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Abstract 

 

This is a review of the book entitled "Political framework analysis of the theory of social 

movement". It is an interesting book to understand the behavior of the political movement and the 

social movement which the author describes via various theories and concepts. In addition, this 

book is useful to develop knowledge to analyze the individual behavior and group behavior in 

social movements, organizing and can be applied knowledge into interdisciplinary fields.  
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแนะนําหนังสือเรื่อง “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม” 
มีความน่าสนใจเพ่ือใช้ทําความเข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและขบวนการทางสังคม ซึ่งผู้เขียนได้
อธิบายผ่านทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์เพ่ือใช้พัฒนาความรู้เพ่ือใช้วิเคราะห์พฤติกรรม 
ของปัจเจกและพฤติกรรมกลุ่มของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
สหสาขาวิชาต่าง ๆ 
 
 ค ำส ำคัญ: กรอบการวิเคราะห์การเมือง ทฤษฎี ขบวนการทางสังคม
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บทน า 
 หนังสือเรื่อง “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม” เป็นหนังสือที่ได้ให้แนวคิด
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งถึงแม้หนังสือจะจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 แต่ก็
ยังคงมีประโยชน์และสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือเป็นกรอบคิดได้ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย อาจารย์
ประภาส ปิ่นตบแต่ง ได้อธิบายเนื้อหาซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องกับสาขาพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก เช่น 
แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมรวมหมู่ ที่ใช้ทฤษฎีที่หลากหลายมาช่วยอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมของหมู่คน
ในการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 6 บท คือ บทที่ 1 ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ บทที่ 2 ทฤษฎี
การระดมทรัพยากร บทที่ 3 ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง บทที่ 4 ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ บทที่ 5 
ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม และบทที่ 6 ผลสําเร็จ ล้มเหลว หรือผลสะเทือนของขบวนการทาง
สังคม โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังต่อไปนี้  
 
สาระส าคัญของหนังสือ 
 การนิยามความหมายของคําว่า “ขบวนการทางสังคม” เกิดจากแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งคล้ายกับแนวคิด 
“ประชาสังคม” และ “การเมืองภาคประชาชน” ซึ่งการนิยามความหมายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางสังคม 
ของผู้ที่ให้นิยามความหมาย และมีเป้าหมายในการต้องการเห็นสังคมในอุดมคติอย่างไร ซึ่งนิยามความหมาย 
รวมไปถึงการให้คุณค่าต่อกระบวนการทางสังคมจะผันแปรไปตามบริบทของสังคมการเมือง โดยสามารถ  
แบ่งทฤษฎีได้เป็น 3 กระแส คือ ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ ทฤษฎีการระดมทรัพยากร และทฤษฎีขบวนการ 
ทางสังคมใหม่  
 บทที่ 1 ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ โดยทฤษฎีการรวมหมู่ คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางสังคม 
ที่ไม่ปกติ มีลักษณะไร้โครงสร้าง ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ไม่ได้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานทางสังคม เช่น ความคลั่งนิยม 
การทําตามสมัยนิยม การจราจล ฝูงชนบ้าคลั่ง พิธี นิกาย เป็นต้น โดยเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลมาจากลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งนําไปสู่ความตรึงทางด้านโครงสร้างและ
สะท้อนการแสดงออกในลักษณะของความไร้บรรทัดฐานและสภาวะความวุ่นวายทางการเมืองที่ผู้คนสะท้อนความ
ขัดข้องใจและความโกรธ ซึ่งเกิดจากความล่มสลายของระบบโครงสร้างเดิม ซึ่งพฤติกรรมรวมหมู่ในหนังสือเล่มนี้
เป็นการอธิบายบริบทภายใต้ปี ค.ศ. 1940-1950 ดังนั้น การอธิบายขบวนการทางสังคมจึงอยู่ภายใต้พฤติกรรมรวม
หมู่และอธิบายด้วยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา โดยทฤษฎีพฤติกรรมการรวมหมู่ที่สําคัญ เช่น ทฤษฎีปฏิสังสรรค์ 
เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งนักคิดคนสําคัญ คือ Herbert Blumer ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ มีนักคิดคนสําคัญ คือ Smelser 
ทฤษฎีลิดรอนเปรียบเทียบ ของ Gun ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1970 นอกจากนั้น ก็มีทฤษฎีฝูงชนหรือพฤติกรรมรวมหมู่
แบบคลาสสิค เช่น The Psychology of the Crowd โดย Gustave Le Bon (ค.ศ. 1841-1931) ซึ่งอธิบาย 
การเกิดขึ้นของฝูงชน โดยอธิบายผ่านการเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะของปัจเจกคนผู้เข้าร่วมเป็นฝูงชน ภายใต้
เงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะนําไปสู่ภาวะความลึกลับของฝูงชน และก่อให้เกิดพฤติกรรม 
ที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรกระทําหรือสิ่งใดไม่ควรกระทํา เป็นการสะสมความรู้สึกที่ไร้ตัวตนที่นําไปสู่
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ความเสียความมีสติ กลายเป็นภาวะจิตไร้สํานึกที่ถูกครอบงําโดยสัญชาตญาณดิบของฝูงสัตว์ ซึ่งสัญชาตญาณดิบ 
การทําลายล้างและความป่าเถื่อนนี้ เป็นมรดกตกทอดมาจากยุคไร้อารยธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็น
สัญชาตญาณท่ีอันตรายและไร้ความรับผิดชอบ ซึ่งจะไม่แสดงออกมาเมื่ออยู่แบบปัจเจกตามลําพัง  
 นอกจากนั้น ก็มีแนวคิดของ Herbert Blumer ที่อธิบายว่าการเกิดพฤติกรรมรวมหมู่ที่ พัฒนาขึ้น 
ในสภาวการณ์วุ่นวายทางสังคม มีกลไกพ้ืนฐานที่อยู่เบื้องหลัง คือ ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างต่อเนื่องเป็น 5 ขั้นตอน 
คือ เหตุการณ์ปลุกเร้า การเกาะกลุ่ม การเกิดเป้าหมายร่วมกัน การปลุกและเสริมแรงกระตุ้นร่วม และพฤติกรรม
หมู่ขั้นแรก คือ รูปแบบฝูงชนที่มารวมตัวกัน อาจจะไม่รู้จักกัน เป็นต้น ซึ่งแนวคิดของ Blumer อธิบายว่า ในทาง
ปฏิบัติแล้ว กิจกรรมของกลุ่มใด ๆ ก็สามารถอธิบายในฐานะที่เป็นพฤติกรรมรวมหมู่ได้ทั้งสิ้น เพราะภายในกลุ่ม 
ปัจเจกบุคคลนั้นได้กระทําการร่วมกันในลักษณะของแฟชั่นบางอย่าง โดยได้จําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
พฤติกรรมรวมหมู่ปกติ เช่น ครูกับนักเรียน ส่วนพฤติกรรมที่สอง คือ พฤติกรรมรวมหมู่ขั้นแรก เช่น ฝูงชนที่รวมตัว
กันจากความไม่ปกติ เช่น สภาวะความว้าวุ่นใจ หรือสภาวการณ์ว้าวุ่นทางสังคม 
 บทที่ 2 ทฤษฎีการระดมทรัพยากร สําหรับทฤษฎีการระดมทรัพยากร มีแกนหลักอยู่ที่งานชื่อ “Theory of 
Collective Action” ของ Olson ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1965 อธิบายถึง ปัจเจกที่มีเหตุมีผลจะเข้าร่วมกระทํา 
การเพ่ือให้ได้มาซึ่ง “ผลประโยชน์ร่วมของกลุ่ม” (Collective Goods) ถ้าต้นทุนของการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ของปัจเจกไม่มากไปกว่าผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล จึงอยู่ที่การคิดคํานวณผลได้ผลเสียของการเข้ามีส่วนร่วม
ของปัจเจกบุคคล นอกจากนั้น นักวิชาการคนสําคัญ คือ McCarthy ได้พัฒนาทฤษฎีการระดมทรัพยากร จากฐาน
คิดของ Olson ที่ว่าการกระทําการร่วมต้องการแรงกระตุ้นส่วนบุคคลและโครงสร้างหรือกลไกที่จะทําให้เกิด 
การลดต้นทุน การวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับองค์กรการเคลื่อนไหว (Social Movement 
Organization-SMO) เพราะองค์กรการเคลื่อนไหวจะเข้ามาทําหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากร ได้แก่ เงิน แรงงาน 
เป็นต้น และสร้างกิจกรรมในการระดมทรัพยากร  ดังนั้น ความสําเร็จ ล้มเหลว หรือการสร้างผลสะเทือนโดย 
การเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการทางสังคมจึงขึ้นอยู่กับผู้คนและองค์กรที่อยู่ภายนอก นอกจากนี้ องค์กร  
การเคลื่อนไหวยังให้ความสําคัญด้านยุทธวิธีการต่อสู้ ได้แก่ ยุทธวิธีการระดมผู้สนับสนุน ยุทธวิธีดึงสาธารณชน 
เมื่อกระทําการภายใต้บริบททางสังคมทฤษฎีการระดมทรัพยากร จึงมองว่า ขบวนการทางสังคมสามารถสร้างและ
ใช้ประโยชน์จากบริบทหรือสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ได้ เช่น พ้ืนที่สื่อมวลชน หรือเครือข่ายทางสังคมที่ดํารงอยู่ 
หรือการใช้ประโยชน์จากสถาบันทางสังคมบางสถาบัน เป็นต้น 
 กรอบการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของสํานักทฤษฎีการระดมทรัพยากรให้ความสําคัญต่อประเด็น
คําถามเรื่ององค์กรการเคลื่อนไหว มิติด้านทรัพยากร ผู้นําและยุทธวิธีเคลื่อนไหว รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้าง
โอกาสที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการกระทําของขบวนการทางสังคม ซึ่งมีความแตกต่างจากทฤษฎีพฤติกรรม 
รวมหมู่  (Collective Behavior Theory) ที่มีจุดเน้นเพ่ือตอบคําถามว่า  เหตุใดจึงเกิดการกระทําการร่วม 
(Collective Action) โดยให้ความสนใจต่อปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น ความตึงทางสังคม การถูกลิดรอน เป็นต้น 
และเติมเต็มเพ่ืออุดช่องโหว่ของแนวการวิเคราะห์การเมืองแบบกลุ่มผลักดัน (The Politics of Pressure Groups) 
กล่าวคือ ทฤษฎีกลุ่มผลักดันอธิบายการใช้กลุ่มในฐานะที่เป็นเครื่องมือ เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
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ภายใต้ระบบการเมืองหรือโครงสร้างของสังคมการเมืองที่หยุดนิ่ง แต่เมื่อใดที่สภาวะของเศรษฐกิจ  สังคม 
เปลี่ยนแปลงนําไปสู่การเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอํานาจในสังคมหรือในสภาวะทางการเมืองที่ไร้เสถียรภาพ 
การศึกษาจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เช่น การปฏิวัติ การก่อการร้ายทางการเมือง เป็นต้น 
 บทที่ 3 ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง เป็นการอธิบายเพ่ิมเติมด้านการวิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการกําเนิด การพัฒนา การเติบโต ความสําเร็จและความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย  
ของขบวนการทางสังคมจากฐานการอธิบายของทฤษฎีการระดมทรัพยากรดั้งเดิม ซึ่งเพ่ิมเติมการอธิบายจากปัจจัย
ภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรและปัจจัยด้านองค์กร การเคลื่อนไหวมาสู่ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โครงสร้างโอกาสทางการเมืองและฝ่ายต่อต้านขบวนการทางสังคม โดยทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองมีฐาน  
การวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเคลื่อนไหวและประท้วงทางสังคมหรือการรวมตัว
ในลักษณะการกระทํารวมหมู่ที่ต่างจากทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่และทฤษฎีการระดมทรัพยากรดั้งเดิม โดยทฤษฎี
กระบวนการทางการเมืองมีทัศนะที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลโดยอ้อมต่อการสร้างสัมพันธภาพ  
ทางอํานาจที่ดํารงอยู่ในสังคมขึ้นมาใหม่ โดยส่งผลต่อขบวนการทางสังคมในลักษณะที่เอ้ือให้เกิดหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการเคลื่อนไหวประท้วงทางสังคม มากกว่าส่งผลกระทบโดยตรง สําหรับโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ทฤษฎี
กระบวนการทางการเมืองให้ความสําคัญกับมิติทางการเมืองและในมิติเชิงสถาบัน โดยเป็นมิติที่เกิดขึ้นภายนอก
ขององค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งอธิบายว่าขบวนการทางสังคมถูกกําหนดรูปแบบโดยชุดข้อจํากัดและโอกาส
ทางการเมือง และขบวนการทางสังคมยังสามารถสร้างโอกาสทางการเมืองขึ้นเองได้จากการเคลื่อนไหวต่อสู้ 
รวมทั้งสามารถส่งต่อให้ขบวนการทางสังคมอ่ืน  ๆ ได้อีกด้วย เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมือง 
ในสหรัฐอเมริกา ระยะต้นทศวรรษที่ 1960 ที่เคลื่อนไหวภายใต้กรอบประเด็นเรื่อง “สิทธิ” ซึ่งส่งผลทําให้เกิด 
การสร้างกรอบนิยามใหม่ให้กับคําว่า “สิทธิ” และยังทําให้ขบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ ทั้งที่จัดตั้งมาก่อนหรือเพ่ิง
จัดตั้ง โดยนําประเด็นเรื่องสิทธิไปเป็นประเด็นสําคัญในการเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือขบวนการของตนเองได้ 
 บทที่ 4 ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ ในบทแนวคิด “ขบวนการทางสังคมใหม่” ได้ใช้การอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมรวมหมู่ของทฤษฎีจิตวิทยาสังคมมาเป็นข้อถกเถียในการอธิบาย เช่น 
ความขัดข้องใจ ส่วนแนวคิดทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ใช้การอธิบายจากการใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการได้มาหรือ
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยจุดสําคัญของทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม่ คือ การวิพากษ์ทฤษฎี 
การระดมทรัพยากรว่า สนใจเฉพาะการตอบคําถามว่าขบวนการทางสังคมเกิดขึ้นอย่างไร ขณะเดียวกันก็วิพากษ์
ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Classical Marxist) ว่ามีข้อจํากัดในการอธิบายปรากฏการณ์ขบวนการทางสังคมใหม่  ๆ เช่น 
ขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการสิทธิสตรีและอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 
1970 ซึ่งได้ทําให้เกิดคําถามในหมู่นักทฤษฎีในยุโรปกลุ่มหนึ่งว่า เหตุใดจึงเกิดขบวนการซึ่งมิได้มีฐานจาก  
ความขัดแย้งทางชนชั้นเหล่านี้ขึ้นมาอย่างกว้างขวางและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ก็ได้ทําให้เกิดคําถามกับจุดเน้นของการวิเคราะห์ความขัดแย้งซึ่งอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างทุนและแรงงาน หรือ
ความขัดแย้งที่ตั้งอยู่บนฐานของการที่ต้องการควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ อันเป็นลักษณะสําคัญของขบวนการ
ทางสังคมแบบเก่า ซึ่งนักคิดคนสําคัญ คือ Alberto Melucci ได้ชี้ให้เห็นถึงการก่อตัวขึ้นของปรากฏการณ์ 
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ความขัดแย้งทางสังคมหลังสมัยใหม่เหล่านี้ และเห็นว่าทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ใช้อธิบาย คือ  ทฤษฎีทางชนชั้น
และทฤษฎีแนวการกระทํารวมหมู่ของสํานักทฤษฏีฝั่งอเมริกา หรือทฤษฎีการระดมทรัพยากร นั้นมีข้อจํากัด 
เนื่องจากสนใจแต่เพียงองค์กรการเคลื่อนไหว ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และความสําเร็จหรือความล้มเหลว การทํา  
ความเข้าใจปรากฏการณ์ของขบวนการทางสังคมโดยนักทฤษฎีซึ่งอธิบายภายใต้ทฤษฎีสังคมศาสตร์เท่ าที่มีอยู ่
จึงทําให้ได้คําตอบเพียงว่าขบวนการทางสังคมเกิดขึ้นอย่างไร แต่ไม่อาจให้คําตอบได้ว่า เหตุใดหรือทําไมขบวนการ
ทางสังคมจึงเกิดข้ึน การตระหนักถึงความไม่เพียงพอของแนวการวิเคราะห์แบบชนชั้นดั้งเดิมนี้เอง ได้เป็นจุดเริ่มต้น
ที่สําคัญของกรอบการวิเคราะห์ของสํานักคิดที่เรียกว่า “ขบวนการทางสังคมใหม่” 
 บทที่ 5 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม  ในบทที่ว่าด้วย “ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว 
ของขบวนการทางสังคม” ได้อธิบายแนวทางไว้หลายรูปแบบ เช่น การขัดขวาง ท้าทายระบบการเมืองปกติ ซึ่งเป็น
ปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการท้าทายซึ่งหน้า เป็นการปฏิบัติการทางการเมืองโดยไม่ใช้กลไกทางการเมือง
แบบปกติเพ่ือแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมทางสังคม หรือการอารยะขัดขืน ซึ่งคือการปฏิบัติการทางการเมือง  
ที่มีลักษณะเป็นสาธารณะ สันติวิธี และมีมโนสํานึกที่ขัดต่อกฏหมายปกติ  โดยยกตัวอย่างการชุมชนของสมัชชา  
คนจนในปี พ.ศ. 2543 ที่ชาวบ้านใช้เครื่องมือ คือ ปีนเข้าทําเนียบรัฐบาลเพ่ือสร้างพ้ืนที่ข่าวทางสังคมและยอมให้
จับกุมแต่โดยดีและยินยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันเป็นผลตามมา ทั้งนี้เป้าหมายของการทําอารยะขัดขืน  
จึงต้องการสะท้อนให้สังคมได้มองเห็นถึงความไม่ยุติธรรมที่ชาวบ้านได้รับจากกฏหมายหรือนโยบาย นอกจากนั้น 
ก็มียุทธวิธีอ่ืน ๆ เช่น การบอยคอต (Boycott) ซึ่งมีความแตกต่างจากอารยะขัดขืน คือ การบอยคอตไม่ได้มีการทํา
ผิดกฏหมาย แต่อาจจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและยอมสูญเสียบางอย่ างทางเศรษฐกิจเป็นต้น นอกจากนั้น 
ยังมีคําอธิบายที่น่าสนใจโดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2549) ได้อธิบายทัศนะของ John Rawls ที่อธิบายว่า อารยะ
ขัดขืนมีลักษณะที่สําคัญอยู่ 7 ประการคือ 1) เป็นการละเมิดกฏหมายหรือตั้งใจจะละเมิดกฏหมาย 2) ใช้สันติวิธี 
3) เป็นการกระทําสาธารณะโดยแจ้งให้ฝ่ายรัฐรับรู้ล่วงหน้า 4) ประกอบด้วยความเต็มใจที่จะรับผลทางกฏหมาย
ของการละเมิดกฏหมายดังกล่าว 5) ปกติกระทําไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงกฏหมายหรือนโยบายของรัฐ บาล 
6) มุ่งเชื่อมโยงกับสํานึกแห่งความยุติธรรมของผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านเมือง และ 7) มุ่งเชื่อมโยงกับสํานึกแห่ง  
ความยุติธรรม ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกฏหมายและสถาบันทางสังคม ซึ่งอาจารย์ชัยวัฒน์ได้อธิบายต่อว่า 
เงื่อนไขแรกของอารยะขัดขืน คือ ฐานะปฏิบัติการที่เป็นการละเมิดกฎหมายเพ่ือสื่อสารกับสังคมการเมืองว่าเกิด
อะไรผิดปกติบางอย่างขึ้น ที่ผู้คนซึ่งปกติปฎิบัติตามกฎหมายจะจงใจละเมิดกฏหมาย อารยะขัดขืนเป็นการสะท้อน
ให้เห็นว่าอาจจะมีกฎหมายบางข้อกับนโยบายของรัฐบางประการที่ไม่ถูกต้อง แต่การปลุกมโนธรรมสํานึก  
ของสาธารณะไม่ได้เพียงเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายแต่เกิดขึ้นจากการรับผลของการละเมิดกฎหมายดังกล่าว 
ดังนั้นเมื่อ “พลเมืองดีๆ” จงใจละเมิดกฎหมายบางข้อจนต้องถูกเจ้าหน้าที่รัฐลงโทษหรือจับกุม จึงเป็นเรื่อง 
ไม่ธรรมดาที่จะเห็นภาพ “พลเมืองดี ๆ” ซึ่งปกติเป็นผู้เคารพกฎหมายบ้านเมืองถูกรัฐลงโทษเพราะละเมิดกฎหมาย
บางข้อ จึงเป็นการปลุกมโนสํานึกของสาธารณะให้ตั้งคําถามกับตัวกฎหมายหรือนโยบายที่เป็นเหตุผลให้พลเมือง  
ดี ๆ เหล่านี้ต้องกระทําการอารยะขัดขืน เป็นต้น 
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 บทที่ 6 ผลส าเร็จ ล้มเหลว หรือผลสะเทือนของขบวนการทางสังคม  ในบทสุดท้าย ได้อภิปรายถึง
ความสําเร็จหรือความล้มเหลว หรือผลสะเทือนของขบวนการทางสังคม พบว่า การประเมินผลสําเร็จหรือล้มเหลว
มีการให้นิยามความหมายและตัวชี้วัดที่ต่างกัน รวมไปถึงปัจจัยที่ซับซ้อนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลสะเทือน หรือตัว
กระทําการให้เกิดความสําเร็จนั้น ๆ ไม่ได้มีขบวนการทางสังคมเพียงอย่างเดียว เพราะมีองค์กรที่หลากหลายเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งนําไปสู่ปัญหาความหลากหลายของตัวกระทําการที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความสําเร็จหรือ  
ความล้มเหลว หรือผลสะทือนของขบวนการทางสังคม ดังนั้น การศึกษาความสําเร็จหรือความล้มเหลว หรือผล
สะเทือนของขบวนการทางสังคม จึงต้องคํานึงถึง การเก็บข้อมูลที่หลากหลายควรจะพิจารณาทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
มีการศึกษากรณีที่แตกต่างกันมาเป็นตัวเปรียบเทียบ และควรให้ความสนใจทั้ งกรณีที่ประสบความสําเร็จและ
ล้มเหลว มีงานเขียนที่นาสนใจของ สุภีร์ สมอนา (2557) ที่อธิบายไว้ว่าปัจจัยล้มเหลวของขบวนการทางสังคม
ประกอบไปด้วย ปัจจัยภายในขบวนการ เช่น ข้อเรียกร้องที่ยากต่อการตอบสนอง หรือการใช้ยุทธวิธีที่ปกติ  
ก็ไม่สามารถกดดันรัฐบาลได้ อย่างไรก็ตามการใช้ความรุนแรงก็ไม่ใช่วิธีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน อันดับต่อมา 
คือ ปัจจัยภายนอกขบวนการ เช่น รัฐบาลมีการเรียนรู้และการปรับตัวเพ่ือตั้งรับขบวนการต่าง  ๆ ทางสังคมได้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลและหรือองค์กร (บริษัท) ได้ใช้วิธีสร้างกลุ่มต่อต้านขบวนการ (Counter Movement) 
ขึ้นมา เห็นได้จากหลาย ๆ กรณีเมื่อมีการชุมนุมประท้วงของขบวนการมักจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนอีกฝ่ายออกมา
เคลื่อนไหวต่อต้านขบวนการด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น การเข้ามาช่วยเหลือ บริจาค ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน  
ของรัฐบาลก็ทําให้เกิดการยอมรับจากคนในชุมชนและสร้างความอ่อนแอให้แก่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
มากขึ้น ประการถัดมา คือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขาดการสนับสนุนจากภาคส่วนอ่ืน  ๆ ในสังคม 
และประการสุดท้าย คือ ระเบียบ กฏเกณฑ์ หรือกฏหมาย เป็นอุปสรรคสําคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  
 
สรุป: ประโยชน์และความน่าสนใจของหนังสือ 
 หนังสือเรื่อง “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม” ถึงแม้จะเป็นหนังสือที่เผยแพร่
มาหลายปีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ยังมีสาระสําคัญที่สามารถอธิบายสถานการณ์และปรากฏการณ์  
ทางสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะในช่วงที่ผู้วิจารณ์หนังสือได้นําเสนอบทความนี้ก็ยังมีขบวนการทางสังคมเกิดขึ้น  
ในประเทศไทย เช่น การต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย อาจารย์ประภาส ปิ่นตบแต่ ง 
ได้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์ขบวนการประชาชนในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาที่ทําให้เกิดข้อคิด ข้อโต้งแย้งและ
นําไปสู่การแลกเปลี่ยนทางความคิดในด้านมิติการเมืองของขบวนการทางสังคม อาจจะกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้
สามารถเป็นแนวคิดพ้ืนฐานสําหรับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เพ่ือการวิเคราะห์ปรากฏการณ์และพฤติกรรมในสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาขบวนการทางสังคมจะทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมรวมไปถึงการทํางานของโครงสร้าง
อํานาจในสังคมนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ แนวคิดเชิงสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคมก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
สาขาพฤติกรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกจนถึงระดับกลุ่มคน 
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างกรอบความคิดทางการเมืองและทางสังคมวัฒนธรรม รวมไปถึงวิเคราะห์แนวคิด
ของผู้ปกครอง (ผู้มีอํานาจรัฐ) และผู้ถูกปกครอง (ประชาชน) ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากการถูกเอารัด  
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เอาเปรียบ อีกทั้งหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิเคราะห์การเมืองไทยในช่ว งที่ผ่านมาและอาจกล่าวได้ว่า
อาจจะใช้วิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้เช่นกัน 
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