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บทคัดยอ  
การศึกษาแนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขที่นำมาสูการรวมกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม และศึกษาแนวทาง

ในการเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของกลุม รวมถึงศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ

กลุม โดยศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวม  

การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบสามเสา การวิเคราะหขอมูล

โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย การตีความจากขอมูล การจำแนกชนิดของขอมูลโดยใชแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 

ผลการศึกษาพบวา การรวมกลุมของนักศึกษามีเงื่อนไขมาจากลักษณะทางดานการเมืองและทาง

สังคม ซึ่งสมาชิกของกลุมมีแนวคิดทางการเมืองที่ชัดเจนในดานการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย มีจุด

รวมสำคัญคือระบบการเมืองควรเปนไปตามกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการ

เคลื่อนไหวและการดำเนินงานของกลุมยึดหลัก 5 ประการ ไดแก ประชาธิปไตย ความยุติธรรม การมีสวน

รวม สิทธิมนุษยชน และสันติวิธี ทั ้งนี ้ปญหาและอุปสรรคของกลุม ไดแก ปจจัยภายนอก เชน การ

ตรวจสอบและควบคุมจากรัฐบาลคสช. การถูกขอมูลเท็จจากฝายตรงขามมาโจมตี ปจจัยภายใน เชน การ

สื่อสารภาษาอังกฤษยังไมมีประสิทธิภาพ กิจกรรมไมมีความนาสนใจ ขาดความคิดสรางสรรคในการ

ออกแบบกิจกรรมใหหลากหลาย ไมมีมวลชนในการสนับสนุนการทำกิจกรรม การยึดวัฒนธรรมปจเจก

บุคคลที่มากเกินไปของสมาชิกในกลุม และปญหาการใชส่ือออนไลนในระยะยาว 
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Abstract  
The study of Social Movements of The Student Group Called “New Democracy 

Movement” aims at 1) studying the conditions that led to the integration of a new democracy 

movement, 2) studying guidelines for the movement and operation of the group, and 3) studying the 

problems and obstacles in the group's operations. The research was undertaken based on the 

qualitative research comprising of documentary study, participant observation, in-depth interview. 

Data were verified through a triangular authentication method. Data analysis was made use of analytic 

induction methods, data interpretation and classification by using related concepts and theories. 

The research found that student integration is conditioned based on both political and 

social aspects in which members of the group clearly support democracy. Their shared attitude 

is that the political system should be based on democratic political processes. The movement 

and operations stick with five main principles including democracy, justice, participation, human 

rights, and peaceful means. The external factors that became their problems and obstacles were 

the government and NCPO’s monitoring and controlling of their movement, and the attacking 

from opponents’ bogus information. The internal factors that made them difficulty to achieve 

their mission include inefficient English communication, the lack of colorful and creativity political 

activities, the shortage of mass support, unnecessary dependent on individual members’ ways of 

work, and the long-term problems of using online media. 
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บทนำ  
ระบอบประชาธิปไตยถือเปนระบอบการปกครองที่มีหลักการสำคัญในแงที่วา ประชาชนเปน

เจาของอำนาจอธิปไตย ทุกคนมีความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย

อยางเทาเทียมกัน และเปนการยึดหลักการของเสียงขางมากแตก็มีการใหความสำคัญกับเสียงขางนอย 

(Chueathong, 2011) สำหรับประเทศไทยการปฏิว ัต ิประเทศในวันที ่ 24 มิถ ุนายน 2475 โดย 

“คณะราษฎร” สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศทำใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

รัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกิดการเลือกตั้ง มีการขยายตัวของระบบการศึกษา เพิ่ม

สิทธิและบทบาทใหประชาชนมากขึ้น (Kasetsiri, 2001) อยางไรก็ตามลักษณะการเมืองของประเทศไทย

หลังการปฏิวัตินั้นไมไดเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ เพราะอำนาจบางสวนอยูกับผูนำทางการเมืองหรือ

ผู บริหารประเทศ ซึ ่งมีความขัดแยงกันในดานนโยบายและการแยงชิงกันทางผลประโยชน นำไปสู

เหตุการณทางการเมืองในครั้งตาง ๆ อีกมากมาย (Ponjarern, 2011) ทั้งนี้ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 

2516 ถือเปนชัยชนะของภาคประชาชนที่มีนักศึกษาเปนแกนนำหลักและถือเปนการเคลื่อนไหวใน

ลักษณะเปนขบวนการ ที่นำโดยศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (Phumarin, 2017) โดยกลุม

ขบวนการนักศึกษาในกรอบเดิมที่กอตั้งมาตั้งแตหลังชวงเหตุการณ 14 ตุลาฯ ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิด

เหมาของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในหลายประเด็นโดยเฉพาะการใหความสำคัญกับชนบท ดวย

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมตองเริ่มที่ชนบทกอน กิจกรรมเนนไปที่การลงพื้นที่ชนบทเปนสำคัญ มีทั้ง

การศึกษาวิถีชุมชนและการรวมเคลื่อนไหวตอสู และกลุมขบวนการนักศึกษารูปแบบใหมมีบทบาทสำคัญ

ในดานการปลูกจิตสำนึกของคนรุนใหมผานการวิพากษวิจารณสังคมในรูปแบบตาง ๆ เชน การทำหนังสือ 

ทำหนังสั้น ละครเวที แสดงดนตรี แมบางกิจกรรมจะไมมีเปาหมายในการตอสูทางการเมืองที่ชัดเจน แตก็

ลวนเปนกิจกรรมที่ทาทายสังคมและแนวคิดกระแสหลักในสังคม (Keyunwan, 2006, pp. 239-242) 

กลุมนิสิตและนักศึกษามีบทบาททางการเมืองเปนอยางมาก ไมวาจะเปนทั้งผูนำกิจกรรมและผูเขารวม

กิจกรรม ทั้งนี้ดวยพลังของนักศึกษาที่เปนคนรุนใหม มีแนวทางความคิดที่หลากหลาย เปนชวงวัยที่มี

ความกระตือรือรนตอสิ่งรอบขาง รวมถึงเมื่อเกิดการรวมกลุมกันขึ้นทำใหมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติใน

หลายประเด็นที่กำลังเปนกระแสในสังคม สงผลใหพลังของนักศึกษากลายเปนพลังการเคลื่อนไหวหนึ่งที่

สำคัญของสังคมในปจจุบันอีกดวย 

กระแสการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุมนิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย เริ่มมีบทบาทมาก

ขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไดมีการจัดงานครบรอบหนึ่งปของ

การทำรัฐประหารโดยกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม (New Democracy Movement - NDM) ที่เปน

การรวมตัวกันของกลุมนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย มีการแสดงออกทางการเมืองเชิงสัญลักษณใน
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หลายพื้นที่ การแสดงออกและการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของกลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม 

เปนการสรางความทาทายตออำนาจรัฐบาลทหารหรือเปนความกลาหาญที่จะเผชิญหนาตอสูกับความไม

เปนธรรมในสังคม จากปรากฏการณดังกลาวจึงเปนเหตุผลที ่นำไปสู การเลือกศึกษาเกี่ยวกับการ

เคล่ือนไหวทางสังคมโดยกลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม โดยตั้งคำถามการวิจัยกับประเด็นนี้วา 

อะไรคือเหตุและผลของการรวมกลุมกันเพื่อแสดงออกและเคล่ือนไหวทางการเมือง และในการเคล่ือนไหว

ครั้งตาง ๆ มีหลักการและแนวทางอยางไรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ภายใตการดำเนินงานมีลักษณะเปนอยางไรบาง 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่นำมาสูการรวมกลุมของนักศึกษากลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม 

2) เพื่อศึกษาแนวทางในการเคล่ือนไหวและการดำเนินงานของกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม 

3) เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม 

 

ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดสำคัญที่นำมาใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวดั้งเดิม 

แนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย และแนวคิดเกี่ยวกับการเมือง

ภาคพลเมือง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวด้ังเดิม 

 ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวดั้งเดิมทีใ่ชอธิบายปรากฏการณทางสังคมในชวงกอนที่

จะพัฒนาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เปนแนวคิดที่เนนอธิบายภายใตทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู

ซึ่งมีอิทธิพลในการอธิบายปรากฏการณการรวมกลุมทางการเมืองที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในชวง

ทศวรรษที่ 1940-1950 (Pintoptaeng, 2009) ซึ่งพฤติกรรมรวมหมู หมายถึง กระบวนการทางสังคม

หรือเหตุการณซึ่งไมไดดำรงอยูในโครงสรางสังคมปกติ ไดแก กรอบของกฎหมาย ขนบประเพณี และ

สถาบันทางสังคมตาง ๆ และเกิดขึ้นในลักษณะปจจุบัน โดยพฤติกรรมรวมหมูถูกมองวาเปนสิ่งที่ไมไดรับรู

หรือตกลงกันไวลวงหนา ไมมีบรรทัดฐานของสังคม ไมสามารถหาโครงสรางของความสัมพันธทางสังคมได

แนนอน และไมสามารถรูไดวาใครจะทำอะไร (Khunchaimang, 2012) 

 ทั ้งนี้ในงานของ McAdam, D. เร ื ่อง “Political Process and the Development of the 

Black Insurgency, 1930-1970” (1999 อ างถ ึงใน Khunchaimang, 2012, pp. 18-19) ได บอกถึง

จุดออนของการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวดั้งเดิม 4 ขอ ไดแก 1) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้น

จากการตอบสนองตอความแข็งทื่อ ไมยืดหยุน (Response to Strain) ของระบบสังคมเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
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เปนเฉพาะกรณี 2) การอธิบายความไมพอใจของปจเจกที่อยูเบื้องหลังความวุนวายทางสังคม (Social 

Insurgency) เปนการวิเคราะหที่ละเลยการอธิบายถึงการรวมกลุมกันขึ้นเปนพลัง 3) ทฤษฎีดั้งเดิมละเลย

การสรางตัวชี้วัดของเงื่อนไขทางจิตวิทยาเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมกับการไมเขารวมเคล่ือนไหว และ 

4) ทฤษฎีดั้งเดิม เชื่อวา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากจิตวิทยามากกวาที่จะเปน

ปรากฏการณทางการเมือง 

 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม 

 นับตั ้งแตช วงเวลาตนทศวรรษ 1970 เปนตนมา เกิดขบวนการเคลื ่อนไหวในประเทศ

สหรัฐอเมริกาขึ้นอยางมากมาย เชน ขบวนการตอตานอาวุธนิวเคลียร ขบวนการสันติภาพ ขบวนการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขบวนการเรียกรองใหกลับไปสูคำสอนดั้งเดิมของศาสนา กลับไปสู

วัฒนธรรม/ภูมิปญญาดั้งเดิมของตน ขบวนเรียกรองสิทธิตาง ๆ ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการสิทธิของคน

พื้นเมืองดั้งเดิมในประเทศตาง ๆ ขบวนสิทธิของคนรักรวมเพศ หรือขบวนการเคลื่อนไหวเรียกรองใหกิน

อาหารมังสวิรัติ เปนตน ขบวนการเคลื่อนไหวเหลานี้เปนผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงทศวรรษ 1960 ที่เกิดความวุนวายขึ้นในสังคม เปน

ชวงเวลาที่มีการเดินขบวนประทวง กอการจลาจล เกิดขบวนการของพวกบุปผาชน (Hippies) ที่ไม

ตองการเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม/วัฒนธรรมที่ดำรงอยู และขบวนการเรียกรองสิทธิของคนอเมริกัน

ผิวดำทั่วประเทศที่เรียกวา Civil Rights Movements เปนตน จะเห็นไดวา การเคลื ่อนไหวในเรื ่อง

ดังกลาวเปนเรื ่องทางสังคม เชน นิวเคลียร สิ ่งแวดลอมและสิทธิความเปนสวนตัว ซึ ่งไมใชประเด็น

ปลีกยอยที่เรียกรองสวัสดิการจากรัฐ (Welfare State) (Charoensin-olan, 2002) 

 ทั้งนี้ Pintoptaeng, P. (2009, pp. 135) ไดสรุปลักษณะสำคัญของขบวนการทางสังคมแบบ

ใหม ไดแก 1) ขบวนการเหลานี้ไมไดตั้งอยูบนฐานของชนชั้นเดียวกันดังเชนขบวนการทางสังคมในอดีตที่

ทฤษฎีมารกซิสตไดอธิบายไว แตเปนการตอบโตกับปญหาและความขัดแยงใหมที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งวางอยู

บนฐานหลากชนชั้น 2) ในขณะที่กรอบทฤษฎีกลุมผลประโยชน กลุมผลักดัน การกระทำการรวมหมู 

อยูภายในระบบการเมือง แตการปรากฏตัวของขบวนการทางสังคมแบบใหมในสังคมหลังอุตสาหกรรม 

มีลักษณะเปนการเคลื ่อนไหวเรียกรองที ่ไมผานกลไกทางการเมืองที ่ดำรงอยู  เชน พรรคการเมือง 

นักการเมือง หรือหวังพึ่งกลไกรัฐ เนื่องจากความขัดแยงใหม ๆ เหลานี้สลับซับซอนเกินกวาที่สถาบันทาง

การเมืองในระบบการเมืองปกติจะจัดการได ขบวนการเหลานี้จึงไดแสวงหากลไกที่จะเปดชองทางทางการ

เมืองแบบใหม ที่มากไปกวาสถาบันและกลไกการเมืองปกติในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน และ  

3) ขบวนการเหลานี ้ไมไดเร ียกรองเกี ่ยวกับผลประโยชนเฉพาะกลุ มดังเชนในกรอบของทฤษฎี 

กลุมผลประโยชน อีกทั้งจุดหมายของขบวนการเหลานี้ก็ไมไดตองการชวงชิงอำนาจรัฐดังเชนขบวนการ
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ทางชนชั้นที่มุงสูการปฏิวัติ แตขบวนการทางสังคมแบบใหมนี้ตองการสราง “กติกาหรือกฎเกณฑชุดใหม

ในการดำรงชีวิต” ชวงชิงการนำในการสรางคำนิยามและความหมายชุดใหมใหกับสิ่งที่ตอสูเรียกรอง หรือ

เปนการเคล่ือนไหวเพื่อสรางวาทกรรมชุดใหมในเรื่องนั้น ๆ 

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบระหวางขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบเกาและแบบใหม 

 ขบวนการแบบเกา ขบวนการแบบใหม 

อุดมการณ เนนทางการเมือง เนนทางวัฒนธรรม 

สังคม สังคมทุนนิยมในระยะเร่ิมตน สังคมทุนนิยมในระดับกาวหนา 

ระยะเวลา การเคล่ือนไหวกอนทศวรรษ 1960 การเคล่ือนไหวหลังทศวรรษ 1960 

ผูเขารวม ตามฐานของชนชั้น หลากหลายและขามไขว 

การสรางประเด็น ประเด็นของชนชั้น ประเด็นที่หลากหลายและไมเก่ียวกับชนชั้น 

จุดมุงหมาย ความจำเปนในการดำรงชีพ เปนเร่ืองเชิงนามธรรม 

การจัดระเบียบ 

องคกร 

รวมศูนยสูสวนกลางและจัดองคกรแบบชวงชั้น

บังคับบัญชา 

มีรูปแบบของการกระจายอำนาจและมีการเขา

รวมของคนรากหญา 

การสื่อถึงการ

เปลี่ยนแปลง 

การกระทำการมีสวนรวมในทางการเมืองทั้งใน

ระดับการรวมกลุมและการกระทำในเชิงสถาบัน 

ปฏิบัติการทาทาย มีการกระทำทั้งในนามปจเจก

และในนามการรวมกลุม 

<Manosmita, Aruna & Bibina, pp. 33 อางอิงใน Khunchaimang, 2012> 
  

แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองที่มีอำนาจอธิปไตยสูงสุด ประกอบไปดวย

อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ ซึ่งเปนอำนาจของปวงชน ดังนั้นประชาธิปไตยจงึมี

ความเกี่ยวของกับประชาชนในดานของการจัดระเบียบการปกครองประเทศ และวิถีชีวิตในการดำรงอยู

รวมกันอยางยอมรับในสิทธิ เสรีภาพ ความสำคัญและประโยชนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยกระบวนการ

เลือกตั้ง โดยเลือกผูแทนเขาไปทำหนาที่รักษาผลประโยชนและใชอำนาจทางการเมืองแทน ซึ่งหมายถึง

ความสามารถที่จะกำหนดและบังคับใชสิทธิและหนาที่ไดอยางถูกตอง มีความชอบธรรม ตามอุดมการณ

ประชาธ ิป ไตย (Suphap, 1987 , pp. 53 อ  า งถ ึ ง ใน Duangsawat, 2013, pp. 18) กล  าว ได  ว า 

ประชาธิปไตย ก็คือระบอบการปกครองของรัฐซึ่งมีการบริหารและจัดการอำนาจรัฐที่มาจากเสียงขางมาก

ของประชาชน โดยประชาชนอาจใชอำนาจของตนเองทั้งทางตรงและทางออม หรืออาจถือตามคำกลาว

ที่วา ประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ทั้งนี้สามารถแบง

ประชาธิปไตยออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประชาธิปไตยทางตรง เปนรูปแบบของการปกครองโดยที่

ประชาชนสามารถมีสวนรวมกับการตัดสินใจใด ๆ ไดโดยตรง โดยไมตองอาศัยคนกลางหรือผูทำหนาที่
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แทนตน และประชาธิปไตยทางออม เปนการปกครองที่ประชาชนมีหนาที่เลือกผูแทนไปทำหนาที่แทนตน

ในรัฐสภาโดยการเลือกตั้ง 

 ท ั ้งนี้   Neumann, S. (1964 อางถ ึงใน Chueathong, 2011) ได ให หล ักสำค ัญเก ี ่ยวกับ

ประชาธิปไตยไว 10 ประการ ไดแก 1) อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน (เปนของปวงชน) 2) ขั้นตอน

เลือกผูนำเปนไปโดยเสรี 3) ผูนำมีความรับผิดชอบ 4) ยอมรับหลักความเสมอภาค 5) สนับสนุนพรรค

การเมืองมีมากกวาหนึ่งพรรค 6) เนนความหลากหลายในชีวิตประจำวัน 7) ไมกีดกันกลุมตาง ๆ จากการ

มีสวนรวมในการบริหารการปกครอง 8) สำนึกในความเปนพลเมืองดี 9) สงเสริมครรลองทัศนคติแบบ

ประชาธิปไตย และ 10) เนนความเชื่อมั่นในความดีของมนุษย 

 แนวคิดเกีย่วกับการเมืองภาคพลเมือง 

 Prasoetkun, S. (2009, pp. 140) กลาววา การเมืองภาคประชาชนไมใชการชุมนุมประทวง

ตานอำนาจรัฐอยางเดียว แตเปนการเมืองแบบมีสวนรวมของพลเมือง (Participation Democracy) ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งการเคลื่อนไหวของสาธารณะชนทั่วไปในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

และการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะกลุมเพื่อแสดงสิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง หรือเพื่อ

ยับยั้งการกระทำของรัฐที่สงผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชน โดยจะเห็นไดวาการเมืองภาค

ประชาชนเปนเรื่องของการใชสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการเมืองเปด ซึ่งหมายถึงระบอบการเมืองที่จะ

รองรับสิ่งนี้ไดจำเปนจะตองมีเงื่อนไขอยางนอย 2 ประการ ไดแก 1) มีการดำรงอยูของพื้นที่สาธารณะ 

(Public Space) สำหรับการแสดงความคิดเห็นอยางเสรีของสาธารณชน เชน เสรีภาพของสื่อมวลชน 

เสรีภาพในการแสดงความเห็นของปจเจกบุคคลหรือหมูคณะในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนสวนรวม และ 

2) มีการยอมรับโดยกฎหมายถึงสิทธิในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนที่กระทำโดยสันติ 

ตั้งแตสิทธิในการประชุม การชุมนุมประทวง ไปจนถึงการนัดหยุดงาน หรือปฏิเสธคำสั่งรัฐ ฉะนั้นแลว

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงแตกตางกับพลเมืองในระบอบอื่น ๆ กลาวคือ พลเมืองในระบอบอื่น ๆ 

จะเปนอยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกบัผูเปนเจาของอำนาจจะกำหนดให แตพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปน

เจาของประเทศ จึงมีอิสระในการเลือกวิถีชีวิตและมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน โดยอิสรภาพนั้น

จะตองควบคูไปกับความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคมดวย 

 ฉะนั้นแลวตามแนวทางการศึกษาชิ้นนี้ การเมืองภาคพลเมือง จึงหมายถึง การเคลื่อนไหวของ

ประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางการเมือง โดยเปนปฏิกิริยาตอบโตของการใช

อำนาจของรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดโดยตรงในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

โดยการเมืองภาคพลเมืองนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในประชาสังคม เพราะการเคลื่อนไหว
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ของกลุมตาง ๆ มักมีประเด็นการเรียกรองที่แตกตางหลากหลาย รวมทั้งมีการจำกัดขอบเขตการใชอำนาจ

ของรัฐ การถวงดุลอำนาจรัฐรวมไปดวย 

 

วิธีการวิจัย  
การศึกษาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) ใชวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เปนการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวของกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งรูปแบบเกาและรูปแบบใหม แนวทางการเคลื่อนไหวทาง

สังคมของกลุมขบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเฉพาะกรณี 2) การสังเกตการณ (Observation) โดยเปน

การเฝาดูพฤติกรรมของกลุมนักศึกษาเพื่อทำความเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ อยางมีระเบียบแบบแผน 

ซึ่งจะทำใหทราบถึงการทำกิจกรรมและการเคล่ือนไหวของกลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม โดย

ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ทั้งนี้จะตองมีการเขารวมกิจกรรมของทาง

กลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมดวย เชน การจัดสัมมนาในกิจกรรมครั้งตาง ๆ การเดินขบวน การจัดเวที

แสดงความคิดเห็น และ 3) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณผู ให

ขอมูลที่สำคัญ (Key Informants) จำนวน 15 คน ผานการใชเทคนิคการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก 

นักศึกษาและอดีตนักศึกษาสมาชิกกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม อาจารยมหาวิทยาลัย และส่ือมวลชน 

เพื่อใหไดขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับประเด็นเงื่อนไขที่นำมาสูการรวมกลุม แนวทางในการดำเนินงานของ

กลุม แนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมทั้งปญหาและอุปสรรคของกลุมในการทำกิจกรรมครั้ง 

ตาง ๆ ทั้งนี้ไดทำการกำหนดประเด็นไวลวงหนาและมีการซักถาม โดยใหสมาชิกของกลุมไดแสดงความ

คิดเห็นและใหขอมูลไดอยางเต็มที่ 

 อยางไรก็ตามผูใหขอมูลที่สำคัญที่เลือกมานั้นมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ซึ่งสามารถเปนตัวแทนหรือตอบคำถามในฐานะตัวแทนของสมาชิกทั้งหมดได ซึ่งในการคัดเลือกกลุม

ตัวอยางที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัย มีเหตุผลเนื่องจากกลุมตัวอยางเคยเปนสมาชิกสหพันธนิสิตนักศึกษา

แหงประเทศไทย (สนนท.) และกลุมอิสระในชวงการตอสูทางการเมืองตั้งแตป พ.ศ. 2513-2516 รวมทั้ง

ในอดีตเคยทำกิจกรรมทางการเมืองดวย และการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เปนส่ือมวลชน มีเหตุผลเนื่องจาก

กลุมตัวอยางเปนสำนักสื่อแนวหนา ที่มีหนาที่ตองนำเสนอขาวสารประเด็นตาง ๆ ใหสังคมไดรับรู รวมถึง

ขาวสารการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองดวย 
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 2. การวิเคราะหขอมูล 

 ในกระบวนการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดย

ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเปนการตีความสรางขอสรุปขอมูลจากรูปธรรม

หรือปรากฏการณที่มองเห็น โดยขอมูลที่นำมาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยาย (Descriptive) ที่ไดมา

จากการสังเกต การสัมภาษณ และการจดบันทึก และเปนการจำแนกชนิดของขอมูลแบบใชแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) ทั้งนี้มีการตรวจสอบขอมูล

โดยใช ว ิธ ีแบบสามเส า (Triangulation) ท ี ่ เน นการตรวจสอบขอม ูลสามเส าด านข อม ูล (Data 

Triangulation) เปนการพิสูจนและตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมานั้นถูกตองหรือไม โดยการเปรียบเทียบ

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ และ การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological 

Triangulation) เปนการตรวจสอบวาการใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความแตกตางกันเพื่อรวบรวมขอมูล

เรื่องเดียวกัน 

 

ผลการวจิัย  
1. บริบทประชาธิปไตยและการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ใน

วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เพื่อตองการใหประเทศหลุดพนจากการอยูภายใตระบอบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย รวมถึงเปนการเสริมสรางแนวคิดความเปนประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นภายในประเทศ

ไทย (Rungthipanon, 2015) แตถึงกระนั้น ประเทศไทยก็ยังคงลมเหลวตอการพัฒนาความรูและความ

เขาใจของระบอบประชาธิปไตยลงไปสูประชาชน เนื่องจากตองเผชิญกับความขัดแยงทางการเมือง

ภายในประเทศที่เกิดขึ้นระหวางฝายทหารและฝายพลเรือน ซึ่งเห็นไดจากการเกิดการปฏิวัติหลาย ๆ ครั้ง

ในชวงเวลาดังกลาว รวมไปถึงคานิยมและบรรทัดฐานเดิมของไทยที่อยูในรูปแบบของการที่มีผูอุปถัมภ ซึ่ง

ไดรับความสะดวกสบายในรูปแบบของอำนาจหรือผูหนุนหลัง โดยเปนรูปแบบของอำนาจที่เกื้อหนุนกันใน

ดานของผลประโยชน (Chuklin, 2017) ดวยเหตุนี้รูปแบบของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในไทยจึงเปนแค

เพียงชื่อของรูปแบบเทานั้น เพราะประชาชนสวนใหญและผูที่ควรถูกเรียกวาเปนพลเมืองของประเทศยัง

ไมมีความเขาใจไดอยางมากนัก 

 อยางไรก็ตาม ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเติบโตของเศรษฐกิจในตางประเทศ 

ตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1970 หรือชวง พ.ศ. 2513 เปนตนมา รวมถึงกระแสการตอตานอำนาจเผด็จการใน

หลาย ๆ ประเทศ จนกอใหเกิดการลมสลายของระบอบอำนาจนิยม นำไปสูการเปลี่ยนผานไปสูระบอบ

ประชาธิปไตย ทำใหประเทศตาง ๆ หันมาสนใจประชาธิปไตยกันมากขึ้น (Phumarin, 2017) ทั้งนี้ดวย
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การเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชีย จงึสงผลใหโครงสรางทางสังคมขยายตัว ทำใหเอื้อตอ

การเกิดความเขาใจและเกิดการพัฒนาคานิยมของประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนดวยเชนกัน (Arachananan, 2018) อนึ่งประเทศไทยในหวงเวลาดังกลาว เหตุการณ 

14 ตุลาคม 2516 ถือไดวาเปนปรากฏการณทางการเมืองครั้งยิ่งใหญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรไทย 

และถือไดวาเปนการแสดงออกทางการเมืองรวมถึงการเคล่ือนไหวทางสังคมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งดวย ซึ่งผล

สะเทือนของกรณี 14 ตุลาฯ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือการทำใหประชาชนไทยไดรับสิทธิเสรีภาพและ

นำมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยตามวิถีทางรัฐสภา (Singhsomboon, 2018) การโคนลมของระบอบเผด็จ

การกอใหเกิดความตื่นตัวในดานสิทธิประชาธิปไตยครั้งใหญแกประชาชนในทุกระดับ กระแสการตอสูใน

เรื่องการตอสูเพื่อประชาธิปไตย ความเปนธรรมไดแผขยายออกไป ความตื่นตัวของประชาชนขยายตัว

ออกไปจากหองเรียน สูโรงงานและทองไรทองนารวมทั้งตามถนนหนทางตาง ๆ และกอใหเกิดรูปขบวน

ของการเคลื่อนไหวของประชาชนขนาดใหญ อยางที่ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรไทย เชน กลุม

กรรมกร กลุมชาวนา องคกรครู กลุมพระสงฆ และการเคลื่อนไหวเพื่อความเปนธรรมของประชาชนกลุม

ตาง ๆ (Pintoptaeng, 2009) 

 ทั้งนี้เมื่อเกิดการรัฐประหารแตละครั้งก็มักเกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นมา รวมถึงการจัดใหมกีาร

เลือกตั้ง แตนั้นก็ไมสามารถแกไขความขัดแยงทางการเมืองตาง ๆ ในประเทศได เปนเพราะประชาชนมี

การแตกแยกทางความคิด โดยความคิดทางการเมืองไดแยกออกเปน 2 ฝาย (Thammaniwong, 2001) 

ซึ่งในหวงเวลาดังกลาว การเคลื่อนไหวในประเทศไทยเริ่มมีการเคลื่อนไหวมาเรื่อย ๆ ไมวาจะเปน การ

เคลื่อนไหวทางการเมืองในชวงป พ.ศ. 2548-2552 ของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ

กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ รวมถึงการเคลื ่อนไหวทางการเมืองของกลุม

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในปพ.ศ. 2556–2557 อยางไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางสังคมและ

การเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อป พ.ศ. 2557 เริ่มมีการทำกิจกรรมที่มีประเด็นหลากหลาย

มากขึ้น ไมวาจะเปนประเด็นดานการเมือง สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน ความเทาเทียมทางเพศ ฯลฯ เชน 

การชุมนุมตอตานรัฐบาล คสช. การจัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณตาง ๆ การจัดเสวนา รวมถึงการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมดวย 

 2. กลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหมและเงือ่นไขการเกิดกลุมขบวนการ

ประชาธิปไตยใหม 

 ขบวนการประชาธิปไตยใหม (New Democracy Movement - NDM) เปนการรวมกลุมของ

เครือขายนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ศิลปน ภาคประชาสังคม และประชาชน จากองคกรหรือ
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สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคและจุดมุงหมายในการตอตานการทำรัฐประหาร ที่เกิดขึ้นในป

พ.ศ. 2557 เปนตนมา รวมถึงเปนเครือขายที่จะทำใหระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมาสูประเทศไทย ดัง

คำอธิบายของผูใหขอมูลสำคัญที่เปนสมาชิกกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม รายหนึ่งวา 

 “...ภาพมองของ NDM ขอเรียกวาเปนขบวนการประชาธิปไตย ที่ไมไดประกอบไปดวยนักศกึษา

อยางเดียว ถึงแมภาพจะสะทอนวาเปนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเองก็ตาม แต NDM เปนขบวนการ

ประชาธิปไตยที่มีคนจำนวนมากอยูในขบวนการทั้งแบบรับรูและไมรับรู มารวมกันเปนเครือขายเพื่อทำให

ระบอบประชาธิปไตยกลับมา โดยภาคีและเครือขายของกลุมหลักๆ คือ นักศึกษา อาจารย นักวิชาการ 

แรงงาน NGO ศิลปน มูลนิธิตาง ๆ เหลานี้ตางก็เปนเครือขาย รวมถึงบรรดาผูคนที่รกัในประชาธิปไตย ที่มี

เปาหมายเดียวกันคือการตอตานการรัฐประหาร...” 

 ทั้งนี้ขบวนการประชาธิปไตยใหมกอตัวขึ้นหลังจากการจัดกิจกรรมการแสดงออกทางการเมือง

เชิงสัญลักษณในวันครบรอบ 1 ป การทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณหนา

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากเหตุการณการแสดงออกทางการเมืองดังกลาว สงผลให

นักศึกษาที่ทำกิจกรรมถูกจับกุมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน โดยไมมีใครถูกตั้งขอหา และตอมาจึงมีหมายเรียก

นักศึกษา จำนวน 7 คน เพื่อไปรับทราบขอกลาวหา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ซึ่งจากเหตุการณนี้จึงเปน

ที่มาและชนวนที่สำคัญของการประกาศจัดตั้งกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมขึ้นมา อยางไรก็ตามจาก

การพูดคุยและส่ือสารระหวางเครือขายภาคีของกลุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปญหาและแนวทางการ

จัดกิจกรรม โดยแนวทางและหลักแนวคิดของสมาชิกกลุมตาง ๆ นั้น ตางก็มีแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง

ที่ชัดเจนในดานการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ สมาชิกกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม 

มองวา การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย จะทำใหทุกคนในสังคมมีอำนาจเทากัน การใหพื้นที่กับ

ประชาชน เคารพตอเสียงของประชาชน ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ และทำใหองคกรตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ตอจากนี้ตองยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด เพราะนั่นจะสะทอนใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตย ยิ่ง

ประชาชนมีสวนรวมมากขึ้นเทาไหร ระบอบประชาธิปไตยก็จะชัดเจนมากขึ้นเทานั้น และจากหลักแนวคิด

ของสมาชิกกลุมตาง ๆ ที่มีแนวคิดพื้นฐานทางการเมืองที่ชัดเจนในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนั้น 

สงผลใหพื้นฐานแนวความคิดของกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม ที่เกิดขึ้นคือ ทุกคนในสังคมมีสิทธิและ

เสรีภาพที่เทาเทียมกัน หากแตการรัฐประหารที่เกิดขึ้นนั้นเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

คนในประเทศ รวมถึงสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของประชาชนดวย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

หลังการรัฐประหาร ก็สงผลตอวิถีชีวิตคนในสังคมเชนกัน กลาวคือ ภายหลังการรัฐประหาร รัฐบาลไดมี

คำสั่งตาง ๆ ออกมาหลายฉบับที่สงผลกระทบตอกลุมคนหลายกลุม เชน การประกาศใชกฎอัยการศึกทั่ว

ราชอาณาจักรประกาศหามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด การประกาศหามการชุมนุมเกิน 5 
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คนขึ้นไป และคำสั่งตาง ๆ อีกมากมาย ซึ่งประชาชนที่มีวิถีชีวิตแบบหาเชากินค่ำจะไดรับผลกระทบจาก

คำส่ังดังกลาวอยางแนนอน 
 3. แนวทางการเคลือ่นไหวและวิธีการดำเนินงานของกลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม 

 การเคลื่อนไหวของกลุมอยูในลักษณะเครือขายที่มีกลุมตาง ๆ เปนภาคี โดยมีตัวแทนของแตละ

เครือขายมาทำงานรวมกัน สงผลใหเกิดการแลกเปล่ียนแนวความคิดและมีวิธีการทำงานที่มีรูปแบบเฉพาะ

กลุม จึงทำใหประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การทำงานของกลุมยึดหลักการ 

5 ประการ คือ หลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรม หลักการมีสวนรวม และหลัก

สันติวิธี ทั้งนี้รูปแบบโครงสรางของกลุมมีลักษณะการทำงานเปนแนวราบ ไมมีสายการบังคับบัญชา โดย

เปนภาคีเครือขายการทำงานรวมกันอยางชัดเจน กลาวคือ กลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมนั้น เปนเพียง

สื่อกลางที่คอยสื่อสารและประสานงานใหกับกลุมอื่น ๆ ในการมาทำงานรวมกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเด็นปญหาและขอมูลรวมกัน ซึ่งการจัดการภายในของกลุมจะมีตัวแทนของกลุมตาง ๆ ทำหนาที่กอง

เลขาเพื่อประสานงานกับเครือขายอื่น ๆ ดวย ทั้งนี ้จะมีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน 

ทั้งระบบการเงิน การจัดกิจกรรม การประสานระหวางกลุม การทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ และการจัดเวที

เสวนา ฯลฯ ซึ่งทางกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมจะมองถึงความสามารถที่แตละคนและแตละกลุมมีความ

ถนัดรวมดวย ดังคำอธิบายของผูใหขอมูลสำคัญที่เปนสมาชิกกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม รายหนึ่งวา 

 “...พยายามทำ NDM ใหอยูในลักษณะของการเปนเครือขาย มีกลุมตาง ๆ เปนภาคีเครือขาย 

อาจจะมีตั้งองคกรขึ้นมาจากตัวแทนของแตละเครือขายและมาชวยกันทำงาน และการที่ทำเปนเครือขาย

ทำใหการทำงานภายใน NDM มีทั้งขอดีและความทาทาย คือ มันมีประเด็นการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย

มากขึ้น เพราะมีกลุมเพื่อนหลายเครือขายเขารวม พอมาถึงวิธีการทำงาน พวกเราพยายามยึดหลักการ 5 

ขอ คือ หลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม การมีสวนรวม แลวก็สันติวิธี นั้นคือ หลัก

ประชาธิปไตยคือคนไทยมีสิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน หลักความยุติธรรมที่จะชวยลดความขัดแยงของ

คนในสังคม หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตัวเอง หลักสิทธิมนุษยชนที่เปนสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของทุกคน และสุดทายคือหลักสันติวิธีคือการไมใชความรุนแรง ไมมีอคติ...” 

 ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม เปนไปตามแนวทางการเคลื่อนไหว

ตอสูของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่วาดวยการเคลื่อนไหวตอสูตามชองทางระบบการเมืองปกติ 

กลาวคือ รูปแบบขางตนเปนวิธ ีการที ่อยู ในระดับของการยอมรับไดหรืออยู ในบรรทัดฐานของ

ประชาธิปไตยสมัยใหม ไดแก การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมและเครือขายอื่น ๆ เชน การ

จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมและเครือขายอื่น ๆ อีกหนึ่งแนวทางการเคลื่อนไหวที่พบจาก

การศึกษา คือ การใชสื่อออนไลน เชน Facebook Twitter และ YouTube ในการสื่อสารเพื่อเผยแพร
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ขอมูลในการทำกิจกรรมแตละครั้งของกลุม รวมถงึการจดัทำและเผยแพรหนังสือพิมพ “กาวขาม” ซึ่งเปน

เอกสารขอมูลที่นำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบของการทำรัฐประหาร ทั้งนี้ในการใชสื่อออนไลน ยังรวมไปถึง

การประชาสัมพันธ การติดตอประสานงานระหวางกลุม ดังคำอธิบายของผูใหขอมูลสำคัญที่เปนสมาชิก

กลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม รายหนึ่งวา 

 “...แนวทางของกลุมเนนการใชรูปแบบสันติวิธี ไมใชอารยะขัดขืน ซึ่งไมมีการยอมรับอำนาจ

ของคสช. แนนอน เพราะถาทำอารยะขัดขืนเทากับวาเปนการยอมรับอำนาจหรือกฎหมายของคณะ

รัฐประหาร การทำอารยะขัดขืนจะทำไดในสังคมที่เปนประชาธิปไตยหรือใกลกับประชาธิปไตยมากที่สุด...

และภายใตรัฐบาลคสช. ในชวงนั้นมีขอจำกัดในการเคลื่อนไหวคอนขางสูง วิธีการที่สำคัญอยางหนึ่งก็คือ

การใช Social Media ในการเผยแพรขอมูลผาน Facebook YouTube จัดทำหนังสือพิมพกาวขาม จัด

เสวนาวิชาการ ซึ่งเปนการคอยๆ เปดพื้นที่ปลอดภัย กิจกรรมการเดินประทวงก็มีบางแตดวยขอจำกัด

หลาย ๆ อยางทำใหเกิดขึ้นยากจึงไมสามารถทำไดทุกวัน ทั้งนี้คิดวาการประทวงควรเกิดในโอกาสสำคัญ

มากกวา” 

 อยางไรก็ตาม การตัดสินใจในการเลือกใชแนวทางการเคลื่อนไหวตาง ๆ ในกิจกรรมแตละครั้ง

นั้นก็มีความนาสนใจ กลาวคือ ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งทางกลุมจะรวมกันประเมินสถานการณวามี

ประเด็นใดบางที่มีความนาสนใจหรือสมาชิกในกลุมมีความรูสึกอยางไรตอประเด็นนั้น ๆ และสถานการณ

ทางการเมือง ณ ขณะนั้นอยูในลักษณะใด รวมทั้งสมาชิกตองการจะทำอะไร แลวจึงนำมาสูบทสรุปและมี

ขอตกลงรวมกันวาจะดำเนินกิจกรรมอยางไรตอไป ทั้งนี้ในการประเมินสถานการณนั้น จะมีการพิจารณา

ถึง 1) กลุมตองการจะสื่อสารอะไรออกไปสูสังคม เพื่อที่สังคมจะสามารถรับรูไดมากที่สุด 2) ขอมูลหรือ

ขาวสารที่สื่อสารออกไปคืออะไร รวมทั้งเนื้อสาระของงานที่นำเสนอ ซึ่งทางกลุมจะคิดหารูปแบบใหมๆ 

เพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค โดยในแตละครั้งวัตถุประสงคก็จะแตกตางกันออกไปแตจะวางอยูบน

เปาหมายของกลุม และ 3) คำนึกถึงกรณีที่เลวรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การโดนจับกุม ความ

ปลอดภัยของผูเขารวมกิจกรรม รวมทั้งใหความสำคัญถึงภาพลักษณของตนเอง กลุม มหาวิทยาลัย รวมถึง

ผูที่รับสารดวย ฉะนั้นแลวในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตาง ๆ จึงไมใชแคการจัดงานทั่วไป แตทุก

ประเด็นไดผานกระบวนการคิดมาตั้งแตตนจึงจะนำมาสูกิจกรรมที่เกิดขึ้นได ดังคำอธิบายของผูใหขอมูล

สำคัญที่เปนสมาชิกกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม รายหนึ่งวา 

 “...การจัดกิจกรรมแตละครั้ง กลุมจะประเมินวามีประเด็นอะไรที่นาสนใจ สมาชิกรูสึกอยางไร

กับประเด็นนั้น สถานการณทางการเมืองเปนแบบไหน และสมาชิกตองการทำอะไรบาง แลวนำมาสรุป

รวมกันวาจะดำเนินกิจกรรมอยางไรตอ และการคำนึงถึงการสื่อสารขอมูลสูสังคม เนื้อหาสิ่งที่จะนำเสนอ 
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ซึ่งจะมีรูปแบบใหม ๆ เพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค และคำนึกถึงกรณีที่เลวรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เชน โดนจับ ความปลอดภัยของผูเขารวม...” 

 การรวมตัวกันเพื่อแสดงออกทางการเมืองของกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม มีพื้นฐานที่

สอดคลองกับแนวคิดเกี ่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง ที ่เปนรูปแบบ แนวทาง และวิธีแสดงออกทาง

การเมืองโดยเปนยุทธวิธีของประชาชนที่สามารถใชสิทธิเสรีภาพไดในทางตรง เปนการเคลื่อนไหวที่ตอบ

โตตอปญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการเมืองเชิงสถาบัน ฉะนั้นแลวการเมืองภาคพลเมืองจึงเปนปฏิบัติการ

ทางอำนาจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม ในอีกแงหนึ่งเปนการตรวจสอบถึงการทำงานและ

โตตอบอำนาจของรัฐ ทั้งนี้ก็เปนการกระทำตามสิทธิของการเปนพลเมืองภายใตหลักการตาง ๆ และ

การเมืองภาคประชาชนเองก็ไมใชการชุมนุมประทวงตานอำนาจรัฐอยางเดียว แตเปนการเมืองแบบมีสวน

รวมของพลเมือง ซึ่งครอบคลุมทั้งการเคล่ือนไหวของสาธารณะชนทั่วไปในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะ และการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะกลุมเพื่อแสดงสิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตของ

ตนเอง หรือเพื่อยับยั้งการกระทำของรัฐที่สงผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชน รวมไปถึงการ

เคลื่อนไหวของกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหม ก็มีความสอดคลองกับลักษณะการเคลื่อนไหวของ

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม ในแงที่วาการเคล่ือนไหวนั้นไมใชขบวนการเคล่ือนไหวบนพื้นฐาน

ของชนชั้น และไมไดเรียกรองผลประโยชนในเรื่องแคบ ๆ แตมุงเปลี่ยนแปลงไปที่นวัตกรรมเชิงวฒันธรรม 

โดยกระทำการเคลื่อนไหวเรียกรองดวยตนเอง ไมไดหวังพึ่งกลไกของรัฐ ซึ่งเปาหมายการเคลื่อนไหว

เรียกรองไมใชเพื่อชวงชิงอำนาจรัฐ แตเคลื่อนไหวเรียกรองเพื่อสรางกติกาหรือกฎเกณฑชุดใหมในการ

ดำรงชีวิต หรือสรางวาทกรรมชุดใหมในเรื่องนั้น ๆ 

 4. ปญหาและอปุสรรคของกลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม 

 ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จและความลมเหลวในการดำเนินงานของกลุมนั้นขึ้นอยูกับเปาหมาย

และตัวชี้วัดที่ตั้งไว เนื่องจากการดำเนินงานที่ผานมาทางกลุมมีบทเรียนที่สำคัญคือการมีเปาหมายและ

ตัวชี้วัดที่แตกตางกัน ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุมเกิดจากส่ิงที่กลุมตองการ

สื่อสารออกไปแลวทำใหผูคนเขาใจไดมากขึ้น เชน การที่กลุมพยายามตอสูวาสิ่งที่กลุมกำลังกระทำอยู

ไมไดเปนส่ิงที่ผิดกฎหมาย แตเปนส่ิงที่สามารถกระทำไดภายใตสิทธิและเสรีภาพของรัฐ ฉะนั้นเมื่อเวลาทำ

กิจกรรมในแตละครั้งแลวมีการดำเนินคดีเกิดขึ้น และมีการสื่อสารไปถึงผูคนภายนอกใหรับรูวาสิ่งที่กลุม

กำลังกระทำนั้นไมไดผิดกฎหมายแตอยางใด รวมไปถึงเกิดการกระตุนใหผูคนในสังคมไดรับรูและตื่นตัว

ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหกลุมมองวาประสบความสำเร็จ อีกทั้งบริบทจากภายนอกประเทศก็

สงผลตอความสำเร็จของกลุมเชนกัน กลาวคือ ถึงแมรัฐบาลจะเปนรัฐบาลเผด็จการแตก็มีความเปนหวงถึง

ภาพลักษณของตัวเองและยังตองการไดรับการยอมรับในเวทีโลก โดยชวงเวลาใดที่กลุ มไดรับการ
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สนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศหรือสถานทูตตาง ๆ ชวงเวลานั้นก็จะสามารถทำงานไดงายมากขึ้น

เชนกัน และอีกความสำเร็จนั้นคือ ความผิดพลาดของคสช. ที่แสดงความออนแอหรือความผิดพลาด

ออกมาบอยครั้งจนผูคนเริ่มเห็นภาพเหลานั้นเอง ฉะนั้นแลวจึงอยูที่การดำเนินงานของกลุมวาจะสามารถ

ขยายภาพดังกลาวออกมาไดมากนอยเพียงใด ดังคำอธิบายของผูใหขอมูลสำคัญที่เปนสมาชิกกลุม

ขบวนการประชาธิปไตยใหม รายหนึ่งวา 

 “...ความสำเร็จของกลุมเกิดจากหลายปจจัย เชน การสื่อสารวาสิ่งที่กลุมกำลังพยายามทำไมได

เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย แตสามารถกระทำไดภายใตกฎหมายของรัฐ รวมถึงการกระตุนใหสังคมไดรับรูและ

ตื่นตัวทางการเมือง และที่สำคัญก็คือบริบทจากภายนอกประเทศก็สงผลตอความสำเร็จเชนกัน อีกทั้ง

ความผิดพลาดในการทำงานและการส่ือสารขอมูลของคสช. ดวย...” 

 อยางไรก็ตามปจจัยที่สงผลตอความลมเหลวในการดำเนินงานของกลุมนำมาสูการเปนปญหา

และอุปสรรคในกระบวนการเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของกลุมดวย ซึ่งแบงเปนปจจัยภายนอกและ

ปจจัยภายใน โดยปจจัยภายนอก ไดแก 1) การตรวจสอบและควบคุมจากรัฐบาลคสช. ที่มีเจาหนาที่คอย

เฝาดูการทำงานของกลุม และ 2) ปจจัยจากกลุมฝายตรงขาม ที่มีการโจมตีโดยนำขอมูลที่ผิดเพี้ยนมาใส

ราย ซึ่งถือวาเปนอุปสรรคในการรับรูขาวสารและเปนผลลบตอกลุมในการทำกิจกรรมดวย และปจจัย

ภายใน ไดแก 1) ภาษา เพราะในการสื่อสารในระดับสากลจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศ เนื่องจากองคกรหรือหนวยงานในประเทศยังไมมีการให

ความชวยเหลืออยางเต็มที่ 2) รูปแบบกิจกรรมที่ยังไมมีความนาสนใจเทาที่ควร รวมทั้งไมสามารถดึงดูด

ผูคนใหเขารวมไดในจำนวนที่ตองการ 3) การไมมีมวลชนที่มากพอในการสนับสนุนการทำกิจกรรมในแต

ละครั้ง แมวากลุมจะไดชื ่อวาเปนขบวนการประชาธิปไตยใหม แตก็ยังไมเคยขยับไปไดถึงความเปน

ขบวนการที่จะสามารถรอยเรียงและเชื่อมโยงผูคนใหเกิดประเด็นรวมกันในประเด็นที่เกี ่ยวของกับ

รัฐบาลคสช. ได 4) ปญหาการยึดวัฒนธรรมปจเจกบุคคลที่มากเกินไปของสมาชิกในกลุม รวมทั้งการ

ทำงานที่ไมไดยึดหลักของการเปนขบวนการอยางแทจริง ไมเชื่อมั่นในวิธีการของฝายซายแบบเดิม มี

ผลประโยชนไมชัดเจน ไมคอยยึดมั่นมากและไมมีความตอเนื่อง และ 5) ปญหาระยะยาวของการใชส่ือ

ออนไลน เนื่องจากผูคนจำนวนหนึ่งเชื่อวาไมจำเปนตองออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ใชเพียงการ

เคลื่อนไหวในมือของตน อีกทั้งฝายรัฐบาลเองก็สามารถรับมือกับกรณีเชนนี้ไดโดยการออกกฎหมายหรือ

การเขาไปควบคุมในชองทางการสื่อสารตาง ๆ ดังคำอธิบายของผูใหขอมูลสำคัญที่เปนสมาชิกกลุม

ขบวนการประชาธิปไตยใหม รายหนึ่งวา 

 “...ปจจัยที่สงผลตอความลมเหลวนั้น มันนำมาสูการเปนปญหาและอุปสรรคในการทำงานของ

กลุม ปญหามีทั้งภายในและภายนอก คือ ปจจัยภายนอกมีทั้งการควบคุมการทำงานจากรัฐบาลคสช. และ
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การโจมตีดานขอมูลจากฝายตรงขาม ที่พยายามนำขอมูลเท็จมาสื่อสาร และปจจัยภายใน คือเรื่องของ

ภาษาในการสื่อสารในระดับสากล รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ยังไมมีความนาสนใจ การที่ผูคนเขารวม

กิจกรรมนอยอีกทั้งยังเปนกลุมคนเดิม อีกทั้งการที่สมาชิกของกลุมมีความเปนปจเจกมากเกินไป และ

สุดทายคือปญหาการใชส่ือออนไลน...” 

 

สรุปและอภิปรายผลการศกึษา 
จากการศึกษาและวิเคราะหการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุมนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตย

ใหม พบวา เงื ่อนไขในการรวมกลุมของนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม เปนเงื ่อนไขที่มาจาก

ลักษณะทางดานการเมืองและทางสังคม ซึ่งสมาชิกของกลุมมีแนวคิดและอุดมการณทางการเมืองทีช่ัดเจน

โดยมีความโนมเอียงไปในดานประชาธิปไตย ที่มองวา การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย จะทำใหทุกคน

ในสังคมมีอำนาจเทากัน โดยประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชาชน และประชาชนมีอำนาจที่จะ

ตัดสินประเด็นสำคัญทางนโยบายสาธารณะที่จะตองขึ้นอยูกับเสียงสวนมาก ซึ่งในการตัดสินแตละคนจะมี

คะแนนเสียงเทากันหนึ่งเสียง ทั้งนี้ประชาชนใชอำนาจไดทั้งทางตรง (การลงมติยืนยัน) และทางออม (การ

เลือกตั้ง) รวมทั้งประชาธิปไตยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค เสรีภาพตาง ๆ รวมทั้งการมีสิทธไิดรบั

บริการของรัฐและสังคมอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้โดยมีจุดรวมที่สำคัญที่สุดของกลุมคือ ระบบการเมืองควร

เปนไปตามกระบวนการทางการเมืองและไมเห็นดวยกับการแกไขปญหาวิกฤตทางการเมืองโดยวิธีการทาง

ลัด ซึ่งลักษณะแนวคิดขางตนสอดคลองกับขอคนพบ Wipatphumprathet, T. (2013) ที่พบวา นักศึกษา

มีความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมที่ระดับคอนขางสูง รวมทั้งนักศึกษามีความเปน

พลเมืองดานการเคารพกติกาสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการเคารพสิทธิผูอื่น และดานความรับผิดชอบตอ

สังคม สวนความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนกตามเพศ ภูมิลำเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นป และการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 

 ทั ้งนี ้เหตุการณที ่เปนจุดรวมหรือชนวนของการกอตัวของกลุ มนั ้นคือ การจัดกิจกรรมเชิง

สัญลักษณ ณ บริเวณหนาหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพื่อตอตานการรัฐประหารที่เกิดขึ้น

โดยการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา อนึ่งเหตุการณการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

ทำใหเกิดความไมพอใจซึ่งไมใชแคนิสิต นักศึกษาเทานั้น แตยังหมายรวมไปถึงผูคนทั่วไปในสังคมที่เปนผู

ฝกใฝในระบอบประชาธิปไตยดวย ทั้งบรรดา อาจารย นักวิชาการ ศิลปน และภาคประชาสังคม จาก

องคกรหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการมองการรัฐประหารที่เกิดขึ้นแตละครั้ง

นั้น เปนวิธีการทางลัดที่มาลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งวิธีการทางลัดดังกลาวยังสงผล
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กระทบตอสิทธิมนุษยชนของการเปนพลเมืองของประเทศ ฉะนั้นแลวการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ควรเปนไปตามกรอบและกระบวนการทางเมืองแบบปกติ สอดคลองกับหลักการสำคัญเกี ่ยวกับ

ประชาธิปไตยของ Neumann, S. (1964 อางถึงใน Chueathong, 2011) ที่กลาวถึงเกี่ยวกับอำนาจ

อธิปไตยมาจากประชาชน (เปนของปวงชน) ขั้นตอนเลือกผูนำเปนไปโดยเสรี การยอมรับหลักความเสมอ

ภาค ไมกีดกันกลุมตาง ๆ จากการมีสวนรวมในการบริหารการปกครอง การสำนึกในความเปนพลเมืองดี 

และการสงเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย 

 ประเด็นสำคัญตอมาคือ วิธีการดำเนินงานและแนวทางการเคล่ือนไหวของกลุมที่เกิดขึ้นหลังจาก

การรวมกลุมแลวนั้น ถือวามีลักษณะรวมที่สำคัญนั้นคือ ทางกลุมมีจุดยืนทางการเมืองและมีขอเรียกรองที่

ชัดเจนตั้งแตเริ่มตนกอตั้งกลุม โดยมีหลักการที่กลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมยึดมั่น 5 ประการ ไดแก 

หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม หลักการมีสวนรวม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักสันติวิธี ซึ่ง

สอดคลองกับลักษณะสำคัญของทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม ของ Pintoptaeng, P. 

(2009) ในแงที่วา ขบวนการเหลานี้ไมไดเรียกรองเกี่ยวกับผลประโยชนเฉพาะกลุมดังเชนในกรอบของ

ทฤษฎีกลุมผลประโยชน อีกทั้งจุดหมายของขบวนการเหลานี้ก็ไมไดตองการชวงชิงอำนาจรัฐดังเชน

ขบวนการทางชนชั้นที่มุ งสู การปฏิวัติ แตขบวนการทางสังคมแบบใหมนี ้ตองการสราง “กติกาหรือ

กฎเกณฑชุดใหมในการดำรงชีวิต” ชวงชิงการนำในการสรางคำนิยาม/ความหมายชุดใหมใหกับสิ่งที่ตอสู

เรียกรอง หรือเปนการเคลื่อนไหวเพื่อสรางวาทกรรมชุดใหมในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ยังสอดคลองกับลักษณะ

สำคัญซึ่งเปนความ “ใหม” ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมใหม ของ Chumphon, P. (2003) ที่กลาว

วา ขบวนการทางสังคมใหม พยายามที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งโดยเปลี่ยนแปลงคานิยม 

และโดยการพัฒนาวิถีชีวิตใหม ๆ ขึ้นมาเปนทางเลือก (Alternative Life-styles) คือแทนที่จะมุงสูการ

เปลี่ยนแปลงโดยผานระบบการเมืองหรือโดยการกระทำทางการเมือง ขบวนการใหม ๆ มุงความสนใจไป

ที่นวัตกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Innovation) ซึ่งสรางสรรควิถีชีวิตใหม โดยการทาทายคานิยมเดิม 

ๆ การเนนสัญลักษณ และความมีตัวตน 

 อยางไรก็ตาม การใชสื่อออนไลนเพื่อเขามาชวยในการสื่อสารและการระดมทรัพยากรตาง ๆ ก็

เปนสวนสำคัญที่ทำใหกลุมขบวนการประชาธิปไตยใหมสามารถกอรูปขบวนขึ้นมาไดอยางชัดเจนในยุคที่

ระบอบประชาธิปไตยไมสามารถเคลื่อนไหวไดมากเทาใดนัก ทั้งนี้เนื่องจากการใชสื่อออนไลนตาง ๆ มี

ประสิทธิภาพที่จะสรางการปะทะและมีชั้นเชิงหรือวิธีการที่แปลกใหมอยูเสมอ ที่จะเพิ่มความนาสนใจของ

เนื ้อหาในการดึงดูผู คนใหมาเขารวมกิจกรรม สอดรับกับ Mankhasakun, T. (2014) ที ่พบวา การ

เคลื่อนไหวทางการเมืองไดเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมเปนอยางมาก เนื่องจากกลุมการเคลื่อนไหวทาง

การเมืองของประเทศไทยบางกลุมถูกกีดกนัจากฝายผูมีอำนาจ ทำใหกลุมเหลานี้ไมมีพื้นที่อยูบนส่ือกระแส
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หลัก ดังนั้นการเคลื่อนไหวแตละครั้งจึงตองมีการพลิกแพลงรูปแบบและวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ที่จะ

แสดงจุดยืนทางการเมืองของตนดวยขอจำกัดขางตน โดยการเคลื่อนไหวแบบนี้หากดูเพียงผิวเผินอาจจะ

ทำใหคิดวาเปนการเคลื่อนไหวที่ไมมีความหนักแนนและไรความหมาย แตแทที่จริงการเคลื่อนไหวเหลานี้

กำลังตอสูกับสิ่งที่ทางกลุมตอตานดวยการสรางแนวคิดและการสรางสัญลักษณขึ้นมาเพื่อที่จะตอตาน

สัญลักษณที่ถูกชนชั้นสูงครอบงำมาโดยตลอด 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมนักศึกษา 

 1) ในการเคลื่อนไหวแตละครั้งของกลุมจำเปนที่จะตองยึดวัตถุประสงคและตั้งเปาหมายของการ

ทำกิจกรรมใหชัดเจนและแนวแน โดยการสรางความเขาใจใหกับสมาชิกทุกภาคีเครือขายใหมีความเขาใจ

ตรงกันในประเด็นการเคล่ือนไหวและรูปแบบของการดำเนินงาน 

 2) การดำเนินงานของกลุมจำเปนตองทำใหมีความตอเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งการเพิ่มรูปแบบ

กิจกรรมใหมีความหลากหลายตอความสนใจเขารวมของผูคนภายนอก จะสงผลใหการเคลื่อนไหวของ

กลุมไดรับความสนใจมากขึ้น 

 3) การเปนปจเจกบุคคลของสมาชิกอาจสงผลตอการแตกสลายของกลุมได กลุมจึงควรยึดแนว

ทางการทำงานที่เปนรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหมากขึ้น ทั้งการเพิ่มภาคีเครือขายการ

ทำงาน หรือแมกระทั่งการจัดตั้งก็เปนเรื่องสำคัญในการปฏิบัติในแนวทางหรือรูปแบบของขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคม 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงลักษณะการเคล่ือนไหวตอสูในแตละกิจกรรม ซึ่งจะสงผลในเห็นถึง

รายละเอียดและความสำคัญของการเคล่ือนไหวแตละรูปแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลหรือ

หนวยงานของรัฐ เพื่อเปรียบเทียบและใหเห็นถึงอีกแงมุมของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน

ที่มีการเคล่ือนไหวของกลุมขบวนการเคล่ือนไหวตาง ๆ 
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