศ และใช้ชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์ ขององค์กรเคลื่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ของ
นักศึกษาเพียงกลุ่มเดี ยว ในที่น้ ี เมื่อครั้ง สนนท. ปี พ.ศ. 2553 แสดงท่าทีสนับสนุ นการชุ มนุ มของ
กลุ่ม นปช. และถูกนักศึกษาอีกกลุ่มตอบโต้ ดังกรณี นายแสงธรรม ชุ นชฎาธาร ประธานนักเรี ยน
เครื อข่ายสาธิ ตมัฆวาน วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ สนนท. ไม่ใช่ตวั แทนของนิสิตนักศึกษาทัว่ ประเทศอีกแล้ว
เป็ นต้น (รุ่ นพี่ เตือนสติ “สนนท.” คิดก่อนเคลื่อนไหว อย่าให้ใครล้างสมอง, 2553)
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5.3.2 หน่ วย (Unit) ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปลีย่ นรู ปแบบไปจากเดิม
ปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น ได้ส่งผลให้เกิ ดการขยายตัวของกลุ่มอิสระภายในรั้วมหาวิทยาลัย
ที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ต่อการทากิจกรรมของแต่ละปั จเจกได้ตรงเป้ ามากกว่า กล่าวคือ
ในขณะที่ องค์กรกลางของนักศึ กษาแบบเดิ มอย่าง องค์การนักศึกษา หรื อ สนนท. ที่มีโครงสร้าง
แข็ง ทื่ อ และใหญ่ เทอะทะ รวมถึ ง มี ว ฒ
ั นธรรมองค์ก รที่ ไ ม่ ยื ดหยุ่น และไม่ ส ามารถปรั บ ตัว เพื่ อ
เคลื่ อนไหวภายใต้บริ บทความคิดทางการเมืองแบบแบ่งขั้ว หรื อความหลากหลายทางความคิดได้
ในขณะที่ นักศึ ก ษาปั จจุบ นั มี ป ระเด็นความต้องการที่ หลากหลาย โครงสร้ า งกิ จกรรมนัก ศึ ก ษา
แบบเดิ ม จึ งไม่ส ามารถตอบโจทย์ของพวกเขาได้ ประกอบกับอิ ทธิ พ ลของสื่ อสัง คมออนไลน์ ที่
เข้ามาเป็ นเครื่ องมือทาให้องค์กรขนาดเล็กสามารถเคลื่ อนไหวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กลุ่มอิสระ
เหล่านี้ จึงกลายมาเป็ นทางเลื อกใหม่ให้กบั นักกิ จกรรมนักศึกษาที่ตอ้ งการเคลื่อนไหวในประเด็น
ต่าง ๆ ที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจง
ยกตัวอย่า งเช่ น ถ้า ในอดี ตต้องการจะเคลื่ อนไหวเรื่ องการต่ อต้า นการรั บ น้องที่ รุนแรง
สิ่ งที่ ทาเป็ นอย่างแรก คื อ ต้องรวบรวมสมัครพรรคพวก ตั้งกลุ่ มขึ้ นมา จัดเสวนา ชู ป้ายเรี ยกร้ อง
ยื่นหนังสื อให้อธิ การบดี หรื อผูม้ ีอานาจมาจัดการ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงในระดับหนึ่ ง
เท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารได้ทาให้การเคลื่อนไหวไม่จาเป็ นต้องพึ่งกลุ่มหรื อ
องค์กรอีกต่อไป หากแต่อาจเป็ นเพียงนักกิจกรรมเพียงคนเดียว ที่ก่อตั้งกลุ่มหรื อเครื อข่ายในเฟซบุ๊ก
หรื อสร้ างประเด็ นให้ป ระชาชนเข้าไปติ ดตามในแฟนเพจ ก็สามารถเคลื่ อนไหวประเด็นต่า ง ๆ
ให้เกิดความสั่นคลอนและเปลี่ยนแปลงต่อระบบได้มากกว่ากลุ่มแรกเสี ยอีก
ในอี ก แง่ ปั จจัย ภายในองค์ก ารของกลุ่ ม อิ สระเองก็ เอื้ อต่ อการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง
ยุค ใหม่ เช่ นกัน ตั้ง แต่ ก ารท างานเป็ นที ม การไม่ มี ผูน้ าที่ เป็ นทางการ การไม่ มี ส ายบัง คับ บัญชา
การทางานที่ไม่ยึดติดกับตาแหน่ งและโครงสร้ าง รวมทั้งไม่ตอ้ งมีสมาชิ กจานวนมาก ๆ โดยกลุ่ ม
อิสระมองว่าตัวกิจกรรมเป็ นแรงจูงใจ และความสาเร็ จเป็ นรางวัลสาหรับการทางานโดยตัวมันเอง
ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์การของกลุ่มอิสระบางกลุ่มยังเน้นการคิดนอกกรอบและท้าทายแบบ
แผนเดิ ม ๆ ของการเคลื่ อนไหว รวมทั้งแฝงไปด้วยความคิดเสรี นิยมใหม่ที่ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ
เสรี ภาพ สนับสนุ นการเคลื่ อนไหวที่ สอดคล้องกับตลาดและโลกทุนนิ ยม เช่ น แนวคิ ดการตลาด
เพือ่ สังคม (Social Marketing) แนวคิดการระดมทุนจากสาธารณชน เป็ นต้น
กลุ่มเคลื่ อนไหวที่เกิดขึ้นได้ง่ายในระยะหลังนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นการตอบสนองนักศึกษาใน
ฐานะปั จเจกชนที่มีความต้องการเคลื่ อนไหวที่หลากหลาย แต่ในอีกแง่หนึ่ งมันยังเป็ นการแข่งขัน
ของขบวนการนักศึกษาด้วย ซึ่ งหากมองในมุมของการระดมทรัพยากรแล้ว หากนักศึกษา แหล่งทุน
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สนับ สนุ น หรื อช่ อ งทางการเผยแพร่ ถื อ เป็ นทรั พ ยากรอย่า งหนึ่ ง ในการเคลื่ อนไหวทางสั ง คม
การแข่งขันในที่น้ ี จึงหมายถึ งการแย่งชิ งทรัพยากรเหล่านี้ ให้มาเข้าร่ วมหรื อสนับสนุ นกลุ่มของตน
ดัง นั้น เมื่ อ กลุ่ ม อิ ส ระที่ เ คลื่ อ นไหวทางการเมื อ งมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น การเคลื่ อ นไหวเหล่ า นี้ จึ ง
เปรี ยบเสมือนการแย่งชิงทรัพยากรอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ ทรัพยากรจะตกเป็ นขององค์กรที่มีชื่อเสี ยง
และเคลื่ อนไหวตรงใจนักศึกษาหรื อผูส้ นับสนุ นมากกว่า ซึ่ งในมิติน้ ี การแข่งขันเหล่านี้ จึงเป็ นทั้ง
ความบันเทิงและแรงผลักดันให้แต่ละกลุ่มมีการปรับตัว และผลิตผลงานออกสู่ สังคมอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ งนับว่าเป็ นพัฒนาการท่ามกลางความบังเอิญที่น่าพึงพอใจของขบวนการนักศึกษาในปั จจุบนั
นอกจากนี้ หากมองรู ปแบบขององค์กรในการเคลื่ อนไหวภายใต้ทฤษฎี ระดมทรัพยากร
จะพบว่า รู ปแบบการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษามีแนวโน้มจะเป็ นองค์กรแบบเครื อข่าย ใน
รู ป แบบอุ ต สาหกรรมขบวนการทางสั ง คม (Social Movement Industrialization: SMI) มากขึ้ น
ภายใต้บริ บทที่องค์กรที่ เป็ นทางการไม่สามารถตอบโจทย์การเมืองสมัยใหม่ได้ ส่ งผลให้องค์กร
แบบไม่เป็ นทางการเกิ ดขึ้นเป็ นจานวนมาก แต่ก็มีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะขับเคลื่ อนประเด็นใหญ่ ๆ
ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดัง นั้น วิธี ที่ จะท าให้องค์ก รเหล่ านี้ ส ามารถประสบความส าเร็ จในการ
เคลื่ อนไหวประเด็นที่ ใหญ่และกว้างกว่าได้ จึ งหนี ไม่พน้ การพยายามสร้ างเครื อข่ายอย่างไม่เป็ น
ทางการเพื่อเคลื่อนไหวเฉพาะประเด็น เปรี ยบเสมือนการเพิ่มความเข้มแข็งของขบวนการนักศึกษา
ในลักษณะใยแมงมุม (Spider Web) ที่มีจุดตัดร่ วมกันบางประเด็นและขยายความร่ วมมือออกไปใน
ลักษณะการแบ่งปั นทรัพยากรการเคลื่อนไหวร่ วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
กลุ่มกิจกรรม ดังที่เกิดขึ้นในกรณี ของการเคลื่อนไหวเรื่ องมหาวิทยาลัยนอกระบบนัน่ เอง

5.4 การเปลีย่ นแปลงของขบวนการนักศึกษาในเชิงรู ปแบบของการเคลือ่ นไหว
5.4.1 การระดมทรัพยากรรู ปแบบใหม่
การระดมทรั พยากรรู ปแบบใหม่ เป็ นเสมื อนอี กหนึ่ งนวัตกรรมของการเคลื่ อนไหวทาง
สั ง คมที่ ข บวนการนัก ศึ ก ษาไทย น ามาปรั บ ใช้จ นมี แ นวโน้ม ของรู ป แบบที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม
โดยส่ วนหนึ่ งมาจากปั ญหาการระดมทรัพยากรในห้วงความขัดแย้งทางการเมื อง (ปี พ.ศ. 2549 –
2553) ที่ทาให้โครงสร้างพันธมิตรทางการเมืองของขบวนการนักศึกษาไทยเปลี่ยนไป ดังนี้
1) ด้านทรั พยากรบุ คคล ได้ทาให้นัก กิ จกรรมนัก ศึ ก ษา และนัก ศึ ก ษาโดยทัว่ ไป
แสดงท่าที ถอยห่ างจากประเด็นการเคลื่ อนไหวด้านการเมื อง เนื่ องจากองค์กรประสานงานของ
ขบวนการนักศึกษา หรื อ สนนท. ขาดความชอบธรรมในการเป็ นตัวแทนของนักศึกษา นักกิจกรรม
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นักศึ กษาไม่สามารถยอมรั บการเมื องแบบแบ่งขั้วได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ ง และความรุ นแรงทาง
การเมืองทาให้นกั ศึกษาโดยทัว่ ไปหวัน่ กลัวความรุ นแรงและมองการเมืองในแง่ลบ
2) ด้านทรัพยากรทุนอื่น ๆ ภาวะการพึ่งพิงด้ านเงิ นทุนจากองค์กรภายนอกทาให้
ขบวนการนักศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุ นด้านการเงิ นทุนจากโครงสร้ างพันธมิตรเดิ ม ส่ วนการ
พึ่งพิงเงิ นทุ นจากมหาวิทยาลัย หรื อองค์กรราชการอื่ น ๆ ก็อาจทาให้เนื้ อหาของการจัดกิ จกรรม
ถูกจากัดและตีกรอบภายใต้อคติและความขัดแย้งทางการเมือง ในขณะที่การแสวงหาแหล่งเงินทุน
จากองค์กรเอกชน (Sponsor) เพื่อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองในห้วงความขัดแย้งไม่สามารถทาได้
ดังนั้น ปั ญหาว่าด้วยการระดมทรั พยากรที่ ทาให้เกิ ดข้อจากัดในการเคลื่ อนไหว ทั้งด้าน
กาลังคน และการพึ่งพิงเงินทุนจากภายนอก ได้กลายเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ขบวนการนักศึกษา
หรื อองค์กรนักศึกษาในช่วงหลังปี พ.ศ. 2553 เกิดการปรับรู ปแบบการระดมทรัพยากร ดังนี้
1) การระดมทรั พ ยากรบุ ค คล (1) เปลี่ ย นจากการให้ ค วามส าคัญ กับ การระดม
มวลชนและการเมืองว่าด้วยตัวเลข เป็ นการให้ความสาคัญกับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลเหล่านั้น
มากกว่า หรื ออาจกล่าวได้วา่ ทักษะความสามารถของนักกิจกรรมภายในขบวนการ ตลอดจนการดึง
เอาทักษะเหล่านั้นมาใช้ในการเคลื่อนไหวกลายเป็ นประเด็นสาคัญของการระดมทรัพยากรบุคคล
(2) ส่ ว นกระบวนการระดมคน หรื อการจัด ตั้ง องค์ ก รของขบวนการนัก ศึ ก ษา (Organized)
ในแบบเดิ ม ที่ เ คยกระท าผ่ า นการถ่ า ยทอดทางความคิ ด (จัด ตั้ง ) และมัก ด าเนิ น การโดยรุ่ น พี่
นัก กิ จ กรรมและบรรดา NGOs ต่ า ง ๆ ที่ จู ง ใจนัก ศึ ก ษาให้ เ ข้า ร่ ว มผ่ า นการก าหนดต าแหน่ ง
โครงสร้ างในองค์กร เช่ น ตาแหน่ ง เลขาธิ ก าร ประธานกลุ่ ม เป็ นต้น ก็ ได้เปลี่ ยนมาเป็ นองค์ก ร
นักศึกษาที่ เปิ ดกว้างมากขึ้ น (Open) เปิ ดรั บสมาชิ กในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ ให้มาร่ วม
ทางานโดยไม่สนใจว่าจะต้องขึ้นทะเบียนเป็ นสมาชิ กขององค์กรหรื อไม่ โดยมีแรงจูงใจของการเข้า
ร่ วมอยู่ที่ ก ารสร้ า งรางวัล เชิ ง คุ ณค่ า ผ่า นเป้ าหมายของกิ จ กรรม (Reward) หรื อผลลัพ ธ์ ข องการ
เคลื่อนไหว ในขณะเดียวกันก็ให้นกั กิ จกรรมได้ทางานตามความถนัดและใช้ความสามารถให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหว
2) การระดมทรัพยากรทุนรู ปแบบใหม่ ทั้งทรัพยากรทางวัตถุ (Material Resource)
และทุนเงินตรา (Financial Capital) อันเป็ นนวัตกรรมที่ เกิ ดจากความต้องการลดการพึ่งพิงทุ นใน
การเคลื่อนไหวจากองค์กรภายนอก ทั้ง NGOs พรรคการเมือง ภาคราชการ กลุ่มทุนที่หวังผลทาง
การเมื อง และมหาวิทยาลัย เปลี่ ยนเป็ นพึ่ งพิ ง ทุ นจากสาธารณชนและผูส้ นับ สนุ นขาจรมากขึ้ น
ผ่านการติดต่อสื่ อสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งได้ตดั องค์กรภายนอกอื่ น ๆ เหล่ านี้ ออกจาก
กระบวนการระดมทรัพยากร เปลี่ยนจากการระดมทรัพยากรที่เน้นการอุปถัมภ์ (Patronage) มาเป็ น
การระดมจากผูส้ นับ สนุ น (Aggregation) โดยตรง และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ก ับ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่
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(Self-Production) รวมถึ ง เอาแนวคิดการระดมทุนจากสาธารณชน (Crowd Funding) มาใช้ด้วย
ตัว อย่ า งเช่ น การท าสิ น ค้า จ าหน่ า ยเพื่ อ ระดมทุ น การขายโปสการ์ ด ร าลึ ก โดยเชื่ อ มโยงกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ท างการเมื อ งน าไปขายพร้ อ มกับ สิ น ค้า ด้ว ย เป็ นต้น ซึ่ งอาจเรี ย กได้ว่ า เป็ นการ
เคลื่ อนไหวแบบการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) ที่ ผสมผสานความเป็ นธุ รกิ จเข้ากับการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวของขบวนการนักศึกษาไทยในด้านการระดมทรัพยากรนั้น
ยังคงมี ขอ้ กังวลดังที่ McCarthy และ Zahl (อ้างถึงใน ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2552) ตั้งข้อสังเกตว่า
การที่องค์กรของขบวนการต้องพึ่งพิงผูส้ นับสนุ นขาจรมากเกิ นไป อาจทาให้องค์กรเกิ ดความไม่
มัน่ คง เนื่องจากผูส้ นับสนุนเหล่านี้เปลี่ยนใจได้ง่าย และอาจถอนการสนับสนุนไปให้การสนับสนุน
ขบวนการอื่น ๆ แทน ดังนั้นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อการระดมทุนจึงกลายเป็ น
กิจกรรมหลักขององค์กรขบวนการนักศึกษาแบบใหม่น้ ี ดังที่กลุ่มอิสระในหลายมหาวิทยาลัยต่างก็
จัดทาแฟนเพจเฟซบุก๊ ของตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และขายสิ นค้าระดมทุนอยูเ่ สมอ
5.4.2 การเปลีย่ นแปลงด้ านยุทธวิธีการเคลือ่ นไหวของขบวนการนักศึกษา
การขยับด้านยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยจากช่วง พ.ศ. 2549 – 2553
เป็ นช่วง พ.ศ. 2553 – 2557 นั้น ประการหนึ่งเกิดจากผลกระทบของช่องทางการสื่ อสาร หรื อการเข้า
มามีบทบาทของสื่ อใหม่ต่าง ๆ ประกอบกับการเปลี่ยนจุดยืน (Positioning) ขบวนการนักศึกษาไทย
จากช่วง พ.ศ. 2549 – 2553 ที่ “สนับสนุ นด้านความชอบธรรมให้กบั ขบวนการภาคประชาชนแบบ
แบ่งขั้ว” เปลี่ ยนเป็ น “การเคลื่ อนไหวอยู่ในอาณาบริ เวณของนักศึกษามากขึ้ น แต่ยงั คงทาหน้าที่
จุ ด กระแส สร้ า งพื้ น ที่ ท าให้ เ กิ ด เสี ย งขึ้ น ในพื้ น ที่ ส าธารณะ (Public Space) ในประเด็ น อื่ น ๆ
ทางสัง คมด้วย” ในช่ วง พ.ศ. 2553 – 2557 โดยมี ก ารปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบการแสดงออกหลัก 3
ประการ ได้แก่ (1) การลดความสาคัญของการใช้สื่อมวลชนเป็ นเครื่ องมือหลัก แต่หนั มาใช้สื่อใหม่
(New Medias) โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น โดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ตัวแปรสาคัญในการประสบความสาเร็ จ (2) เน้นการสื่ อสารเพื่อสร้ างการตระหนักรู้ ในประเด็น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มากกว่าการระดมมวลชนเพื่อสนับสนุ น และ (3) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การติดต่อสื่ อสารและประสานงานเพื่อกาหนดการเคลื่อนไหวภายในขบวนการ
ยุทธวิธีหลักในการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยห้วงเวลาดังกล่าว คงหนี ไม่พน้
การเคลื่ อ นไหวเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ แ บบใหม่ ซึ่ งมี ค วามซับ ซ้ อ นและแหลมคมมากยิ่ ง ขึ้ น กล่ า วคื อ
เป็ นยุท ธวิธีที่ ใ ห้ความสาคัญกับ การคัดเลื อกประเด็น และใส่ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ ลงไปในการ
เคลื่ อนไหว เพื่อจุ ดประเด็ นหรื อจุ ดกระแสให้สั ง คมนาไปแสดงความคิ ดเห็ นต่ อ กลายเป็ นการ
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ตีความเชิงสัญลักษณ์ต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไม่สิ้นสุ ด โดยมีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเป็ นตัวเร่ งใน
กระบวนการส่ งต่อสาร (Share/Retweet) และการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบ (Comment)
อย่างไรก็ตาม การเคลื่ อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยในห้วงเวลาดังกล่ าว เป็ นการ
สื่ อ สารที่ ต้อ งมี ค วามรั ด กุ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะการเคลื่ อ นไหวในพื้ น ที่ ข องสื่ อ สั ง คมออนไลน์
เนื่ องจากการแสดงความคิ ดเห็ นต่าง ๆ สามารถถูกตอบโต้จากสาธารณชนได้ทนั ที อาทิ การออก
แถลงการณ์ โดยเฉพาะในประเด็นที่สุ่มเสี่ ยง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นต้น
ในขณะที่ ยุทธวิธีตามขั้นตอนของกฎหมาย และการเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ กลายเป็ น
ยุทธวิธีที่ขบวนการนักศึกษาส่ วนหนึ่งให้ความสาคัญมาก โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในประเด็นด้าน
สิ ทธิ สวัสดิการนักศึกษา และการคัดค้านมหาวิทยาลัยนอกระบบ ดังกรณี ที่นกั ศึกษาธรรมศาสตร์
เคลื่อนไหวเพื่อแก้ไข ร่ าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ) เป็ นต้น

5.5 ความเคลือ่ นไหวทีเ่ พิง่ ปรากฏ: คาอธิบายสาหรับขบวนการนักศึกษาภายหลังการ
รัฐประหาร พฤษภาคม 2557
คาถามในส่ วนท้ายของงานวิจยั ชิ้ นนี้ ไม่ได้มีความสนใจเพียงแค่ส่วนที่ “เกื อบจะหายไป
ของขบวนการนักศึกษา” ในช่วงก่อนพฤษภาคม 2557 เท่านั้น หากแต่การศึกษาขบวนการนักศึกษา
ในห้ ว งดัง กล่ า ว ถื อ เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการอธิ บ าย ปรากฏการณ์ ที่ ข บวนการนัก ศึ ก ษาออกมา
เคลื่ อนไหวอย่างมีนยั ยะสาคัญ ในห้วงหลังการรัฐประหารพฤษภาคม 2557 ด้วย โดยอาจสามารถ
สรุ ปได้ใน 3 มุมมอง ดังนี้
1) “ตัวละครอื่น ๆ หยุดนิ่ ง เสี ยงนักศึกษาจึงดังขึ้น” เกิดจากมุมมองของทฤษฎีโครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง และบริ บททางการเมือง ซึ่ ง ตัวละครอื่น ๆ ในระบบการเมือง (Political Actor)
หยุดนิ่ งไม่มีการแสดงออกเคลื่อนไหว ในขณะที่ขบวนการนักศึกษามีการเคลื่อนไหวทางการเมือง
กล่าวโดยละเอียด ในช่ วงของความขัดแย้งทางการเมืองและการเมืองสี เสื้ อในช่ วงปี พ.ศ. 2549 –
2557 ที่ตวั ละครทางการเมืองอื่น ๆ พยายามแย่งชิ งพื้นที่สื่อ หรื อพื้นที่การแสดงออกทางการเมือง
ทั้งในเวที โครงสร้ างสถาบันทางการเมืองที่เป็ นทางการ (Formal Institution) เช่ น พรรคการเมื อง
รัฐสภา องค์กรอิสระ หรื อรัฐบาล และเวทีการเมืองอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Institution) เช่ น
ขบวนการทางสังคม สื่ อมวลชน สื่ อมวลชนท้องถิ่น หรื อแม้กระทัง่ สื่ อสังคมออนไลน์
ในเวลาเดี ย วกัน ภายใต้ค วามเคลื่ อนไหวของตัวละครอื่ น ที่ มี เ สี ย งในสั ง คมดัง กว่า นั้น
ขบวนการนักศึกษายังคงมีความเคลื่ อนไหวอยูเ่ รื่ อย ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หากแต่
พื้นที่ และประเด็นของการเคลื่ อนไหวของพวกเขา ยังไม่ได้เป็ นกระแสข่าวเท่ากับขบวนการทาง
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สัง คมอื่ น ๆ เช่ น ขบวนการอนุ รักษ์ธ รรมชาติ ในกรณี เขื่ อนแม่ วงก์ หรื อขบวนการเคลื่ อนไหว
ทางการเมือง นปช. – กปปส. เป็ นต้น
ดังนั้น การรั ฐประหารในห้วงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จึงถื อเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของ
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย โดยมีประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
ฉบับที่ 7/2557 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป การออกประกาศเรี ยกบุคคลทางการเมือง
มารายงานตัว รวมถึ งคาสั่งทางการเมือง ที่ออกตามมาตรา 44 แห่ งรัฐธรรมนู ญฉบับชัว่ คราว พ.ศ.
2557 ได้ทาให้กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง ขบวนการทางการเมือง และขบวนการทางสังคมอื่น ๆ
หยุดเคลื่อนไหว เนื่ องด้วยการถูกจากัดบทบาท และมีตน้ ทุนที่ตอ้ งจ่ายค่อนข้างมากหากยังทาการ
เคลื่อนไหวต่อ เช่น กรณี ของนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรื อ บก.ลายจุด ซึ่ งต้องโทษจาคุก ถูกอายัด
บัญชี และห้ามเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาด
นักศึกษา เป็ นกลุ่มอาชี พหนึ่ งที่มีตน้ ทุนความเสี่ ยงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองน้อยกว่า
กลุ่มอื่น ๆ เนื่องด้วยการยังไม่เข้าสู่ ระบบแรงงานที่จะต้องแบกรับเรื่ องการประกอบอาชีพและความ
มัน่ คงในอาชี พ ประกอบกับความมัน่ ใจของนักศึกษาในฐานะพลังบริ สุทธิ์ และการปกป้ องสิ ทธิ
ของนักศึ กษาโดยมหาวิท ยาลัย จะช่ วยให้พ วกเขารอดพ้นจากการปราบปรามของฝ่ ายทหารได้
ดังนั้น ทั้งบริ บทของขบวนการอื่น ๆ และสถานะพิเศษของพวกเขาเอง จึงทาให้ขบวนการนักศึกษา
ได้กา้ วขึ้นมาเป็ นหัวหอกสาคัญในการเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมี
แรงขับเคลื่อนทางความคิดและอุดมการณ์ของพวกเขา ตามหัวข้อถัดไป
2) “เสรี ภาพขั้นพื้นฐานถูกท้าทาย จึงกลายประเด็นสาคัญของการเคลื่อนไหว” กล่าวคือ
เมื่อเราพิจารณาการเคลื่ อนไหวของขบวนการนักศึกษาก่อนหน้าการรัฐประหาร จะทาให้เห็ นว่า
นักศึกษากลุ่มต่าง ๆ มีความสนใจในประเด็นที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มที่เคลื่ อนไหวด้านการเมือง
โดยตรง อย่า งกลุ่ ม ธรรมศาสตร์ เ สรี เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย (LLTD) หรื อ กลุ่ ม ประชาคมจุ ฬ าเพื่ อ
ประชาชน (CCP) ไปจนถึ ง กลุ่ ม ที่ เคลื่ อนไหวในเรื่ องประเด็ น อื่ น ๆ เช่ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ ทธิ ชุมชน หรื อแม้กระทัง่ ด้านสิ ทธิ สวัสดิการของนักศึกษา อย่างกลุ่มที่เคลื่อนไหวคัดค้านการนา
มหาวิท ยาลัย ออกนอกระบบ การเคลื่ อนไหวเหล่ า นี้ ล้วนมี พ้ื น ฐานร่ วมกันอยู่ที่ เสรี ภาพในการ
เคลื่อนไหว เช่น งานเสวนา นิ ทรรศการ การให้ข่าว ไปจนถึงการชุ มนุ ม เป็ นต้น เพื่อจุดประเด็นให้
สังคมรับรู ้ ปัญหาสังคมที่เกิ ดขึ้น จนกระทัง่ เมื่อนักศึกษาหลาย ๆ กลุ่มเห็ นตรงกันว่ารัฐบาลทหาร
กาลังแทรกแซงการเคลื่ อนไหวในประเด็นความสนใจของพวกเขา ขบวนการนักศึกษาจึงมีการ
แสดงท่ า ที ต อบโต้ อ อกมาในเวลาพร้ อ ม ๆ กั น รวมถึ ง ประเด็ น ด้ า น “สิ ทธิ เสรี ภาพและ
ประชาธิ ปไตย” ที่ยงั คงเป็ นพื้นฐานทางความคิ ดและอุ ดมการณ์ ของนักกิ จกรรมนักศึกษาเหล่ านี้
ดังที่ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อธิ บายว่า (พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, 2557)
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นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาปั จจุ บ ั น เติ บ โตมาในยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ ที่ มี ก ระแสเสรี นิ ย ม
ประชาธิ ปไตยเป็ นกระแสหลัก เมื่อพวกเขาตื่นตัวทางการเมื องครั้งแรก ก็เป็ น “เสรี นิยม
และประชาธิ ปไตย” อย่างชัดเจนแต่ตน้ มี เพียงส่ วนน้อยที่ได้รับอิ ทธิ พลทางความคิ ดที่
ปฏิเสธเสรี นิยม นัยหนึ่ง จุดแข็งของพวกเขาคือ ‘ความเป็ นเสรี ประชาธิ ปไตย’ ที่ทาให้พวก
เขามี ลกั ษณะก้า วหน้า มี ความชอบธรรม ได้รับ ความสนับ สนุ นจากประชาชนและจาก
ประชาคมโลก
นอกจากนี้ “เสรี ภาพและประชาธิ ปไตย” ยัง คงเป็ นหลัก การพื้ นฐานของขบวนการทาง
สังคมอื่ น ๆ ที่ ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนของขั้วการเมื อง ในขณะที่ “การรัฐประหาร” กลับเป็ นการฉี ก
หลักการและจากัดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของขบวนการอื่น ๆ ให้ลดน้อยลง นักศึกษาจึงมีสิทธิ
อันชอบธรรมที่จะออกมาปกป้ องพื้นที่ในส่ วนนี้ ดังที่ iLaw ให้ความเห็นถึงการเคลื่อนไหวต่อต้าน
การรัฐประหารของกลุ่มดาวดินว่า “เมื่อชาวบ้านไม่มีสิทธิ ในการมีส่วนร่ วมทางการเมือง โอกาสใน
การกระจายทรั พยากรให้ตกถึ งมื อชาวบ้านก็ลดน้อยลง ดังนั้น เมื่อมีการรัฐประหาร และสมาชิ ก
วางแผนจะจัดกิจกรรมไม่ยอมรับอานาจรัฐประหาร จึงไม่มีสมาชิกคนใดไม่เห็นด้วย” (iLaw, 2557)
3) “เพราะการต่ อสู ้ ก ับ ระบอบเผด็จ การถู ก เชื่ อมโยงกับ เรื่ องเล่ า ว่า ด้ว ยการต่ อ สู ้ ข อง
ขบวนการนักศึกษาในอดีต” ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 ว่าขบวนการนักศึกษาไทยถูกเชื่ อมร้อยกับ
ประวัติศาสตร์ วา่ ด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่ งขบวนการนักศึกษาไทยเคยมีบทบาทนาในการ
ต่อสู ้กบั ระบอบเผด็จการทหาร ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
หรื อแม้กระทัง่ เหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม 2535
ดังนั้น เมื่อคู่ตรงข้ามของขบวนการนักศึกษาไทยอย่าง คสช. ปรากฏตัว และภาพการต่อสู ้
ในอดีตยังอยูใ่ นความทรงจาของนักศึกษา การรัฐประหาร 2557 จึงเป็ นเสมือนชนวนสาคัญที่ทาให้
นักกิ จกรรมนักศึกษา ซึ่ งมี ภาพความทรงจาของเหตุการณ์ อย่าง 14 ตุลาฯ เป็ นต้นแบบ มองว่าการ
รัฐประหารเดื อนพฤษภาคม 2557 คือ ความเลวร้ ายของระบอบการเมืองไทย และเป็ นภารกิ จทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ขบวนการนักศึกษาไทยในยุคปั จจุบนั จะต้องสานต่อการต่อสู ้ในเรื่ องดังกล่าว

5.6 อภิปรายผล
5.6.1 การเคลือ่ นไหวแบบกลุ่มออนไลน์ หรือทฤษฎีกลุ่มไร้ สังกัด ของ เคร เชอร์ กีร์
สื่ อออนไลน์ ไม่ไ ด้เป็ นเพีย งเครื่ องมื อในประชาสัมพันธ์ การเคลื่ อนไหวของขบวนการ
นักศึ กษาอี กต่อไป แต่ได้พฒั นาไปเป็ นพื้นที่ ของการเกิ ดกลุ่มขบวนการนักศึ กษารู ปแบบใหม่ ที่
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รวมตัวกันบนโลกออนไลน์ เคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ แต่ประสบความสาเร็ จบนโลกแห่ งความ
เป็ นจริ ง ดังที่เป็ นผลสาเร็ จของกลุ่ม Anti-Sotus ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กบั การปฏิรูประบบ
การรับน้อง-ประชุมเชียร์ ในหลายคณะของหลายมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น
หากอธิ บายด้วยทฤษฎีกลุ่มไร้สังกัดของ เชอร์ กีร์ (เชอร์ กี และ สฤณี อาชวนันทกุล ผูแ้ ปล,
2554) อาจพูดได้วา่ กลุ่ม Anti-Sotus ในสื่ อสังคมออนไลน์ของไทย คือตัวแบบที่เห็นได้ชดั ของพลัง
กลุ่ ม ไร้ สั ง กัด เนื่ อ งด้ว ยกลุ่ ม Anti-Sotus เกิ ดขึ้ นบนพื้ นฐานของการแบ่ ง ปั น ข้อมู ล แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่พบเจอบนโลกแห่ งความเป็ นจริ งในเรื่ องการรับน้อง ถือเป็ นบันไดขั้นแรกของการ
เคลื่อนไหวแบบกลุ่ม และมีบนั ไดขั้นต่อมาคือการประสานงานร่ วมกันของสมาชิกในการทางานเชิ ง
ข้อ มู ล ทั้ง ในด้ า นการตรวจสอบและสื บ ค้น หลัก ฐาน รวมถึ ง การให้ ข ้อ เสนอแนะและร่ ว ม
วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าว ไปจนถึงความสาเร็ จในการเคลื่ อนไหวแบบกลุ่ม ซึ่ งเป็ นบันไดขั้น
สุ ดท้าย ที่ นาเอาประเด็นที่ ทางานร่ วมกันมาตี แผ่และสร้ างเป็ นข้อเรี ยกร้ องให้สังคมตระหนักถึ ง
ประเด็นปั ญหาดังกล่าว
การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ กระทบต่อสถาบันดั้งเดิมของสังคมอย่างมาก ตั้งแต่มหาวิทยาลัย
ที่ตอ้ งออกมาแก้ต่างข้อร้องเรี ยน รวมถึ งกลุ่มอานาจและรุ่ นพี่ในสังคมมหาวิทยาลัยที่เกรงกลัวต่อ
การรั บรู ้ และไม่พ ร้ อมต่อการวิพากษ์วิจารณ์ ของระบบ จนเกิ ดปฏิ กิริยาตอบโต้ทางสื่ อออนไลน์
ส่ วนในอี กแง่มุมหนึ่ งนั้น การเคลื่ อนไหวดังกล่ าวถื อว่ากระทบต่อโครงสร้ างทางวัฒนธรรมของ
สังคมไทยด้วย โดยเฉพาะเรื่ องระบบอาวุโสในสังคม และอานาจของผูอ้ าวุโสกว่าในการชี้นาสังคม
ดังนั้น จึ งปฏิ เสธได้ยากว่ารู ปแบบการเคลื่ อนไหวใหม่น้ ี มีความสาคัญต่อการเคลื่ อนไหว
ทางการเมืองของนักศึกษาเป็ นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเกิดการรวมกลุ่มในสังคมเสมือนจริ งนี้
อีกในประเด็นอื่น ๆ อีก อาทิ การต่อต้านการบังคับใส่ ชุดนักศึกษา ไปจนถึงการรวมตัวประท้วงของ
นัก เรี ย นในหลายกรณี ที่ แสดงความไม่ พ อใจต่ อพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ หาร ครู หรื อผูม้ ี อานาจใน
โรงเรี ยน เป็ นต้น ซึ่ งประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่า ไม่ใช่ แค่ขบวนการนักศึกษาที่เป็ นนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย เท่ า นั้น ที่ เ ห็ น โอกาสในการเข้า มาของสื่ อ สั งคมออนไลน์ หากแต่ รวมไปถึ ง การ
เคลื่ อ นไหวของคนรุ่ นใหม่ ท้ ั ง หมด (Student Movement/Youth Movement/New Generation)
ที่ประสบความสาเร็ จในการใช้โอกาสของสื่ อชนิดใหม่น้ ี ให้เป็ นประโยชน์ต่อการต่อรองเชิงอานาจ
สิ่ งที่เกิดขึ้นกาลังจะบอกเราอีกอย่างว่า บนโลกเสมือนจริ งนี้ ภายใต้บญั ชี ผใู ้ ช้ (Account) ที่
ปกปิ ดตัวตน หรื อไม่ปกปิ ดตัวตนก็ตาม ทาให้เกิ ดการทาลายมายาคติบางอย่างของสังคมไทย คื อ
อานาจในเชิ งวัยวุฒิ หรื อระบบอาวุโสในสังคมไทย เพราะภายใต้ตวั ตนบนโลกออนไลน์น้ นั ได้ลด
ความสาคัญของความอาวุโสลงไปมาก การสื่ อสารแบบตัวต่อตัว (Face to Face) อาจทาให้เราก้มหัว
ให้ผใู ้ หญ่ที่อยูต่ รงหน้า ในขณะที่การสื่ อสารแบบไม่เห็นหน้า (User to User) ที่สื่อสารผ่านคียบ์ อร์ ด
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และหน้าจอ มีโอกาสที่คนรุ่ นใหม่จะได้แสดงออกทางความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่มากขึ้น และใน
บางครั้ ง ความอาวุ โ สด้ ว ยวัย ก็ ถู ก ลดทอนอ านาจลงไปด้ ว ย ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลายกรณี ที่มีการตอบโต้ทางเฟซบุ๊ก กับอธิ การบดี หรื อผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย จนกลายเป็ นการสร้างกระแสข่าว และในบางครั้ง นักศึกษาก็มีเหตุผลที่หนักแน่นและ
น่าเชื่อถือกว่าอธิ การบดีได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การเคลื่ อนไหวออนไลน์ที่ว่านี้ ในสังคมไทยส่ วนใหญ่ ยังคงอยู่ในขั้นของ
บันไดขั้นที่หนึ่ง เป็ นแค่การแบ่งปั นประสบการณ์บนพื้นที่หนึ่งเท่านั้น ยังไม่ค่อยมีกลุ่มใดที่สามารถ
พัฒนาการเคลื่ อนไหวดังกล่าวได้อย่างเป็ นระเบี ยบแบบแผน และมีการประสานงานจนสามารถ
ร่ วมกันเคลื่อนไหวในลักษณะของกลุ่มออนไลน์ได้ ตามบันไดขั้นที่สอง และขั้นที่สามของเชอร์ กีร์
ส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะเงื่อนไขของความเชื่อใจ (Trust) และเวลา (Time) ของสมาชิ ก ที่ไม่สามารถ
ให้กบั บุคคลที่ไม่เคยพบเจอหน้าได้ กลไกขับเคลื่อนกลุ่มดังกล่าวจึงยังไม่บงั เกิดเป็ นการเคลื่อนไหว
อย่างเป็ นระบบ เป็ นเพียงแค่การส่ งต่อข่าวสารและสร้างกระแสในบางหัวข้อที่น่าสนใจเท่านั้น
5.6.2 Facing the Corporate-University: The New Wave of Student Movements in
Europe (Joseba Fernández)
ตามข้อสรุ ปที่ว่า การเปลี่ยนรู ปของมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เป็ นเอกชน
มากขึ้ น ได้ทาให้นักศึ กษามี ตน้ ทุ นที่ ตอ้ งใช้ในการขยับฐานะโดยใช้การศึ กษามากขึ้ น เพราะใน
ปั จจุบนั การดิ้นรนเพื่อรักษาสถานะทางสังคม (Status Qua) ให้สามารถอยู่รอดบนสังคมแห่ งการ
แข่งขันเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นสาหรับนักศึกษา ทั้งด้านการเรี ยนเพื่อจบไปมีงานทา และการดารง
อยูใ่ นกระแสของสังคมมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
จากการศึกษา แม้วา่ ความกดดันของการเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น จะมี
ผลกระทบที่ ท าให้ ข บวนการนัก ศึ ก ษาเกิ ด การต่ อ สู ้ แ ข็ ง ขื นในระยะแรกของการเปลี่ ย นผ่า นสู่
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ แสดงออกมาในรู ปของเครื อข่ายขบวนการนักศึกษา เพื่อต่อต้านการ
นามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ซึ่ ง กาลังริ ดรอนพื้นที่และชีวิตมหาวิทยาลัยของพวกเขา โดยเฉพาะ
ในกลุ่ มนักศึ กษาที่ มีแนวคิ ดไปทางสังคมนิ ยมและรั ฐสวัสดิ การ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ ของ
Fernández (2014) ที่วเิ คราะห์วา่ “การเปลี่ยนผ่านสู่ ความเป็ นบรรษัทมหาวิทยาลัย จะกระตุน้ ให้เกิด
การขัดขืนของขบวนการนักศึกษา”
แต่ทว่า เมื่อวิเคราะห์ในระยะยาว แนวโน้มของผลลัพธ์ก็จะเริ่ มแสดงให้เห็ นในรู ปแบบที่
ขัดแย้งกับแนวคิดดังกล่าว โดยจากการศึกษาประเด็นดังกล่าวพบว่ามีขอ้ โต้แย้ง ดังนี้
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1) พื้นที่ในการทากิ จกรรมทางการเมืองของมหาวิทยาลัย (Space) มีแนวโน้มลดลง
เรื่ อย ๆ เนื่ องด้วยการเมืองเป็ นประเด็นที่ ไม่ได้มีความสาคัญต่อการสร้ างแรงงานในระบบเศรษฐกิ จ
ที่มีความต้องการเชิ งเทคนิ คอื่น ๆ มากกว่า สิ่ งเหล่านี้ สอดคล้องกับการบีบรัดพื้นที่ของกิ จกรรมทาง
การเมือง และการส่ งเสริ มการทากิ จกรรมในด้านอื่ น ๆ มากขึ้ น เช่ น กี ฬา ดนตรี ค่ายอาสาฯ เป็ นต้น
ซึ่ งมักจะได้รับการสนับสนุ นมากกว่า ส่ งผลให้แนวโน้มของกลุ่มกิ จกรรมทางการเมืองแบบเข้มข้น
โดยเฉพาะประเด็นด้านการเมืองเชิ งโครงสร้ างกลายเป็ นกลุ่มอิสระเล็ก ๆ อย่างไม่เป็ นทางการมากขึ้น
ไม่มีแหล่งที่ต้ งั ชัดเจน และกลายเป็ นกิจกรรมนอกกระแสในที่สุด
2) เวลาในการทากิ จกรรมที่ลดลง (Time) เนื่ องจากการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยน
และแสวงหาความรู้ดา้ นวิชาชีพมากขึ้น ได้ส่งผลให้ความสนใจในการทากิจกรรมทางการเมืองของ
นักศึกษาลดลง กลุ่มนักศึกษาที่สนใจเรื่ องเหล่านี้ เป็ นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ และขบวนการนักศึกษาด้าน
การเมืองก็มีแนวโน้มของขนาดที่เล็กลงเมื่อวัดด้วยจานวนสมาชิ กศูนย์กลาง ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะการ
ทากิ จกรรมทางการเมืองใด ๆ จากนี้ ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามฐานคิดแบบ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หรื อบรรษัทมหาวิทยาลัยอีกแล้ว
การศึกษาสมัยใหม่และระบบตลาดแรงงานที่แข่งขันกันเข้มข้น ไม่ได้เอื้อให้นกั ศึกษาทัว่ ไป
สนใจจะทากิ จกรรมทางการเมืองอีกต่อไป และกลายเป็ นการตอบคาถามอีกประการหนึ่ งว่าทาไม
ขบวนการนักศึกษาไทยจึงการปรับลดบทบาทลง

5.7 ข้ อเสนอแนะต่ อการศึกษาเกีย่ วกับขบวนการนักศึกษาไทย
1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเด็นเรื่ องของโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จและสังคม
ของนักศึกษาที่เปลี่ยนไป เพื่อชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของคาอธิ บายเรื่ อง
ชนชั้น ผลประโยชน์ และความสนใจของนักศึกษา เพื่อตอบคาถามว่าด้วยนักศึกษาทาไมจึงสนใจ
ประเด็ น ปั ญ หาทางการเมื อ งน้ อ ยลง อัน น าไปสู่ ก ารก าหนดบทบาทและต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ข อง
ขบวนการนักศึกษาในอนาคต
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ประเด็ นเรื่ องขบวนการนัก ศึ ก ษาในมหาวิ ทยาลัย
ภูมิภาค ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะหรื อจุดเด่นที่แตกต่างจากขบวนการนักศึกษาในเมือง เช่น อาจมีประเด็น
เรื่ องอิ ทธิ พลของความเป็ นท้องถิ่ นนิ ยม ชุ มชนนิ ยม การเคลื่ อนไหวที่ เชื่ อมโยงกับศาสนา เข้ามา
เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
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