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หน่วยท่ี 11 

การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 
เค้าโครงเนื้อหา 
 ตอนที่ 11.1 ความเป็นมาและพัฒนาการของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

 11.1.1 ความเป็นมาของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
  11.1.2 พัฒนาการของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

 ตอนที่ 11.2 แนวคิด/ทฤษฎีและนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
  11.2.1 แนวคิด/ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 

  11.2.2 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 ตอนที่ 11.3 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะ 

 11.3.1   กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับนโยบายสาธารณะ 
 11.3.2   กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะ 

 
แนวคิด 

1. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเริ่มเกิดขึ้นและขยายตัวในอังกฤษในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 
จนกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงได้แพร่หลายไปในยุโรป อเมริกาเหนือและที่อ่ืนๆ ซึ่งการ
เกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมาจากปัจจัยหลายประการที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ
เช่น การที่รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นขณะที่กษัตริย์อ่อนแอลง ชนชั้นน าทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะท า
ตามข้อเรียกร้องของประชาชน การคมนาคมที่สะดวกขึ้นและความสัมพันธ์ทางการค้าได้เชื่อมโยง
ผู้คนที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน การอ่านออกเขียนได้ เริ่มแพร่หลายและสื่อมวลชนชนิดใหม่ๆ ท าให้
ผู้คนที่อยู่ในพื้นท่ีที่แยกจากกันมีความรู้สึกร่วมกัน 

2. การสื่อสารทางการเมืองที่ได้รับการศึกษาในฐานะศาสตร์นั้น เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของสื่อ
โทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ 1950 เพราะพลังอ านาจของสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อผู้ที่รับชม 
ท าให้นักการเมืองมองเห็นช่องทางของการสื่อสารที่ส าคัญนี้ จึงหยิบมาใช้ในทางการเมือง โดย
การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองในฐานะศาสตร์นั้น พยายามที่จะอธิบายกระบวนการ
สื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ตัวข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสาร เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสื่อการกับการเมือง 

3. กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามบริบทและเงื่อนไขของ
สถานการณ์ รวมถึงประเด็นที่ต้องการสื่อสารกับรัฐบาลหรือสาธารณชนด้วย กล่าวคือ การก าหนด
กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของภาคพลเมืองต้องไม่จ ากัดกรอบอยู่กับการใช้กลยุทธ์เดิม 
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เพราะเมื่อสภาวการณ์หรือบริบทแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะท าให้กลยุทธ์ที่เคยใช้
แล้วประสบความส าเร็จไม่สามารถน ามาใช้ในบริบทแวดล้อมใหม่ก็เป็นได้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความเป็นมาและพัฒนาการของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายแนวคิด/ทฤษฎีและนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้ 
3. อธิบายอิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะได้ 
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ตอนที่ 11.1 

ความเป็นมาและพัฒนาการของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชน
ท้องถิ่น 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

 

หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 11.1.1 ความเป็นมาของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 เรื่องท่ี 11.1.2 พัฒนาการของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 

แนวคิด 
1. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่เพ่ิงเกิดขึ้นภายใต้รัฐชาติสมัยใหม่ เนื่องด้วยการ

เคลื่อนไหวในสังคมศักดินาหรือกึ่งศักดินาซึ่งเป็นสังคมก่อนรัฐชาติสมัยใหม่นั้น การเคลื่อนไหวทาง
สังคมจะมีลักษณะของปฏิบัติการรวมหมู่ (collective action) ที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวและจุด
มุ่งเน้นของปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการรวมหมู่ก่อนการมีรัฐชาติ
มักจะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ขนาดเล็กระดับท้องถิ่นในสังคมศักดินาหรือกึ่งศักดินา 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 3 กระแส คือ ทฤษฎีพฤติกรรม
รวมหมู่ ทฤษฎีการระดมทรัพยากร และทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ โดย
ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่นั้น เกิดขึ้นภายใต้บริบทของสังคมที่ผู้คนเผชิญกับความขัดแย้ง ความ
ว้าวุ่นทางสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่ไม่ปกติ ช่วงราว
ทศวรรษที่ 1940-1950 ในขณะที่ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 อัน
เป็นบริบทการเติบโตขึ้นของขบวนการทางสังคมที่ลุกขึ้นมาท้าทายสภาพสังคมที่ด ารงอยู่ เช่น 
ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิพลเมือง ขบวนการต่อต้านสงคราม ขบวนการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ส่วน
ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่นั้น ให้ความหมายขบวนการทางสังคมในฐานะที่
เป็นตัวกระท าการทางสงคม (social agent) หรือตัวแสดงในลักษณะการกระท ารวมหมู่เพ่ือตอบ
โต้ปัญหาและความขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมอุตสาหกรรมและน าไปสู่สังคมที่ดีกว่า 

 

วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาตอนที่ 11.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความเป็นมาของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้ 
 2. อธิบายพัฒนาการของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้ 
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เรื่องที่ 11.1.1 ความเป็นมาของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 
 การเมืองภาคพลเมือง (Civic Politics) หรือการเมืองภาคประชาชน (People Politics) เป็นการเมือง
ที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่างๆ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการร้องเรียกให้รัฐด าเนินนโยบายตาม
ความต้องการของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้การเมืองภาคพลเมืองเป็นหนึ่งใน
กลไกส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะท าให้ประชาชนตระหนักและห่วงแหนสิทธิและเสรีภาพของ
ตน ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและชุมชนท้องถิ่น หากแต่การสร้างและพัฒนาให้ประชาชนเกิดความรู้และความ
เข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองนั้น จ าเป็นต้องมีกลไกในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งการสื่อสารทางการเมืองก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งกลุ่มประชาสังคมหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในรูปแบบต่างๆ ได้น ามาใช้เป็นกลไกในการสื่อสารกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 

 การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละ
ประเด็น อีกทั้งยังมีความแตกต่างหลากหลายในด้านรูปแบบและวิธีการ ดังจะเห็นได้จากรูปแบบและวิธีการ
รณรงค์ การเคลื่อนไหวทางสังคม การสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลัก และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็น
ต้น ดังนั้นเนื้อหาในหน่วยนี้จึงมุ่งที่จะน าเสนอความเป็นมาและพัฒนาการของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชน
ท้องถิ่น แนวคิดทฤษฎีและนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น และอิทธิพลของ
การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการสื่อสาร
ทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม
การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยคือการปกครองที่ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองผ่านระบบการเลือกตั้ง อีกท้ังยังให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในการชุมนุมหรือเคลื่อนไหว
ทางสังคมเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น
การเคลื่อนไหวทางสังคมจึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยที่มีพัฒนาการ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมิได้จ ากัดกรอบเฉพาะประเด็นทางการเมืองเพ่ือช่วงชิงอ านาจรัฐหรือการกดดัน/
ขับไล่รัฐบาลเท่านั้น หากแต่การเคลื่อนไหวทางสังคมได้พัฒนาและขยายอาณาบริเวณสู่การเคลื่อนไหวเชิง
สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือชูเอกลักษณ์/ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตนเป็นส าคัญ เช่น เพศ ผิวสี หรือความ
เชื่อทางศาสนา เป็นต้น ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้ก็น าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง
ใหม่ในสังคมปัจจุบัน ไม่น้อยไปกว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจหรือความขัดแย้งทางการเมืองดังที่ผ่านมาใน
อดีต (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540: 9) โดยการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะดังกล่าวถูกเรียกขานกันใน
แวดวงวิชาการว่าเป็น “การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่” (New Social Movement) เช่น ขบวนการ
ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ ขบวนการสันติภาพ ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขบวนการเรียกร้อง
สิทธิต่างๆ อย่างขบวนการสิทธิสตรี หรือขบวนการสิทธิของคนรักร่วมเพศ เป็นต้น (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 
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2540: 1) ดังนั้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มุ่งเน้นประเด็นปัญหาเฉพาะด้านจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การเมืองภาคประชาชนที่ต้องการเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือการยื่นข้อเสนอต่างๆ ตามความ
ต้องการของกลุ่มตน เช่น กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่มคนรักร่วมเพศ หรือกลุ่มแรงงาน เป็นต้น การเมืองภาค
ประชาชนจึงไม่จ ากัดกรอบอยู่เฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น 
 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ หรือ
ขบวนการประชาสังคมจึงมีความเก่ียวข้องกับมโนทัศน์เรื่อง “ประชาสังคม” “ความเป็นการเมือง” “ความเป็น
พลเมือง” และ “สิทธิในการไม่เชื่อฟังรัฐของประชาชน” รวมถึงการสร้างสิ่งที่ เรียกว่า “คุณธรรมแบบ
พลเมือง” (Civic Virtue) ขึ้นมา ซึ่งตามความคิดของฮันน่า อะเร็นดท์ (Hannah Arendt) มองว่าการเมืองเป็น
เรื่องของคุณธรรม (politics is virtue) หากแต่คุณธรรมในทัศนะของฮันน่า อะเร็นดท์ ไม่ใช่แค่เรื่องของความ
ชั่วร้าย สกปรก และผลประโยชน์อย่างที่นิยมมองกันในปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณธรรมของอะเร็นดท์เป็นคุณธรรม
ที่เน้นความอดทนอดกลั้นและเคารพ ยอมรับ และอยู่ร่วมกันกับความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติ (ไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540: 66-67) คุณธรรมแบบพลเมืองดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในพ้ืนฐานส าคัญของการสร้าง
ความเป็นพลเมืองในสังคมเสรีประชาธิปไตยที่ต้องตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพลเมือง
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
 ในส่วนของค าว่า “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” เป็นค าที่เริ่มใช้ในทศวรรษ 1840 แต่เริ่มปรากฏ
และกลายเป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการครั้งแรกในหนังสือที่มชีื่อว่า “History of the Social Movement 
in France from 1789 until the Present” ของลอเรนซ์ ฟอน ชไตน์ (Lorenz von Stein) นักสังคมวิทยา
ชาวเยอรมันซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1850 ซึ่งเห็นว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มี
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่เพ่ิง
เกิดขึ้นภายใต้รัฐชาติสมัยใหม่ เนื่องด้วยการเคลื่อนไหวในสังคมศักดินาหรือกึ่งศักดินาซึ่งเป็นสังคมก่อนรัฐชาติ
สมัยใหม่นั้น การเคลื่อนไหวทางสังคมจะมีลักษณะของปฏิบัติการรวมหมู่ (collective action) ที่มรีูปแบบการ
เคลื่อนไหวและจุดมุ่งเน้นของปฏิบัติการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการรวมหมู่ก่อนการมีรัฐ
ชาติมักจะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ขนาดเล็กระดับท้องถิ่นในสังคมศักดินาหรือกึ่งศักดินา หากแต่เมื่อต าแหน่งแห่ง
ที่มาของอ านาจ อภิสิทธิ์ และทรัพยากร เคลื่อนย้ายไปสู่รัฐรวมศูนย์ขนาดใหญ่ ขอบเขตและจุดเน้นของการ
ปฏิบัติการรวมหมู่ก็ขยายตัวตามไปด้วยเช่นกัน (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2560: 1) 

จอห์น มาร์คอฟ (John Markoff) มองว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบที่รู้จักกันในปัจจุบัน เริ่ม
เกิดขึ้นและขยายตัวในอังกฤษในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 จนกระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงได้
แพร่หลายไปในยุโรป อเมริกาเหนือและที่อ่ืน ๆ ซึ่งในทัศนะของมาร์คอฟ การเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมมาจากปัจจัยหลายประการที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิเช่น การที่รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นขณะที่กษัตริย์
อ่อนแอลง ชนชั้นน าทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะท าตามข้อเรียกร้องของประชาชน การคมนาคมที่สะดวกขึ้น
และความสัมพันธ์ทางการค้าได้เชื่อมโยงผู้คนที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน การอ่านออกเขียนได้ เริ่มแพร่หลายและ
สื่อมวลชนชนิดใหม่ๆ ท าให้ผู้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่แยกจากกันมีความรู้สึกร่วมกัน ขณะที่ชาร์ลส์ ทิลลี (Charles 
Tilly) ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของทุนนิยม การกลายเป็นเมือง (urbanization) การกลายเป็นกรรมกร 
(proletarianization) การสร้างรัฐ (state building) และความเชื่อของยุคเรืองปัญญา (enlightenment) ซึ่ง
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เป็นภูมิปัญญาของความทันสมัยที่เชื่อว่าสังคมเป็นผลผลิตของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถเข้าแทรกแซงและ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ จนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (สมชัย ภัทรธ
นานันท์, 2560: 2-3) จนกระทั่งน ามาซึ่งการรณรงค์และเรียกร้องให้พลเมืองตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพที่
อาจจะถูกริดรอนจากการใช้อ านาจรัฐ และขยายตัวสู่การจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่
แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละบริบทของสังคม เช่น การเคลื่อนของสหภาพแรงงานเพ่ือปกป้องสิทธิของ
ชนชั้นกรรมาชีพ การเคลื่อนไหวต่อต้านระบบทุนนิยม และการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือต่ อต้านการ
ขยายตัวของเมือง เป็นต้น 

เนื่องด้วยในทางทฤษฎีแล้วนั้น การเมืองภาคประชาชนคือการเมืองแบบมีส่วนร่วมของพลเมือง 
(Participatory Democracy) ซึ่งครอบคลุมทั้งการเคลื่อนไหวของสาธารณชนทั่วไปในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายหรือกิจการสาธารณะ และการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะกลุ่มเพ่ือแสดงสิทธิในการ
ก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง หรือเพ่ือยับยั้งการกระท าของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขา จากค า
นิยามข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการเมืองภาคประชาชนเป็นเรื่องของการใช้สิทธิพ้ืนฐานในระบอบการเมืองเปิด ซึ่ง
หมายถึงว่าระบอบการเมืองที่จะรับรองสิ่งนี้ได้จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขอย่างน้อย 2 ประการ  คือ ประการแรก 
จะต้องมีการด ารงอยู่ของพ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) ส าหรับการแสดงความเห็นอย่างเสรีของสาธารณชน 
อันได้แก่ เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลหรือหมู่คณะในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมและลักษณะถูกผิดดีชั่วในสังคมการเมือง และประการที่สอง จะต้องมี
การยอมรับโดยกฎหมายถึงสิทธิในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนหมู่เหล่าต่างๆ ที่กระท าโดย
สันติ ตั้งแต่สิทธิในการประชุม การชุมนุมประท้วง ไปจนถึงการนัดหยุดงาน หรือการปฏิเสธค าสั่งรัฐ (เสกสรรค์ 
ประเสริฐกุล, 2557: 104) 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น จุดเริ่มต้นของการเมืองภาคประชาชนที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั้น 
อาจจะชี้ชัดลงไปค่อนข้างยากว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด ทั้งนี้เนื่องจากการต่อสู้ของประชาชนที่ต่อต้านการใช้อ านาจ
ของรัฐนั้นมีมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยอยู่ภายใต้ระบอบไพร่/ขุนนางจนถึงสมัยเผด็จการทหาร และในอีกด้าน
หนึ่งการจัดตั้งรวมตัวของประชาชนเพ่ือการดูแลตนเองก็มีมานานมากเช่นกัน อย่างไรก็ดี ถ้าเราเคร่งครัดตาม
ค านิยามของการเมืองภาคประชนดังกล่าวข้างต้น และเห็นว่าการเมืองภาคประชาชนเป็นแนวคิดใหม่ที่เน้น
การจ ากัดอ านาจรัฐไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของฝ่ายประชาชนแล้วนั้น อาจจะต้องถือเอา
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นหมุดหมายส าคัญของการก่อรูปการเมืองภาคประชาชนในประเทศไทย 
เนื่องด้วยกรณีดังกล่าว ทั้งกลุ่มแกนน าและประชาชนจ านวนมหาศาลที่เข้าร่วมการต่อสู้กับระบอบอ านาจนิยม
มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะขึ้นกุมอ านาจรัฐ หากมุ่งผลักดันให้มีการเปลี่ยนระบอบการเมืองจากแบบปิดเป็นแบบ
เปิด และในการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้เป็นแบบประชาธิปไตยนั้น ได้รวมถึงการเปิดพ้ืนที่สาธารณะส าหรับ
แสดงความคิดเห็นของฝ่ายประชาชนไว้ด้วย (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2557: 153) 

หากแต่ถ้าพิจารณาเฉพาะการปรากฏขึ้นของค าว่า “การเมืองภาคประชาชน” แล้วนั้น จากการ
ตรวจสอบหลักฐานที่มีการผลิตขึ้นโดย “นักกิจกรรมทางการเมือง” พบว่า ค าว่าการเมืองภาคประชาชนเพ่ิง
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ปรากฏขึ้นใน “จดหมายข่าว ครป.” 1 ฉบับ “ต้อนรับกระแสปฏิรูปการเมือง” เมื่อ พ.ศ. 2538 จากบทความที่
มีชื่อว่า “การเมืองภาคประชาชน” ของเดช พุ่มคชา เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย 
(ครป.) ในขณะนั้น เพ่ืออธิบายปัญหาความเดือดร้อนและการเคลื่อนไหวของประชาชนในภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเวลานั้น จากนั้นจึงเข้าสู่แวดวงนักวิชาการที่เป็นนักกิจกรรมและบนหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงการรณรงค์ให้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้ท าการเคลื่อนไหวในนาม
ของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดการเมืองภาคประชาชนได้กลายเป็น “ทางเลือก-ทางออก” ของ
ปัญหาระบอบการเมืองการปกครองไทย (ดูรายละเอียดใน อุเชนทร์ เชียงเสน, 2561: 30-31) ในช่วงเวลานั้น 

ดังที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เขียนบทความชื่อ “การเมืองภาคประชาชน” ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 
ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2540 เพ่ือสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 
โดยให้ค านิยามว่า “การเมืองภาคประชาชนในความหมายกว้างที่สุด คือการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน
ในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่องค์กรเอกชนขนาดใหญ่” ทั้งนี้ 
ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนสามารถที่จะแสดงได้อย่างเปิดเผยและถูกน าไปเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการตัดสินใจ แม้แต่การจัดการทางการเมืองเรื่องต าแหน่ง เช่น การจัดตั้งหรือล้มรัฐบาล ประชาชนก็
สามารถมีบทบาทในการเมืองภาคประชาชนได้ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือในการเมืองภาคประชาชน คนเดิม
หมากเกมทางการเมืองคือ “ประชาชน” ไม่ใช่นักการเมืองเพียงฝ่ายเดียว โดย “การกดดันกลไกรัฐให้
ด าเนินการตามที่ตนต้องการคือหัวใจของการเมืองภาคประชาชน” ทั้งนี้เหตุผลส าคัญในการสนับสนุนร่าง
รฐัธรรมนูญฉบับดังกล่าวนั้น เนื่องจากเห็นว่าได้สร้างกลไกให้การเมืองภาคประชาชนมีที่ท างานของตนเองตาม
รัฐธรรมนูญ ผ่านกลไก และมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดเวทีการเมืองภาคประชาชนที่เป็น
ทางการ เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเอ้ืออ านวยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนทางอ้อมผ่าน
สถาบันทางการเมืองหลักคือการเลือกตั้ง ท าให้การเมืองภาคประชาชนแทบจะไม่มีบทบาทในกระบวนการ
ตัดสินใจอะไรเลย (อุเชนทร์ เชียงเสน, 2561 : 34-35) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้การเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนในนามของการเมืองภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น 

ดังนั้น การเมืองภาคประชาชนจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ะละประเด็นและวิธีการเคลื่อนไหว
เพ่ือผลักดันให้ประเด็นของตนได้รับความสนใจและถูกน าไปก าหนดนโยบาย แต่กระนั้น ข้อถกเถียงส าคัญก็คือ 
รูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือการจัดตั้งขบวนการในลักษณะใด จึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหว
ของการเมืองภาคประชาชน 

                                                 

 1 ครป. ย่อมาจาก “คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย” เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ด้านประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 ให้
เป็นประชาธิปไตย ซึ่งได้ยุติบทบาทลงเมื่อ พ.ศ. 2526 แต่เมื่อเกิดรัฐประหารโดยคณะ รสช. ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2534 องค์กรสิทธิมนุษยชนองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และนักศึกษาจึงได้กลับมารวมตัวกันรื้อฟื้นครป. ขึ้นมาอีกครั้ง
หนึ่ง โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือการติดตามและรณรงค์เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 เป็นประชาธิปไตย ดูรายละเอียดใน 
http://network.nhrc.or.th/organizations/view/694 
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นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เสนอว่า เงื่อนไขจ าเป็นของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเป็น “การเมืองภาค
ประชาชน” นั้น ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ 

1) การเคลื่อนไหวทางการเมือง “ภาคประชาชน” ต้องจัดองค์กรให้เป็นลักษณะแนวราบ โดยมี
สมัชชาคนจนเป็นตัวแบบ นอกจากแต่ละคน แต่ละองค์กรจะเข้าร่วมกันเคลื่อนไหวโดยสมัครใจแล้ว ก็ยังด ารง
รักษาอัตลักษณ์ ผลประโยชน์ เป้าหมายของตนไว้ ด้านการน า ไม่มี “แกนน า” ที่เป็นกลุ่มก้อนจ านวนน้อยท า
หน้าที่ตัดสินใจว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร แต่ “แกนน า” คือตัวแทนของกลุ่มองค์กรที่เคลื่อนไหว ร่วมกัน
คิดและตัดสินใจในการเคลื่อนไหว และทุนในการเคลื่อนไหวนั้นจะต้องช่วยระดมกันเอง 

2) การเคลื่อนไหวในลักษณะ “การเมืองภาคประชาชน” มีลักษณะลื่นไหนอย่างอิสระ กลุ่มองค์กร
หรือบุคคลจะเข้าร่วมหรือออกจากการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสรเสรี ไม่มีฐานะแตกต่างระหว่างผู้เข้าร่วมแต่แรก
หรือเข้าร่วมในภายหลัง แม้แต่เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็สามารถลดหย่อนได้ในการเจรจา 

3) การดื้อแพ่งหรือ “อารยะขัดขืน” เป็นอาวุธส าคัญของ “การเมืองภาคประชาชน” เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมไร้อ านาจการเงิน ไร้สื่อของตนเอง ไร้ความเข้าใจของสาธารณชน จึงบังคับหรือก าหนดให้ต้องใช้
ยุทธวิธีดังกล่าวในการเคลื่อนไหว (อุเชนทร์ เชียงเสน, 2561: 36-37) 

นอกจากนั้น ยังอาจแบ่งประเภทการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้ออกเป็น 4 
ทิศทางด้วยกัน ทว่าการแบ่งเช่นนี้ไม่ได้ตายตัวมากนัก เพราะการเคลื่อนไหวทั้ง 4 ทิศทางสามารถทาบซ้อนกัน
และในบางกรณีก็อาจมีการยกระดับจุดมุ่งหมายหรือแปรเปลี่ยนเข้าหากันได้ โดยทิศทางการเคลื่อนไหวเหล่านี้ 
ได้แก่ 

 1) การเคลื่อนไหวร้องทุกข์ หรือเรียกร้องให้รัฐเข้ามาแก้ปัญหาที่ไม่ได้รับการเหลียวแล 
 2) การเคลื่อนไหวที่มุ่งตรวจสอบกระบวนการใช้อ านาจรัฐ 
 3) การประท้วงอ านาจรัฐและเรียกร้องให้ถ่ายโอนอ านาจที่รัฐเคยมีมาเป็นของประชาชน 
 4) การร่วมมือเชิงวิพากษ์ (Critical Cooperation) กับรัฐ หรือเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรร 

(Constructive Engagement) เพ่ือเบียดแย่งพ้ืนที่ ในกระบวนการใช้อ านาจมาเป็นของประชาสังคม 
(เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2557: 169) 

โดยในส่วนชุมชนท้องถิ่นนั้น ก็ได้มีการใช้การเมืองภาคประชาชนเป็นกลไกในการเคลื่อนไหวใน
ประเด็นปัญหาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างเข่ือน ราคาสินค้าเกษตร การปกป้องพ้ืน
ป่า การเสนอแนวคิดป่าชุมชน ฯลฯ นอกจากนั้นการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองไทยภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไม่เพียงแต่ท าให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาค
ประชาชนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้น หากแต่ยังให้ความส าคัญกับ “สิทธิชุมชน” อีกด้วย โดยได้มีการ
บัญญัตริรับรอง “สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ไว้ในมาตรา 46 และมาตรา 56 ดังนี้ 

“มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 “มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ  การศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อ่ืนของรัฐ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง” 

แต่กระนั้น สิทธิชุมชนก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับสังคมไทยและสังคมเอเชีย เนื่องด้วยแนวคิดสิทธิชุมชน
เป็นทั้งอุดมการณ์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนในวิถีเอเชีย สิทธิชุมชนจึงเป็นทั้งรากฐาน อุดมการณ์ 
วิถีปฏิบัติ และกฎหมายท้องถิ่นที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมยังคงยึดถือเป็นแกนกลางของการด ารงชีวิตของคน
สังคมไทย ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้สิทธิชุมชนเป็นสิ่งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ เนื่องจากมีรัฐธรรมนูญรองรับสิทธิ
ดังกล่าวไว้แล้ว แต่การณ์กลับปรากฏว่า ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมจ านวนมาก ก าลังเผชิญปัญหา
การถูกละเมิดสิทธิชุมชนอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่รัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายและตัดสินใจจากเบื้องบน โดยมิได้ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การก าหนดวิถีด าเนินชีวิตของตนเอง ส่งผลให้ภาคประชาชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ของไทยก าลังถูกละเมิดทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการละเมิดกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศ
ไทยได้ลงนามให้สัตยาบันไว้กับองค์การสหประชาชาติแล้วอย่างเป็นทางการ (ชลธิรา สัตยาวัฒนา, 2546: 41-
42) ดังนั้น จึงน ามาสู่การเคลื่อนไหวทางการของชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อเรียกร้องความเป็น
ธรรมอันเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิชุมชนจากรัฐหรือกลุ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนินการ
ต่างๆ ตามเจตจ านงของคนในชุมชนได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากการใช้อ านาจภายนอกชุมชนมาละเมิด 
ครอบง า และกดข่ี โดยไม่มีการค านึงถึงสิทธิชุมชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนในชุมชน 

การเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งถูกน ามาใช้เป็นกลไกในการเรียกร้อง
และต่อต้านการใช้อ านาจรัฐที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิทางการเมืองและสังคม อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นกลไกในการ
ผลักดันให้รัฐด าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอีกด้วย 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 11.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่องท่ี 11.1.1 
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เรื่องที่ 11.1.2 พัฒนาการของการศึกษาการเมืองภาคพลเมืองและ
ชุมชนท้องถิ่น 
 
 การศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองเริ่มพัฒนาขึ้นในแวดวงวิชาการของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ช่วงหลังคริสต์ศทวรรษที่ 20 ซึ่งกลุ่มแนวคิดแรกที่ถูกเสนอขึ้นเพ่ือใช้ในการศึกษาการเคลื่อนไหวทาง
สังคมและการเมืองทางสังคมยุคแรก คือ “ตัวแบบคลาสสิค” (Classical Model) แม้ว่าแนวคิดของนักคิดคน
ต่างๆ ในกลุ่มนี้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่กระนั้น ตัวแบบคลาสสิคก็มีลักษณะส าคัญร่วมกันหลาย
ประการ กล่าวคือ ประการแรก เห็นว่าพฤติกรรมรวมหมู่ (collective behavior) ที่มีความหลากหลาย
สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะเดียวกัน ดังนั้น ความตื่นตระหนก ความคลั่งไคล้ ฝูงชน และขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมจึงสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยค าอธิบายชุดเดียวกัน ประการที่สอง พฤติกรรมรวมหมู่เป็นสิ่ง
ที่ผิดปกติที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโครงสร้างของสถาบันต่างๆ ในสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไร้รูปแบบ 
ปราศจากแบบแผน ไร้รูปพรรณสัณฐาน และท านายไม่ได้ ประการที่สาม พฤติกรรมรวมหมู่เป็นปฏิกิริยาต่อ
ความตึงเครียดและการแตกสลายของสังคม ซึ่งการแตกสลายดังกล่าวจะน าไปสู่ความภาวะผิดปกติในปัจเจก
บุคคล ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ในรูปแบบต่างๆ ประการที่สี่ สาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมรวมหมู่มี
รากเหง้าอยู่ในปัจเจกบุคคลผู้เผชิญกับความไม่พอใจและความวิตกกังวลรูปแบบต่างๆ ประการที่ห้า พฤติกรรม
รวมหมู่เป็นปัญหาทางจิตวิทยามากกว่าการเมือง ประการที่หก พฤติกรรมรวมหมู่เป็นพฤติกรรมที่คุกคาม 
อันตราย สุดโต่ง หรือไร้เหตุผล และประการสุดท้าย ความเชื่อร่วมกัน (shared beliefes) เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การก่อก าเนิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและพฤติกรรมรวมหมู่
รูปแบบอื่นๆ (ดรูายละเอียดใน สมชัย ภัทรธนานันท์, 2560: 16) 
 ดังนั้น ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behaiviro Theory) จึงวางอยู่บนสมมติฐานเบื้องต้น
หลายประเด็น หากแต่ก็มีแนวคิดพ้ืนฐานที่เป็นเอกภาพกันหลายประการ ดังนี้ 
 ประการแรก พฤติกรรมรวมหมู่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีลักษณะของความเป็นสถาบันที่ลงหลักปักฐาน ปรากฏ
ขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว ไม่มีแบบแผน-รูปร่าง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะผันแปรไปแค่ไหน อย่างไร อันเป็น
สิ่งที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการและจังหวะก้าวของสิ่งที่อยู่ในวิถีประจ าวันทางสังคม 
 ประการที่สอง พฤติกรรมรวมหมู่สามารถท าความเข้าใจได้ว่า คือ ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อความเขม็งตึง
ด้านโครงสร้าง และ/หรือสภาวการณ์ว้าวุ่นทางสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานกระตุ้นให้ผู้คนกระท าร่วมกัน ดังเช่น 
สภาวะไร้ระเบียบ (break-down) ซึ่งถูกทึกทักว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะไร้บรรทัดฐาน และในทาง
กลับกันก็เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดแบบแผนที่หลากหลายของพฤติกรรมรวมหมู่ 
 ประการที่สาม ปัจจัยเชิงเหตุโดยตรงที่ท าให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ มีรากฐานอยู่ที่ “ปัจเจกบุคคล” 
(individuals) ผู้ซึ่งประสบกันสภาวะว้าวุ่นใจ ความไม่พอใจ หรือความขัดข้องใจในหลากหลายรูปแบบ 
 ประการสุดท้าย ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่มีแนวโน้มที่จะมองการกระท ารวมหมู่ว่าเป็นพฤติกรรมที่
อันตราย เพราะทั้ง “เบี่ยงเบน” (deviant) ไปจากระเบียบ-โครงสร้างของสังคมเดิม และคุกคามต่อระเบียบ-
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โครงสร้างนั้นด้วย อีกทั้งยังเป็นพฤติกรรมแบบสุดขั้ว ไร้เหตุไร้ผล ฯลฯ ดังนั้น กรอบการวิเคราะห์จึงมีลักษณะ
กีดกันและปฏิเสธว่า อาจมีการกระท าร่วมที่มีลักษณะสร้างสรรค์และมีจุดหมายที่ชัดเจน (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 
2552: 60-61) 
 หากแต่ในทศวรรษที่ 1970 ตัวแบบคลาสสิคถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยแนวคิดการระดม
ทรัพยากร ท าให้แนวคิดดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ดังนั้น ในต้นทศวรรษ 1980 จึงไม่มีการกล่าวถึงตัวแบบ
คลาสสิคในการศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมอีกเลย กระทั่งกลางทศวรรษ 1980 จึงดูเหมือนว่าตัวแบบ
คลาสสิคได้สูญหายไปจากแวดวงวิชาการท่ีศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคม 
 ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) เกิดขึ้นในทศวรรษ 1970 เพ่ือเสนอ
มุมมองใหม่ในการวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยทฤษฎีการระดมทรัพยากรถูกเสนอขึ้นภายใต้
บริบทที่สหรัฐอเมริกาที่มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ 1960 หากแต่ในช่วงเวลาดังกล่าว  
การต่อสู้ในต่างประเทศของขบวนการปลดปล่อยประชาชาติและขบวนการต่อต้านการล่าอาณานิคมได้จุด
ประกายให้แก่การต่อสู้ของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวด าภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การต่อสู้
ดังกล่าวที่เริ่มขึ้นในทศวรรษ 1950 ในรัฐทางใต้ได้ค่อยๆ ขยายและพัฒนาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ระดับชาติในที่สุด ขบวนการต่อสู้เพ่ือสิทธิของคนผิวด าได้กระตุ้นให้เกิด “การไหล่บ่าของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม” (cascade of social movement) อีกท้ังนักศึกษาผิวขาวที่ได้รับผลสะเทือนจากการต่อสู้ดังกล่าว
ก็ได้จัดตั้งขบวนการเสรีภาพในการพูด (Free Speech Movement) และขบวนการนักศึกษาเพ่ือสังคม
ประชาธิปไตย (Students for a Democracy Society) ซึ่งต่อมาได้พัฒนากลายเป็นขบวนการต่อต้าน
สงครามใน ค.ศ. 1970 การปฏิบัติการเหล่านี้ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
ประเด็นอื่นๆ อีกหลายด้านที่ส าคัญ เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิสตรี ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสิทธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวจึง
เป็นการโตกลับการเลือกปฏิบัติที่ กดขี่  (oppressive discrimination) การขยายตัวของลัทธิทหาร 
(militarism) การครอบง าของระบบราชการ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการรุกล้ าเข้ามาในชีวิต
ส่วนตัวของทุนนิยม (ดูรายละเอียดใน สมชัย ภัทรธนานันท์, 2560: 42-43) ปรากฏการณ์ดังกล่าวยิ่งตอกย้ าให้
เห็นว่า การศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวแบบคลาสสิกเสนอ เพราะการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในลักษณะดังกล่าวไม่ควรถูกจ าแนกไว้รวมกับพฤติกรรมรวมหมู่ในรูปแบบอ่ืนๆ เนื่องด้วยขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมด าเนินไปอย่างมีจุดหมายและน ามาสู่ความคลี่คลายความตึงเครียดทางสังคม โดยไม่ได้
เป็นพฤติกรรมรวมหมู่ที่เกิดจากความคลั่งไคล้ ตื่นตระหนก และก่อให้เกิดอันตรายเฉกเช่นการอธิบายของตั ว
แบบคลาสสิคแต่อย่างใด 
 การวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านทฤษฎีการระดมทรัพยากรปรากฏครั้งแรกในงานที่มี
ชื่อว่า “Protest as a Political Resource” ของไมเคิล ลิปสกี (Micheal Lipsky) ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1968 
ลิปสกีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) ที่เสนอว่าระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้คน
ทุกกลุ่มในสังคมเข้าถึงอ านาจได้โดยผ่านการต่อรองกันอย่างเท่าเทียม เหตุเพราะ ลิปสกีเห็นว่ามีคนหลายกลุ่ม
ไร้ซึ่งอ านาจและไม่สามารถมีอิทธิพลต่อระบบการเมืองได้ อย่างไรก็ดี พวกเขาเหล่านั้นมีทรัพยากรที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง นั่นคือการประท้วง จึงท าให้พวกเขากลายเป็นผู้มีบทบาททางการเมืองได้ โดยลิปสกีได้ชี้ให้เห็น
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ว่าการประท้วงของเหล่าบรรดาคนจนไม่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐโดยตรง พวกเขา
จ าเป็นต้องระดมพลังบุคคลที่สามมาสนับสนุน การสนับสนุนอย่างแข็งขันของสาธารณชนได้กลายเป็นแรง
กดดันต่อนักการเมือง น าไปสู่การปรับนโยบายให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนจน ดังนั้นการประท้วงจึง
เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงสนับสนุนจากพันธมิตรผู้ซึ่งมีอิทธพลในสังคม โดยลิปสกีพบว่าการประท้วงเพียง
ล าพังของคนจนส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบความส าเร็จ หากแต่ความส าเร็จเป็นผลมาจากการเข้าถึงทรัพยากร 
เช่น ผู้น าที่มีความสามารถ ผู้เข้าร่วมที่มั่นคงเด็ดเดี่ยว และการสนับสนุนทางการเงิน (ดูรายละเอียดใน สมชัย 
ภัทรธนานันท์, 2560: 45) แนวทางการวิเคราะห์ของลิปสกีจึงก่อให้เกิดมุมมองใหม่ในการท าความเข้าใจการ
เคลื่อนไหวทางสังคมได้ในอีกมุมหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทาง
สังคมได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 ถึงแม้ว่าการเน้นความส าคัญของทรัพยากรจากภายนอกจะเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของทฤษฎี
การระดมทรัพยากร แต่ในขณะเดียวกันก็มีการย้ าถึงความส าคัญของเครือข่ายที่เกิดขึ้นภายในชุมชนว่าเป็น
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้คน โดยแอนโธนี่ โอเบอร์สกอลล์ (Anthony 
Oberschall) ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนที่ด้านหนึ่งผู้คนภายในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ในอีกด้านหนึ่ง
ไม่มีความเชื่อมโยงกับชนชั้นน าของสังคม จะเอ้ือต่อการก่อตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพราะใน
สภาวะเช่นนี้ คนจนไม่ค่อยมีช่องทางที่จะท าให้ชนชั้นน าท าตามข้อเรียกร้อง  นอกจากการชุมนุมประท้วง 
ขณะเดียวกันชนชั้นน าก็ไม่มีวิธีการควบคุมอ่ืนนอกจากการใช้ก าลัง ดังนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกัน คนจนซึ่ง
ค่อนข้างจะเป็นอิสระจากการควบคุมของชนชั้นน าย่อมเข้าร่วมกับขบวนการทางสังคมได้ง่าย นอกจากนี้ การ
ไม่มีความเชื่อมโยงกับชนชั้นน ายังท าให้ไม่มีการดึงดูดเอาผู้ที่มีความสามารถในหมู่คนจนไปรับใช้ชนชั้นน า ท า
ให้พวกเขายังเป็นทรัพยากรของคนจนต่อไป สอดคล้องกับความเห็นของชาร์ลส์ ทิลลี (Charles Tilly) ที่มอง
ว่า ศักยภาพในการระดมพลังของกลุ่มส่วนใหญ่ก าหนดโดยระดับความเป็นองค์กรของกลุ่มที่ด ารงอยู่ก่อนที่จะ
เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งนี้เพราะกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ที่เข้มข้นร่วมกันและมีเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่แน่นหนาภายในหมู่สมาชิกย่อมมีการจัดตั้งในระดับสูง ดังนั้นจึงมีความพร้อมในการระดมพลัง 
โดยเครือข่ายที่เอ้ือต่อการก่อตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีอยู่สองประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ 
องค์กรชุมชน (communal organization) องค์กรประเภทนี้เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันผ่านความสัมพันธ์เชิ ง
ประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานและมีนัยเชิงสัญลักษณ์และศีลธรรม เช่น ศาสนา วัฒนธรรม หรือชาติพันธุ์ 
ประเภทที่สอง คือ องค์กรเชิงสมาคม (association organization) ซึ่งเป็นการรวมตัวที่เป็นแบบแผน มีความ
ผูกพันที่สะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม เช่น สหภาพแรงงาน พรรคการเมือง หรือองค์กรอาสาสมัครอ่ืนๆ 
(ดูรายละเอียดใน สมชัย ภัทรธนานันท์ , 2560 : 52-53) แต่กระนั้น ทฤษฎีการระดมทรัพยากรก็ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนในการนิยามว่า ทรัพยากรที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
มีแต่เพียงการนิยามกว้างๆ เช่น การประท้วง การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น จึงท า
ให้ทฤษฎีดังกล่าวยังมีจุดอ่อนในบ้างด้านในการน ามาใช้ในการท าความเข้าใจหรือการวิเคราะห์ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม 
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 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory) มีมุมมองที่แตกต่าง
จากทฤษฎีการระดมทรัพยาการ เนื่องด้วยทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองไม่เชื่อ ว่าการก่อก าเนิด การ
ขยายตัว และความตกต่ าของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดจากการมีหรือไม่มีทรัพยากร หากแต่มาจาก
การมีหรือไม่มีโอกาสทางการเมืองมากกว่า ด้วยเหตุนี้ ปีเตอร์ ไอซิงเกอร์ (Peter Eisinger) จึงได้เขียนบทความ
ที่มีชื่อว่า “The Conditions of Protest Behavior in American Cities” เพ่ือเสนอแนวคิดโครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง ซึ่งแวดล้อมไปด้วยบริบทต่างๆ ทั้งโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นทางการ สถานการณ์ทั่วไป
ของการตอบสนองของรัฐบาล โครงสร้างทางสังคม และเสถียรภาพทางสังคม โดยไอซิงเกอร์ได้สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโอกาสทางการเมืองกับความส าเร็จของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
พลเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่า ปัจจัยต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมได้ก่อให้เกิดข้อจ ากัดต่อกิจกรรมทางการเมืองหรือ
เปิดช่องทางให้แก่กิจกรรมเหล่านั้น ลักษณะของพฤติกรรมของปัจเจกชนและกลุ่มในระบบการเมืองไม่ได้เกิด
จากทรัพยากรที่พวกเขามีอยู่เท่านั้น แต่ยังเกิดจากจุดอ่อน อุปสรรค และการเปิด (openness) ของระบบ
การเมืองเองอีกด้วย นั่นก็คือมีความเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมที่เรียกว่าโครงสร้าง
โอกาสทางการเมืองกับพฤติกรรมทางการเมือง ในขณะที่ดัก แม็คอดัม (Doug McAdam) ได้เสนอทฤษฎี
กระบวนการทางการเมืองในหนังสือที่มีชื่อว่า “Political Process and the Development of Black 
Insurgency” ใน ค.ศ. 1982 โดยได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ท าให้ทฤษฎีการระดมทรัพยากรไม่เพียงพอในการ
อธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม จุดอ่อนดังกล่าวได้แก่ การมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างสมาชิกของ
สังคมการเมืองและผู้เรียกร้องซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสังคมการเมือง ท าให้มองไม่เห็นว่ากลุ่มผลประโยชน์แตกต่าง
จากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างไร การให้ความส าคัญกับคนนอกมากเกินไปท าให้มองข้ามพลังของ
มวลชน การไม่มีนิยามเชิงปฏิบัติการของทรัพยากรซึ่งเป็นแนวคิดหลักของทฤษฎี และการมีมุมมองต่อความ
คับข้องใจที่ไม่ลึกซ้ึงพอ ดังนั้น อดัมจึงมองว่าปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าเนิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญสามประการ คือ ประการแรก โครงสร้างโอกาสทางการเมือง ประการที่สอง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภายในชุมชน และประการที่สาม การปลดปล่อยทางความรับรู้  (cognitive 
liberation) หรือการเปลี่ยนแปลงด้านจิตส านึกนั่นเอง (ดูรายละเอียดใน สมชัย ภัทรธนานันท์, 2560: 73-86) 
แต่กระนั้น ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการให้ความส าคัญกับโครงสร้างแต่เพียง
ด้านเดียว โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยทางวัฒนธรรม ก็อาจท าให้เกิดการเข้าใจที่
ผิดพลาดหรือไม่รอบด้านในการอธิบายหรือวิเคราะห์กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้เช่นกัน 
 นอกจากแนวคิด/ทฤษฎีที่น าเสนอข้างต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อเสนอจากนักวิชาการในสหรัฐอเมริกา
แล้วนั้น ยังมีทฤษฎีที่ถูกเสนอขึ้นจากนักวิชาการในยุโรปตะวันตกอีกด้วย นั่นคือ “ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่” (New Social Movement Theories) ซึ่งการพัฒนาเชิงทฤษฎีที่เกิดขึ้นในสองทวีปนี้
มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เพราะในขณะที่นักวิชาการในสหรัฐอเมริกาศึกษาพฤติกรรมรวมหมู่ 
นักวิชาการในยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ยังคงศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในกรอบของลัทธิมาร์กซ์ โดย
ให้ความสนใจไปที่ความขัดแย้งระหว่างทุนกับแรงงาน ความแตกต่างทางชนชั้น การเคลื่อนไหวของกรรมกร 
และความเป็นไปได้ของการลุกฮือของคนงาน ดังนั้น ในคริสต์ทศวรรษ 1970 ทฤษฎีการระดมทรัพยากรที่เกิด
จากการโต้แย้งกับตัวแบบคลาสสิคได้กลายเป็นทฤษฎีหลักในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
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สหรัฐอเมริก ส่วนในยุโรปการศึกษาการเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพตามแนวทางลัทธิมาร์กซ์ ได้ถูกแทนที่
ด้วยการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2560: 106) 
 อลัน สก็อต (Alan Scott) ชี้ให้เห็นว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่มีลักษณะส าคัญ 3 
ประการ กล่าวคือ ประการแรก ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ต่างจากขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมรูปแบบเก่าในแง่ที่ว่ามันเป็นขบวนการที่เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมหรือสังคมเป็นหลัก การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองหากจะมีอยู่บ้างก็ถือเป็นเรื่องรอง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบเก่าอย่างเช่นขบวนการ
กรรมกรจะเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิของคนงานผ่านการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การมีสหภาพแรงงาน และการ
มีพรรคการเมืองของตนเอง การเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิความเป็นพลเมืองและการมี
ตัวแทน ท าให้มีลักษณะเป็นขบวนการทางการเมืองเป็นส าคัญ ส่วนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่
สนใจเกี่ยวกับค่านิยมและวิถีชีวิตมากกว่าสิทธิพลเมือง จึงมีลักษณะเป็นขบวนการทางสังคมมากกว่าขบวนการ
ทางการเมือง ประการที่สอง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่เคลื่อนไหวในประชาสังคม (civil 
society) ขบวนการเหล่านี้ “เลี่ยงรัฐ” (bypass the state) ไม่มุ่งเผชิญหน้าท้าทายรัฐโดยตรง หากแต่มี
เป้าหมายในการปกป้องประชาสังคมจากการเบียดขับของรัฐ ประการที่สาม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
รูปแบบใหม่ไม่มุ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบการเมืองและการปฏิบัติการทางการเมือง หากแต่
พยายามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ขึ้นมา  (ดู
รายละเอียดใน สมชัย ภัทรธนานันท์, 2560: 106) 
 กล่าวโดยสรุปแล้วนั้น ทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 3 กระแส 
คือ ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ ทฤษฎีการระดมทรัพยากร และทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ 
ซึ่งทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่นั้น เกิดขึ้นภายใต้บริบทของสังคมที่ผู้คนเผชิญกับความขัดแย้ง ความว้าวุ่นทาง
สังคมหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่ไม่ปกติ ช่วงราวทศวรรษ 1940 -1950 
ขบวนการทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกมองในแง่ลบและเป็นการกระท าที่ไร้เหตุผล ดังนั้นการศึกษา
ขบวนการทางสังคมจึงถูกอธิบายจากแง่มุมของจิตวิทยาเป็นส าคัญ ในขณะที่ทฤษฎีการระดมทรัพยากรเกิดขึ้น
ในช่วงทศวรรษ 1960 อันเป็นบริบทการเติบโตขึ้นของขบวนการทางสังคมที่ลุกขึ้นมาท้าทายสภาพสังคมที่
ด ารงอยู่ เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิพลเมือง ขบวนการต่อต้านสงคราม ขบวนการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ท า
ให้การวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมในแง่มุมจิตวิทยาเสื่อมความนิยมลง การนิยามความหมายของขบวนการ
ทางสังคมจึงอยู่บนมิติของการเมืองที่มองขบวนการทางสังคมในฐานะการกระท ารวมหมู่ที่มีเหตุผล ส่วนทฤษฎี
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่นั้น ให้ความหมายขบวนการทางสังคมในฐานะที่เป็นตัวกระท าการ
ทางสงคม (social agent) หรือตัวแสดงในลักษณะการกระท ารวมหมู่เพ่ือตอบโต้ปัญหาและความขัดแย้งใหม่ที่
เกิดขึ้นในสังคมอุตสาหกรรมและน าไปสู่สังคมที่ดีกว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่จึงหมายถึง 
การกระท ารวมหมู่ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงระดับสังคม นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (ดูรายละเอียดใน ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 22-23) เพ่ือสร้างสังคมใหม่ด้วยการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตส านึกทางสังคม อันจะน าไปสู่การผลิตสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่
ที่ด าเนินไปเพ่ือสังคมโดยรวมมากข้ึน 
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 ดังนั้น แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงยังคงมีข้อถกเถียง อันน ามาสู่การ
พัฒนาแนวคิด/ทฤษฎีเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงการ
พยายามอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 11.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1 เรื่องท่ี 11.1.2 
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ตอนที่ 11.2 

แนวคิด/ทฤษฎีและนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและ
ชุมชนท้องถิ่น 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

 

หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 11.2.1 แนวคิด/ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 เรื่องท่ี 11.2.2 นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 

แนวคิด 
1. การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 

ทัศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ในทางการเมืองระหว่างบุคคล การสื่อสาร
ทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม
การเมือง และท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง จากความหมายดังกล่าว การ
สื่อสารทางการเมืองจึงต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือมากกว่านั้น เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในทางการเมือง 

2. การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเปิดพ้ืนที่การสื่อสารรูปแบบใหม่ที่
เรียกว่า “สื่อพลเมือง” ได้เปิดพ้ืนที่ให้พลเมืองทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นสื่อ
พลเมืองจึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ของการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่
สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและมีศักยภาพอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐได้
อย่างน่าสนใจ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 11.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิด/ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นได้ 
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เรื่องที่ 11.2.1 แนวคิด/ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมือง
และชุมชนท้องถิ่น 
 
 การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นไม่ได้มีแนวคิด/ทฤษฎีหลักที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้
ในการอธิบายหรือวิเคราะห์เป็นการเฉพาะ แต่หากพิจารณาจากการนิยามความหมายของค าว่า “การสื่อสาร
ทางการเมือง” (political communication) ของไบรอัน แม็คแนร์ (Brian McNair) ซึ่งได้นิยามว่า 1) การ
สื่อสารที่กระท าโดยนักการเมืองในทุกรูปแบบ รวมถึงตัวแสดงทางการเมือง (political actors) อ่ืนๆ ซึ่งมี
เป้าหมายเฉพาะ 2) การสื่อสารที่ถูกส่งถึงนักการเมืองหรือตัวแสดงทางการเมืองจากบุคคลที่ไม่ใช่นักการเมือง 
(non-politicians) เช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ งหรือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ และ 3) การสื่อสารเกี่ยวกับ
นักการเมืองหรือกิจกรรมของนักการเมือง ผ่านการรายงานข่าว บทบรรณาธิการ (editorials) และสื่อใน
รูปแบบอ่ืนที่น าเสนอประเด็นทางการเมือง (Brian McNair, 2011: 4) แล้วนั้น จะพบว่าการการสื่อสารทาง
การเมืองของภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นสอดคล้องกับนิยามในข้อที่สองดังกล่าวข้างต้น เนื่องด้วยเป็นการ
สื่อสารที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งก็คือบุคคลที่ไม่ใช่นักการเมืองไปยังนักการเมืองหรือ
ตัวแสดงทางการเมืองเพ่ือสะท้อนให้เห็นปัญหาและข้อเรียกร้องต่างๆ ของภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
 ด้วยเหตุดังกล่าว แนวคิด/ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
กลไกและกระบวนการการสื่อสารของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นไปยังรัฐบาลและสาธารณชน 
เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการบอกเล่าประเด็นปัญหา ส่งผ่านข้อเรียกร้อง และ
สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในวงกว้าง เพราะล าพังเพียงการชุมนุมประท้วงเพ่ือกดดันรัฐบาล อาจะท าให้
ขบวนการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นสูญเสียความชอบธรรม หากไม่สามารถ
น าเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องให้สาธารณชนได้เข้าใจในสภาวการณ์ที่กลุ่มของตนก าลังเผชิญ ดังนั้น การ
สื่อสารทางการเมืองจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชนหรือชุมชน 
การไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และความต้องการที่แท้จริงของภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 การสื่อสารทางการเมืองถือก าเนิดมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ตามหลักฐานที่บันทึกไว้ในราว 500 ปีก่อน
คริสตกาล อริสโตเติลได้กล่าวว่า “การสื่อสาร คือ การแสวงหาวิธีการจูงใจทุกรูปแบบ” (นันทนา นันทวโรภาส
, 2557: 102) แม้ว่าการสื่อสารทางการเมืองจะเป็นเรื่องที่มีมายาวนานแล้ว แต่ศาสตร์แห่งการสื่อสารทาง
การเมืองกลับเป็นเรื่องใหม่ที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นานมานี้ อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารทาง
การเมืองที่ได้รับการศึกษาในฐานะศาสตร์นั้น เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของสื่อโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ 
1950 เพราะพลังอ านาจของสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อผู้ที่รับชม ท าให้นักการเมืองมองเห็นช่องทาง
ของการสื่อสารที่ส าคัญนี้ จึงหยิบมาใช้ในทางการเมือง โดยเริ่มต้นจากนายพลไอเซนฮาว (Eisenhower) ที่ใช้
สื่อโทรทัศน์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1956 และตามมาด้วยจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
(John F. Kennedy) ใน ค.ศ. 1960 ซึ่งในกรณีของเคนเนดี้นั้น นับเป็นตัวอย่างของการใช้โทรทัศน์เป็นสื่อใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจอห์น เอฟ เคเนดี้ ได้โต้วาที (Debates) กับรอง
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ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวอเมริกันมากกว่า แต่จากการปรากฏตัว 
การวางบุคลิก และการพูดท่ีโดดเด่นกว่าของจอห์น เอฟ เคเนดี้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ไปยังชาวอเมริกัน
กว่าร้อยล้านคนสร้างความประทับใจอย่างสูง จนส่งผลให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีใน
ที่สุด (นันทนา นันทวโรภาส, 2557: 102) นับจากนั้นเป็นต้นมา การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองใน
ฐานะศาสตร์แขนงหนึ่งก็เริ่มขึ้น โดยการศึกษานั้นมุ่งไปสู่ความพยายามที่จะอธิบายกระบวนการสื่อสาร ผู้ส่ง
สาร ผู้รับสาร ตัวข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารนี้ โดยองค์ประกอบทั้งหมด
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางการเมือง 
 สหรัฐอเมริกาจึงเป็นต้นแบบของการศึกษาศาสตร์แห่งการสื่อสารทางการเมือง เพราะเป็นประเทศที่
น าเอาสื่อมวลชนมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่าประเทศใดในโลก  (เสถียร เชย
ประดับ, 2540: 1) นอกจากความเป็นประเทศมหาอ านาจอันดับหนึ่งที่ท าให้คนทั่วโลกจับตาแล้ว การสื่อสาร
ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็มีความแปลกใหม่ ทั้งตัวเนื้อหาสาระรวมไปถึงความเป็นผู้น าในการใช้สื่อใหม่ๆ 
อีกด้วย และด้วยเหตุนี้เองที่บรรดาประเทศต่างๆ จึงพากันศึกษาและพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองตาม
ต้นแบบนี้ (นันทนา นันทวโรภาส, 2557: 103) 
 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองจึงปรากฏชัดว่ามีจุดประสงค์เพ่ือน ามาใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย 
และวิเคราะห์การใช้สื่อมวลชนเพ่ือหวังผลทางการเมือง เช่น การรณรงค์ทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง 
การแถลงนโยบายของรัฐบาล การปราศรัยในรัฐสภา การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการแถลงผลการด าเนินงาน
ของรัฐบาล เป็นต้น เนื่องด้วยประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเกิดขึ้น
ภายในกระบวนการดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้ “สื่อ” (media) ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ (website) และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในการส่ง “สาร” (message) ต่างๆ ไปถึง
ประชาชน แต่กระนั้น การสื่อสารทางการเมืองก็มิได้จ ากัดไว้เฉพาะการใช้ในกระบวนการทางการเมืองที่เป็น
ทางการหรือกระท าผ่านสถาบันทางการเมืองเท่านั้น หากแต่มันยังสามารถถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นกลไกใน
การสื่อสารทางการเมืองของภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นไปสู่รัฐบาลและสาธารณชนได้ในอีกทางหนึ่งด้วย 
 การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมือง นอกจากการศึกษาจากตัวนักการเมืองซึ่งเป็นผู้สื่อสาร
แล้ว ยังต้องศึกษาถึงสื่อมวลชนที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองไปยังประชาชน อีกด้วย ที่
ส าคัญคือการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้คลี่คลายไปตามวิวัฒนาการ จากการ
สื่อสารผ่านสื่อมวลชนที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้ก าหนดวาระเนื้อหา การน าเสนอ มาจนถึงสื่อใหม่ในปัจจุบันที ่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางการสื่อสารการเมือง เพราะเหตุที่อินเตอร์เน็ตนั้นแพร่ขยายไป
ในทุกครัวเรือน ท าให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารโดยตรงจากนักการเมืองได้โดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชนอีก
ต่อไป ซึ่งท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ง่ายและตรง ขณะเดียวกันการบิดเบือนข่าวสารก็สามารถแพร่
ขยายได้รวดเร็วเช่นกัน (นันทนา นันทวโรภาส, 2557: 103-104) ดังจะเห็นได้ว่าการสื่อสารในยุคดิจิตอลนั้น มี
การปรากฏการบิดเบือนข่าวหรือการสร้าง “ข่าวปลอม” เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยเทคโนโลยีการตัด
ต่อภาพและการน าเข้าข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยในส่วน
ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพ่ือก าหนดความผิดฐาน
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
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 นอกจากนั้นการสื่อสารทางการเมืองยังเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
ข้อเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ในทางการเมืองระหว่างบุคคล การสื่อสาร
ทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง และท า
ให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง จากความหมายดังกล่าว การสื่อสารทางการเมืองจึงต้อง 1. 
เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือมากกว่านั้น 2. เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และ 
3. ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในทางการเมือง (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553: 34) ซึ่งจากความหมายดังกล่าวนี้ 
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการมีพ้ืนที่ให้การเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นสามารถสื่อสารระหว่างเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือส่งสารที่ภาคพลเมืองและชุมชน
ท้องถิ่นต้องการเสนอผ่านช่องทางอย่างไม่เป็นทางการได้อีกช่องทางหนึ่ง เนื่องด้วยหากต้องการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชนกระแสหลักก็อาจจะถูกปิดกั้นจากรัฐบาลหรือนักการเมืองที่สามารถใช้อ านาจหรืออิทธิพลในการปิด
กั้นการส่งข่าวสารผ่านสื่อมวลชนกระแสหลักต่างๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้การเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นเลือกที่จะสร้าง “สื่อทางเลือก” 
(Alternative Media) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารรูปแบบใหม่ ด้วยเห็นว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร
ยุคใหม่ได้ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารได้มากขึ้น จึงสามารถเปลี่ยนสถานะจากการเป็น
เพียงผู้รับสาร กลายเป็นผู้ส่งสารที่สามารถผลิตเนื้อหาข่าวสารหรือตอบโต้ข่าวสารได้ด้วยตัวเอง ประกอบกับ
ความเสื่อมถอยของสื่อมวลชนกระแสหลักที่สะท้อนที่เริ่มกลายเป็นการประกอบธุรกิจที่ต้องอาศัยอ านาจเงิน
และอ านาจทางการเมือง จนน ามาซึ่งการเลือกข้างและการเลือกน าเสนอข่าวหรือเซ็นเซอร์ตัวเองลงในบาง
ประเด็น (TCIJ, 2558) เนื่องด้วยสังคมหลังอุตสาหกรรมเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) 
ดังนั้น การสร้างความมั่นคั่งจึงสามารถเกิดขึ้นได้จากการไหลเวียน การใช้ประโยชน์ และการควบคุมข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารจึงสามารถสร้างผลก าไรได้ไม่น้อยไปกว่าการผลิตสินค้า ดังจะเห็นได้จากเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge – base Economy) เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การขยายตัวของตลาดการเงินและ
การธนาคาร สื่อมวลชน รวมทั้งวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่สร้างตราสินค้า (Branded) ผ่านการโฆษณา แล้วขาย
สินค้าในฐานะที่เป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต (Lifestyle) และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ด้วย
เหตุนี้ข้อมูลข่าวสารจึงกลายเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนครอบครองถูกน ามา
สร้างความเข้าใจต่อโลกของพวกเขา ถ้าสามารถควบคุมความหมายของข้อมูลข่าวสารได้ ย่อมสามารถน าเสนอ
สิ่งต่างๆ ต่อผู้คนในทางใดทางหนึ่ง ท าให้สามารถควบคุมทัศนะต่อโลก รวมทั้งต าแหน่งแหล่งที่ของเขาภายใน
สังคมได้ (ดูรายละเอียดใน สมชัย ภัทรธนานันท์, 2560: 118) ดังนั้น ภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นจึงมีความ
ต้องการที่จะมีพ้ืนที่การสื่อสารของตนเพ่ือเอ้ือให้การสื่อสารสามารถส่งผ่านไปสู่สาธารณชนได้โดยตรง ถูกต้อง 
รวดเร็ว และไม่ถูกครอบง าท้ังจากรัฐและทุน 

หากแต่การจะเป็นสื่อทางเลือกได้นั้น สื่อนั้นๆ จะต้องมีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 1. เป็นสื่อ
ที่ไม่หวังผลก าไร แสดงออกโดยชัดเจนว่าเป็นการท าสื่อโดยมีความมุ่งหวังอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่หวังผลทาง
การค้า 2. ประเด็นที่หยิบยกมาน าเสนอควรจะเน้นไปที่ประเด็นทางสังคมหรือการแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์หรือทั้งสองอย่าง และ 3. สื่อนั้นนิยามตัวเองว่าเป็นสื่อทางเลือก นอกจากนั้นยังมีการจ าแนก
รูปแบบของสื่อทางเลือกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. สื่อเพ่ือชุมชน 2. สื่อที่น าเสนอข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างจาก
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สื่อกระแสหลัก 3. สื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคม น าเสนอเนื้อหาที่ต่างจากสื่อของรัฐและสื่อเชิง
พาณิชย์ และ 4. สื่อที่ปลุกระดมให้เกิดการรณรงค์ซึ่งเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและสังคมโลก อย่างไรก็ดี มีผู้โต้แย้ง
ว่าข้อเสนอนี้ยังไม่รัดกุม เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมสื่อใหม่บางประเภท จึงได้มีการเสนอให้แบ่งว่าสื่อทางเลือก
คือ “สื่อเชิงวิพากษ์” (Critical Media) ซึ่งมีความแตกต่างจากสื่อทั่วไปซึ่งเรียกว่า “สื่อมวลชนในโลกทุนนิยม” 
(Capitalist Mass Media) (TCIJ, 2558) ดังมีรายละเอียดสามารถจัดแบ่งได้ตามตารางด้านล่างนี้  
 

ทิศทาง สื่อสารมวลชนในโลกทุนนิยม สื่อทางเลือก 
การผลิตข้อมลูข่าวสาร นักข่าวมืออาชีพ, นักข่าวช้ันน า นักข่าวพลเมือง 

โครงสร้างของผลผลิตจากสื่อ ยึดอุดมการณผ์ลติแบบดั้งเดิม มีเนื้อหาเชิงวิพากษ์ 
โครงสร้างขององค์กรสื่อ มีโครงสร้างเป็นล าดับชั้น โครงสร้างเน้นรากหญ้า, แนวราบ 

โครงสร้างของการกระจายผลผลิต มีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทางที่เป็นทางเลือกใหม่ 
กระบวนการรับสารของผู้อ่าน ผ่านการจดัการและปรับปรุงให้เหมาะสม รับรู้จากการวิพากษ์ โต้แย้ง ถกเถยีง 

 
ที่มา: Fuchs, Christian, (2010) “Alternative Media as Critical Media”, European Journal of 
Social Theory, 13 (2), p. 178 อ้างถึงใน TCIJ, 2588. 
 

นอกจากสื่อทางเลือกจะเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างช่องทางเพ่ือให้ภาคพลเมือง
และชุมชนท้องถิ่นมีสื่อของตนเองแล้วนั้น เกลเมนเซีย โรดริเกซ (Clemencia Rodriguez) ยังได้เสนอแนวคิด
ที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง “สื่อพลเมือง” (citizen media) โดยได้นิยามความหมายของสื่อพลเมืองไว้ว่า 
สื่อพลเมืองคือสื่อที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและบุคลิก (Metamorphic Transformation) 
ของบุคคลที่มีส่วนร่วมในสื่อทางเลือกหรือสื่อชุมชน จากที่เดิมเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมของสื่อ ให้กลายเป็น
พลเมืองที่กล้าแสดงออกด้วยการกระท าหรือปฏิบัติการทางการเมือง (Active Citizen) ดังนั้นแนวความคิด
เกี่ยวกับสื่อพลเมืองจึงเป็นเรื่องของการเพ่ิมพลังอ านาจ การสร้างส านึกใหม่ และการแตกตัวของอ านาจที่รวม
ศูนย์อยู่ กระบวนการเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสังคมหนึ่งๆ ไม่ว่าหญิง ชาย หรือเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อและ
เข้าไปถือครองเป็นเจ้าของสื่อได้ หมายความว่า ในขณะที่พลเมืองทั้งหลายสร้างรหัสและสัญลักษณ์ทางการ
สื่อสารและวัฒนธรรม เพ่ือนิยามโลกแห่งความหมายและตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ตามความคิดของตนขึ้นมา ผู้มีส่วน
ร่วมของสื่อพลเมืองก็ก าลังก่อกวนขัดขืนความสัมพันธ์ทางอ านาจ พวกเขาปฏิบัติการในฐานะเป็นผู้กระท า 
และกลายเป็นผู้สร้างชีวิตและวัฒนธรรมของตนในปัจจุบันและอนาคตข้ึนมา (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550: 13) 

สื่อพลเมืองหรือสื่อภาคประชาชนจึงเป็นค าที่ให้ความหมายในเชิงสิทธิการสื่อสารของประชาชน
โดยตรงในเรื่องของความเป็นเจ้าของคือสื่อของประชาชน ด าเนินการโดยประชาชน และมีเป้าหมายของการ
สื่อสารคือเพ่ือประชาชน (of the people, be the people and foe the people) ดังนั้น ในขณะที่สื่อ
ทางเลือกให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการสื่อสารที่ต่อต้านนโยบายและโครงสร้าง
อ านาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม หากแต่สื่อพลเมืองกลับมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึก
คิดของพลเมืองที่จะน าไปสู่ปฏิบัติการทางการเมืองที่พลเมืองเป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง ดังนั้น สื่อทางเลือก
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และสื่อพลเมืองจึงมองไปที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อภาคประชาชนและอ านาจใน 2 ระดับ คือ ระดับ
ปัจเจกบุคคล และระดับรัฐ และใน 2 ด้าน คือ การเพ่ิมอ านาจของประชาชน และการก่อกวนขัดขืนอ านาจที่
กดประชาชนไว้ หรือสรุปว่าเป็นสื่อที่มีเป้าหมายเพ่ือประชาธิปไตย (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550: 14) ที่ส าคัญ
ค าว่าสื่อพลเมืองยังสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสถานะของคนๆ นั้นในสังคมประชาธิปไตย 
เป็นค าที่เชื่อมโยงความหมายของสื่อกับกระบวนการทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยมีพลเมืองและ
ภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการสื่อสาร ประการส าคัญ เป็นการชี้ให้เห็นศักยภาพของพลเมืองใน
อันที่จะร่วมกันสร้างโลกทางสัญลักษณ์และโลกทางวัตถุด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากกระบวนทัศน์ของแบบเสรี
ประชาธิปไตยท่ีเชื่อในระบบการเมืองผ่านตัวแทน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550: 14) 

สื่อภาคประชาชนที่ให้ความส าคัญกับศักยภาพของสื่อในด้านการปลดปล่อยประชาชนให้เป็นอิสระจึง
ต้องมีคุณสมบัติที่สื่อสารตอบโต้ระหว่างผู้รับและผู้สร้าง หรืออาจจะกลับบทบาทกันไปมาได้ตลอดเวลา ในการ
ด าเนินการผลิตและสร้างสรรค์ต้องเป็นกระบวนการของกลุ่มมากกว่าผลงานของปัจเจกบุคคล  และเกี่ยวข้อง
อย่างแท้จริงกับชีวิตและความจ าเป็นพ้ืนฐานของประชาชาชนธรรมดา  (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550: 16)
ประชาชนจึงได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้บริโภคสื่อมาเป็นผู้ผลิตสื่อ  ซึ่งหมายถึงเป็นผู้สื่อสาร – ส่งสาร ที่มี
อ านาจในการควบคุมวาทกรรมในการสื่อสารของตนและกลุ่มตนได้โดยตรง  ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชน
กลุ่มต่างๆ ได้จัดตั้งองค์กรสื่อและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่รวมเอาเรื่องสารสนเทศและการสื่อสารเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการท างานมากขึ้นเรื่อย  ๆ นับเป็นทิศทางของการก่อตัวของสื่อภาคประชาชนที่
เติบโตคู่ขนานไปกับกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  และการสื่อสารแบบประชาธิปไตยที่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันและในขอบเขตทั่วโลก (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550, น. 17) ดังนั้น 

การสื่อสารจึงมีส่วนส าคัญในการสร้างให้พลเมืองมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองมากข้ึน 

ซึ่งแนวทางการสื่อสารในลักษณะดังกล่าวยังกลายเป็นช่องทางใหม่ที่การเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น
สามารถใช้เป็นช่องทางเพ่ือสื่อสารให้เห็นถึงความต้องการเรียกร้องสิทธิหรือนโยบายต่างๆ  จากรัฐได้อีก
ช่องทางหนึ่ง 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 11.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องท่ี 11.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

เรื่องที่ 11.2.2 

นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิน่ 
 
 การก้าวเข้าสู่ “ยุคดิจิตอล” (Digital Age) ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม ก่อให้เกิดรูปแบบสังคมรูปแบบใหม่ที่ทุกคนสามารถใช้ช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (social media) ในการสร้าง “ชุมชนเสมือน” (Virtual community) ซึ่งเป็น
ชุมชนที่ไม่ได้จ ากัดขอบเขตเฉพาะพ้ืนที่ เฉกเช่นชุมชนในรูปแบบเก่าที่ถือเอาการด ารงอยู่และการมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันในพ้ืนที่เป็นฐานในการสร้างชุมชน ดังนั้นชุมชนเสมือนจึงเป็นชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไร้พรมแดน 
กล่าวคือ พลเมืองในทุกพ้ืนที่ทั่วโลกสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของชุมชนต่างๆ ได้อย่างเสรี เนื่องจากทุกคน
สามารถติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยไม่ต้องด ารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันอีก
ต่อไป ที่ส าคัญการสร้างชุมชนกลับเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกมีความสนใจในประเด็นบางอย่างร่วมกัน จนน ามา
สู่การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ต่างๆ อันน ามาสู่การสร้างชุมชนรูปแบบใหม่ด้วยการใช้สื่อดิจิตอล (digital media) เป็นช่องทางในการสร้าง
และด ารงอยู่ของชุมชน 
 ค าว่า “สื่อดิจิตอล” เป็นการน าค าสองค าคือค าว่า “สื่อ” และค าว่า “ดิจิตอล” มาสมาสกันเกิดเป็น
ค าใหม่ที่มีนักคิดและนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย หากแต่ความหมายที่ใช้ร่วมกันหรือมีความ
ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด ก็คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มาแทนที่สื่อแอนะล็อก (Analog media) โดยมัก
มีการน าเอาข้อความ กราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพวิดีโอ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเซียลมีเดีย  
รวมไปถึงเนื้อหาดิจิตอลสมัยใหม่อ่ืนๆ เข้ามาผสมผสานและเชื่อมโยงกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน ดังนั้น สื่อ
ดิจิตอลโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับวงการสื่อทั่วโลกได้อย่างมากมายไม่เว้น
แม้แต่ประเทศไทยเอง จนอาจกล่าวได้ว่าบทบาทของสื่อดิจิตอลในปัจจุบันได้มาไกลจนถึงจุดที่ถูกหลอมรวม
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยจ านวนมากไปเสียแล้ว (ดูรายละเอียด ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2560: 
4-7) โดยในส่วนของการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นไทยก็ได้น าสื่อดิจิตอลมาใช้เป็นหนึ่งในกลไกการ
สื่อสารทางการเมืองเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการสร้างช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กจ านวน
มาก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล สภาพปัญหา และข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย ด้วยต้องการให้ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมมีช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณชนเพ่ิมมากขึ้น ที่ส าคัญในหลายครั้งยังประสบความส าเร็จจนกระทั่ง
สื่อกระแสหลักได้น าข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ไปสื่ อสารต่อในรายการข่าวหรือราย
โทรทัศน์อีกด้วย 
 นอกจากนี้ เทคโนโลยียุคดิจิตอลโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียยังท าให้เกิดนิยามใหม่ของค าว่าสาธารณชน
ซึ่งต่างไปจากเดิม โดยกลุ่มสาธารณชนใหม่นี้แม้จะมีที่มาจากการรวมตัวและการกระจายตัวที่ต่างไปจากนิยาม
ของกลุ่มสาธารณชนแต่เดิม อีกทั้งยังไม่ได้มีจ านวนมากถึงขนาดที่จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ได้
อย่างเต็มปากเต็มค า แต่เนื่องจากจ านวนคนของกลุ่มสาธารณขนใหม่บนโซเชียลมีเดียนี้มีอยู่ไม่น้อย อีกท้ังยังมี
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รูปแบบการกระจายตัวและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่กว้างขวางและไม่ได้จ ากัดอยู่ด้วยภูมิล าเนาหรื อภูมิ
ประเทศ แต่กระนั้นก็ยังมีความกังวลต่อการใช้สื่อดังกล่าวในกลุ่มสาธารณชนในโลกออนไลน์ในหลายด้าน เช่น 
การสร้าง “อัตตาสาธารณะ” (Egocentric Public) (ดูรายละเอียด ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2560: 4-7) ซึ่งเป็น
การสร้างความเชื่อหรือความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันของคนส่วนใหญ่ จนกระทั่งก่อให้เกิดการไม่รับฟัง
ความเห็นต่างของคนอ่ืนอย่างสิ้นเชิง หรือการน าเข้าข้อมูลซึ่งยังคงเป็นประเด็นถกเถียงทางสังคม ก็อาจน ามา
ซึ่งความสับสนจนส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งผ่านสื่อดิจิตอลเอง 
 หากมองปรากฏการณ์ข้างต้นผ่านมุมมองของเยอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) สมาชิก
ส านักแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งให้ความสนใจกับ “ความมีเหตุมีผลในการสื่อสาร” (communicative rationality) แล้ว
นั้น ฮาเบอร์มาสอธิบายว่า ด้วยความมีเหตุมีผลในการสื่อสารนี้เองที่จะท าให้ “ความเป็นตัวตน” (selfhood) 
ทั้งระดับปัจเจกและระดับสังคมเกิดขึ้นได้ เพราะคนที่ต้องการเสรีภาพนั้น ต้องเป็นคนที่มีความตระหนักใน
ความเป็นตัวของตัวเองเสียก่อน (สังคมเองก็เช่นเดียวกัน) นอกจากนั้น คุณูปการอีกประการหนึ่งของความมี
เหตุมีผลในการสื่อสารก็คือ หากมีการสื่อสารกันระหว่างคนในชุมชน จะท าให้แต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึงอัตวิสัย
ของกันและกัน (Intersubjectivity) หรืออาจกล่าวได้ว่า การพูดจากันท าให้เราเข้าถึงและเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ท าให้มีภาษาที่จะพูดกันรู้เรื่อง (intersubjective language) และสามารถบรรลุถึงข้อเห็นพ้องต้องกันได้ใน
ท้ายที่สุด (consensus) ดังนั้น การสื่อสารจึงมีฐานะเป็นเครื่องมือของการเข้าสู่ความมีเหตุมีผลและเสรีภาพ 
เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการสื่อสาร (ภาษา) นั้น มีอยู่ 2 ด้านที่ตรงกันข้าม
แต่เกิดขึ้นควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา ในด้านหนึ่งคนเราจ าเป็นต้องสื่อสาร/ใช้ภาษาตามกรอบที่สังคมก าหนดมาให้ 
แต่ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์มีฐานะเป็นผู้ใช้ภาษา ท าให้มนุษย์มีอิสระที่จะสร้างสรรค์ภาษาให้แปลกใหม่จากกรอบ
ออกไปอยู่เสมอ ภาษาจึงเป็นปริมณฑลที่ท าให้มนุษย์ได้มีโอกาสใช้อิสระเสรีภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว การสื่อสาร
จึงเป็นเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับการปลดปล่อยสังคมให้มีเสรีภาพ ในการนี้จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างเงื่อนไข
ให้มนุษย์ได้พัฒนาสมรรถนะทางการสื่อสาร (communication competence) เพ่ือจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจทุกระดับ ค าว่า “สมรรถนะทางการสื่อสาร” จึงหมายถึงขีดความสามารถที่รู้ว่าจะใช้ภาษาอย่างไร
ให้เหมาะสมเพ่ือบรรลุเป้าหมายและสามารถโต้แย้งให้ได้อย่างถูกจุด (ดูรายละเอียดใน กาญจนา แก้วเทพ, 
2553: 104-105) 
 นอกจากแนวคิดข้างต้นแล้วนั้น ฮาเบอร์มาสยังได้เสนอแนวคิด “พ้ืนที่สาธารณะ” (public sphere) 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดส าคัญท่ีสามารถถูกน ามาใช้ในการท าความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่น 
เนื่องด้วยแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการช่วงชิงพ้ืนที่สาธารณะในแต่ละยุคสมัย
และการน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการอธิบายปริมณฑลทางการเมือง 
 โดยฮาเบอร์มาสได้สืบค้นพัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่า “พ้ืนที่สาธารณะ” โดยเริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
17 ซึ่งสังคมยุโรปยังคงเป็นสังคมศักดินา พร้อมๆ กับที่ชนชั้นกระฎุมพีเริ่มแตกหน่อขึ้นมาในยุคศักดินานั้น มี
แต่สถาบันกษัตริย์และสถาบันศาสนาเท่านั้นที่จะมีอภิสิทธิ์ในการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะในทางการเมือง 
(public sphere in political society) หมายความว่า มีแต่ชนชั้นกษัตริย์ ขุนนางชั้นสูง และพระเท่านั้นที่มี
อ านาจในการตัดสินใจในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ เช่น การออกกฎหมาย การถืออ านาจ
ครอบครองที่ดิน การผูกขาดความรู้และการโฆษณาเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะ เป็นต้น และเพ่ือที่จะรักษา
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อภิสิทธิ์ในพ้ืนที่สาธารณะทางการเมืองของตน รัฐ (กษัตริย์ ขุนนางชั้นสูง และพระ) ยังก าหนดอ านาจที่จะใช้
ความรุนแรงปราบปรามคนกลุ่มอ่ืนที่รุกล้ าเข้ามาในพ้ืนที่สาธารณะดังกล่าว จนกระทั่งถึงช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ต่อกับคริสต์ศตวรรษที่ 18 จึงเริ่มปรากฏการสร้างพ้ืนที่สาธารณะของคนกลุ่มใหม่ในสังคม 
โดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมในพ้ืนที่สาธารณะได้แก่พวกชนชั้นกลาง (พ่อค้า ช่างฝีมือ) ขุนนาง ปัญญาชน (แต่เป็น
ผู้ชายเกือบทั้งหมด) ที่นัดพบปะกันตามร้านกาแฟและโรงเหล้า ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าพ้ืนที่เหล่านี้เป็น พ้ืนที่ที่
ค่อนข้างปลอดจากอ านาจของกษัตริย์และศาสนา เนื่องจากสังกัดอยู่ในภาคประชาสังคม (civil society) โดย
บุคคลกลุ่มนี้จะนัดพบปะกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพูดคุยถกเถียงกันอย่างมีอิสระเสรีและใช้เหตุผลในเรื่อง
กฎหมาย การเมืองการปกครองต่างๆ ของรัฐ การโต้แย้งกันนี้จะเป็นไปบนหลักความเสมอภาคเท่าเทียม โดยมี
บทบาทของสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์เป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เรื่องที่พูดคุยกันจะเป็นประเด็นของ
ผลประโยชน์ร่วมกันที่สมาชิก ประเด็นที่ได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ หรือเป็นการมาพบปะเพ่ืออ่าน
หนังสือพิมพ์ด้วยกัน จนกระทั่งท าให้พ้ืนที่สาธารณะดังกล่าวได้ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่ต่อสู้ทางการเมืองของชนชั้น
กลาง เพราะได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นกลางในการต่อสู้กับชนชั้นศักดินาจนได้รับชัยชนะ (ดู
รายละเอียดใน กาญจนา แก้วเทพ, 2553:112-113) 
 แม้ว่าต้นแบบของรูปแบบการสื่อสารที่สามารถสร้างพ้ืนที่สาธารณะได้ในทัศนะของฮาเบอร์มาส
จะต้องเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face communication) แต่ทว่าในปัจจุบันนี้จะมี
ปัญหาอุปสรรคอย่างมากที่จะเกิดรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวในพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องมาจากเหตุปัจจัยหลาย
ประการ นับตั้งแต่การขาดอาณาบริเวณที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนสภาพชีวิตที่ค่อนข้างแตกแยกของผู้คน ส่วน
การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการสร้างพ้ืนที่สาธารณะก็อาจจะมีอุปสรรคตั้งแต่ลักษณะทางธุรกิจของสื่อ การถูก
ควบคุมจากรัฐ ตลอดจนความยากล าบากที่จะมีโอกาสเป็นผู้ส่งสาร หากแต่ในปัจจุบัน กลับมีช่องทางการ
สื่อสารรูปแบบใหม่และกลุ่มคนจ านวนไม่น้อยได้หันมาใช้บรรดาสื่อใหม่ๆ ในการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะ (ดู
รายละเอียดใน กาญจนา แก้วเทพ, 2553: 129) ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
การเปิดพ้ืนที่การสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “สื่อพลเมือง” ซึ่งเปิดพ้ืนที่ให้พลเมืองทุกคนสามารถเป็น
ผู้สื่อข่าวได้ด้วยตัวเอง โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้ตอกย้ าถึงความส าคัญของสื่อพลเมือง โดยเฉพาะในบรรยากาศที่รัฐประกาศใช้พระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่สื่อสาร
กันผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการน าเสนอข่าวสารที่
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และหลากหลายกว่าสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ หรือกรณีการเปิด
โปงกลโกงของเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 โดยนักวิทยาศาสตร์ในห้องหว้ากอของเว็บไซต์พันทิป 
(Pantip.com) ซึ่งน าไปสู่การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งน ามาสู่การระงับการสั่งซื้อเครื่องตรวจับ
ระเบิดดังกล่าว (ดูรายละเอียดใน เครือข่ายพลเมืองเน็ต, 2553: 5) ดังนั้น สื่อพลเมืองจึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรม
ใหม่ของการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและมี
ศักยภาพอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐได้อย่างน่าสนใจ 
 สื่อพลเมืองเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างแพร่หลายทางเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์เครือข่าย
สังคม (Social Networking Websites หรือ Online Social Network) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึง ชุมชน
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ออนไลน์อันประกอบด้วยเครือข่ายของบุคคลซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านทางหน้าประวัติส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละ
คน (Profiles) หากพิจารณาเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกรอบพัฒนาการของเว็บไซต์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จะเห็นได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีลักษณะที่เทียบได้กับ “Web 2.0” ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการมิได้
เป็นผู้ให้บริการด้านเนื้อหาข้อมูล เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลที่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกันนั้นเกิดจากการสร้างและ
น าเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้งานแต่ละคน (User generated content) ซึ่งแตกต่างจากยุค “Web 1.0” อันเป็นช่วง
เริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่มีลักษณะของการให้ข้อมูลทิศทางเดียว เช่น ข้อมูลถูกส่งผ่านจากเว็บไซต์
หนึ่งไปสู่ผู้เข้าชม ในขณะที่ยุค “Web 2.0” นั้น ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป มิได้
เป็นผู้ด าเนินการหลักในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาถูกน าเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้งานซึ่ง
รวมถึงสื่อพลเมืองทั้งหลาย หากพิจารณาตามแบบจ าลองแนวคิดของข้อมูล (Data model) จะเห็นได้ว่าสื่อ
พลเมืองที่ใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะ (One-to-many) ในวงกว้าง
ได้เช่นเดียวกับสื่อดั้งเดิม อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันอันเป็นรูปแบบการสื่อสาร
ข้อมูล“Many-to-Many” ส าหรับข้อมูลเนื้อหาที่สร้างขึ้นจากผู้ใช้งานนั้นยังมีลักษณะของการสื่อสารจากล่าง
ขึ้นบน  (the bottom-up energy of media) ซึ่งแตกต่างจากสื่อดั้งเดิมที่เป็นผู้ส่งข้อมูลให้พลเมืองที่เป็นแต่
เพียงผู้รับสาร อาจกล่าวได้ว่าในยุคสื่อหลอมรวม (Convergence media) ซึ่งรวมช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
เข้าด้วยกันนั้น ท าให้ผู้ให้บริการด้านเนื้อหา (Content provider) มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะสื่อซึ่งด าเนินการโดย
กลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือสื่อดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์เท่านั้น เพราะพลเมืองก็สามารถ
เป็นผู้ให้บริการด้านเนื้อหาต่อสาธารณะ ทั้งในบทบาทของผู้รับสารและผู้ส่งสารโดยอาศัยช่องทางสื่อออนไลน์
เป็นเครื่องมือ การเกิดขึ้นและแพร่ขยายของสื่อพลเมืองอันสืบเนื่องจากเทคโนโลยีและการหลอมรวมของสื่อจึง
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสภาพแวดล้อมของสื่อหรือ “ระบบนิเวศของสื่อ” (Media ecology) (ดู
รายละเอียดใน คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2558: 79-81) 
 สอดคล้องกับความเห็นของแดน กิลมอร์ (Dan Gillmor) ผู้เขียนหนังสือ “We the Media” ที่มองว่า
การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตจะท าให้สื่อกระแสหลักสูญเสียอ านาจผูกขาดไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะหลังจาก
ที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโลกทั้งใบให้เป็นหนึ่งเดียว โดยไม่มีข้อจ ากัดของ
ระยะทางหรือเวลา เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถน าเสนอข่าวสารได้แบบ “Real time” และส่งตรงถึง
ผู้บริโภคข่าวทั่วโลกได้ในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ เห็นได้ชัดจากการส่งข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ผ่านเครื่องมือในการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก กูเกิลพลัส 
ยูทูป และอ่ีนๆ จนกระทั่งท าให้สังคมได้เข้าสู่ยุคที่พลเมืองทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้ เพราะพลเมืองทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอนการท าข่าวได้ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ “นักข่าวพลเมือง” หรือการที่
ประชาชนทั่วไปเข้าไปมีบทบาทในการรวบรวมและรายงานข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ด้วยตนเอง 
ไม่เพียงสร้างแรงกระเพ่ือมต่อวงการข่าวเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลต่อปัจเจกบุคคล ชุมชน รวมทั้งการเมืองภาค
ประชาชนด้วย (พัชรอร อินทรสุวรรณ, 2558: 1) ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้สื่อพลเมืองกลายเป็นช่องทาง
ส าคัญในการสื่อสารทางการเมืองของพลเมือง ที่สามารถน าเสนอข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือภาพเหตุการณ์
ที่รัฐบาลไม่ต้องการน าเสนอหรือมีการเซ็นเซอร์เพ่ือปกปิดข้อมูลบางอย่าง อันอาจก่อให้เกิดความเสียภาพต่อ
ภาพลักษณ์หรือคะแนนนิยมของรัฐบาลหรือนักการเมือง ดังนั้นสื่อพลเมืองจึงเป็นกลไกในการเปิดเผย
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ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจากพลเมืองสู่สาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งนับเป็นการสร้างพลังของพลเมืองผ่านการ
สื่อสารรูปแบบใหม่ได้อย่างน่าสนใจ 
 มาร์ค เกลเซอร์ (Mark Glaser) ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของนักข่าวพลเมืองที่มีบทบาทในเหตุการณ์
ส าคัญของโลก เช่น เหตุการณ์วินาศกรรมวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 หรือเหตุการณ์ 9/11 ที่ผู้ก่อการร้าย
ได้จี้เครื่องบินและบินพุ่งชนตกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลังจากเหตุวินาศกรรมดังกล่าวก็ได้เกิด
เว็บไซต์ขึ้นมามากมายหลายร้อยเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่รูปภาพและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์จากผู้ที่เป็น
ประจักษ์พยานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้น อีกทั้งเกลเซอร์ยังได้กล่าวถึงบทบาทของนักข่าวพลเมืองที่เสนอข่าวหรือ
ข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญอ่ืนๆ ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เช่น การรายงานข่าวการโจมตีอิรักของกลุ่มพันธมิตรใน 
พ.ศ. 2546 โดยนักเขียนบล็อกท่ีอยู่ในเหตุการณ์สงครามอิรัก ซึ่งเป็นการรายงานข่าวที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นคนแรกๆ ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการโจมตีอิรัก ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
มีการแพร่ภาพถ่ายเหตุระเบิดรถไฟใต้ดินที่กรุงลอนดอนทางสื่อใหม่ ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายได้โดยประชาชนด้วย
กล้องจากมือถือของพวกเขาเอง เพราะสื่อกระแสหลักไม่สามารถจับภาพขณะเกิดเหตุการณ์ได้เลย หรือการ
รายงานเหตุการณ์สึนามิและน้ าท่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปลาย พ.ศ. 2547 และเหตุการณ์ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนโดยพายุเฮอริเคนแคทรีนาและริต้าที่สหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2548 ที่นักข่าวพลเมืองและบล็อก
เกอร์ช่วยกันรายงานเหตุการณ์ให้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้รับรู้ นักข่าวพลเมืองท าให้สื่อกระแสหลักอย่าง 
BBC และ MSNBC ได้น าภาพถ่าย วิดีโอและข้อความจากประชาชนน าไปประกอบการรายงานข่าวและยังมีสื่อ
กระแสหลักอีกหลายแห่งที่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน (พัชรอร อินทรสุวรรณ, 2558: 2) แต่กระนั้น สื่อใหม่ในรูปแบบ
นักข่าวพลเมืองก็ยังถูกตั้งค าถามถึงความน่าเชื่อถือและจริยธรรมของสื่อสารมวลชน เนื่องด้วยเนื้อหาที่นักข่าว
พลเมืองน าเสนอโดยตรงสู่สาธารณชนอาจจะถูกส่งออกไปโดยที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความ
ถูกต้องให้รอบด้าน อีกทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจน ามาซึ่งการละเมิดจริยธรรมของสื่อสารมวลชนบาง
ประการอีกด้วย เช่น การน าเสนอภาพของผู้เสียหายโดยไม่มีการอ าพรางใบหน้า การน าเสนอภาพข่าว
อาชญากรรมโดยเปิดเผยใบหน้าผู้เสียชีวิต หรือการเสนอข่าวที่ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนด้วยการบอกชื่อและ
นามสกุลจริง เป็นต้น 
 หากแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สื่อพลเมืองได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถมีบทบาทและอ านาจ
มากข้ึนผ่านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รัฐไม่สามารถเข้ามาควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกต่อไป 
ที่ส าคัญนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองและชุมชนท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารเท่านั้น 
หากแต่ยังสามารถใช้เป็นกลไกภาคพลเมืองในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐหรือรัฐบาล
ได้อย่างมีพลังอีกด้วย 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 11.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 เรื่องท่ี 11.2.2 
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ตอนที่ 11.3 

กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคเมืองพลเมืองและชมุชนท้องถิ่นกับ
นโยบายสาธารณะ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 

หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 11.3.1 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับนโยบายสาธารณะ 
 เรื่องท่ี 11.3.2 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะ 
 
แนวคิด 

1. การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของประชาชนหรือ
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายของรัฐ ดังนั้น จึงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้เผชิญปัญหาหรือผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ร่วมขบวนการหลัก และ
ด าเนินการต่างๆ ในการท้าทายอิทธิพลหรืออ านาจจากผู้มีอ านาจทางการเมือง โดยใช้วิธีการ
สื่อสารแบบต่างๆ เช่น การบุกยึดสถานที่ราชการ การเดินขบวน การชุมนุมประท้วง หรือการอด
อาหาร และการยื่นหนังสือต่อรัฐบาล เป็นต้น 

2. การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงการมีพลังหรืออิทธิพลในการผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ แต่กระนั้น หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่งพลังผลักดัน
ดังกล่าวล้วนมาจากกลยุทธ์ในการสื่อสาร ดังนั้นแม้ว่าภาคพลเมืองจะมี “สาร” ที่มีสาะส าคัญและ
มีความน่าสนใจ แต่หากไม่สามารถ “สื่อ” ออกไปให้รัฐบาลและสาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้างแล้ว
นั้น ก็อาจท าให้พลังของการสื่อสารทางการเมืองไม่บรรลุผล ด้วยเหตุดังกล่าว กลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการเมืองจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งส าคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค ์
 เมื่อศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับนโยบายสาธารณะได้ 
2. อธิบายกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะได้ 
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เรื่องที่  11.3.1 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับ
นโยบายสาธารณะ 
 
ความน า 
 เนื่องด้วยการเมืองภาคพลเมืองมีความแตกต่างหลากหลายในหลายลักษณะ ทั้งในด้านลักษณะของ
การรวมกลุ่มของพลเมือง จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหว รูปแบบของการเคลื่อนไหว ประเด็นที่ใช้
ในการเคลื่อนไหวหรือเรียกร้อง ฯลฯ ด้วยเหตุดังกล่าว เนื้อหาในตอนที่ 11.3 จึงแบ่งการน าเสนอเนื้อหาในส่วน
นี้ออกเป็น 2 ลักษณะ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของการเมืองภาคพลเมืองที่มุ่งเน้นการน าเสนอข้อ
เรียกร้องที่แตกต่างกัน กล่าวคือในเรื่องที่ 11.3.1 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับนโยบาย
สาธารณะ ต้องการน าเสนอกรณีตัวอย่างกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองที่มีจุดมุ่งหมายในการ
เคลื่อนไหวด้วยต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนรัฐบาลหรือโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง ในขณะที่เรื่องที่ 
11.3.1 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะ ต้องการน าเสนอกรณีตัวอย่าง
ของการเมืองของชุมชนท้องถิ่นที่มีการรวมกลุ่มโดยประชาชนในพ้ืนที่หนึ่งๆ ที่น าประเด็นทางด้านแรงงาน 
สิ่งแวดล้อม ความยากจน ความเหลื่อมล้ า ฯลฯ มาเป็นประเด็นหลักในการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องหรือกดดัน
ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆ ด าเนินการปรับเปลี่ยนหรือยุติการด าเนินนโยบายตามข้อ
เรียกร้องของภาคประชาชน 
 ในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับนโยบายสาธารณะนั้น เนื้อหาในส่วนนี้ได้
หยิบยกกรณีตัวอย่าง 3 กรณี ได้แก่ 1 . การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน 2. การสื่อสารทางการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย และ 3 . การสื่อสารทาง
การเมืองภาคพลเมืองยุคดิจิตอล มาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือแสดงให้เห็นกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
พลเมืองในแต่ละกรณีมีการน ากลยุทธ์ใดมาใช้ในการสื่อสารทางการเมือง และกลยุทธ์ต่างๆ สามารถน ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายตามข้อเรียกร้องได้หรือไม่ อย่างไร 
 

การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์
พฤษภาทิฬ พ.ศ. 2535 ที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง มีการเกิดกลุ่มและองค์กรต่างๆ มากมายที่
ออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องให้น าผู้สั่งปราบปรามประชาชนมาลงโทษ เรียกร้องให้กองทัพลดบทบาทลง 
เรียกร้องให้ผู้น าเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และผลักดันนโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน
สื่อมวลชนในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสูงเช่นกัน ส่งผลให้สื่อมวลชนได้สนใจ
ติดตามประเด็นสาธารณะต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การน าของนายชวน หลีกภัย ได้

หัวเรื่อง      
11.3.1   กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับนโยบายสาธารณะ 
11.3.2   กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะ 

 
แนวคิด 

1.  การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของประชาชนหรือ

กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายของรัฐ ดังนั้น จึงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น

จากกลุ่มผู้เผชิญปัญหาหรือผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ร่วมขบวนการหลัก และด าเนินการต่างๆ ในการท้าทาย

อิทธิพลหรืออ านาจจากผู้มีอ านาจทางการเมือง โดยใช้วิธีการสื่อสารแบบต่างๆ เช่น การบุกยึดสถานที่ ราชการ 

การเดินขบวน การชุมนุมประท้วง หรือการอดอาหาร และการยื่นหนังสือต่อรัฐบาล เป็นต้น 

2.  การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงการมีพลังหรืออิทธิพลในการผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ แต่กระนั้น หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่งพลังผลักดันดังกล่าวล้วนมา
จากกลยุทธ์ในการสื่อสาร ดังนั้น แม้ว่าภาคพลเมืองจะมี “สาร” ที่มีสาะส าคัญและมีความน่าสนใจ แต่หากไม่
สามารถ “สื่อ” ออกไปให้รัฐบาลและสาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้างแล้วนั้น ก็อาจท าให้พลังของการสื่อสารทาง
การเมืองไม่บรรลุผล ด้วยเหตุดังกล่าว กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งส าคัญต่อขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 11.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองกับนโยบายสาธารณะได้ 
2. อธิบายกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นกับนโยบายสาธารณะได้ 
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แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า “จะสนับสนุนให้มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้
เป็นประชาธิปไตย” และได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือหาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 โดย
การด าเนินการดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างสูงจากกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรที่ติดตามพัฒนาการของ
การเมืองไทยอย่างใกล้ชิด เช่น สมาพันธ์ประชาธิปไตย คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย และสหพันธ์
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มองค์กรดังกล่าวได้ร่วมกันเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนให้มีการปฏิรูป
การเมืองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้นักการเมืองจริงใจกับประชาชน ในขณะเดียวกันสมาชิกใน
องค์กรเหล่านั้นก็ได้ร่วมกันจัดท าร่าง “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพ่ือประชาชน” พร้อมทั้งยื่นต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ (ดูรายละเอียดใน ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551: 151) 
 นอกจากนั้นยังมีกลุ่มบุคคลต่างๆ นับตั้งแต่นักการเมือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ กฎหมายมหาชน 
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคมและการเมือง ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อมวลชนเพ่ือเรียกร้องให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ การเรียกร้องให้ประชาชนเข้าชื่อถวายฎีกาเพ่ือให้มีการ
ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ และการเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงสร้างการเมืองการปกครองไทย เป็นต้น หากแต่
รัฐบาลภายใต้การน าของนายชวน หลีกภัย ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ก็ได้ประกาศยุบ
สภาในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 แต่กระนั้นการเคลื่อนไหวเพ่ือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ใน
มาตร 211 เพ่ือเปิดทางให้เกิดกลไกในการปฏิรูปการเมืองยังคงด าเนินต่อไป โดยกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยได้
อาศัยช่วงเวลาของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นจังหวะในการสร้างสัญญาประชาคมระหว่างนักการเมือง
และองค์กรภาคประชาชน โดยกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยได้ชูประเด็นเพ่ือให้เห็นว่า “การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น
วาระแห่งชาติ” จนกระทั่งภายหลังการเลือกตั้งและได้มีการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การน าของนายบรรหาร ศิลป
อาชา กลุ่มประชาธิปไตยก็ยังคงยุทธวิธีการสื่อสารในรูปแบบของ “การเจรจา” เพ่ือผลักดันให้มีการด าเนินการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ จึง
ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 211 และได้
มีการด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภา จนกระทั่งน ามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2539 อันเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้มี  “สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม โดยในแต่ละจังหวัดจะจัดให้มีการรับ
สมัครสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองให้เหลือจังหวัดละ 10 คน หลังจากนั้นส่งบัญชี
รายชื่ อให้สภาพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจังหวัดละ 1 คน รวมเป็น  76 คน ในขณะเดียวกันก็ ให้
สถาบันการศึกษาต่างๆ คัดเลือกนักวิชาการ เพ่ือให้รัฐสภาคัดเลือกนักวิชาการสาขากฎหมายมหาชน จ านวน 8 
คน สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 8 คน และผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือการร่างรัฐธรรมนูญ จ านวน 7 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 99 คน ในการท าหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญร่วมกันให้แล้วเสร็จใน 240 วัน หากแต่ในปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา 
ก็ได้ประกาศยุบสภา (ดูรายละเอียดใน ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551: 155-156) 
 จนกระทั่งมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การน าของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้มีการประกาศรับ
สมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้ง
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สื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ยังคงติดตามความคืบหน้าและรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กร
ส าคัญด้านสื่อมวลชนได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะใน
ด้านการสนับสนุนให้หนังสือพิมพ์ต่างๆ รายงานข่าวเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกัน
หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ก็เริ่มเปิดคอลัมน์เกี่ยวกับการเกาะติดประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดพื้นที่ส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความข้อคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งท ารายงานข่าว
เชิงวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551: 157) 
 นอกจากความตื่นตัวของสื่อมวลชนแล้ว กลุ่มองค์กรประชาธิปไตยก็ยังคงเกาะติดกับสถานการณ์ด้าน
การร่างรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) ท าหน้าที่เป็นแกนหลัก
ในการประสานความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
สมาพันธ์ประชาธิปไตย สหพันธ์นักศึกษา สมัชชาเกษตรกร เครือข่ายสลัมสี่ภาค กลุ่มนักธุรกิจเพ่ือ
ประชาธิปไตย และเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีองค์กรต่างๆ สนใจเข้าร่วมเป็นองค์กร
พันธมิตรเพ่ิมมากขึ้น และกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยเหล่านี้ได้ใช้ชื่อแทนกลุ่มนี้ ว่า “เครือข่าย 30 องค์กร
ประชาธิปไตย” โดยกิจกรรมหลักของเครือข่าย 30 องค์กรประชาธิปไตยในช่วงระหว่างการเฟ้นหาสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญคือการสื่อสารทางการเมืองด้วยการจัดเวทีพบปะเสวนาและท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ การพิจารณาประโยชน์ถึงที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐธรรมนูญ การ
ติดตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาประเด็น
ที่ต้องการผลักดันให้มีการแก้ไขในรัฐธรรมนูญ (ดูรายละเอียดใน ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551: 157-158) 
จนกระทั่งมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจ านวน 99 คน ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539 
เพ่ือท าหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 โดยในส่วนของการสื่อสารทางการเมืองนั้น สภาร่างรัฐธรรมนูญก็นับว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่น
ในการสื่อสารกับสังคมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างครอบคุลม โดยในมิติด้านการ
สื่อสารกับสาธารณชน สภาร่างรัฐธรรมนูญด าเนินการภายใต้เป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ การสร้างความ
ตื่นตัวให้ประชาชนในการเข้าร่วมการร่างรัฐธรรมนูญ การสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอน กติกา และ
ประโยชน์จากการร่างรัฐธรรมนูญ การเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร่าง
รัฐธรรมนูญ การรายงานความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญ และการสร้างความรู้สึ กร่วมว่า “รัฐธรรมนูญ
เป็นของทุกคน” ถึงแม้จะไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการถึงความส าคัญของการวางระบบการสื่อสารในการ
ด าเนินงาน แต่ก็พบว่า สภาร่างรัฐธรรมนูญให้ความส าคัญกับการวางระบบการสื่อสารในการขับเคลื่อนภารกิจ
ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้มีการออกแบบองค์กรในลักษณะที่ให้กรรมาธิการ 2 คณะ รับผิดชอบกิจกรรม
ต่างๆ ในด้านการสื่อสารโดยตรง คือ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งรับผิดชอบในการรับ
ฟังและประมวลความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อน าไประบุในร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งรับผิดชอบในด้านการผลิตสื่อและการกระจายข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (ดูรายละเอียดใน ปาริชาต สถา
ปิตานนท์, 2551: 162) แต่กระนั้น ก็ยังคงมีความเห็นจากหลายฝ่ายที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงทั้งแรงสนับสนุนและ
การคัดค้านเนื้อหาบางประการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอผ่านร่างรัฐธรรมนูญ เช่น การที่นักการเมือง
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จ านวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสุดลงเมื่อเข้า
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี การแสดงความไม่เห็นด้วยการกับมีศาลรัฐธรรมนญ รวมถึงประเด็น
เรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ถูกเสนอเข้าไปในร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอ
โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงน ามาสู่การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือก่อให้เกิดกระแสคัดค้านหรือแสดงท่าทีว่าจะไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญที่ถูกน าเสนอโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งท าให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยนท่าที
และกลยุทธ์ในการสื่อสารจากการเน้นการสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการร่าง
รัฐธรรมนูญ ไปสู่การระดมพลังสมาชิกในสังคมที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญให้ลุกขึ้นมาแสดงตัวตนเพ่ือสร้าง
แรงผลักดันให้คนในสังคมตระหนักถึงความส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยได้มีการเสนอให้น าสีเขียว
มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกของบุคคลที่ต้องการสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยทางสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ด าเนินการผลิตสื่อที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
เสื้อรูปการ์ตูนสีเขียว หมวกสีเขียว สติกเกอร์สีเขียว ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรอ่ืนๆ และบุคคล
ต่างๆ น าสีเขียวไปใช้เป็นเครื่องหมายเพ่ือแสดงออกร่วมกันถึงจุดยืนและความต้องการของประชาชนในการ
สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการแสดงออกเหล่านี้อาจจะปรากฏในรูปของการใช้สีเขียวไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งของเครื่องแต่งกาย หรือการน าริบบิ้นสีเขียวมาผูกกับอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ เป็นต้น นอกจากสีเขียวแล้ว 
ทางสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญยังได้น าข้อความต่างๆ เข้ามาใช้เพ่ือตอกย้ าความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับ
การเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และความรู้สึกเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อาทิ การน าค าว่า 
“ฉบับประชาชน” มาใส่ต่อท้ายร่างรัฐธรรมนูญและเรียกชื่อว่า “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” และการน า
ข้อความว่า “เราสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ” มาจัดท าเป็นสติกเกอร์และเสื้อยืดต่างๆ และน าออกแจกจ่ายผ่าน
เครือข่ายต่างๆ สู่สาธารณชน (ดูรายละเอียดใน ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551: 172-173) 
 ในส่วนของภาคประชาชนนั้น ก็ได้มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญและได้
น าแนวทางการสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาสานต่อ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนส่วน
หนึ่งได้มีการน าสัญลักษณ์สีเขียวอ่อนมาใช้ในการออกแบบสื่อต่างๆ เช่น เข็มกลัด เสื้อยืด เนกไท ผ้าโผกศีรษะ 
สติกเกอร์ คัตเอาต์ และร่ม และได้มีการระดมทุนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนด้วยการจัดจ าหน่ายสื่อ
สนับสนุนเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่ต้องการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือเป็นการสร้างกระแสกดดันสภาอีกทาง
หนึ่ง ในขณะที่นักธุรกิจบางส่วนได้มีการระดมเงินเพ่ือจัดท าสื่อสนับสนุนต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์ร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม โดยผู้ประกอบธุรกิจน้ ามันบางแห่งได้น าเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับพกพาไปเป็นของแถมแก่
ลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีการติดธงเขียวในบริเวณหน้าส านักงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ และแต่งกายด้วยชุดสีเขียว
เพ่ือเป็นเครื่องหมายสื่อไปยังผู้มีอ านาจถึงการเรียกร้องให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีการรวมตัวกันแสดง
พลังและเปิดปราศรัยในบริเวณถนนสีลมด้วย ส่วนในบริเวณอ่ืนๆ ที่เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีผู้คนสัญจรไปมาคับคั่ง กลุ่ม
นักธุรกิจได้มีการจัดท าแผ่นป้ายขนาดใหญ่ โดยน าข้อความบางส่วนในรัฐธรรมนูญมาเรียบเรียง และน าเสนอให้
ผู้อ่านได้ขบคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมในการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ (ดูรายละเอียดใน ปาริชาต สถาปิตา
นนท์, 2551: 175) นอกจากนี้ยังมีประชาชนจ านวนมากที่น าริบบิ้นเขียวมาติดเป็นสัญลักษณ์ในที่ต่างๆ เช่น 
เสาอากาศรถยนต์ กระจกมองหลังรถมอเตอร์ไซด์ และกระเป๋าสะพาย เป็นต้น เพ่ือเป็นการสื่อสารให้สมาชิก
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รัฐสภาเห็นว่าประชาชนต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จนกระทั่งท้ายที่สุด การสื่อสารทางการเมืองของภาค
พลเมืองก็เป็นผล เมื่อรัฐสภามีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและมีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 ดังจะเห็นได้ว่าความส าเร็จในการผลักดันให้รัฐสภามีมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นผลมา
จากการสื่อสารทางการเมืองจากหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของสภาร่างรัฐธรรมนูญ องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในส่วนของสภาร่างรัฐธรรมนูญเองนั้น ก็ได้มีการวางกลยุทธ์ด้วยการ
ออกแบบระบบการสื่อสารที่มีความโดดเด่นและให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่าง
รัฐธรรมนูญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนต้องการให้บรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาของรัฐธรรมนูญและระบบการปกครองที่ผ่านมา ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการในการด าเนินการร่าง
รัฐธรรมนูญและกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น โดยในการออกแบบการสื่อสาร
นั้น เน้น “ความชัดเจน ตรงเป้า มีพลัง และมีส่วนร่วม” โดยมีการวางระบบการสื่อสารเป็น 4 ระบบย่อย คือ 
ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบออกแบบและพัฒนาสื่อ ระบบการกระจายข้อมูล และระบบการจัดกิจกรรมการ
สื่อสารต่างๆ โดยทั้ง 4 ระบบด าเนินการภายใต้กฎและกติกาในการสื่อสารซึ่งได้มีการก าหนดร่วมกัน  (ดู
รายละเอียดใน ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551: 164) นอกจากนั้นยังมีกลไกในการสร้างเครือข่ายกับภาค
พลเมืองเพ่ือเป็นฐานในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนในวงกว้างอีกด้วย 
 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจึงมีการ
ด าเนินการในหลายมิติ ได้แก่ 
 1. การเผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ ซึ่งเริ่มจากการจัดพิมพ์แถลงการณ์นับหมื่นชุดและส่งผ่านไปยัง
องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือแจ้งให้ฝ่ายต่างๆ ทราบถึงความจ าเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จุดยืนของกลุ่ม 
และข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมือง นอกจากนั้นยังมีการแจกแถลงการณ์ในบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปมา
อย่างคับค่ังอีกด้วย 
 2. การจัดเวที ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสารทางการเมือง โดยกลุ่มองค์กร
ประชาธิปไตยได้ประสานงานในการจัดเวทีต่างๆ เช่น เวทีนักศึกษา และเวทีของประชาชน เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกันก็ประสานให้แกนน าพรรคการเมืองเข้าร่วมแถลงนโยบายในเวที ในขณะที่ผู้เข้าร่วมเวทีก็เรียกร้อง
ให้แกนน าพรรคการเมืองผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นนโยบายของพรรคการเมือง 
 3. การยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง โดยกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยได้เดินทางเข้าพบหัวหน้าพรรคการเมือง
หลักทุกพรรค โดยได้ยื่นเอกสารชี้แจงความส าคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก่ผู้น าพรรคการเมือง 
 4. การประสานงานกับสื่อมวลชน ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส าคัญที่มักด าเนินการควบคู่ไปกับการกระท า
กิจกรรมอ่ืนๆ ข้างต้น โดยกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยมักเชิญสื่อมวลชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และร่วม
เป็นพยานในการรับข้อเรียกร้องของผู้น าพรรคการเมือง ในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
แนวคิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปยังสาธารณชน (ดูรายละเอียดใน ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551: 153-
155) 
 5. การสร้างสัญลักษณ์แห่งการเรียกร้อง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส าคัญที่สามารถสื่อสารและสร้างพ้ืนที่ให้
สาธารชนได้มีส่วมร่วมกับการสนับสนุนข้อเรียกร้องต่างๆ เนื่องด้วยสัญลักษณ์สามารถสร้างการับรู้ได้ง่ายและ
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สามารถขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังท าให้สาธารณชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหว
ภาคพลเมืองได้ในอีกทางหนึ่งด้วย 
 

การสื่อสารทางการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
 นอกจากกรณีตัวอย่างการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
แล้วนั้น การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองยังมีวิวัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งล้วนแล้วแต่ก็มีกลยุทธ์ในการสื่อสาร
ทางการเมืองในหลายด้านที่น่าสนใจ 
 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ต้องการแสดงออก
ถึงความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับการด าเนินนโยบายของรัฐบาลทักษิณ โดยก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยนั้น การแสดงออกถึงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณถูกกระท าผ่านการ
สื่อสารทางการเมืองในรูปแบบของการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากนักวิชาการ สื่อมวลชน และชนชั้นน าในสังคมไทย 
ดังจะเห็นได้จากการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบทักษิณของนักวิชาการชั้นน าผ่านงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นที่รู ้จัก
แพร่หลายในชุด “รู้ทันทักษิณ” ที่มุ ่งเน้นการวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองวิชาการซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 
พ.ศ. 2547 อีกทั้งยังมีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับการบริหารประเทศของรัฐบาลทักษิณ
หรือระบอบทักษิณอย่างต่อเนื่อง (ธนศักดิ์ สายจ าปา, 2557: 208) 
 ในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการชุมนุมประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้ทักษิณลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น ปรากฏขึ้นครั้งแรกบริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 โดย
กลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่า “คณะประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์” ที่น าโดย นายอัมรินทร์ คอมันตร์ 
นักธุรกิจอิสระ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ประธานบริหารเครือโอ เรียนเต็ลมาร์ทกรุ๊ป และนายเพียร ยงหนู 
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง หากแต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ค่อยได้รับความสนใจ จึง
ไม่สามารถสร้างแนวร่วมทางการเมืองได้ นับจากนั้นก็ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการชุมนุม
ปราศรัยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งภายหลังจากที่รายการเมืองไทยรายสัปดาห์2 ของนายสนธิ ลิ้ม
ทองกุล ถูกสั่งระงับการออกอากาศด้วยข้อหาว่ามีการน าเสนอเนื้อหาพาดพิงสถาบันกษัตริย์ จนท าให้สนธิ
เปลี่ยนมาจัด “รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมศรี

                                                 

 
2 รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ด าเนินรายการโดย สนธิ ลิ้มทองกุล และ สโรชา พรอุดมศักดิ์ ออกอากาศครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 ทางช่อง 9 อสมท และออกอากาศเป็นประจ าทุกคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00-23.00 
น. ซึ่งรูปแบบของรายการเมืองไทยรายสัปดาห์นั้นเป็นการวิเคราะหข์่าวสาร สถานการณ์ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
รอบสัปดาห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ได้ออกอากาศเป็นครั้งสุดท้ายทาง ช่อง 9 อสมท 
ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งในวันนั้น สนธิ ลิ้มทองกุล ได้น าเอาบทความที่มีช่ือว่า พ่อของแผ่นดิน มาอ่านออกอากาศ 
อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ อสมท ได้มีค าสั่งให้ระงับการออกอากาศรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2548. “เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร,” <http://www.manager.co.th/thailandweekly/> [สืบค้นเมื่อวันที ่2 
สิงหาคม 2556]. 
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บูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไปจัดที่สวนลุมพินี แต่ยังคงรูปแบบ
รายการด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบทักษิณอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จนกระทั่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ถูก
กล่าวขานในนามว่า “ปรากฏการณ์สนธิ” ในส่วนของการเคลื่อนไหวในนาม “พันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย”3 นั้น ถูกน ามาใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ในโอกาสวันฉลองครบรอบ 21 ปี 14 
ตุลาฯ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กับกลุ่มคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือ
ประชาธิปไตย (ครป.) รวมถึงชมรมคนรู้ทันทักษิณและกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งการรวมตัว
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอของนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่ได้แนะแนวทางในการน าทักษิณออกจากอ านาจรัฐ ไ ว้
ในงานอภิปรายเรื่อง “อนาคตประชาธิปไตยไทยในรัฐบาลธุรกิจการเมือง จาก กตป. ถึง ปปง. ยุทธการยึด
ทรัพย์ประชาชนโดยอ านาจรัฐ” ที่จัดโดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ว่าบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตนเองมีมา
เป็นกลไกในการระดมมวลชน (ธนศักดิ์ สายจ าปา, 2557: 208-209) 
 โดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละประเด็นที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งมีกลยุทธ์ต่างๆ ที่น่าสนใจมี 5 กลยุทธ์ใหญ่ ๆ ดังนี้ (ดูรายละเอียดใน ภัค
รินทร์ สว่างดี, 2553) 
 1. กลยุทธ์ดาวกระจาย ถือว่าเป็นกลยุทธ์หลักของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย เป็นการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเข้าใจโดยผ่านรูปแบบการดาวกระจาย และเพ่ือให้เกิดความสนใจกับ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น และเกิดความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพ่ือน าเอาข่าวสารของการชุมนุมไปตี
แผ่ ซึ่งขั้นต่อมา คือ การท าให้คล้อยตามในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารจนถึงขั้นสุดท้ายคือ ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมาเพียงพอจึงเกิดพฤติกรรมร่วมหรือมีทัศนคติที่ดีต่อการชุมนุมจึงเข้าร่วมการชุมนุมในที่สุด 
 2. จัดคอนเสิร์ตการเมืองสัญจร เป็นอีกแบบรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นหลังจากการยุติการชุมนุมแล้ว 
ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตการเมืองสัญจรนี้เป็นการปราศรัยสลับกับการแสดงบนเวทีหรือบางจังหวัดเป็นการแสดง
วัฒนธรรมของจังหวัดนั้น ๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมได้อีกด้วย และการร่วมเดินทางไปแต่ละจังหวัด ยัง
ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยกันเอง 
 3. การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน เป็นรูปแบบของการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมในการน ามาใช้ใน
การต่อสู้ทางการเมือง การจัดแถลงข่าวถือเป็นการแสดงความต้องการและจุดยืนของการชุมนุมครั้งนี้ เนื่อง
ด้วยการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยต่อสู้ท่ามกลางอ านาจรัฐต่างๆ ย่อมมีการแบ่งเป็นฝัก
เป็นฝ่าย การจัดแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเป็นการสื่อสารกับนักสื่อสารมวลชนตามสื่อต่างๆ โดยการจัดแถลง

                                                 

 
3 ประพันธ์ คูณมี กล่าวว่าผู้เสนอให้ใช้ช่ือว่า “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” คือนายสุริยะใส กตะศิลา 

เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในขณะนั้น โดยนายสุริยะใสได้ให้เหตุผลของการเสนอ ช่ือดังกล่าวว่า 
“เหตุผลของการตั้งช่ือน้ี...ไม่มีอะไรซับซ้อน น่ันเพราะเห็นว่าเป็นการรวมพลของคนหลายกลุ่ม หลายภูมิภาค หลายสาขาอาชีพ 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มีแนวความคิดที่เป็นหนึ่งเดียว นั่นคือ ต่อต้านระบอบทักษิณ ไม่ว่าจะเป็นชมรมคนรู้ทันทักษิณ กลุ่ม
ประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจและอื่น ๆ”. ดรูายละเอียดใน ประพันธ์ คูณมี, 2554, น. 
257 
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ข่าวเพ่ือแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อประชาชนและต่อสื่อมวลชน โดยไม่ปล่อยให้ผู้สื่อข่าวหาข่าวหรือเขียนข่าวเอง 
จะท าให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยได้ อาจท าให้เกิดความสับสนกับ
เหตุการณ์ความเป็นจริงและการได้รับข่าวสารที่ผิด การที่แกนน าออกมาแถลงข่าวเองเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถอืให้กับประชาชนที่ได้รับชม 
 4. ค าแถลงการณ์ ในส่วนของค าแถลงการณ์ที่พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยน ามาใช้ เพ่ือเป็น
รูปแบบการสื่อสารในการชุมนุมครั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าการชุมนุมของพันธมิตรเป็น
การชุมนุมที่มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งการใช้ค าแถลงการณ์แต่ละฉบับที่แกนน าได้ออกแถลงนั้นท าให้ประชาชน
ภายนอกที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้รับทราบถึงแนวทางและความต้องการในการเรียกร้องหรือประณามการ
การกระท าอันร้ายแรงของระบอบทักษิณ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่รับทราบเกิดความเข้าใจในการมา
ชุมนุมกันครั้งนี้ จะเห็นได้พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือให้เข้าถึง
ประชาชนมากขึ้น 
 5. สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV เป็นช่องทางด้านเทคโนโลยีในการสื่อสารและการกระจายข้อมูล
ข่าวสารและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมและผู้ที่ติดตามสถานการณ์ มีความกระตือรือร้นแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร โดยผู้ท าหน้าที่สื่อสารของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
ASTV เป็นเครื่องมือหลักในการเสนอข้อมูลข่าวสารและการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมและไม่ได้เข้าร่วมชุมนุม ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสัมผัสถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในการชุมนุม ท าให้มีอารมณ์ร่วมในการชุมนุม นอกจากนี้ ASTV ยังใช้เป็น
เครื่องมือในการนัดเวลา สถานที่ ขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย 
 การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยจึงเป็นการน ากลยุทธ์
การสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญในการถ่ายทอดและขยายแนวความคิด ตลอดจนอุดมการณ์ทาง
การเมืองจากกลุ่มแกนน าไปยังประชาชน เพ่ือโฆษณาชวนเชื่อและจูงใจให้ประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ 
ศรัทธา เชื่อมั่น และหลายเป็นความจงรักภักดีในที่สุด ซึ่งสื่อหรือเครื่องมือที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยเลือกในใช้ในการชุมนุมเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อหลัก และสื่อ
สนับสนุน ได้แก่ เคเบิล ASTV, วิทยุชุมชน 97.75, 92.25, หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ, เว็บไซต์ Manager 
Online, ซีดี เป็นต้น และสื่อเฉพาะกิจ สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เสื้อเหลือง ผ้าโพกศีรษะ ผ้าพันคอ มือตบ เพลง
เทียนแห่งธรรม สายรัดมือ กิจกรรมดาวกระจาย ป้ายหลังเวที (Backdrop) โปสเตอร์ข้อความต่างๆ เป็นต้น 
โดยแต่ละสื่อมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และอาศัยช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ช่องทาง เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน ซึ่งกลยุทธ์ที่ เป็นหัวใจส าคัญที่กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยใช้สื่อสาร คือ การถ่ายทอดสดการชุมนุม 24 ชั่วโมง ในลักษณะเรียลลิตี้โชว์ผ่าน
ทางเคเบิล ASTV อันกลายเป็นเครือข่ายส าคัญในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของพันธมิตร ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว 
ท าให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตาม ก่อให้เกิดความผูกพัน และอารมณ์ร่วม ไม่ต่างจากการชมรายการเรียลลิตี้
บันเทิงทั่วไป นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์ดาวกระจาย หรือการจัดเวทีสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ และต่างประเทศ 
ก็เปรียบเสมือนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการจัดงานอีเวนท์ (Event) นอกสถานที่ของสินค้าหรือ
บริการต่างๆ (ดูรายละเอียดใน กุลวีณ์ วิริโยทัย, 2552) 
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 ดังนั้นกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามบริบทและ
เงื่อนไขของสถานการณ์ รวมถึงประเด็นที่ต้องการสื่อสารกับรัฐบาลหรือสาธารณชนด้วย กล่าวคือ การก าหนด
กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของภาคพลเมืองต้องไม่จ ากัดกรอบอยู่กับการใช้กลยุทธ์เดิม เพราะเมื่อ
สภาวการณ์หรือบริบทแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะท าให้กลยุทธ์ที่เคยใช้แล้วประสบความส าเร็จ
ไม่สามารถน ามาใช้ในบริบทแวดล้อมใหม่ก็เป็นได้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์เพ่ือเสริมให้การสื่อสารทางการเมืองมีพลังและอิทธิพลต่อการผลักดัน อันจะมาน าซึ่งการสร้างหรือ
การปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อเรียกร้องของภาคพลเมืองในท้ายที่สุด 
 

การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองยุคดิจิตอล 
การเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความแตกต่างจากการเคลื่อนไหวทางสังคมในอดีต

อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมใน ค.ศ.2007 โดย “Five Star 
Movement” หรือ “Movimento Cinque Stelle: M5S” ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของอิตาลีที่น าโดยเบปเป 
กริลโล (Beppe Grillo) ดาวตลกชื่อดังที่ผันตัวเองเข้าสู่แวดวงการเมือง ที่สามารถระดมมวลชนได้มากกว่า
แสนคนผ่านการนัดหมายที่กระท ากันอย่างลับๆ ในบล็อกชื่อ “www/.beppegrillo.it” ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านการจัดกิจกรรมและการรณรงค์อย่างลับบนเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง จน
กลายเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนทางการเมืองที่ส่งผลให้พรรคการเมืองของเขาได้รับคะแนนเสียงเป็น
ล าดับที่สามในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ด้วยคะแนนเสียงสูงถึงร้อยละ 25.5 
ประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวทางสังคมของพรรค Five Star Movement สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพเชิง
ยุทธศาสตร์ของการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จทางการเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม (ธน
ศักดิ์ สายจ าปา, 2559: 88) 
 ในปี ค.ศ. 2011 การเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์นับได้ว่าขึ้น
สู่จุดสูงสุดอย่างแท้จริง เห็นได้จากการถือก าเนิดของ “M15M”4 หรือ “Generacao a Rasca” ในโปรตุเกส 
ซ่ึงผู้สังเกตการณ์เห็นว่าการสร้างสรรค์รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคมและกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านไซ
เบอร์สเปซและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ความน่าสนใจก็คือจากการเคลื่อนไหวของ M15M ได้จุดประกายให้ใน
อีกสองเดือนต่อมาได้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีชื่อว่า “15M” ขึ้นในประเทศสเปน นอกจากนั้นเกิดการ 
“ยึดวอลล์สตรีท”  (Occupy Wall Street :OWS)5 ขึ้นในปีเดียวกันอีกด้วย ซึ่งหลักฐานชั้นต้นและงานวิจัยที่

                                                 
4 “M15M” หรือ “O movimento de 15 de maio" เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นมากกว่า 10 เมืองทั่ว

ประเทศโปรตุเกส เพื่อต่อต้านนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างเข้มงวดและปกป้องสิทธิของชนช้ันแรงงาน ซึ่งนับได้
ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติคาร์เนช่ันใน ค.ศ.1974 ที่ส าคัญคือการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่มี
พรรคการเมืองหรือสหภาพแรงงานให้การสนับสนุน และมีจุดเริ่มต้นมาจากการสร้างเฟสบุค๊และการสร้างบล็อก 
 5 การยึดวอลล์สตรีท (Occupy Wall Street) เป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้พลังมวลชนที่เกิดขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2011 แต่เดิมเป็นการประท้วงเรียกร้องโดยกลุ่มแอดบัสเตอร์ส (Adbusters) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก
ขบวนการอาหรับสปริง (Arab Spring) ในการประท้วงที่จัตุรัสตอห์รีร์ (Tahrir Square) กรุงไคโร อันเป็นจุดเริ่มต้นของการ
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ศึกษาการเคลื่อนไหวในการยึดวอลล์สตรีทนั้น เน้นไปที่บทบาทส าคัญของสื่อสังคมออนไลน์ในสองประการ 
ประการแรก คือ กลุ่มออนไลน์ เช่น กลุ่มนิรนาม (Anonymous)  หรือกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้เกิดกระแส
การต่อต้านโลกาภิวัฒน์แบบอเมริกัน ซึ่งแสดงบทบาทส าคัญในการช่วยสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวทางสังคม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง คือ บล็อกและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่กลายเป็นสื่อกลางส าคัญในการสื่อสารและการเคลื่อนไหว เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนบัญชีออนไลน์
กับผู้ประท้วงคนอ่ืนในเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยนีล คาเรน (Neal Caren) และซาราห์ แกบี (Sarah 
Gaby) พบว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นการปรากฏตัวของการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่ส าคัญของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อกระบวนการ
การเคลื่อนไหวและการจัดการการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (Turner, 2013: 377) ในขณะที่ผู้ประท้วง
ชาวอียิปต์ที่เข้าร่วมการชุมนุมเคลื่อนไหวเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ในกรุงไคโร แสดง
ทัศนะว่า ในโลกออนไลน์นั้น ผู้ประท้วงทั้งหลายมีอิทธิพลก่อนการปฏิวัติจะส าเร็จเสียอีก เนื่องด้วยเครือข่าย
สังคมออนไลน์ช่วยเพ่ิมอ านาจในการประท้วงให้ประสบผลส าเร็จได้ในหลายด้านและยังท าให้การประท้วงทั่ว
โลกดูจะเป็นไปในทิศทางแบบเดียวกัน (Tufekci, 2014: 1) ในอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการการเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่องด้วยการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผู้น าคนมาเคลื่อนไหวร่วมกัน เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงมี
บทบาทส าคัญในการท าให้การเคลื่อนไหวทางสังคมประสบความส าเร็จ ในขณะที่การรวมตัวแบบเดิมจะจ ากัด
เฉพาะนักเคลื่อนไหวมืออาชีพและองค์กรต่างๆ แต่เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้น าเอาประชาชนคนธรรมดามา
เป็นแกนหลักในการประท้วงจนส าเร็จ ประเด็นดังกล่าวจึงนับได้ว่าท้าทายต่อการอธิบายการเคลื่อนไหวทาง
สังคมด้วยทฤษฎีการระดมทรัพยากร เนื่องด้วยการเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จ านวนมากไม่ปรากฏว่ามี
ผู้น าที่ชัดเจนหรือไม่แสดงตัวตนที่แท้จริง แต่กลับสามารถสถาปนาสถานะความเป็นผู้น าการเคลื่อนไหวผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยที่ผู้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวอาจจะมิได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง แต่กลับยินยอมพร้อมใจที่จะเข้า
ร่วมการเคลื่อนไหวทางสังคมและเชื่อในข้อมูลข่าวสารที่ถูกเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ  (ธนศักดิ์ สาย
จ าปา, 2559: 88-89) 

เซย์เนป ตูเฟ็กจี (Zeynep Tufekci) มองว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพ่ิมอ านาจให้ผู้ประท้วงใน 3 
ประเด็น คือ ความสนใจของสาธารณชน การหลบเลี่ยงการตรวจสอบ และการประสานงาน เนื่องด้วยการ
ควบคุมข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลคือ การปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง หากแต่เทคโนโลยีใน
โลกยุคดิจิตอลช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกรัฐบาลปิดกั้นได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีสื่อสังคมออนไลน์
ไม่ได้เพ่ิมอ านาจให้เฉพาะผู้ประท้วงเท่านั้น แต่ยังเพ่ิมอ านาจให้รัฐบาลและภาคส่วนอ่ืนของสังคมด้วยเช่นกัน 

                                                                                                                                                       

ปฏิวัติอียิปต์ พ.ศ. 2554 และจากการประท้วงในสเปน ผู้ประท้วงส่วนใหญ่เรียกร้องต่อความไม่เท่าเทียมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่คดโกงและอิทธิพลทางการเงินบรรษัทและนักวิ่งเต้นในรฐับาล ตลอดจนความกังวลอื่นๆ ท่ีอยู่
เหนือกระบวนการประชาธิปไตยใน สหรัฐอเมริกา มีการเดินขบวนที่มีรูปแบบคล้ายกันเกิดขึ้นใน 100 เมืองทั่วสหรัฐอเมริกา 
และมากกว่า 1,500 เมืองทั่วโลก โดยมีเว็บไซต์ “OccupyWallSt.org” เป็นแหล่งข้อมูลและเครือข่ายออนไลน์ที่ใช้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระดมมวลชน 
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(Tufekci, 2014: 1) อีกทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะกลายเป็น
การเคลื่อนไหวที่ไร้การควบคุม เพราะไม่มีผู้น าการเคลื่อนไหวที่แน่ชัด ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นข้อถกเถียง
ทางวิชาการ เนื่องด้วยมีสองแนวคิดที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ กล่าวคือนักวิชาการกลุ่มแรกมองว่าการใช้
อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนการเพ่ิมทางเลือกหรือสร้างช่องทางใหม่ให้กับกลุ่มบุคคลที่นิยมความรุนแรงซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคม ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มกลับตั้งข้อสังเกตุว่า
อินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวเร่งให้คนในสังคมแยกตัวเองออกจากสังคมและปกปิดตัวตนมากขึ้น เนื่องด้วยเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้สร้าง “ชุมชมเสมือนจริง” (Virtual Community) เพ่ือให้คนในเครือข่าย
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้โดยไม่จ าเป็นต้องพบปะกันในโลกแห่งความเป็นจริงอีกต่อไป นอกจากนั้นสื่อ
สังคมออนไลน์ยังท าหน้าที่เป็น “พ้ืนที่สาธารณะ” (public sphere) ที่เปิดพ้ืนที่ให้ปัจเจกบุคคลสามารถมีพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบใหม่และสามารถน ามาใช้เป็นกลไกในการเชื่อมต่อระหว่าง
รัฐกับสังคมเข้าด้วยกัน (ดูรายละเอียดใน Habermas, 1984) เนื่องด้วยพ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้าง
ให้กับทุกคนในสังคมได้เข้ามาร่วมสร้างความคิดเห็นสาธารณะนั่นเอง (ธนศักดิ์ สายจ าปา, 2559: 90) 

ด้วยเหตุดังกล่าวนักวิชาการจ านวนมากจึงยอมรับว่าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์สามารถท าลาย
ก าแพงที่ปิดกั้นหรือจ ากัดโอกาสทางการเมืองและเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
รวมทั้งตระหนักว่าอินเทอร์เน็ตและการเคลื่อนไหวทางสังคมมีความเกี่ยวพันกันและความเกี่ยวพันกันดังกล่าว
จะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ตามพัฒนาการของเทคโนโลยียุคดิจิตอล 
 พัฒนาการของโลกยุคดิจิตอลได้ก่อให้เกิดข้อจ ากัดทางทฤษฎี ดังปรากฏให้เห็นว่า งานวิจัยและ
การศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบดั้งเดิมจ ากัดกรอบอยู่ที่การอธิบายที่เน้นโครงสร้าง 
มองว่าโครงสร้างทางสังคมเป็นตัวก าหนดการกระท าของมนุษย์ ในขณะที่การวิจัยเชิงปริมาณก็มองข้ามมิติการ
กระจายตัวของเครือข่ายการเคลื่อนไหวทางสังคม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการเสนอความเห็นว่านักวิชาการควร
ท าความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการมองว่าเครือข่ายเป็นเพียงโครงสร้างองค์กรและการติดต่อสื่อสาร และควร
วิเคราะห์ว่าเครือข่ายเป็นกระบวนการทางสังคมในการเจรจาต่อรองของมนุษย์ที่ เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ นักวิชาการควรให้ความสนใจว่าเครือข่ายที่ต่างองค์กรกันจะสามารถสร้างกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่
หลากหลายและสามารถอธิบายบริบทของการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร (Barassi, 
2013: 48) เนื่องด้วยในปัจจุบันการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยียุคดิจิตอลกับปรากฏการณ์ทางการ
เมืองยังคงได้รับความสนใจไม่มากเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่การศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถกระท าได้ในหลาย
ลักษณะ ตั้งแต่การรณรงค์ทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง การหาเสียงตั้ง การส ารวจความคิดเห็น
ทางการเมือง การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง จนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ เป็น
ต้น อีกทั้งหลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การประท้วงการตัดงบประมาณของรัฐบาลในอังกฤษและส่วนอ่ืน
ในยุโรป ความไม่สงบในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ทั้งนี้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยสร้างบรรทัดฐานและ
โครงสร้างของอ านาจได้ แม้ว่าผู้ประท้วงจะเพ่ิมความระมัดระวังว่ารัฐบาลเองก็สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
การจับตามองกิจกรรมการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้เช่นกัน แต่กระนั้นพวกเขาเองก็ประเมินแล้วว่าสื่อสังคม
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ออนไลน์มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมมากกว่าช่องทางอ่ืน (ธนศักดิ์ 
สายจ าปา, 2559: 91-92) ด้วยเหตุดังกล่าวกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองยุคดิจิตอลจึงเป็นการ
น าสื่อใหม่มาใช้เป็นกลไกในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิด
การแพร่กระจายของข่าวสารและสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสื่อในยุคดิจิตอลที่รัฐไม่สามารถเข้ามา
จ ากัดกรอบการสื่อสารของภาคพลเมืองได้เฉกเช่นที่ผ่านมา 
 กรณีตัวอย่างการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองดังกล่าวข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ
การสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองได้อย่างชัดเจนว่า การสื่อสารทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
พลวัตและสามารถน าสื่อรูปแบบใหม่ๆ มาปรับประยุกต์ใช้เป็นกลไกในการสื่อสารได้อย่างน่าสนใจ ที่ส าคัญคือ
กลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิตอลได้แสดงให้เห็นว่า อ านาจของการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองเริ่มเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รัฐก็ควบคุมช่องทางดังกล่าวได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 11.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 11.3.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.3 เรื่องท่ี 11.3.1 
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เรื่องที่ 11.3.2 กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นกับ
นโยบายสาธารณะ 
 
 การสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของประชาชนหรือ
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายของรัฐ ดังนั้น จึงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น
จากกลุ่มผู้เผชิญปัญหาหรือผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ร่วมขบวนการหลัก และด าเนินการต่างๆ ในการท้าทาย
อิทธิพลหรืออ านาจจากผู้มีอ านาจทางการเมือง โดยใช้วิธีการสื่อสารแบบต่างๆ เช่น การบุกยึดสถานที่ราชการ 
การเดินขบวน การชุมนุมประท้วง หรือการอดอาหาร และการยื่นหนังสือต่อรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งการเรียกร้อง
จะเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เช่น กลุ่มชาวนาชาวไร่ กลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรี กลุ่ม
ชาวสวนยาง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการสื่อสารของกลุ่ม
ชาวบ้านผู้คัดค้านเขื่อนปากมูลซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มชาวบ้านมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือด าเนินการ
สื่อสารกับรัฐบาลและสาธารณชนในหลากหลายแนวทาง ทั้งการยื่นหนังสือโดยตรงต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ การสร้างกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นมา อาทิ การตั้งชุมชนใหม่ การเดินขบวนรณรงค์ การใช้
พิธีกรรม เรื่องเล่า และหมอล า ตลอดจนการประสานงานกับสื่อมวลชนกระแสหลัก และการจัดท าสื่อต่างๆ 
ขึ้นเอง เพ่ือขยายการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณชนในวงกว้าง (ปาริชาต สถา
ปิตานนท์, 2551: 17-18)  
 แม้ว่าการสื่อสารทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นจะแสดงให้เห็นถึงการมีพลังหรืออิทธิพลในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ แต่กระนั้น หนึ่งในปัจจัยส าคัญที่น ามาซึ่งพลังผลักดัน
ดังกล่าวล้วนมาจากกลยุทธ์ในการสื่อสาร ดังนั้น แม้ว่าภาคพลเมืองจะมี “สาร” ที่มีสาะส าคัญและมีความ
น่าสนใจ แต่หากไม่สามารถ “สื่อ” ออกไปให้รัฐบาลและสาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้างแล้วนั้น ก็อาจท าให้พลัง
ของการสื่อสารทางการเมืองไม่บรรลุผล ด้วยเหตุดังกล่าว กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง
ส าคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่น โดยเนื้อหาในส่วนนี้ได้น ากรณีการเคลื่อนไหว
ของประชาชนที่คัดค้านเขื่อนปากมูลและการเคลื่อนไหวของขบวนการโซลิดาริตี้ (Solidarity) ในประเทศ
โปแลนด์ มาเป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารทางการเมืองภาคพลเมืองในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
ไม่ได้มุ่งเน้นเป้าหมายทางการเมือง หากแต่เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะของกลุ่มที่รวมตัวกันด้วยเป้าหมาย
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มของตน 
 

การสื่อสารทางการเมืองของประชาชนที่คัดค้านเขื่อนปากมูล 
 การเคลื่อนไหวของประชาชนที่คัดค้านเขื่อนปากมูลเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
นับตั้งแต่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนปากมูลมีการริเริ่มจนกระทั่งเขื่อนปากมูลก่อสร้างแล้วเสร็จ แม้ว่า
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ระหว่างการก่อสร้างจะมีการชุมนุมเรียกร้อง ยื่นหนังสือ และเจรจากันหลายครั้งหลายครา แต่ทว่าปัญหาอัน
เกิดจากการก่อสร้างเข่ือนปากมูลก็ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อยุติลงตัวได้จากทุกฝ่าย  
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนปากมูลได้รับการริเริ่มจากส านักงานพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ร่วมมือ
กับรัฐบาลฝรั่งเศสเข้ามาศึกษาและส ารวจเบื้องต้นเมื่อเดือนธันวาคม พ .ศ. 2510 โดยมีเหตุผลเบื้องต้นคือ
เพ่ือที่จะพัฒนาล าน้ ามูลในเขตพ้ืนที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดประโยชน์ ต่อมาใน พ .ศ. 
2522 ส านักงานพลังงานแห่งชาติได้โอนโครงการนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา SOGREAH ของฝรั่งเศสท าการศึกษาและส ารวจด้าน
ที่ตั้งของตัวเขื่อน รวมถึงผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการศึกษาดังกล่าวแล้วเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2523 โดยก าหนดที่ตั้งเขื่อนบริเวณแก่งตะนะ ซึ่งเป็นบริเวณที่คุ้มค่าในการลงทุนมาก
ที่สุด แต่จากความเห็นของกรมชลประทานพบว่ามีปัญหาด้านการอพยพประชาชนจ านวนมากถึง 4,000 
ครอบครัว (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2534: 1-2) หลังจากนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พยายามที่จะปรับลักษณะของเขื่อนปากมูลโดยท าการส ารวจใหม่ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส
ผ่านทางบริษัท ทีมคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จ ากัด ปรากฏผลการส ารวจใน พ.ศ. 2528 ให้ย้ายที่ตั้งเขื่อนจากเดิม
มาทางเหนือน้ าประมาณ 2 กิโลเมตร และลดระดับกักเก็บน้ า (สันเขื่อน) ให้ต่ าลง 4 เมตร (จาก 112.0 ม.ทรก. 
เหลือ 108.0 ม.ทรก.) ท าให้ลดจ านวนราษฎรที่ต้องโยกย้ายเหลือประมาณ 400 ครอบครัว และเหมาะสมใน
การลงทุน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2534: 2-3) 
 แต่กระนั้นโครงการดังกล่าวก็ถูกคัดค้านจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล 
โดยการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนปากมูลได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในงานสงกรานต์อ าเภอ
พิบูลมังสาหารบริเวณแก่งสะพือเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2532 ด้วยการแจกใบปลิวโจมตีเขื่อนปากมูล เน้น
ประเด็นแก่งสะพือจะถูกน้ าท่วม โดยทางด้านกลุ่มคัดค้านเขื่อนปากมูลซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประชาชนใน 5 
อ าเภอ คือ อ าเภอโขงเจียม อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอตาลสุม อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอเมือง ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากเขื่อนปากมูลและกลุ่มค้าขายรายย่อยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวคือ แก่งสะพือ หาดวัดใต้ และ
หาดคูเดือ ได้เคลื่อนไหวด้วยการรวมกลุ่มกันก่อตั้งคณะกรรมการรณรงค์คัดค้านการสร้างเขื่อนปากมูล (กคข.) 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 โดยมีนายไพฑูรย์ ชอบเสียง เป็นประธาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือไม่ให้มี
การอนุมัติงบประมาณแก่เขื่อนปากมูล อย่างไรก็ตามในวันประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2533 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนปากมูลได้ถูกน าเข้าพิจารณาในระเบียบวาระ และคณะรัฐมนตรีสมัย
รัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณก็ตัดสินใจมีมติอนุมัติงบประมาณในการสร้างเขื่อนปากมูลจ านวน 3,880 ล้าน
บาท พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลจ านวน 2 ชุด ตามที่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยเสนอมา คือ คณะกรรมการก าหนดค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินและคณะกรรมการ
ประสานงานอพยพราษฎร เพ่ือให้ประชาชนเกิดความม่ันใจในเรื่องค่าทดแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งการจัดเตรียม
ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้มีปัจจัยบริการพ้ืนฐานไว้พร้อมส าหรับประชาชนที่จะอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ที่
จัดเตรียมไว้ 
 หากแต่เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้กระท าการรัฐประหารต่อรัฐบาล พล.อ.
ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 จึงส่งผลให้กลุ่มประชาชนที่คัดค้านเขื่อนปากมูลต้อง
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ปรับยุทธวิธีในการคัดค้านแปรผันตามสถานการณ์ทางการเมืองที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพในช่วงเวลานั้น โดย
เปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวคัดค้านด้วยการใช้พลังมวลชนกดดันรัฐบาล มาใช้วิธีการยื่นจดหมายคัดค้านเขื่อน
ปากมูล พร้อมทั้งแนบรายชื่อประชาชนที่คัดค้านจ านวน 12,000 คน ไปกับจดหมายดังกล่าวด้วย โดยตัวแทน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนจ านวน 5 คน ได้ยื่นจดหมายนี้ต่อนายฟิลลิป แอนเนส (Phillip Annez) 
ผู้แทนธนาคารโลกประจ าประเทศไทย (เป็นองค์กรต่างประเทศที่มีส่วนสนับสนุนทางด้านเงินกู้ในการที่จะท า
ให้เขื่อนปากมูลประสบผลส าเร็จ) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2534 ขณะเดียวกันก็ได้ยื่นจดหมายดังกล่าวต่อ
นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2534 เพ่ือเรียกร้องให้มีการทบทวนเขื่อนปากมูล แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด 
(เอกลักษณ์แนวหน้า, 21 มีนาคม 2534, น. 3) กลุ่มคัดค้านจึงมุ่งเป้าหมายการเคลื่อนไหวไปยังธนาคารโลกอีก
ครั้งในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทยระหว่าง
วันที่ 14-17 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยนายประเสริฐ ทองค า เลขานุการกลุ่มฮักน้ ามูล ได้ยื่นหนังสือต่อนาย   
ฟิลลิป แอนเนส์ ผู้แทนธนาคารโลกประจ าประเทศไทย เพ่ือให้พิจารณาระงับการให้เงินกู้เขื่อนปากมูลแก่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2534 โดยในหนังสือระบุว่าธนาคารโลกได้รับข้อมูล
เพียงด้านเดียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท าให้ไม่ทราบความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ (สยามรัฐ, 3 สิงหาคม 2534: 18) จนในที่สุดที่ประชุมธนาคารโลกมีมติเลื่อนการพิจารณาให้
เงินกู้แก่เขื่อนปากมูลออกไป โดยให้เหตุผลในเรื่องข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเขื่อนปากมูลยังไม่เพียงพอจึงให้มี
การศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้กลุ่มผู้ชุมนุม
คัดค้านยุติการอดอาหารและสลายการชุมนุม 
 จนกระทั่งถึงวันประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ระหว่างวันที่ 
14-17 ตุลาคม พ.ศ. 2534 นายสุธี สิงห์เสน่ห์ ก็ได้กล่าวปราศรัยในที่ประชุมตอนหนึ่งโจมตีธนาคารโลกที่มิได้
พิจารณาเงินกู้ตามกระบวนการปกติ และเลื่อนการพิจารณาโดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นการละเมิด
หลักการและกระบวนการตัดสินใจของธนาคารโลก รวมทั้งละเมิดสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของประเทศ
สมาชิก (มติชน, 17 ตุลาคม 2534: 21) ค าปราศรัยดังกล่าวได้รับการน้อมรับในทันทีจากนายหลุยส์ เพรสตัน 
(Louis Preston) ประธานธนาคารโลก ที่กล่าวเป็นนัยว่าเขื่อนปากมูลจะผ่านการพิจารณาจากธนาคารโลก
ค่อนข้างแน่นอน เพียงแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกไปดูข้อเท็จจริงบริเวณที่มีการสร้างเขื่อน (มติชน, 18 
ตุลาคม 2534: 21) ต่อมานายอภิลาศ โอสถานนท์ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และนายสว่าง จ าปา รองผู้ว่าการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ า ได้น าเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกไปดูข้อเท็จจริงที่จังหวัด
อุบลราชธานี ในที่สุดคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกมีมติอนุมัติเงินกู้แก่เขื่อนปากมูล จ านวน 22 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
 กลุ่มคัดค้านซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คอทส.) และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ประมาณ 100 คน จึงได้เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณหน้าท าเนียบ
รัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2535 เพ่ือขอค าชี้แจงรวม 5 ประเด็น คือ 1. การระเบิดหินบริเวณแก่งตะ
นะ 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเขื่อนที่เพ่ิมขึ้น 3. การท าลายแหล่งโบราณคดี 4. การอพยพโยกย้าย และ 5. ให้น า
ปัญหาที่กล่าวมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้าย เพ่ือสั่งให้ยุติการระเบิดแก่งธรรมชาติในทันที 
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และให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลกระทบจากเขื่อน รวมทั้งให้มีการไต่สวนสาธารณะกรณีการก่อสร้าง
เขื่อนมีการท าลายธรรมชาติ (ผู้จัดการรายวัน ,17 มีนาคม 2535: 13) หากแต่การเคลื่อนไหวของประชาชนก็
ไม่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จนกระท่ังเขื่อนปากมูลได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มท าการจ่ายไฟฟ้าใน
ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ประชาชนจึงได้มีการเรียกร้องขอค่าชดเชยที่เป็นธรรมส าหรับ
ผลกระทบด้านการประมงเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยตัวแทนประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจ านวน 30 คน น าโดยนายทองเจริญ สีหาธรรม ร่วมกับนักศึกษา คณะกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คอทส). ตัวแทนองค์กรสิทธิมนุษยชน และตัวแทนโครงการอนุรักษ์ล าน้ า
มูลร่วมกันแถลงข่าวที่ส านักงานกลางคริสเตียน (สนค.) โดยเรียกร้องต่อรัฐบาล 5 ประเด็น คือ 1.ขอให้จ่ายค่า
ทดแทนการประมงในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างเขื่อนจนถึงปัจจุบัน เป็นจ านวน 35,000 บาทต่อครอบครัวต่อ
ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 2.จัดที่ดินท ากินให้ชาวประมงที่ไม่มีที่ดินท ากิน จ านวน 10 ไร่ต่อครอบครัว 3.ขอให้
พิจารณาทบทวนวิธีการน าพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มาปฏิบัติต่อประชาชน เพราะถือว่าเป็นการ
กลั่นแกล้งประชาชนผู้เดือดร้อนอยู่แล้ว 4.กรณีบ้านที่ถูกน้ าล้อมหรืออยู่ เหนือ 108.5 เมตร รทก. ขอให้
พิจารณาโยกย้ายตามรายชื่อที่ยื่นมากับข้อเรียกร้องนี้ และขอให้พิจารณาเพ่ิมค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าแรงปลูก
สร้างใหม่ ค่าวัสดุเสียหาย ตามท่ีได้เรียกร้องมาหลายครั้งแล้ว 5.ขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนในกรณี
ปลีกย่อยอ่ืนๆ (ผู้จัดการรายวัน, 13 กันยายน 2537: 14) ซึ่งข้อเรียกร้องบางด้านก็ได้รับการตอบสนองจาก
รัฐบาล เช่น การที่ประชาชนได้รับค่าชดเชยจากอาชีพประมงครอบครัวละ 30,000 บาท และมีเงินกองทุน
พัฒนาอาชีพอีก 197 ล้านบาท ที่จะจัดสรรไปตามสหกรณ์หมู่บ้านต่าง ๆ ในท้องที่อ าเภอโขงเจียมและพิบูลมัง
สาหาร (ผู้จัดการรายวัน, 23 มีนาคม 2538: 6) หากแต่ข้อเรียกร้องอีกหลายประการก็ยังไม่ได้รับการขานรับ
ตามความต้องการของประชาชนที่ต่อต้านเขื่อนปากมูลแต่อย่างใด 
 จนกระทั่งการเรียกร้องกรณีเขื่อนปากมูลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “สมัชชาคนจน” ที่จัดตั้งขึ้นอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (วันสิทธิมนุษยชนสากล) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทั้งในประเทศไทยและอีก 10 ประเทศในทวีป
เอเชียที่ได้เข้าร่วมในการก่อตั้งครั้งนี้  ภายใต้ “ค าประกาศล าน้ ามูล” หรือ “ปฏิญญาปากมูล” ที่ตัวแทน
ทั้งหมดได้ร่วมกับร่างในระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ณ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2541: 66-67)  
 การเจรจาระหว่างสมัชชาคนจนในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 
เมษายน พ.ศ. 2539 โดยมีนายมนตรี พงษ์พานิช เป็นประธาน มีตัวแทนสมัชชาคนจนกว่า 120 คน และ
ตัวแทนราชการหน่วยต่างๆ อีกกว่า 100 คน ร่วมหารือกัน ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ในเบื้องต้นได้มี
การแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปัญหาเขื่อน กลุ่มปัญหาป่าไม้-ที่ดินมีนายสุวิทย์ กลุ่มปัญหา
โครงการพัฒนาของรัฐ และกลุ่มผู้ป่วยจากการท างานและสลัม ผลการเจรจากรณีกลุ่มปัญหาเขื่อนไม่สามารถ
เจรจาคืบหน้าได้ เนื่องจากว่าประธานที่ประชุมไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของชาวบ้าน โดยอ้างว่าไม่มีอ านาจการ
ตัดสินใจต้องตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาน าข้อเรียกร้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก่อน จึงได้มีการเจรจากันอีก
ครั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ .ศ. 2539 ซึ่งในกรณีกลุ่มปัญหาเขื่อน สมัชชาคนจนได้เสนอหลักการในการ
พิจารณาค่าชดเชย โดยให้ยึดหลักตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งมีสาระส าคัญคือ 
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ในการก่อสร้างเขื่อนให้จ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยพิจารณาจากการ
ครอบครองที่ท ากินเป็นหลัก โดยพิสูจน์หลักฐานอ้างอิงอ่ืนๆโดยไม่ค านึงถึงว่าชาวบ้านจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ 
และประเด็นส าคัญคือ ให้รัฐจ่ายค่าเสียโอกาสจากการสร้างเขื่อน โดยเสนอให้หาที่ดินทดแทนครอบครัวละ 25 
ไร่ ในกรณีที่หาที่ดินให้ไม่ได้หรือหาที่ดินให้ได้จ านวนหนึ่งไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดก็ให้จ่ายเป็นเงินทดแทน 
ขณะที่ประธานที่ประชุมคือ นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ อ้างว่าตนไม่ได้อยู่ในการเจรจาในภาคเช้าจึงไม่อาจสรุปผล
การเจรจาได้ ส่งผลให้สมัชชาคนจนยังคงชุมนุมเพ่ือกดดันรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ จึงได้น าวาระข้อตกลงระหว่างสมัชชา
คนจนกับรัฐบาลเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี และได้มีมติให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้เจรจากับสมัชชาคนจน สมัชชาคนจนจึงประกาศยุติการชุมนุม ท าพิธีอ าลา และ
เดินทางกับภูมิล าเนา ด้วยรถบัสกว่า 120 คัน ที่ทางรัฐบาลจัดหาให้ หากแต่การด าเนินการก็ต้องยุติลงอัน
เนื่องมาจากการยุบสภาของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 (ประภาส ปิ่นตบ
แต่ง, 2541: 66-67)  
 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ปัญหาสมัชชาคนจนก็ยังคงเรียกร้องในประเด็นที่คล้ายคลึงกันกับข้อเรียกร้องต่อ
รัฐบาลชุดก่อน โดยรัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้แบ่งแยกกลุ่มผู้มาชุมนุมออกเป็น 7 
กลุ่มย่อย โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มปัญหาที่สาธารณประโยชน์ทั้งหมด 14 กรณี แต่กระนั้นก็ยังคงมีการชุมนุมที่
เกิดขึ้นในยุครัฐบาล พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็น
การชุมนุมที่ยืดเยื้อถึง 99 วัน มีการเจรจา 38 ครั้ง และได้น าไปสู่การมีมติคณะรัฐมนตรีออกมารองรับ 9 มติ 
คือ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4, 11, 28 กุมภาพันธ์, 11, 15 มีนาคม และ 1,7, 23 เมษายน พ.ศ. 2540 รวม 121 
กรณีปัญหา และภายหลังการยุติการชุมนุม นายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ ไข
ปัญหาอีก 12 คณะเพ่ือเป็นกลไกในการติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2541: 155, 186) ซึ่งในกรณีเขื่อนปากมูลมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 เมษายน 2540  
ให้มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลและสิรินธร โดยได้จัดสรรเงินเพื่อชดเชย
กรณี เขื่อนสิรินธรในวงเงิน 1,200 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณปี 2540 ส่วนกรณี เขื่อนปากมูลจะใช้
งบประมาณปี 2541 โดยจะได้มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรยากจนไว้ในเบื้องต้น 200 ล้านบาท ใน
งบประมาณปี 2541 แล้วจึงจะจัดหางบประมาณในส่วนที่ ขาดอยู่ประมาณ 1,700 ล้านบาท เข้าสมทบ
ภายหลัง แต่การด าเนินการเบิกจ่ายติดขัดกฎระเบียบราชการเป็นอย่างมาก จนกระทั่งรัฐบาลพลเอกชวลิตสิ้น
สภาพไป จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวนี้แต่อย่างใด (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2541: 192) 
 หลังจาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพล.อ.ชวลิต เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 การชุมนุมประท้วง
ของกลุ่มสมัชชาคนจนเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 ณ บริเวณสันเขื่อนปากมูล ภายใต้ชื่อ 
“หมู่บ้านแม่มูลมั่นยืน” และประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ให้ตัวแทนรัฐบาลที่มีอ านาจในการตัดสินใจลงมา
เจรจาคือ 
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 1. ให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล เขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี เขื่อนล าคันฉู จังหวัดชัยภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาล
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และยกเลิกการสร้างเขื่อน 2 แห่ง คือ เขื่อนโป่งเพชร จังหวัดชัยภูมิ และเขื่อนล าโดม
ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. ให้รัฐบาลปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีใน 2 สมัยดังกล่าว ที่ให้ราษฎรท ากินในพ้ืนที่ตามที่เคยตกลง
กันไว้ 
 3. ชาวบ้านที่ค้าขายที่ด่านช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์การค้า
ที่การเคหะแห่งชาติจะสร้างให้ 
 หลังจากชาวบ้านสมัชชาคนจนยึดสันเขื่อนปากมูลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 รัฐบาลส่ง
ตัวแทนระดับที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยลงไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม 2-3 ครั้ง เพ่ือขอร้องไม่ให้กลุ่มสมัชชา
คนจนเดินทางมาชุมนุมที่กรุงเทพฯ แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีผู้มีอ านาจลงไปเจรจากับผู้ชุมนุม นอกจากการออกมา
ให้ข่าวของนายอ านวย ปะติเส รองเลขาธิการส านักนายกรัฐมนตรีที่ว่าม็อบกลุ่มต่างๆ ออกมากดดันเพ่ือล้ม
รัฐบาล (ผู้จัดการรายวัน, 16 พฤษภาคม 2543: 13) 
 จนกระทั่งข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาชนจนได้เปลี่ยนจากการชดเชยความเสียหาย การจัดหาที่ดินท า
กินให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน มาสู่ข้อเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ าเขื่อนปากมูล  เนื่องจาก
ประชาชนเห็นว่าเขื่อนปากมูลกั้นขวางแม่น้ ามูลส่งผลให้ปลาในแม่น้ าโขงไม่สามารถว่ายขึ้นมาวางไข่ในแม่น้ า
มูลได้ดังเดิม โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 กลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 2,000 คน น าโดยนางสาววนิดา 
ตันติวิทยาพิทักษ์ และนายทองเจริญ ศรีหาธรรม แกนน ากลุ่มสมัชชาคนจนได้เคลื่อนขบวนจากหมู่บ้านแม่มูน
มั่นยืนไปยังหัวเขื่อนปากมูลฝั่งซ้าย ปีนรั้วก าแพง 2 ชั้นเข้าไปยังตัวเขื่อนขณะเจ้าหน้าที่เผลอและกระจายก าลัง
เข้ายึดเขื่อนปากมูล โดยแบ่งก าลังเป็น 3 ส่วน เพ่ือยึดลานจอดรถหัวเขื่อน ยึดสันเขื่อนบริเวณบันไดปลาโจน 
และยึดเครื่องจักร ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องระบุว่าชาวบ้านกว่า 2,500 คน ซึ่งมีอาชีพประมงน้ าจืดได้รับความ
เดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนปากมูลเพราะท าให้พันธุ์ปลาสูญหายไปจ านวนมาก เคยร้องเรียนรัฐบาลหลายครั้ง
แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง จึงขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดประตูระบายน้ าทั้ง 8 บาน (ไทย
โพสต์, 17 พฤษภาคม 2543: 16) เพ่ือให้ปลาจากแม่น้ าโขงสามารถข้ึนมาวางไข่ในแม่น้ ามูลบริเวณเหนือเขื่อน
ได ้
 การเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนที่หยิบยกน าเสนอให้เห็นในส่วนนี้ เป็น เพียงส่วนหนึ่งของการ
เคลื่อนไหวของประชาชนที่ต่อต้านเขื่อนปากมูลเท่านั้น เนื่องด้วยการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังคงด าเนินมาจึนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูลได้
ออกแถลงการณ์ “หยุดสร้างเงื่อนไขความขัดแย้ง ยุติการประชุมที่พวกเราไม่มีส่วนร่วม” โดยระบุว่าการ
ประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากเขื่อนปากมูลนั้น ตัวแทนจากสมัชชาคนจนไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย สมัชชาคนจนจึงได้ประกาศ
จุดยืนไม่ยอมรับการประชุมคณะท างานที่จะเกิดข้ึนดังกล่าว (ประชาไท, 15 มกราคม 2562) 
 ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนที่คัดค้านเขื่อนปากมูลมีรูปแบบที่หลากหลายและถูกปรับ
ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ โดยการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการจะเป็นการกระท าผ่านการยื่นหนังสือ
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เรียกร้องและการออกแถลงการณ์ หากแต่ถ้าไม่ได้การขานรับตามข้อเสนอต่างๆ ก็จะยกระดับการสื่อสารทาง
การเมืองด้วยการชุมนุมและการเข้ายึดสถานที่ราชการ เพ่ือให้การเคลื่อนไหวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลให้ข้อเรียกร้องของประชาชนที่คัดค้านเขื่อนปากมูล
ได้รับความสนใจมากขึ้น อีกทั้งในหลายกรณีกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองดังกล่าวยังสามารถกดดันให้
รัฐบาลยอมด าเนินการตามข้อเสนอของประชาชนอีกด้วย 
 ในส่วนของการสื่อสารและการจัดการภายในกลุ่มสมัชชาคนจนนั้น มีลักษณะเป็นการผสมผสาน
วัฒนธรรมการรวมกลุ่มในชนบทของชาวบ้านเข้ากับการจัดรูปแบบองค์กรที่เป็นทางการ โดยจ าลองหลักการ
ของประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิและมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคมาปรับใช้ โดยระบบการจัดองค์กรของชาวบ้าน
จะไม่มีลักษณะผู้น าเดี่ยว แต่จะเป็นแบบเปิดรับฟังความคิดเห็นจากโครงสร้างทุกส่วน ให้ชาวบ้านทุกคนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ โดยในช่วงสถานการณ์ปกตินั้น ประชาชนในเครือข่ายสมัชชาคนจนที่รวมตัวกันจัดตั้ง
หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน ซึ่งเป็นชาวบ้านจากหลายกรณีปัญหาที่มาตั้งบ้านอยู่รวมกันจะมีการสื่อสารกันตามปกติ
เหมือนในชีวิตประจ าวัน โดยชาวบ้านจะมีการประชุมกันตามวาระต่างๆ ที่ร่วมกันก าหนด เช่น นัดประชุมแต่
ละกรณีปัญหาหรือทุกกรณีปัญหารวมกัน ตามวันและเวลาที่ก าหนด ส่วนใหญ่การประชุมจะมีที่ปรึกษาเข้าร่วม
ด้วยทุกครั้ง โดยตัวแทนหรือผู้น าชาวบ้านจะผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่เป็นผู้น าและจดบันทึกการประชุม 
ในขณะที่พ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาท าหน้าที่รับฟังและคอยสรุปประเด็นให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น นอกจากชาวบ้านจะได้
เรียนรู้เรื่องการต่อสู้ต่างๆ จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง กลุ่มพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา
ยังมีการจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านมีความเข้าใจและทักษะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการอบรม
สันติวิธีหรือเรื่องสิทธิให้กับชาวบ้านเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ชาวบ้านปากมูลยังได้ไปเป็นวิทยากรหรือผู้อบรม
ให้กับชาวบ้านกรณีอ่ืนๆ ในเรื่องการต่อสู้อีกด้วย (พวงพนา คุณวัฒน์, 2545: 68-69) 
 ในขณะที่ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่ างๆ อย่าง
ชัดเจน เช่น ฝ่ายการ์ดท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายอาสาสมัครท าหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารและยา ฝ่ายเวที
ท าหน้าที่แถลงข่าว ฯลฯ และเปิดรับชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมตามความสมัครใจ โดยในช่วงการเคลื่อนไหว 
ผู้ที่เป็นแกนน าหรือพ่อครัวใหญ่อาจจะต้องประชุมร่วมกันทุกวันเพ่ือก าหนดแนวทางต่างๆ โดยน ามาประสาน
กับหัวหน้ากลุ่มย่อย เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มน าไปขยายกับสมาชิกในกลุ่มอีกทอดหนึ่ง ซึ่งการ
จัดการเช่นนี้จะท าให้ชาวบ้านสามารถควบคุมข่าวสารภายในได้อย่างทั่วถึง และสามารถดูแลทุกข์สุขกันได้ง่าย
ขึ้น โดยในส่วนของแนวทางและวิธีการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มชาวบ้าน เน้นการเปิดพ้ืนที่สาธารณะด้วย
การสร้างข่าวและกิจกรรมเพ่ือสื่อสารความเดือดร้อน รวมทั้งเรียกร้องความสนใจจากสื่อมวลชน รัฐบาล และ
สาธารณะในหลายลักษณะ (ดูรายละเอียดในพวงพนา คุณวัฒน์, 2545: 69-70) ดังนี้ 
 1. การยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านช่องทางการเมืองปกติ แม้ชาวบ้านจะรู้ว่าช่องทางการสื่อสารผ่าน
ช่องทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มได้ แต่ชาวบ้านก็ยังคงใช้การยื่น
หนังสือต่อข้าราชการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเป็นวิธีหนึ่งการสื่อสารทางการเมือง เพ่ือเรียกร้องหรือ
กดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมให้รัฐบาลหันมาสนใจ ตลอดจนแก้ไขปัญหา (พวงพนา คุณวัฒน์, 2545: 70) 
 2. การสร้างกิจกรรมการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างพ้ืนที่สาธารณะขึ้นใหม่ รวมทั้งเข้าไปใช้พ้ืนที่
สาธารณะในสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น 1. การตั้ง “หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน” เพ่ือเสนอตัวตนผ่านวิถีชีวิต ภาษา 
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และการแต่งกาย เพ่ือแทนที่ชุมชนดั้งเดิมที่ล่มสลายไปภายหลังการพัฒนาของรัฐ 2. การใช้ “เรื่องเล่า” โดย
ชาวบ้านจะบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตและการต่อสู้ของตนให้คนภายนอกได้รับรู้ผ่านการเล่าเรื่องเป็นหลัก 3 . 
การใช้วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น หมอล า เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความทุกข์ยากให้สังคมได้รับรู้ 4. การน า
พิธีกรรมมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง เช่น การบายศรีสู่ขวัญ การสืบชะตาแม่น้ า การเผา
พริกเผาเกลือสาปแช่ง เพ่ืออ้างอิงและขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น (ดูรายละเอียดในพวงพนา 
คุณวัฒน์, 2545: 71-78) 
 3. การจัดท าสื่อทางเลือก โดยสื่อที่ใช้ระหว่างการรณรงค์เคลื่อนไหวมีหลายลักษณะ เช่น ธงรณรงค์ 
ป้ายผ้า คัทเอ้าท์ บอร์ดข่าว บอร์ดนิทรรศการ เพ่ือความสะดวกส าหรับกิจกรรมการรณรงค์ทั้งแบบตั้งมั่นใน
พ้ืนที่และการเคลื่อนย้ายไปยังสถานการณ์ต่างๆ 
 4. การจัดตั้งฝ่ายข่าวและการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือลดข้อจ ากัดทางการสื่อสาร
อันเกิดจากการชุมนุมในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากนักข่าวส่วนกลางและไม่มีพ้ืนที่ในสื่อมวลชนกระแสหลัก (พวง
พนา คุณวัฒน์, 2545, น. 84)  
 กรณีตัวอย่างสมัชชาคนจนที่เคลื่อนไหวในประเด็นเขื่อนปากมูลจึงแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การสื่ อสาร
ทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ เพราะมีการเลือกใช้การสื่อสารในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้กับกลุ่มของตนเอง อีกทั้งยังเปิดพ้ืนที่ทางการสื่อสารเพ่ือสะท้อนให้รัฐบาลและ
สาธารณชนได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนและความต้องการของกลุ่มตนได้อย่างมีพลัง 
 

การสื่อสารทางการเมืองของขบวนการโซลิดาริตี้ในประเทศโปแลนด์ 
 ขบวนการโซลิดาริตี้ หรือ โซลิดาร์โนช (Solidarity / Solidarność) ในประเทศโปแลนด์ ที่เริ่มต้นการ
ประท้วงด้วยการนัดหยุดงานของคนงานในโรงงานท ารถแทรกเตอร์ในเมืองอูรซุส (Ursus) เมื่อเดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 1980 เพราะไม่พอใจกับการประกาศขึ้นราคาอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ของรัฐบาลโปแลนด์ ซึ่งท าให้
คนงานได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จากนั้นการนัดหยุดงานก็ลุกลามไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองเซ
รัน (Zeran) รัฐโปแลนด์มีท่าทีที่อ่อนโยนกว่าการประท้วงที่เคยมีมา เพราะนับตั้งแต่การเดินขบวนประท้วง
ของคนงานโปแลนด์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1956 จนถึงการประท้วงใน ค.ศ. 1970 และ คฬศฬ 1976 รัฐบาล
โปแลนด์จะใช้มาตรการที่เด็ดขาดและรุนแรงเข้าปราบปรามผู้ประท้วง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของ
ประชาชนจ านวนมาก แต่การประท้วงของคนงานใน ค.ศ. 1980 รัฐบาลโปแลนด์กลับส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมา
เจรจากับคนงานที่ประท้วง พร้อมรับปากว่าจะเพ่ิมค่าแรงให้คนงาน รวมทั้งจะยังไม่ประกาศขึ้นราคาอาหาร
ชนิดอ่ืนๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโปแลนด์พยายามสกัดกั้นการติดต่อระหว่างคนงานโรงงานต่างๆ แต่ก็ไม่
ได้ผล คนงานในเมืองอ่ืนๆ ก็ลุกขึ้นมาประท้วง เพ่ือเรียกร้องให้ได้รับข้อเสนอแบบเดียวกับของคนงานที่เมือง
เออร์ซัสและซีแรน การประท้วงนัดหยุดงานลุกลามไปเรื่อยๆ จนมาถึ งโรงานอู่ต่อเรือที่เมืองท่ากดันสก์ 
(Gdańsk) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1980 (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542: 66) 
 โดยในระยะแรกนั้น สิ่งที่คนงานที่เมืองกาดั๊งส์เรียกร้องมี 2 ข้อ คือ สิทธิในการตั้งสหภาพแรงงานเสรี
และสิทธิในการนัดหยุดงานประท้วงของคนงาน เมื่อการประท้วงขยายตัวออกไปและมีส่วนอ่ืนๆ ของสังคม
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มาร่วมสนับสนุนการประท้วง เช่น ปัญญาชน ผู้น าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและประชาชนทั่วไป ข้ อ
เรียกร้อง 2 ประการข้างต้นก็ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในรายละเอียด จนกลายเป็นข้อเรียกร้องต่างๆ รวม 21 
ข้อ เพ่ือใช้ในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของโปแลนด์ ข้อเรียกร้องเหล่านี้มีมากกว่าการขอขึ้น
ค่าแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แต่รวมถึงเรื่องสังคมการเมืองด้วย เช่น การให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชน ไม่มีการ
ลอบสังหารผู้น าคนงาน ปล่อยนักโทษการเมือง ข้าราชการไม่ควรได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าประชาชนหรือคนงาน 
เป็นต้น ผลของการเจรจาต่อรองน าไปสู่การยอมรับในการจัดตั้งสหภาพแรงงานเสรีที่ชอบด้วยกฎหมายแห่ง
แรกในโลกคอมมิวนิสต์ขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1980 ภายใต้ชื่อว่า “โซลิดาริตี้” (ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร, 2542: 67) 
 ความน่าสนใจในการใช้การสื่อสารทางการเมืองของการเคลื่อนไหวดังกล่าว จนกระทั่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ซึ่งน ามาสู่ความส าเร็จของขบวนการโซลิดาริตี้ คือ ความสามารถของผู้น าอย่างนายวาเลนซ่าที่ฉลาดในการใช้
สื่อเพ่ือเผยแพร่การเคลื่อนไหวเรียกร้องของตนให้กว้างขวางออกไป ซึ่งแตกต่างไปจากผู้น าการเคลื่อนไหวครั้ง
ก่อนๆ ในประเทศโปแลนด์และในประเทศคอมมิวนิสต์อ่ืนๆ ที่กลัวการถ่ายรูป เพราะจะท าให้ต ารวจสามารถ
ติดตามจับกุมได้ง่าย ยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวใหม่จึงแทนที่การใช้ความรุนแรงเข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบนท้องถิ่น แต่กลับหันมาใช้การเรียกร้องอย่างสันติในโรงงานทั่วประเทศ เพ่ือสร้างเงื่อนไขเจรจาต่อรองกับ
รัฐบาลโปแลนด์ การออกสื่อของขบวนการโซลิดาริตี้ ท าให้ทั้งรัฐบาลโปแลนด์และรัฐบาลโซเวียตไม่สามารถใช้
ความรุนแรงเข้าจัดการกับขบวนการประท้วงได้อย่างที่ผ่านมา เพราะเกรงว่าจะถูกประชาคมโลกประณาม 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542: 67) การเคลื่อนไหวของขบวนการโซลิดาริตี้จึงใช้การสื่อสารทั้งในเชิงของการ
สื่อสารข้อเรียกร้องต่อสาธาณชน อีกทั้งยังใช้การสื่อสารเพ่ือเป็นปราการป้องกันขบวนการเคลื่อนไหวให้รอด
พ้นจากการถูกใช้ก าลังเข้าปราบปราม ด้วยการท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวปรากฏอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าพลเมืองสามารถสร้างปฏิบัติการทางการสื่อสาร (communicative action) โดยอาศัยสื่อท่ีเป็น
พ้ืนที่สาธารณะที่ปลอดจากการควบคุมของรัฐและเปิดพ้ืนที่ให้กับพลเมืองทุกคนมาเป็นฐานในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้ 
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