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7-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 7

แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 7.1  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมือง

 7.1.1  ก�าเนิดหรือที่มาของสังคมวิทยาการเมือง

 7.1.2  ขอบข่ายของสังคมวิทยาการเมือง

 7.1.3 สังคมวิทยาการเมืองและการเปลี่ยนรูปทางสังคม

 7.1.4  สังคมวิทยาการเมืองในยุคแห่งความสลับซับซ้อน

ตอนที่ 7.2  แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้ค�านิยามเกี่ยวกับอ�านาจและการเมือง

 7.2.1   สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดมาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์ 

 7.2.2  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�านิยม 

 7.2.3  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม

 7.2.4  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีของอีมิล เดอร์ไคม์ และนีโอ เดอร์ไคม์

 7.2.5  สังคมวิทยาการเมือง การให้ค�านิยามอ�านาจ และการเมืองของมิเชล ฟูโกต 

ตอนที่ 7.3  ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวเก่าและแนวใหม่

 7.3.1  บทสังเคราะห์ การให้ค�านิยามเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

 7.3.2  แนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากร

 7.3.3  แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง

 7.3.4  แนวคิดทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

ตอนที่ 7.4  กรณีศึกษาเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมือง

 7.4.1  กรณีศึกษาทีห่น่ึง: การเมอืงของขบวนการเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อมในสงัคมไทย

 7.4.2  กรณีศึกษาที่สอง: ขบวนการเสื้อแดงกับการเปลี่ยนพื้นที่ทางการเมือง

แนวคิด
1.  สังคมวิทยาการเมืองมีอัตลักษณ์ของตนทั้งในแง่แนวคิดทฤษฎี วิธีการแสวงหาความรู้

ความจริง มีเนื้อหาของตัวศาสตร์ ส่วนวิธีการศึกษา สังคมวิทยาการเมือง มีวิธีการศึกษา

อย่างเป็นระบบ โดยมีลักษณะการศึกษาเชิงประจักษ์

2.  แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการให้ค�านิยามเก่ียวกับอ�านาจและการเมืองมักแตกต่างไป

ตามทัศนะของแต่ละกลุ่มของแต่ละส�านักคิด
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7-3แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

3.  มีแนวคิดทฤษฎีที่น�ามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

แนวใหม่อยู่หลายแนวคิดทฤษฎี

4.  กรณีศึกษาช่วยในการท�าความเข้าใจในการน�าแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาการเมืองมา

ประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 7 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุขอบข่ายของสังคมวิทยาการเมืองได้

2. อธิบายการให้ค�านิยามเก่ียวกับอ�านาจและการเมืองของฟูโกต์ได้

3. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของแนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากรได้

4. อธิบายกรณีศึกษาเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมืองได้อย่างน้อย 1 กรณีศึกษา
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7-4 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 7.1 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 7.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 7.1.1 ก�าเนิดหรือที่มาของสังคมวิทยาการเมือง

เรื่องท่ี 7.1.2 ขอบข่ายของสังคมวิทยาการเมือง

เรื่องท่ี 7.1.3 สังคมวิทยาการเมืองและการเปลี่ยนรูปทางสังคม

เรื่องท่ี 7.1.4 สังคมวิทยาการเมืองในยุคแห่งความสลับซับซ้อน

แนวคิด
1.   ก�าเนิดหรือที่มาของสังคมวิทยาการเมืองเริ่มที่ยุโรปในศตวรรษที่ 18 โดยมีทัศนะที่มุ่งไป

ท่ีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม

2.   ขอบข่ายของสังคมวิทยาการเมืองมุ่งให้ความสนใจไปที่รัฐในฐานะที่เป็นสถาบันที่อ้างได้

ว่าเป็นฝ่ายที่ผูกขาดการใช้ก�าลังอย่างชอบธรรมภายในดินแดนใดดินแดนหนึ่ง รวมทั้งยัง

ให้ความสนใจท่ีมาของอ�านาจ โดยเฉพาะอ�านาจท่ีชอบธรรม

3.   การเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่าง สังคม และการเมือง อันเป็นผลจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ มีนัยว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างสังคมกับการเมืองต่างได้รับการท�าให้เกิดการ

เปล่ียนรูป

4.   การปฏิวัติทางวัฒนธรรม การปฏิวัติของโลกได้ท�าให้ศาสตร์ทางสังคมวิทยายาการเมือง

อยู่ในยุคแห่งความสลับซับซ้อน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 7.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  บอกก�าเนิดหรือท่ีมาของสังคมวิทยาการเมืองได้

2. ระบุขอบข่ายของสังคมวิทยาการเมืองได้

3.  อธิบายสังคมวิทยาการเมืองท�าให้เกิดการเปลี่ยนรูปทางสังคมได้

4.  วิเคราะห์สังคมวิทยาการเมืองในยุคแห่งความสลับซับซ้อนได้
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7-5แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ความน�า

เม่ือศึกษาชุดวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางในการวิเคราะห์การเมือง

แต่ละแนวทางแล้ว ยังต้องมีทักษะในการน�าแนวทางการวิเคราะห์การเมืองแต่ละแนวทางไปวิเคราะห์

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีของแนวทางสังคมวิทยาการเมือง ก็เช่น

เดียวกันกับแนวทางอื่น ๆ ที่นักศึกษาต้องสามารถน�าแนวคิดทฤษฎีที่ปรากฏในแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ให้

ได้ ถ้านักศึกษาท�าเช่นนั้นได้ก็ถือว่านักศึกษาแต่ละคนประสบความส�าเร็จ ดังนั้นผู้เขียนหน่วยนี้จึงขอให้

นักศึกษามีความตั้งใจและพยายามเข้าใจแต่ละแนวคิดทฤษฎีที่น�ามาเสนอ โดยศึกษาไปแล้วลองน�าเน้ือหา

ของการวิเคราะห์ของแต่ละแนวคิดทฤษฎีไปอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่ได้เกิดขึ้นมา

ในอดีตที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ปรากฏในหน่วยนี้ ทักษะที่จะเกิดขึ้นตามมากับนักศึกษา ที่

สามารถน�าแนวคิดทฤษฎีที่ปรากฏไปอธิบายได้ คือ ทักษะในการวิเคราะห์ และทักษะในการสังเคราะห์

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ทางการเมือง

เรื่องที่ 7.1.1 ก�าเนิดหรือที่มาของสังคมวิทยาการเมือง

ความน�า
หากมองย้อนกลับไปในกลางศตวรรษที่ 20 โลกทางสังคมและโลกทางการเมือง (The Social and 

Political World) ดูเหมือนว่าโลกในช่วงดังกล่าวยังไม่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน เพราะโลกแบ่งออกเป็น 2 

ชาติมหาอ�านาจ เชิงอุดมการณ์ที่แข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ที่ในช่วงน้ันเป็นช่วงหรือยุค

สมัยใหม่ที่บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถส�ารวจหรือค้นพบได้ เพราะเป็นยุคที่อยู่ในภาวะของกลายเป็นสมัย

ใหม่ (modenization) ท่ีมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันได้มีการน�าหลักเหตุผล วิธีการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าประเทศน้ันจะเป็นโลกที่พัฒนาแล้วหรือก�าลังพัฒนา ขณะ

เดียวกันรัฐชาติ (Nation State) ได้เกิดขึ้นที่ถือกันว่ามีความส�าคัญในเชิงสถาบันที่โดดเด่น ในยุคนี้ อ�านาจ

ทางการเมืองและสังคม (Social and Political Power) ได้รับการแบ่งแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับแรกระดับชาติ (domestic) ที่บทหน้าที่ของรัฐได้ขยายขอบเขตออกไปในแง่ของการมีระบบ

ระเบียบกฎเกณฑ์รวมทั้งระบบเศรษฐกิจตลอดจนระบบการบริหารโดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการทาง

ด้านสวัสดิการและการส่งมอบสินค้าสาธารณะ
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7-6 การวิเคราะห์การเมือง

ส�าหรับในระดับท่ีสองระดับนานาชาติ อ�านาจจะอยู่ก�าลังทางการทหารและภูมิรัฐศาสตร์

ในส่วนของอัตลักษณ์ทางการเมืองและสังคมได้รับการจัดวางให้อยู่ใน ยุคสว่าง (Enlightment) ที่

ความคิดในยุคนี้แสดงออกมาภายใต้บริบทระดับชาติที่มีคุณลักษณะของชาติของตน1 ขณะเดียวกันได้จัดให้

มีอัตลักษณ์ทางการเมืองและสังคมที่ตั้งอยู่ ในแง่ของการจัดระเบียบทางการเมืองทางสังคม ที่ได้มีการจัด

ระเบียบทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชนช้ัน ที่ภาวะแห่งความเป็นสถาบันตามระบอบการเมืองการปกครองของ

ประเทศมหาอ�านาจ เช่น ในกรณีของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นั่นก็คือการใช้การปกครองในระบอบแบบ

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แต่ถ้าเป็นสหภาพโซเวียตก็ใช้ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม

ในกรณีของชาติมหาอ�านาจทางด้านตะวันตกในช่วงนั้นได้มีการพัฒนาขยายบทบาทของรัฐเป็นรัฐที่

มีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความเป็นพลเมืองของบรรดาปัจเจกบุคคลตามเงื่อนไขและ

ตามสิทธิทางการเมืองที่ได้มีการก�าหนดไว้ในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 18 และ 19 ว่าเป็นเงื่อนไขและสิทธิในแง่

ที่ว่า พลเมืองของรัฐทางตะวันตกต้องได้รับสวัสดิการทางสังคม2

แต่ส�าหรับโลกที่ก�าลังพัฒนาที่มีระบอบการปกครองหลังยุคอาณานิคม เส้นทางของการพัฒนามุ่งที่

การจัดให้รัฐของตนของพวกตนให้อยู่ในสภาวะของความทันสมัยตามแนวทางของประเทศมหาอ�านาจทั้ง

สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่ให้แนวทางไว้ที่การพัฒนาตามทิศทางหรือแนวทางดังกล่าวได้ก่อให้เกิด

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อาทิเช่น การขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของบรรดาแรงงานที่ถือเป็นตัว

เร่งในการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของการเป็นรัฐชาติ ขณะเดียวกันพยายามขยายโครงสร้างของภาคประชา

สังคมทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมือง

อย่างไรก็ตามสงครามเย็นที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ยุติลงในปี 1989 พร้อมกับความล่มสลาย

ของสหภาพโซเวียต ผลท�าให้โลกทางสังคมและทางการเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในช่วง 3 

ทศวรรษ ต่อจากนั้นมา โดยกระบวนการเปลี่ยนรูปได้รับอิทธิพลจากแนวคิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะตายตัวจาก

ยุคสมัยใหม่ที่ได้รวมเอาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอ�านาจทางสังคมและการเมืองที่มีความเช่ือมหรือเกี่ยว

โยงกับสถานภาพของการเป็นรฐัชาต ิโดยมบีทบาทท่ีส�าคัญในการผูกพนัในรปูของการน�าเอาอ�านาจอุดมการณ์ 

และอตัลกัษณ์ทัง้ทางสังคมและทางการเมืองให้มีความเชือ่มโยงกบัชนชัน้และชาตเิข้าไว้ด้วยกนั ขณะเดยีวกนั

ได้เกิดสภาวะความเส่ือมถอยของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวเก่าของแรงงาน และการเกิดขึ้น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ ตลอดรวมทั้งสภาวะเสื่อมคลายของการจัดระเบียบโลกพร้อมกับ

สภาพของการใช้หรือการไม่มีการจัดระเบียบโลกใหม่ ทั้งนี้เพราะได้เกิดสภาวะของการใช้ความรุนแรงทางการ

เมืองและการก่อการร้าย

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้เขียนหน่วยต้องการให้นักศึกษารัฐศาสตร์ที่ศึกษาหน่วยน้ีมองเห็นภาพรวม

ของโลกในยุคสงครามเยน็ จนกระทัง่สงครามดงักล่าวยตุลิง โดยประเดน็เนือ้หาสาระทีก่ล่าวมาข้างต้นต้องการ

แสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงความเก่ียวข้องหรือการเช่ือมโยงระหว่างสังคมกับการเมือง ในรูปของอ�านาจทาง

1 Graham Taylor. (2010). The New Political Sociology: Power Ideolegy and Identity in Age of Complexity. 

Palgrave Macmillan. 

  2 Ibid. pp. 2-3.
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7-7แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

สังคม และอ�านาจทางการเมืองโดยเฉพาะภายใต้บริบทของยุคสมัยใหม่3 ที่ถือกันว่าเรื่องราวของสังคม และ

การเมืองมีขอบข่ายที่กว้างขวาง โดยเฉพาะในศาสตร์อย่างสังคมวิทยาที่เดิมน้ันแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ 3 

ระดับ คือ

ระดับแรก ระดับจุลภาค (micro-level) หมายถึง เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล คือ

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน ผิวพรรณเดียวกัน ช่วงแห่งวัยที่เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และ 

1 ช่วงแห่งวัยนี้ หมายถึง ระยะเวลาที่โดยเฉลี่ยประมาณ 25-30 ปี คือ การก่อร่างสร้างครอบครัวใหม่แยก

ออกจากครอบครัวเดิม หรือจะอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันก็ได้

ระดับที่สอง ระดับมัชฌิมา (meso-level) หมายถึง คือระดับกลุ่ม (group Level) ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม

ปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิที่กลุ่มดังกล่าวมีนัยที่หมายถึงกลุ่มที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน เช่น ครอบครัว สหาย

สนิท และกลุ่มที่มีความสัมพัน์แบบเป็นทางการคือ มีกฎ ระเบียบเข้ามาเก่ียวข้องด้วย อันได้แก่ สมาคม 

องค์การ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) หรือกลุ่มกดดัน (pressure group) และ

พรรคการเมืองหรือองค์การใหญ่ เช่น ระบบข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการทหาร เป็นต้น

ระดับสาม เป็นระดับท่ีมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างระดับมัชฌิมากับระดับที่สาม คือ ระดับมหภาค 

(Macro-level) ได้แก่ ระดับชาติหรือชุมชนระดับประเทศ (societal) ทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองหรือองค์กร

ระดับใหญ่ เป็นได้ทั้งมัชฌิมาภาคและมหภาค

โดยทั่วไปสังคมในระดับที่สาม มักมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวถึงนานารัฐ หรือรัฐประชาชาติ ซึ่งในปลาย

ศตวรรษที่ 20 มีด้วยกันท้ังสิ้นเกินกว่า 200 ประเทศ

โดยที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้มีกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นมีความกระจ่างชัดเพิ่ม

ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์ส�าคัญในระดับโลก คือ การสิ้นสุดของมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน 

ค.ศ. 1945 และตามมาด้วยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศโลกเสรีภายใต้การน�าของสหรัฐอเมริกา และ

กลุ่มประเทศสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ หรือมาร์กซิสต์ (Marxism) ภายใต้การน�าของสหภาพโซเวียตดังที่

ได้กล่าวมาข้างต้น ท้ัง 2 ฝ่ายต่างพยายามไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันด้วยก�าลังอาวุธ แต่ความขัดแย้งยังมีความ

คุกรุ่นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คืออยู่ในสภาวะ สงครามเย็น (Cold War)แน่นอนการเผชิญหน้ากันดังกล่าวได้

ท�าให้มีการแบ่งแยกออกเป็น 2 ขั้วหรือ 2 ค่ายมหาอ�านาจ ซึ่งการขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในรูปของสงครามเย็นด�ารง

อยู่ได้ประมาณ 40 ปีเศษ ก็ได้มีกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกระแสแห่งคลื่นประชาธิปไตยที่มี

ผลท�าให้อุดมการณ์และพลานุภาพของฝ่ายที่นิยมลัทธิสังคมมาร์กซิสต์เสื่อมถอยหรืออ่อนก�าลังลง อันเป็น

ผลให้มีการพังทลายของก�าแพงเบอร์ลิน ท่ีแยกเยอรมนีตะวันตก และตะวันออก และได้มีการผนึกรวมกัน

ของสองเยอรมนีเข้าเป็นประเทศเดียวกัน รวมทั้งยังมีการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ประกอบกับกระแส

แห่งคลื่นลูกที่สาม คือการปฏิวัติด้านโทรคมนาคม และการสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ

เก่ียวกับประเด็นดังกล่าวอัลวิน ทอฟเฟลอร์ (Alvin Toffler) ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อ The Third 

Wave หรือคลื่นลูกที่ 3 ซึ่งสาระส�าคัญของหนังสือเล่มดังกล่าวได้น�าเสนอเกี่ยวกับการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยอีย่างมาก ขณะเดียวกนัได้เอือ้ต่อการเกดิขึน้ของปรากฏการณ์แห่ง “โลกาภวิตัน์” (Globaliza-

3 Ibid. pp. 3-4.
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7-8 การวิเคราะห์การเมือง

tion) ท�าให้ประเทศและชุมชนต่าง ๆ สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้อย่างทันทีทันใด ท�าให้โลกมีสภาวะ

เหมือนกับหมู่บ้านโลก (global village)

ดังนั้นหากพิจารณาในแง่ของมิติทางสังคมวิทยา หรือมิติทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การกีฬา เป็นต้น ล้วนสามารถย่างก้าวเข้าสู่ระดับที่ 4 คือ การก้าวล่วง

จากการเป็นระดับมหภาค ได้แก่ ระดับชาติขึ้นมาสู่ระดับนานาชาติ หรือระดับผืนพิภพที่อาจเรียกได้ว่าคือ

ระดับโลก

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยิ่งจะเห็นอย่างกระจ่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น ในช่วงรอยต่อที่แบ่ง

ออกได้เป็น 3 ช่วงของเวลา ได้แก่ ช่วงที่หนึ่ง ช่วงรอยต่อแห่งทศวรรษ 1990-1999 ช่วงที่สอง ช่วงรอยต่อ

แห่งศตวรรษ คือ ศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2050 และช่วงที่สามเป็นช่วงรอยต่อ

แห่งสหัสวรรษ คือเข้าสู่รอบ 1000 ปีที่สามในศาสนาคริสต์ 

ในสภาวะแห่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อกระบวนการทางสังคมวิทยาการเมือง 

ด้วย วิสัยทัศน์ (vision) เชิงสังคมวิทยาการเมืองย่อมมีความแตกต่างไปจากเดิมบ้างไม่มากก็น้อย4 หากมี

ค�าถามว่าแล้วที่มาหรือก�าเนิดของสังคมวิทยาการเมืองมาอย่างไร ตอบได้ว่า สังคมวิทยาการเมือง เป็นศาสตร์

ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในสังคมการเมืองไทยเท่าใดนัก ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะลักษณะการแบ่งแยกระหว่าง

สถาบันที่สอนศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ กับสถาบันที่สอนศาสตร์ทางสังคมวิทยา ผลจึงท�าให้ศาสตร์อย่าง

สังคมวิทยาการเมือง มีลักษณะคล้ายกับลูกไม่มีพ่อ กล่าวคือ ทางฝ่ายรัฐศาสตร์ก็มองว่ามิ ใช่ศาสตร์ของตน

อย่างแท้จริง ส่วนฝ่ายสังคมวิทยาก็มองว่าสังคมวิทยาการเมืองเป็นเพียงสาขาย่อยสาขาหนึ่งของศาสตร์ 

ของตน5

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น น่าจะเป็นเหตุหน่ึงที่ท�าให้ผลงานทางด้านการเขียนเรื่องราวเก่ียวกับ

สังคมวิทยาการเมือง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน (Workload) พอสมควรส�าหรับใครก็ตามที่เขียนถึง

ศาสตร์นี้ 

อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ว่าแม้ในวงการวิชาการในระดับโลก ก็หาได้มีความเห็นพ้องต้องกันในเนื้อหา

สาระและแนวทางการในการศึกษาศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมืองแต่อย่างใดไม่ ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะเน้ือหา

สาระของศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมืองอยู่ในระดับท่ีล่างที่สุดกล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ

การเมือง ซึ่งประเด็นน้ีเป็นประเด็นที่ได้รับการให้ความสนใจจากบรรดานักวิชาการทางด้านสังคมวิทยา

การเมืองมาช้านาน โดยเฉพาะบรรดานักปฏิบัติที่ส่วนใหญ่ ต่างเห็นด้วยกับการให้นัยหรือความหมายของ

สังคมวิทยาทางการเมืองในนัยที่กว้างสังเกตได้ในกรณีของโอรัม (Orum)6 ที่กล่าวว่า สังคมวิทยาการเมือง 

 

4 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นได้ใน จิรโชค วีรสัย. (2542). สังคมวิทยาการเมือง. ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

  5 พฤทธิสาน ชุมพล. “สังคมวิทยาการเมือง: ความเป็นมาและความเป็นมาเนื้อหาวิชาและปัญหา” ใน สมบัติ จันทรวงศ์  

(และประจ�าฉบับ). (2521). เอกสารทางวิชาการรัฐศาสตร์. สถานภาพและพัฒนาการ.

  6 A. Orum. (1983). Introduction to Political Sociology: Political Anatomy of the Body Politics (2nd ed.). 

Englewood. Eliffs, N.J. Prentice Hall.
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7-9แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ได้ช้ีน�าหรือได้ชี้แนะให้เราสนใจหรือเอาใจใส่ต่อกรณีแวดล้อมทางสังคมที่ปรากฏขึ้นในการเมือง ในแง่ที่ว่า 

การเมืองเป็นทั้งตัวของมันเองที่ได้รับการก่อรูปข้ึนมา ขณะที่ตัวมันเองได้ก่อรูปหรือก่อให้เกิดปรากฏการณ์

ต่าง ๆ เกิดข้ึนมาในสังคม

อย่างไรก็ตามแทนท่ีจะด�าเนินหรือปฏิบัติการต่อพื้นที่หรืออาณาบริเวณหรือขอบข่ายทางการเมือง 

ตัวแสดงในทางการเมืองในแง่ของการแยกตัวเองกลับไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในสังคมตามความเป็นจริงแล้วการพิจารณาเรื่องของการแยกการเมืองออกจากสังคมเป็นเรื่องที่ไม่มีคนท�า 

หากแต่สิ่งที่ควรท�า นั่นก็คือ การพิจารณาในแง่ที่การเมืองต้องมีความเกี่ยวหรือเชื่อมโยงกับ สถาบันอ่ืน ๆ ใน

สังคม

จากการให้นิยามเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมืองของโอรัม (Orum) ในนัยที่กว้างในแง่ของหลักการ 

มักได้รับการคาดหวังว่าบรรดานักสังคมวิทยาการเมือง จะต้องให้ความสนใจเรื่องของอ�านาจหรือ (power) 

ในฐานะหรือในแง่ของความสัมพันธ์ทางสังคมทุกประเภท ขณะเดียวกันควรจะต้องมีการพิจารณาแนวคิด

เกี่ยวกับการเมือง ลงไปในรายละเอียดด้วย

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะว่าการจะเป็นไปตามแนวทางดังที่กล่าวมาข้าง

ต้น แต่จุดสนใจของศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมือง จะต้องให้ความสนใจไปที่การเมืองในระดับรัฐชาติด้วย

เก่ียวกับประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น หากเราได้พิจารณาร่วมกันกับศาสตร์ทางสังคมวิทยาที่ให้ความ

สนใจสังคมในฐานะเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ขณะเดียวกันควรด�าเนินการในลักษณะ

ที่ให้เห็นความแตกต่างอย่างเห็นเด่นชัดว่า ศาสตร์อย่างสังคมวิทยาเวลาที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับรัฐชาติ จะ

ต้องพิจารณาในฐานะที่ได้รับการจัดระเบียบที่มีความเป็นปึกแผ่นโดยมีกฎระเบียบที่มีอยู่ของตนเอง 

ในแง่ดังกล่าวการให้ค�านิยามเกี่ยวกับอ�านาจที่ทรงพลังมากที่สุดของศาสตร์ทางสังคมวิทยาใน 

ทัศนะของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber)7 ที่ให้ค�านิยามอ�านาจว่า

โอกาสท่ีปัจเจกบุคคลคนใดคนหน่ึงหรือบรรดาปัจเจกบุคคลเป็นจ�านวนมากที่ได้มีการตระหนักว่า 

การด�าเนินหรือการปฏิบัติการตามเจตนารมณ์ของพวกตน ถือเป็นการด�าเนินการหรือเป็นการปฏิบัติการร่วม

ตามเจตนารมณ์ของพวกตน ที่จะกระท�าการหรือด�าเนินการในลักษณะที่ต่อต้านกลุ่มปัจเจกบุคคลกลุ่มอื่น ท่ี

กลุ่มปัจเจกบุคคลกลุ่มนั้น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการดังกล่าวร่วมกัน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและการเมือง ถือเป็นเรื่องของเน้ือหาสาระที่

สะท้อนหรือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ในสมัยใหม่ ที่ได้มีการจ�าแนกแยกแยะ

ออกไปเป็นศาสตร์เฉพาะต่าง ๆ เช่น ศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์ และศาสตร์ของด้านสงัคมวทิยา 

เป็นต้น ที่ท�าให้เป็นที่มาของปัญหาในเรื่องวิธีการเชื่อมโยงการศึกษาทางด้านศาสตร์ต่าง ๆ เหล่าน้ีเข้าด้วยกัน 

ในแง่ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของเร่ืองที่ 7.1.1 จึงเป็นการกล่าวถึงที่มาหรือความความเป็นมาหรือ

การก�าเนิดของศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมือง ที่มีการเชื่อมโยงกับพัฒนาการของศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ 

ทัง้นีเ้พ่ือชีใ้ห้เหน็ว่าจดุสนใจหรอืจุดเน้นของนกัสงัคมวทิยาการเมืองว่า มีรากฐานความเป็นมาหรอืมีทีม่าตัง้แต่ 

 
7 Max Weber. (1948). “Class, Status and Party”, in H.H. Gerth and C. Wright Mills. (Eds.). From Max 

Weber: Essays in Sociology. London: Routledge and Kegan Paul. 
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7-10 การวิเคราะห์การเมือง

นักปราชญ์โบราณ และน่าจะเชื่อมหรือเกี่ยวโยงได้ดีกับศาสตร์ท้ังทางด้านสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ ในขณะ

เดียวกันยังได้มีการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสังคมวิทยากับรัฐศาสตร์ หรือการเมืองที่เป็นผลมาจาก

ความแตกต่างที่เกิดขึ้น ที่ท�าให้เกิดปัญหาในการให้ค�านิยามหรือค�าจ�ากัดความของสังคมวิทยาการเมืองหรือ

ไม่อย่างไร 

นอกจากนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสังคมวิทยาต่อการศึกษาการเมือง ตลอดรวมทั้งยังได้มี

การพยายามเสนอแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่มีประโยชน์ต่อการมองการเมือง

ก�าเนิดหรือความเป็นมาของศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยาการเมือง
นักสังคมวิทยาการเมืองดูจะมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การศึกษาปัจจัยทางการเมือง (political 

factors) โดยมีการเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น มีมาแต่โบราณที่สามารถกล่าวได้ว่าผลงาน 

เช่น มองเตสกิเออร์ม เฟอร์กูสัน และทอกเคอวิลล์ (Montesquieu, Ferguson และ Tocqueville) ล้วน

เป็นผลงานเชิงคลาสสิก

ในส่วนของนักสังคมวิทยาก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ว่าเวเบอร์ (Weber) หรือพาเรโต้ (Pareto) 

ล้วนต่างเป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ตามแนวทางนี้

ในขณะเดียวกัน การอธิบาย การเมือง โดยตัวก�าหนดทางเศรษฐกิจ และสังคมของมาร์กซ์ รวมท้ัง

การสร้างทฤษฎีทางสงัคมวทิยาของมอสก้า (Mosca) ในอติาล ีและวอลลาส์ (Wallas) ในองักฤษ ทีไ่ด้วเิคราะห์

เกี่ยวกับ บรรดาชนชั้นน�าทางการเมือง (political elites) และกระบวนการของการความเห็นพ้องต้องกันและ

ความไม่เห็นพ้องต้องกัน กล่าวได้ว่า ล้วนแต่เป็นผลงานหรือชิ้นงานที่เป็นไปในแนวสังคมวิทยาการเมืองทั้ง

สิน้8 อนึง่ในการท�าความเข้าใจกบัทีม่าหรอืก�าเนิดของความเป็นมาของสงัคมวทิยาการเมอืง แน่นอนต้องอาศยั

ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของสังคมยุโรปในยุคต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานของการอุบัติขึ้นซึ่งความคิดในเรื่อง

ต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาสามารถท�าการเชื่อมโยงระหว่างวิวัฒนาการของสังคมยุโรปกับศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์ได้ กล่าวคือ การแปรสภาพสังคมจากสังคมแบบ ฐานันดร (estate) ในยุคกลางสู่ระบบสม

บูรณาญาสิทธิราชในศตวรรษที่ 18 ท�าให้เกิดความคิดที่จะแยกรัฐ (state) ออกจากสังคม (soiety) และการ

ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐอันเป็นปัญหาของผู้ปกครองซึ่งได้แก่ กษัตริย์ในยุคนั้น กล่าวคือ  

มีความเก่ียวข้องกับปัญหาในการอธิบายความชอบธรรมแห่งอ�านาจของรัฐ หรือกษัตริย์ และรวมทั้งปัญหา

ในการปกครองรัฐให้ส�าเร็จไปด้วยดี ในตอนแรกเริ่ม ผลก็คือการอุบัติขึ้นของศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์

การเมืองหรือ (Political Economy) ที่มองว่าสังคมก็คือสิ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ หรือรัฐ และ

พยายามศึกษาหาวิธีการเพิ่มพูนผลผลิตของประเทศเพ่ือที่กษัตริย์จะได้ใช้

ต่อมาเมื่อมีวิวัฒนาการในทางการเดินเรือและระบบการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น ก็ถูกใช้ไปในทาง

เพิ่มพูนอ�านาจของราชอาณาจักร โดยอาศัยการระดมแรงงานภายในประเทศเพื่อขยายอุตสาหกรรมแร่ และ

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไปในการค้าขายจึงท�าให้เกิดการพัฒนาการจัดระบบการผลิตให้เกิดผลผลิตที่เกิน

8 Donald G. Macrae. “Political Sociology”, in G. Duncan Mitchell (Ed.). A Dictionary of Sociology. London: 

Routledge & Regan Paul. p. 133.
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7-11แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ความต้องการในประเทศเพื่อการส่งออก การปฏิวัติทางการเกษตร จึงได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับการเริ่มต้นของ

ระบบโรงงาน

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมและการก�าเนิดของระบบโรงงานอันเป็นผลจากการเกิด

เปิดประตูค้าขายนี้ ท�าให้อดัม สมิท (Adam Smith) ผู้ซึ่งเป็นปัญญาชนท่ีเห็นความส�าคัญในการมองปัญหา

การแบ่งงาน (division of labour) รวมทั้งอรรถประโยชน์ของตลาดในการแจกจ่าย กล่าวคือส่วนที่เป็น

เศรษฐกิจโดยแท้ของเศรษฐศาสตร์การเมือง มากกว่าการสร้างพระบรมเดชานุภาพให้แก่พระมหากษัตริย์ดัง

ที่เคยเป็นมา

ขณะเดียวกันอดัม สมิท มองว่าระบบเศรษฐกิจเอง สามารถจัดการกับตนเองได้ดีกว่าการที่จะมีรัฐ

คอยควบคุมอยู่ ตรงนี้ท�าให้เป็นมาหรือก�าเนิดของลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Liberatism) ซึ่ง

เป็นแนวคิดทฤษฎีที่เข้ากับผลประโยชน์ขอพวกกฎุมพีท่ีก�าลังก้าวขึ้นมาสู่อ�านาจในขณะนั้นแทนพวกศักดินา  

ทั้งนี้เพราะแนวทฤษฎีเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ที่เน้นปัจจัยการผลิตและการแลกเปลี่ยนแทนที่จะเน้นปัจจัยการ

ผลติ อนัได้แก่ ท่ีดนิ การสืบทอดทรัพย์สนิ และอ�านาจรฐัดังเช่นทีเ่คยเป็นมา โดยแนวคดิเกีย่วกบัลัทธเิสรนียิม

ทางเศรษฐกิจ ได้มีการให้เหตุผลว่า เหตุใดจึงต้องมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีรวมทั้งการใช้แรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ก่อให้เกิดการพัฒนาตามมาที่มุ่งไปสู่การปลดปล่อยระบบเศรษฐกิจ

ที่ควบคุมโดยรัฐ ที่น�ามาซ่ึงการสะสมอ�านาจทางเศรษฐกิจโดยชนชั้นกฎุมพี9

ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ถือเป็นส่วนหน่ึงของที่มาของการแยกออก

ระหว่างการศึกษาการเมืองกับการศึกษาเศรษฐกิจ ผลท�าให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการผลิต การแจกจ่ายการบริโภคและการออมทรัพย์ที่มีกลไกควบคุมตนเอง

การเมอืง ในแง่ของหลักการเป็นเร่ืองของวธิกีารรกัษาความสงบของส่วนรวมและการท�าสญัญาผกูมดั 

ส่วนในด้านระบบเศรษฐกิจก็มีความมั่นคงพอที่จะน�าพาการพัฒนาไปในทิศทางที่จะท�าให้ความคิดเป็นระบบ

ในศตวรรษที่ 19 แต่รัฐศาสตร์ (หรือสิ่งที่หลงเหลือจากการดึงเอาเศรษฐศาสตร์ออกไปจากเศรษฐศาสตร์

เป็นการเมือง) กลายเป็นเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งเน้นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐที่ดีที่ควรจะเป็น ตลอดรวมทั้งเป็น

แนวทางการปกครองโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (Normative และ Legal-institutional Approach)

นอกจากผลงานของมาร์กซ์ (Marx) ที่ถือได้ว่าเป็นการรวมการศึกษา ‘ระบบการเมือง’ กับการศึกษา

ระบบเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เมาร์กซ์ก็มีจุดยืนอยู่ที่การมองว่าระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลัก

อย่างไรก็ตามการแยกเศรษฐศาสตร์การเมืองออกเป็นสองศาสตร์คือ เศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์ 

ท�าให้เกิดการละเลยหรือการไม่สนใจปัจจัยทางสังคม กล่าวคือ ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างสองด้านของ 

ชีวิตมนุษย์

ในสภาวะเช่นนี้เองที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อทั้งสองศาสตร์คือ เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

เกิดขึ้น ท�าให้เป็นที่มาหรือต้นก�าเนิดของศาสตร์อย่างสังคมวิทยา (Sociology) ที่อาจกล่าวได้ว่าผลงานของ

แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่ถือได้ว่าเป็นผลงานที่มีข้อถกเถียงกับมาร์กซ์ ซึ่งมาร์กซ์และรวมทั้งผลงาน 

 

9 พฤฒิสาน ชุมพล. อ้างแล้ว. น. 102
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7-12 การวิเคราะห์การเมือง

ของเดอร์ไคม์ (Durkheim) ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหน่ึงที่เกิดจากความสนใจที่จะต่อยอด ตลอดทั้งการดัดแปลง

ความคิดของอดัม สมิท เกี่ยวกับการแบ่งงาน อีกทั้งยังเป็นผลงานที่คัดค้านลักษณะปัจเจกบุคคลของสมิท 

ดังนั้น ศาสตร์อย่างสังคมวิทยา จึงเป็นศาสตร์ที่พยายามศึกษา สังคมทั้งหมด หรือสิ่งที่ทั้ง

เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ในช่วงนั้น มิได้ท�าการศึกษา

ในกรณดีงักล่าวนกัสงัคมวทิยาได้มองหรอืพจิารณาเหน็ว่าเป็นสิง่ทีท่�าให้ทัง้ระบบเศรษฐกจิและระบบ

การเมืองด�าเนินการไปได้ ในแง่ดังกล่าว ศาสตร์ทางสังคมวิทยา จึงเป็นศาสตร์ที่ท�าการศึกษาเก่ียวกับกลุ่ม 

องค์การ เป็นต้น10

ในระยะเวลาต่อมาก็ได้มีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับระบบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ใน

แง่ดังกล่าวศาสตร์อย่างสังคมวิทยา จึงต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ เพราะมัน

เป็นสิ่งสังคมน่าจะเข้าถึงได้ โดยใช้เครื่องมือในการการวิเคราะห์แบบเดียวกับที่ใช้กับระบบเครือญาติ ชุมชน

หรือเผ่า ที่เป็นเนื้อหาของสังคมวิทยาโดยเฉพาะอยู่แล้ว11

ดงัน้ันสิง่ทีส่�าคัญส�าหรบัเรากคื็อ การเกดิขึน้ของแนวคดิเกีย่วกบัสงัคมทีแ่ยกออกเป็นหน่วยต่างหาก

จากรัฐ การท่ีเราเห็นความแตกต่างนี้ได้ ก็เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนั้นท่ีถือเป็นกระบวนการ

ท�าลายระบบสังคมด้ังเดิม ท่ีมีการยอมรับในความชอบธรรมของผู้ปกครองในระบอบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราช โดยชนชั้นกฎุมพีที่ก�าลังก้าวข้ึนมาสู่อ�านาจในขณะนั้น

เมื่อมีการแยกออกระหว่างสังคมกับรัฐ ออกจากกันแล้ว ปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างสังคมกับรัฐจึง

เกิดขึ้น มาถึงตรงนี้จึงอาจกล่าวได้ว่ายุโรปในศตวรรษที่ 18 ถือเป็นที่มาหรือของศาสตร์อย่างสังคมวิทยา

การเมือง12 แต่ทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับรัฐ นั้นอาจแบ่งออกเป็น 3 ทัศนะด้วยกัน  

กล่าวคือ 

• ตามทัศนะแรก มองว่าสังคมคือสิ่งที่ถูกปกครอง 

• ส�าหรับทัศนะที่สอง มองว่าการเมือง คือผลผลิตของสังคม 

• และทศันะทีส่ามมองสงัคม และการเมอืง ต่างเป็นอสิระซึง่กนัและกนัในบางส่วน และพึง่พาอาศยั

กันในอีกบางส่วน

หากได้มกีารพจิารณาตามทศันะทัง้สามทีก่ล่าวมา จะเหน็ได้ว่า มกีารเชือ่มโยงก�าเนดิของมนัในสงัคม

แต่ละยุคแต่ละสมัยแล้ว อาจกล่าวตามแนวทางของเบนดิกซ์ (Bendix)13 ที่ว่า ‘สังคม’ คือสิ่งที่ถูกปกครอง 

โดยถือว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิดที่เก่ามาก และมีความเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชในยุโรป

10 เพิ่งอ้าง. น. 103.

  11 Scott Greer. (1969). ‘Sociology and Political Science’, in S.M. Lipset (Edl). Politics and the Social  

Sciences. New York, NY: Oxford University Press. 

  12 Seymour Martin Lipset. (1973). Political Man. New Delhi: Heinemann. in Irving Louis Horowitz มี 

ความเห็นในท�านองเดียวกันเกี่ยวกับยุคก�าเนิดของสังคมวิทยาการเมือง Sec alson in Horowitz, Foundations of Political Soci-

ology. New York, NY: Harper & Row, 1972 pp. 4-5.

  13 Reinhard Bendix. ‘Social Stratification and Political Community’ in P. Laslett & Runciman (eds.) (1969). 

Philosophy, Politics and Society. Oxford, Basil Blackwell. p. 204.
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7-13แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

แนวคิดหรือทัศนะดังกล่าวน้ีได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าสังคม มีความกระตือรือร้นน้อยมาก ส่วน

มวลชน มักถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง และจะได้รับความสนใจจากรัฐก็เพียงในฐานะผู้เสีย

ภาษี 

ดังนั้นแนวคิดนี้ในที่สุดจึงสลายตัวไปทุกท่ีระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเสื่อมถอย

ลงและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ก็เริ่มมีจ�านวนเพิ่มข้ึน

ส�าหรับมองเตสกิเออ ซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อมโยงแนวคิดหรือทัศนะที่หน่ึงกับทัศนะท่ีสองเข้าด้วยกัน เป็น

นักปรัชญาเมธีทางการเมือง ที่สนใจทั้งหลักการปกครองในระบอบราชาธิราช และเงื่อนไขทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้ออ�านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้อ�านาจในระบอบการเมืองการปกครองต่าง ๆ 

ส�าหรับทัศนะหรือแนวคิดของมองเตสกิเออที่มีต่อแนวคิดที่สอง มองเตสกิเออ ถือว่าการเมืองการ

ปกครองเป็นผลผลิตของสังคม แนวคิดนี้เจริญรุ่งเรืองมากในยุคสว่าง (Enlightenment)14 ที่มีนักปราชญ์

เมธี ต่างโจมตีอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ของสถาบันทางศาสนา และพวกชนชั้นสูง จุดมุ่งหมายของนักปราชญ์ส�านักคิด

นี้ ก็คือ การสร้างปรัชญาเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยทั่วไปแทนที่จะเป็นปรัชญาส�าหรับกลุ่มอภิสิทธ์ิชน หรือพวก

ชนชั้นสูง ในลักษณะที่บรรดานักปราชญ์เมธีเหล่าน้ี เป็นพวกชนชั้นกลางที่ก�าลังเจริญเติบโต ดังน้ันปรัชญา

ของส�านักคิดน้ี จึงมีลักษณะของการต่อต้านอ�านาจศักดินา และปรัชญาทางศาสนาที่คุ้มครองอ�านาจศักดินา

อยู่ 

ในแง่ดังกล่าวในการวิพากษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของคนกลุ่มนี้จึงจ�าเป็นต้องสร้างวิธีการมองโลก

ในแง่ที่ว่า สังคม ควรจะตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล ตลอดจนพยายาม

แสวงหาวิธีการที่มีเหตุมีผลหรือที่เป็นวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ในการตอบสนองสิ่งเหล่านี้ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็น

เร่ืองของความก้าวหน้าหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า บรรดานักปรัชญาเมธีในยุค ‘สว่าง’ หรือยุค “Enlighten-

ment” ถือว่าที่มาหรือการเกิดขึ้นที่มีความส�าคัญในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับ ‘สังคม’ นี่คือประเด็นแรก ที่

ถือกันว่ามีความส�าคัญ

ส�าหรับประเด็นที่สองเป็นเรื่องของการแสวงหาวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ที่น�ามาใช้ในการอธิบายระบบ

สังคม แนวคิดดังกล่าว ต่างได้รับการสานต่อในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากนักปราชญ์เมธีที่

มีชื่อเซนต์ ซีมอง (Saint Simon) ผู้ที่ได้พยายาม ท่ีจะท�าให้ทั้งศีลธรรม และการเมือง เป็นวิทยาศาสตร์ที่ตั้ง

อยูบ่นรากฐานของการพิจารณาบนหลกัการ ความเป็นมนษุย์ ด้วยความหวังว่าจะก่อให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับรากฐานหรือที่มาของพลังต่าง ๆ ในสังคม15

ส่วนทัศนะสุดท้ายคือแนวคิดที่สามที่ว่า สังคม และการเมือง ต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันในบางส่วน

และพึ่งพาอาศัยกันในอีกบางส่วน ทัศนะหรือแนวคิดนี้ถือเป็นแนวคิดหรือแนวทางที่ตามมาจากยุคของพวก 

Enlightenment 

14 การกล่าวถงึ ยคุ Enlightenment ในทีน่ีท้�าไว้อย่างหยาบมาก ผูส้นใจการวเิคราะห์ทีเ่ชือ่มโยงปรชัญาส�านกัคดินีใ้นประเทศ

ต่าง ๆ ในยุโรป กับสภาวการณ์ในสังคมนั้น ๆ อาจศึกษาได้จาก Irving Louis Horowitz. (1922). Political Progress: The Enlight-

enment Pivot”, in Foundations of Political Sociology New York, NY: Harper & Row.

  15 พฤฒิสาน ชุมพล. อ้างแล้ว. น. 195.
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7-14 การวิเคราะห์การเมือง

ในขณะที่ปรัชญาเมธีทางการเมืองอย่างรุสโซ มองเห็นความแตกต่างระหว่างศีลธรรม ที่คนอาจมีได้

กับการมีการประพฤติตามที่เป็นจริง ขณะเดียวกันรุสโซ มองว่าศีลธรรม ที่ปัจเจกบุคคลอาจมีได้นั้น ถือกัน

ว่าเป็นพื้นฐานของการปกครองที่ดี แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นเรื่องการอธิบายที่ใช้แนวคิด

เกีย่วกบัธรรมชาตขิองปัจเจกบุคคลใน สงัคม เป็นหลกัในการอธบิายทัง้ศลีธรรม และพฤตกิรรมในทางปฏบิตัิ

ของปัจเจกบุคคล ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด ก็คือผลหรือชิ้นงานของเดอร์ไคม์ที่สะท้อนหรือได้แสดงให้เห็นว่าทั้ง

อทิธพิลของลทัธเิสรนียิมและความแปรเปลีย่นของสงัคมตะวนัตกในยุคน้ัน เดอร์ไคม์ ในฐานะนักสงัคมวทิยา

ได้พิจารณาหรือมองว่าศีลธรรม คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลในกลุ่มและเกิด

ขึ้นโดยธรรมชาติด้วย จึงสามารถศึกษาจากข้อมูลดิบได้ แต่ในขณะเดียวกันนักเสรีนิยมทางการเมืองอย่าง

ตัวเดอร์ไคม์เองก็ได้มีการตระหนักถึงการรวมกลุ่ม ย่อมน�ามาซึ่งการจ�ากัดเสรีภาพส่วนบุคคลนอกเสียจาก

ว่า รัฐจะเข้ามายุ่งเก่ียวเพื่อการปกป้องรักษาเสรีภาพส่วนของปัจเจกบุคคลไว้

ส่วนปัญหาที่ว่ารัฐนั่นเอง จะเข้ามามีบทบาทในการก�าจัดสิทธิเสรีภาพหรือไม่นั้น ตัวเดอร์ไคม์ตอบ

ว่ารัฐนั้นก็ต้องได้รับการจ�ากัดขอบเขตให้อยู่ในฐานะของกลุ่มประเภทกลุ่มทุติยภูมิ ในแง่หรือในลักษณะของ

กลุ่มอาชีพ ทั้งนี้เพราะเดอร์ไคม์ มองว่ารัฐนั้น ก�าเนิดมาจากการเข้ามารวมกันของกลุ่มทุติยภูมิที่มีความหลาก

หลายที่ยอมรับในอ�านาจที่มีความชอบธรรมอันหนึ่งเดียว ที่ไม่อยู่ภายใต้อ�านาจอ่ืนใด เก่ียวกับทัศนะดังกล่าว

ของเดอร์ไคม์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของเดอร์ไคม์มีลักษณะที่เรียกว่า Dualism

กล่าวคือ ทฤษฎีของ เดอร์ไคม์ได้พยายามอธิบายลักษณะทางจิต และลักษณะของศีลธรรมของ

ปัจเจกบุคคล โดยมีการอ้างอิงถึงสมาชิกภาพในสังคม ในขณะเดียวก็มองว่า สังคมนั่นเอง จะเป็นตัว

ก�าหนดการเมืองที่จะมาจ�ากัดขอบเขตของความไม่ยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นในสังคมนั้น แน่นอนลักษณะของความ

คิดของ Dualism ดังกล่าว เป็นการมองว่าสังคม และ การเมืองต่างเป็นสถาบันท่ีมีอิสระจากกัน16 แต่ก็พึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน 

ในขณะเดียวกันมีการมามุ่งเน้นถึงความแตกต่างระหว่างสังคม กับรัฐท่ีปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดความ

คุกรุ่นมากในยุโรป แต่ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีความส�าคัญเท่าใดนัก เมื่อศาสตร์อย่างรัฐศาสตร์สมัยใหม่เกิด

ขึ้นท่ีนั่น โดยมีจุดศูนย์รวมของการศึกษาการเมือง ในยุคน้ันอยู่ที่อ�านาจ แทนที่จะเป็น รัฐ รวมทั้งได้มีการ

มองว่ากระบวนการทางการเมือง (political process) ก็คือการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือ

การเพิม่พนูอ�านาจของพวกตนทีห่ลายคนอาจจะสงสยัว่า ท�าไมจึงเป็นเช่นนัน้ ค�าตอบเป็นเพราะประวตัศิาสตร์

ของสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนกับประวัติศาสตร์ของยุโรปที่มีการผสมกลมกลืนกัน (assimilation) ระหว่าง

พวกกฎุมพีกับผู้กุมอ�านาจในกลไกแห่งรัฐ17

ดังนั้นโดยรากฐานของการให้ค�านิยามความหมายของกระบวนการเมือง ท่ีกล่าวมาข้างต้น รัฐ จึงได้

รับการมองว่าเป็นเพียงหนึ่งใน สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ และโดยที่สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เหล่าน้ัน 

เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันทางสังคมที่จับกลุ่มกันที่มีลักษณะที่หลากหลาย 

16 เพิ่งอ้าง. น. 196-197.

  17 Alessandrio Pizzorno. (ed.). (1971). Political Sociology. Harmondsworth, Penguin. 
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7-15แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบันทางสงัคม และกลุม่ของสถาบนัเหล่าน้ี ก็คือเน้ือหาสาระของสงัคมวทิยา

โดยทั่วไป ส่วนเนื้อหาสาระส�าคัญของสังคมวิทยาการเมืองโดยเฉพาะน่ันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

ทางการเมืองกับสถาบันอ่ืน ๆ 

ในแง่ดังกล่าวการศึกษาสถาบันทางการเมือง จึงต้องประสานกับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ด้วย18 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าและได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มี

ความต้องการหาเครื่องมือการวิจัยใหม่ ๆ ที่น�ามาใช้ในการศึกษา ตามแนวทางระบบที่ถือเป็นหน่ึงในแนวคิด

ทฤษฎีที่พยายามจะตอบสนองความต้องการดังกล่าว

แนวคิดทฤษฎีนี้ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ตอบได้ว่าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมีประโยชน์ระดับ

หนึ่ง ทั้งนี้เพราะได้มีการมุ่งเน้นให้เห็นความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของ โลกทางการเมือง และการที่ส่วน 

ต่าง ๆ ของระบบการเมืองต่างมีความเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ในขณะเดียวกันแนวคิดทฤษฎีนี้ ก็

ขาดความสามารถในการอธิบายลักษณะการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะอย่างที่ได้เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน19 และ

เมื่อเกิดช่องว่างดังที่กล่าวมา การแยกแยะระหว่าง รัฐ กับ สังคม จึงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง โดยได้

รับการพัฒนามาจากแนวความคิดทฤษฎีแรกเริ่มสองแนวทางท่ีต่างกันกล่าวคือ

แนวทางแรก คือ การพัฒนาแนวคิดของส�านักคิด “Weberian School” ที่มุ่งไปในทางเปรียบเทียบ

เชิงประวัติศาสตร์ 

แนวทางที่สอง คือ การพัฒนาแนวคิดของพวกมาร์กซิสต์ (Marxism)

ส�าหรบัพวกทีมุ่่งเน้นตามแนวทางทีห่นึง่หรอืแนวทางแรก ได้มกีารแยกแยะ ส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบั สงัคม 

จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รัฐ โดยในส่วนที่เก่ียวกับ สังคมกลุ่มต่าง ๆ ที่ถือเป็นจุดศูนย์รวมของผลประโยชน์

ต่าง ๆ และมีการกระท�าโดยตามสมัครใจ ท้ังนี้เพื่อรักษาหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เหล่านั้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐ การจัดสรรหรือแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับว่าใครมีอ�านาจเหนือ

ใคร การศึกษาตามรูปแบบนี้ จึงเป็นการใช้แนวคิดเรื่องผลประโยชน์และการช่วงชิงผลประโยชน์มาใช้ แทนที่

การศึกษาหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ อันที่จะท�าให้เกิดการผสมกลมเกลียวกันเป็นระบบสังคมซึ่งการใช้แนวคิด

เรื่องผลประโยชน์ ดังกล่าว ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่มองว่า สังคม เป็นตัวก�าหนด การเมือง

ส่วนแนวทางทีส่องมุง่เน้นปัญหาแนวคิดทฤษฎีและภาคปฏิบตัเิก่ียวกับการแยกแยะระหว่างกิจกรรม

ทางการเมือง ที่มีการท้าทายอ�านาจ ในสังคมกับกิจกรรมทางการเมืองที่ท้าทายอ�านาจใน รัฐ เท่านั้น แนวทาง

หรือแนวคิดหลังได้แสดงหรือได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะสองแง่ของการเมืองในตัวของมันเอง กล่าวคือ การเมือง

ในลักษณะของการช่วงชิงผลประโยชน์จากกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์หรือกติกาของระบบใดระบบ

หนึ่ง หรือการแสวงหาผลลัพธ์ที่สามารถเจรจาต่อรองกันได้ กับการเมืองในแง่ของความพยายามที่จะ

เปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมดหรือการใฝ่หาผลลัพธ์ที่การเจรจาต่อรองที่เกิดข้ึนไม่ได้

18 Lipset. Op.cit. p. 23.

  19 Pizzorno. Op.cit. p. 8.
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7-16 การวิเคราะห์การเมือง

จากการพิจารณาก�าเนิดและความเป็นมาของสังคมวิทยาการเมืองดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า20

ประการท่ีหนึ่งสังคมวิทยาการเมือง เป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามาจากความคิดจากนักปรัชญา

เมธีทางการเมืองต่าง ๆ ในยุคโบราณ

ประการที่สองลักษณะของสังคมวิทยาการเมือง โดยเฉพาะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

ระหว่าง การเมือง กับสังคม เร่ิมมีที่มาต้ังแต่ศตวรรษที่ 18

ประการทีส่ามความคดิเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการเมอืงกบัสังคม โดยท่ัวไปมคีวามแตกต่าง ๆ 

กันไปตามบริบททางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นศาสตร์สังคมวิทยาการเมือง จึงถือได้ว่ามีส่วนในการขยายขอบเขตของ

วงการศึกษาทางรัฐศาสตร์ออกไปจากการศึกษาเฉพาะ รัฐ จนถึงการศึกษา อ�านาจ โดยมีการเชื่อมโยงกับ

ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยไม่ถือว่า รัฐ เท่านั้น คือเนื้อหาที่แท้จริงของการศึกษาเรื่อง 

การเมือง ส่วนปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในเชิงแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของอ�านาจ แท้ที่จริงแล้วในสังคมนั้น 

จะได้รับการพิจารณาในล�าดับต่อ ๆ ไป

เนื้อหาสาระของสังคมวิทยาการเมือง
จากการพิจารณาก�าเนิดและความเป็นมาของสังคมวิทยาการเมือง จะเห็นได้ว่าความแตกต่างส�าคัญ

ระหว่าง รัฐศาสตร์ กับสังคมวิทยา เราสามารถสรุปได้ออกเป็น 4 ประการด้วยกัน21

ประการท่ีหนึ่ง นักรัฐศาสตร์เดิมดูจะสนใจรัฐ มากกว่าสังคมความสนใจนี้ท�าให้นักรัฐศาสตร์ มุ่ง

ศึกษา ตลอดจนให้ความสนใจองค์การที่เป็นทางการ (formal organization) และตัวบทกฎหมาย ทั้งนี้เพราะ 

รัฐเป็นองค์การที่เป็นทางการที่สูงสุดตามกฎหมาย 

ส่วนนักสังคมวิทยาเห็นว่าสังคม ส�าคัญกว่าจึงมุ่งศึกษาองค์การที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับปทัส

ถาน ภายใต้วัฒนธรรมที่ไม่จ�าเป็นต้องมีรูปแบบที่แน่นอน ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรืออยู่ในระดับที่

กฎหมายไม่สามารถเข้าไปครอบคลุมได้

ประการทีส่อง ในขณะทีนั่กสงัคมวิทยาเน้นค่านิยมและระบบค่านยิม (values and value systems) 

แต่นกัรฐัศาสตร์มไิด้สนใจเร่ืองค่านยิมเป็นพเิศษ หากแต่การให้ความสนใจของนกัรฐัศาสตร์มุง่ให้ความสนใจ

มากในเรื่องผลประโยชน์ ทั้งน้ีเพราะนักรัฐศาสตร์ต้องการรู้ว่าใครมีอ�านาจ และเชื่อว่า การมีอ�านาจ หรือการ

ได้มาซึ่งอ�านาจ นั้นมักขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ มิได้ขึ้นอยู่กับค่านิยมโดยตรง

ประการที่สาม นักรัฐศาสตร์มีแนวโน้มที่จะเน้นการศึกษาพวกอภิสิทธิ์ชน หรือชนชั้นน�า (elites) 

หรือผู้ที่มีอ�านาจ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางสังคม ขณะเดียวกับยังศึกษาเหตุผลของผู้ตัดสินใจมา

กกว่าเหตุหรือท่ีมาของการตัดสินใจเช่นน้ัน 

ในขณะที่นักสังคมวิทยาสนใจแนวคิดเรื่องชนชั้น (class) ซึ่งเป็นวิธีการที่นักสังคมวิทยาใช้ในการ

หาเหตุหรือที่มาของการตัดสินใจ การเน้นอภิสิทธิ์ชนหรือชนช้ันน�าของสังคม

20 พฤฒิสาน ชุมพล. อ้างแล้ว. น. 198.

  21 เพิ่งอ้าง. น. 199-200.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

7-17แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

โดยบรรดานักรัฐศาสตร์มักได้รับการจ�ากัดขอบเขตของศาสตร์ทางรัฐศาสตร์เองประการหนึ่ง และ

ยังท�าให้ศาสตร์ทางรัฐศาสตร์มีลักษณะของความโน้มเอียงไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีอ�านาจมากกว่า

สังคมวิทยาที่ศึกษาสาธารณชน ว่ามีโครงสร้างองค์การอย่างไร มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนของตนเองอย่างไร

ประการสุดท้าย สืบเนื่องมาจากนักรัฐศาสตร์สนใจศึกษาจุดศูนย์รวมแห่งความสนใจในผู้มีอ�านาจ

ท�าให้นักรัฐศาสตร์ประสบปัญหาในการท�าให้องค์ความรู้ของตนเป็นศาสตร์ เพราะเม่ือมีความโน้มเอียงไปใน

ทิศทางที่ต้องการแก้ปัญหาของผู้มีอ�านาจเสียแล้ว ก็ย่อมหลีกเล่ียงค่านิยม ของผู้มีอ�านาจไปได้ยาก 

ส่วนสังคมวิทยานั้นตระหนักถึงปัญหาการแยกระหว่างการวิเคราะห์กับการแก้ปัญหามากกว่าและ

การด�าเนินการเช่นน้ันได้ด�าเนินการมาก่อนหน้านักรัฐศาสตร์

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการกล่าวถึงก�าเนิดหรือความเป็นมาของศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมือง

ที่มีเส้นทางของพัฒนาการที่น่าสนใจที่ผู้ศึกษาสามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ 

มิติแรก หากพิจารณาจากศาสตร์ทางสังคมวิทยา (Sociology) ก็น่าจะถือได้ว่าสังคมวิทยาการเมือง

เป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์ทางสังคมวิทยา

มิติที่สอง หากพิจารณาจากศาสตร์อย่างรัฐศาสตร์สังคมวิทยาการเมืองถือเป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกัน

แต่ไม่ว่าจะพิจารณาในมิติใดสังคมวิทยาการเมืองมีอัตลักษณ์ของตนทั้งในแง่แนวคิดทฤษฎีวิธีการ

แสวงหาความรู้ความจริง เนื้อหา (contents) ของตัวศาสตร์ที่ใช้ มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบขณะเดียวกัน

การศึกษาดังกล่าวมีลักษณะของการศึกษาเชิงประจักษ์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 เรื่องที่ 7.1.1
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เรื่องที่ 7.1.2 ขอบข่ายสังคมวิทยาการเมือง

จากท่ีกล่าวมาในเรื่องท่ี 17.1.1 สรุปได้ว่าสังคมวิทยาการเมืองอยู่ในฐานะที่เป็นศาสตร์ในสาขาหนึ่ง

ของวิชาสังคมวิทยา สังคมวิทยาการเมืองสนใจศึกษาหาสาเหตุทางสังคมว่าเหตุใด อ�านาจ จึงแพร่กระจายไป

ที่ผู ้ใด กลุ่มใดในสังคมและระหว่างสังคม รวมท้ังผลกระทบของการที่เป็นไปเช่นนั้น อีกทั้งสังคมวิทยา

การเมืองยังได้ท�าการศึกษาความขัดแย้งทางสังคม และการเมืองซึ่งสามารถส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการ

จัดสรรแบ่งปันอ�านาจ (allocation of power)22

นอกจากน้ันสังคมวิทยาการเมือง ยังเป็น ‘แนวทางการศึกษา (Study Approach) หน่ึงในศาสตร์

อย่างรัฐศาสตร์ที่มุ่งเน้นย�้าว่า สถาบันทางการเมือง (poltical institutions) ทั้งหลายทั้งท่ีเป็นทางการ และ

ที่ไม่เป็นทางการ เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม (social System) ไม่ได้เป็นระบบที่เข้าใจได้ในตัวของมันเอง

ต่างหากไปจากสังคม23 

ขอบข่ายของศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมือง นักสังคมวิทยาการเมืองมุ่งให้ความสนใจมากใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับรัฐ ในฐานะท่ีเป็นสถาบันที่อ้างได้ว่า เป็นฝ่ายที่ท�าการผูกขาดการใช้ก�าลังอย่างชอบ

ธรรมภายในดินแดนใดดินแดนหนึ่ง

ในแง่ดังกล่าว จึงเป็นที่ซ่ึงอ�านาจ (power) ด�ารงอยู่หรือกระจุกตัวอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�านาจ

ที่ชอบธรรมหรือท่ีธรรมดาปัจเจกบุคคล ยอมปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ (authority) ในขณะที่รัฐศาสตร์แบบ

ดั้งเดิม เมื่อท�าการศึกษามักให้ความสนใจไปที่กลไกการเมืองการปกครอง และเครื่องมือในการบริหารภาค

รัฐตามรูปแบบที่เป็นทางการในลักษณะหรือในรูปแบบของการเลือกตั้ง และในรูปแบบของความคิดเห็นต่อ

สาธารณะของกลุ่มผลประโยชน์หรือกดดัน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในแง่ของหลักการ แนวทางสังคมวิทยาการเมืองยังให้ความสนใจหรือให้การเอาใจใส่

กับการแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับโครงสร้างทางสังคม อุดมการณ์และวัฒนธรรม

นอกเหนือไปจากการศึกษาเกี่วกับรัฐแล้ว สังคมวิทยาการเมืองยังให้ความสนใจในการศึกษาที่กว้าง

ออกไปถึงที่มาของอ�านาจ อ�านาจที่ชอบธรรม และรวมทั้งอิทธิพล และได้รับการน�ามาใช้ในบริบททางสังคม

ทุกบริบท เช่น ในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สโมสร สมาคม ชุมชนท้องถิ่น หรือแม้แต่ที่ท�างาน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะ

ระบบการเมืองคือแบบแผนที่ด�ารงอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และแบบแผนใดก็ตามที่เก่ียวข้องอย่าง

มีนัยส�าคัญกับอ�านาจทางการเมือง การปกครอง และ อ�านาจที่ชอบธรรม  ด้วยเหตผุลดงักล่าว จงึเป็นไปได้ท่ี

เราจะศึกษาการเมืองของสังคมที่ปราศจาก รัฐที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาสภาวะความเป็นสถาบันที่เป็นทางการ

ขึ้นมาเพ่ือท�าการผูกขาดการใช้ก�าลัง แต่ก็มีกระบวนการของการตัดสินตกลงใจและการสร้างกฎเกณฑ์ ขึ้นมา

โดย ซึ่งอาจจะมีคนบางกลุ่มบางพวกที่มีอ�านาจในการครอบง�าอยู่มากกว่ากลุ่มคนอื่น ๆ

22 Gordon Marshall. (ed.). The Concise Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press.

  23 David Jary, and Julia Jary. (eds.). (1991). The Harper Collins Dictionary of Sociology. New York, NY: 

Harper Collins.
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมืองมีขอบข่ายที่กว้างขวางมาก แต่ก็

มีผู้เสนอว่าประเด็นดังต่อไปน้ีเป็นประเด็นเน้ือหาสาระหลัก ๆ ท่ีสังคมวิทยาการเมืองให้ความสนใจในศึกษา

ในประเด็นต่อไปนี้24

ลักษณะทั่วไปและหน้าที่ของรัฐ และระบบการเมือง รวมถึงระบบย่อยของระบบการเมือง 

1)  ลักษณะของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดัน องค์การทางการเมือง และ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง (political movements) ทุกประเภท

2)  การศึกษาเชิงประจักษ์เก่ียวกับแบบแผนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และ

พฤติกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคล ในฐานะสมาชิกของสังคมหรือระบบการเมือง รวมทั้งการไม่เข้าร่วม 

เช่น พฤติกรรมในการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เป็นต้น

3)  การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบประเภทของระบบการเมือง โดยมีการเปรยีบเทยีบว่ามีประสทิธิผล 

และมีเสถียรภาพเพียงใด

4)  การวิเคราะห์ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและทั่วไปเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่าง ๆ 

รวมท้ังต�าแหน่งแห่งที่ของรัฐเหล่านั้นในระบบโลก (world system)

5)  การศึกษาชนชั้นน�าทางการเมือง (political elites) และมวลชน (the masses)25 รวมทั้ง

ศึกษาว่า สังคมใหม่ ถูกครอบง�าโดยชนช้ันปกครอง ตามแนวคิดของมาร์กซ์ หรือไม่เพียงใด

ขอบข่ายการศกึษาของศาสตร์ทางสงัคมศกึษา จากทีก่ล่าวมาข้างต้นถึงขอบข่ายการศึกษาของศาสตร์

ทางสังคมวิทยาการเมือง ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

1.  สังคมวิทยาการเมือง ศึกษาความสัมพันธ์หรือสถานภาพของปัจเจกบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่อง ทางการเมือง อันได้แก่

1.1  ความสัมพันธ์หรือสภาพของปัจเจกบุคคลในสังคม ยกตัวอย่างเช่น อายุ เพศ ศาสนา เชื้อ

ชาติ สถานภาพสมรส ลักษณะทางจิตวิทยา การอาชีพ ระดับการศึกษา ชนชั้น เป็นต้น

1.2  ที่เก่ียวข้อง หมายถึง ผลกระทบ ซึ่งอาจเป็นในทางบวกหรือในทางลบ หรือไม่มีผล  

(กลาง ๆ) เป็นต้น 

1.3  เรือ่งทางของการเมือง ยกตวัอย่างเช่น การออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผู้แทนราษฎร 

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การมีความเล่ือมใสในลัทธิการเมืองต่าง ๆ ทัศนคติต่อผู้น�า เป็นต้น

สังคมวิทยาการเมืองมีสาขาแยกออกเป็น ระดับจุลภาค คือเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวปัจเจกบุคคลและ

ระดับสถาบัน ดังจะได้กล่าวต่อไป

1)  ระดับปัจเจกบุคคลหรือความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น จะ

ได้ยกความสัมพันธ์หรือสถานภาพของปัจเจกบุคคลมากล่าวเป็นข้อ ๆ และอธิบายว่าในกรณีที่เป็นศาสตร์

อย่างสังคมวิทยาการเมืองจะพิจารณาในแง่มุมใด

24 ม.ร.ว.พฤติสาน ชุมพล “การศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางสังคมวิทยากาเรมือง” ในการเมืองการ

ปกครองเปรียบเทียบ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

  25 จีรโชค วีระสัย. op.city. pp. 10-13
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2) การอาชีพ อาจศึกษาพบว่าผู้มีอาชีพค้าขายมีความสนใจหรือให้การสนับสนุนแนวคิด

ทางการเมอืงประเภทใด และแตกต่างจากผูม้อีาชพีอืน่ ๆ เช่น นักประพนัธ์ หรอืชาวไร่ชาวนาอย่างไร เป็นต้น26

3) ระดับสถาบัน ในแง่ของหลักการแนวคิดหรือค�าว่า สถาบัน โดยทั่วไปมี แตกต่างไปจาก 

ความสัมพันธ์ ของสังคม กล่าวคือ ความสัมพันธ์ หมายถึงการเกี่ยวข้องระหว่างปัจเจกบุคคลในรูปของการ

ชอบ (บวก) ไม่ชอบ (ลบ) หรือเฉย ๆ (กลาง) เป็นเรื่องของสภาพปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ 

2. สังคมวิทยาการเมือง ศึกษาพื้นฐานทางสังคมในแง่ของการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง (po-

litical) ในแง่ของหลักการเวลาที่มีการกล่าวถึง พฤติกรรมการเมือง ได้แก่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือด้วยการกระท�า เช่น การเข้าร่วมการชุมนุม

ทางการเมืองที่ผู้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองควรมีการท�าความเข้าใจความหมายที่กว้างขวางของแนวคิด

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเมืองทั้งนี้เพราะในการศึกษาสังคมวิทยาการเมืองน่าจะศึกษาถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) สาเหตุแห่งการออกเสียงเลือกตั้งและพฤติกรรมในการออกเสียง เช่น การสนับสนุน

พรรคการเมอืงใดพรรคการเมืองหนึง่ หรอืสนบัสนนุผูส้มัครคนใดคนหนึง่ด้วยสาเหตอุะไร ท�าไมจงึไม่ไปออก

เสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น  

2)  การสนับสนุนขบวนการทางการเมือง เช่น สนใจในการสนับสนุนขบวนการที่เรียกร้อง 

สิทธิสตรี หรือการได้เข้าร่วมกับขบวนการชาตินิยมมากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่าง เช่น การที่นิสิตนักศึกษา

เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการกระท�าต่าง ๆ 

ทางการเมือง เป็นต้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 เรื่องที่ 7.1.2

26 Ibid pp. 12-13
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7-21แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เรื่องที่ 7.1.3  สังคมวิทยาการเมืองและการเปลี่ยนรูปทางสังคม

ความน�า
ดังที่ได้กล่าวมาในเรื่องที่ 7.1.1 และ 7.1.2 ถึงก�าเนิดหรือที่มาและขอบข่ายทางสังคมวิทยาการเมือง 

จะเห็นได้ว่าศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมืองได้ให้ความสนใจในเรื่องของรัฐ และสังคม นับตั้งแต่ได้มีแนวคิด

การแยกสังคมออกจากรัฐ และเห็นว่าสังคมเป็นตัวก�าหนดการเมือง ในแง่ที่ทั้ง 2 แนวคิดมีความสัมพันธ์กัน 

ขณะเดยีวกันยังได้ให้ความสนใจแนวคดิเกีย่วกบัอ�านาจ (Power) อ�านาจทีช่อบธรรมตลอดจนทีม่าของอ�านาจ 

เหล่าน้ี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2007 จอส สารามาโก (Jose Saramago)27 ได้เขียนนวนิยายเรื่อง Seeing ที่

ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งที่ต้องเผชิญกับเมือง (a city) ที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเลือกตั้งของชนชั้นน�าทางการเมืองที่ยั่งยืนและเมืองดังกล่าวได้หันหลังให้กับกระบวนการเลือก

ตั้งชนชั้นน�าทางการเมือง โดยการลงคะแนนบัตรเลือกตั้งส่วนใหญ่ลงโดยใช้กระดาษที่ว่างเปล่า แม้ว่าจะ

ปราศจากองค์การที่ช่วยกันสนับสนุนในบรรดาพลเมืองของเมืองอย่างเห็นได้ชัด

นวนิยายของสารามาโก ได้รับการตีพิมพ์ออกมา ได้ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงสภาวะหรือ

เงื่อนไขทางการเมืองร่วมสมัย เพราะนวนิยายเรื่องนี้ได้ท�าการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองสมยั

ใหม่ กับสังคม โดยมีการอ้างอิงถึงหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ ที่ได้แสดงหรือได้เปิดเผยให้เห็นถึงรอยแยกหรือรอย

แตกระหว่าง สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ กับบรรดานักการเมืองในแง่มุมหน่ึง และสังคมท่ีเป็นตัวแทน (ของ

พลเมือง) ในอีกแง่มุมหนึ่ง เช่นเดียวกันกับเคราส์ (Crouch)28 ที่ได้เล่าเรื่องราวในลักษณะที่คล้ายคลึงกันถึง

ความเสื่อมถอยในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในกรณีของ  

เคราส์ได้สรรหาค�าอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ประสบความส�าเร็จ ในการช่วย

แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่น�าไปสู่ความเจริญมั่งคั่ง ตลอดรวมทั้งกระบวนการที่ท�าให้การกลายเป็นปัจเจก-

บุคคลเพิ่มขึ้น

ในแง่ที่กล่าวมาข้างต้น เคราส์ ได้ตั้งขอสังเกตว่าภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยโดยที่โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากความเสื่อมถอยของพรรคการเมืองของมวลชน ตลอดจน

รูปแบบความเป็นตัวแทนทางด้านการค้าท่ีได้รับการจัดโครงสร้างขึ้นมารองรับ เช่น สหภาพทางด้านการค้า 

การใช้อ�านาจในกระบวนการเลือกตั้งที่ล้มเหลว การขาดการมีส่วนได้ส่วนเสีย และแม้แต่การเกิดความเป็น

ปรปักษ์ต่อการจัดบริการสาธารณะให้กับส่วนรวม ตลอดจนการก่อให้เกิดความเป็นปรปักษ์ต่อสถาบันที ่

เรียกว่า สถาบันสาธารณะ (public institutions) อีกรวมทั้งสิทธิร่วมของพลเมืองเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

 

27 Jose Saramago. (2007). Seeing, London: Vintage.

  28 C. Crouch. Post-Democrary. Cambridge: Polity Press.
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7-22 การวิเคราะห์การเมือง

เฮย์29 (Hay) ก็มีแนวคิดในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน แม้ว่าค�าอธิบายและข้อสรุปของ เฮย์ อาจจะมีลักษณะท่ี

แตกต่างออกไป กล่าวคือในทัศนะของเฮย์ เฮย์ ยอมรับว่า พรบ. สังคม (Social Actas) ไม่ได้เกิดความล้ม

เหลวที่เกิดจากความเฉื่อยชาของมวลชนในยุคหลังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง หากแต่บรรดา ตัวแสดง

ทางสังคมได้มีการพัฒนาไปในรูปแบบของการเข้าไปผูกพันทางการเมืองที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไป ที่การ

เข้าไปผูกพันทางการเมืองดังกล่าว เป็นไปในฐานะเป็นทางผ่านของบรรดาสถาบันทางการเมือง โดยพยายาม

หลีกให้พ้นจากมาตรวัดที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้รับการน�ามาใช้วิเคราะห์กิจกรรมทางการเมือง

นอกเหนือไปจากนั้น แม้แต่เรื่องของการถอนตัวจากการเข้าไปมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่มีแบบแผน

ของตนเอง ท�าให้เกิดการเมือง ดังที่ กิดดินส์ (Gidden)30 ได้อธิบายว่าแม้จะไม่ได้เป็นเรื่องของการตอบโต้

ความคิดตามธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองและประเด็นทางการเมือง ย่ิงไปกว่านั้น 

“ประเด็น ท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองแนวใหม่” (New Politics Issues) รวมทั้งกระบวนการท�าให้เป็นเรื่องของ

การเมืองเกี่ยวกับ ชีวิตทางสังคม (social lfe) ต่างได้รับการท�าให้เป็น พื้นที่สาธารณะใหม่ ๆ (new public 

sphere) ตลอดรวมทั้งรูปแบบองค์การที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองใหม่ ๆ ที่ได้รับการ

วิเคราะห์ มาช้านาน

เกี่ยวกับประเด็นข้างต้นในทัศนะของ สก๊อต (Soctt)31 สก๊อต ได้ระบุว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมแนวใหม่ในช่วงทศวรรษ 1970 (ที่เรื่องน้ีจะได้กล่าวในรายละเอียดในตอนท่ี 7.3)

ยกตัวอย่างกรณีของปรากฏการณ์ที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปี 1968 กล่าวคือ เม่ือ

บรรดานักศึกษาได้ก่อการจราจลบนท้องถนนย่านปารีส และตามเมืองส�าคัญต่าง ๆ ทั่วโลก ที่บรรดานักศึกษา

เหล่านนี้ได้ท�าการเรียกร้องเสรีภาพ ที่ไม่บ่อยครั้งนักที่การแสดงออกในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้น

แม้ในกรณีของยุโรปตะวันออกในปี 1968 ก็ได้เกิดปรากฏการณ์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ใหม่ ๆ ท่ีวิธีการคิดแบบใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงที่ไม่ว่าในกรณีของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีความคิดในการ

จัดตั้งองค์การทางการเมือง ก่อนการเกิดข้ึนของพรรคฯ นี้ ที่ได้มีการพยายามแสวงหาวิธีการคิด โดยใช้

แนวทางใหม่ ๆ เพื่อก่อให้เกิดการปลดปล่อยทางการเมืองที่ได้แพร่กระจายอย่างเงียบ ๆ ที่มองไม่เห็น 

ภายใต้พ้ืนผิวหน้าจนกระทั่งน�าไปสู่การปฏิวัติในปี 1989 ที่เกิดจากแรงประทุที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว

ขึ้นมา

ในกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวแม้ในศาสตร์อย่างรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้ท�าการจ�าแนกหรือ

ท�าให้เห็นความแตกต่างระห่วาง สิ่งที่จ�าเป็นอยู่จริง กับสิ่งที่ควรจะเป็น แน่นอนท้ัง 2 ส่ิงที่ได้มีการแสดงออก

มาที่เราไม่สามารถท�าการแยกออกจากภาคปฏิบัติในทางการเมืองได้

แน่นอนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้นได้มีการแสดงออกมาในแง่ของการ มีความ

เกี่ยวพันหรือมีความสัมพันธ์ต่อสังคมในแง่ของสิ่งที่ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้นที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่

เกิดขึ้น ได้ก่อให้เกิดการวิเคราะห์ตามมา

29 C. Hay. (2007). Why We Hate Politics. Cambridge: Polity.

  30 A Giddens. (1991). Modernity and Self–Identity: Self and Society in the Law Modern Age. Cambridge: 

Polity.

  31 A. Scott. Idelogy and the New Social Movements. London: Routledge.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

7-23แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ในแง่ที่กล่าวมาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น ได้มีการแสดงบทบาทที่มีนัยส�าคัญที่ได้ก่อ

ให้เกิดการขยายปัจจัยที่ก�าหนดสิ่งที่เกี่ยวข้องการเมืองจากสังคมและจากกระบวนการที่ท�าให้เป็นเรื่องของ

การเมืองเป็นที่ยอมรับกันว่า การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และสิ่งที่เก่ียวข้องกับการเมือง 

ที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่า เป็นผลลัพธ์จากกระแสโลกาภิวัตน์ และกระบวนการท�าให้เกิดสภาวะโลกยุค

หลังอุตสาหกรรมจุดที่ถือเป็นจุดส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวก�าหนด เช่น โครงสร้างทางการเมือง รวมทั้ง

ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่กับสังคมที่พยายามมุ่งเน้นการ

เป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความรู้สึกสับสนหรือการก่อให้เกิดการปะปนกัน

ในความแตกต่างระหว่างศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการกระท�าการและศาสตร์อย่างสังคมศาสตร์ที่

มคีวามเก่ียวข้องกบัโครงสร้าง ทีม่นียัว่าสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการเมืองและสงัคมต่างได้รบัการท�าให้เกดิการเปลีย่น

รูปสิ่งที่ได้เกิดข้ึน ได้เกิดขึ้น อันเน่ืองมาจากการเกิดรอยแยกหรือรอยแตกในปี 196832

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 เรื่องที่ 7.1.3

32 อ่านรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นข้างต้นได้ใน Michael S. Darke. Poltical Sociofgy for Globalizing World. 

Cambnridge: Politiy Press.
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7-24 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 7.1.4  สังคมวิทยาการเมืองในยุคแห่งความสลับซับซ้อน

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า เนื้อหาสาระที่ส�าคัญของสังคมวิทยาการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ�านาจ (power) 

หรือหากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สังคมวิทยาการเมืองก็คือการก�าเนิดรูปแบบและการประยุกต์ใช้ อ�านาจทาง

สังคม (social power)

ในแง่ดังกล่าวโลกสมัยใหม่อ�านาจได้รับการแสดงออกมาในรูปแบบของความคิดเห็นที่เป็นระบบที่

สามารถส่งผลกระทบต่อแบบแผน การระบุเชิงสังคม รวมทั้งตัวอ�านาจ เองโดยมีองค์ประกอบที่เป็นแก่นที่

ส�าคัญของสังคมวิทยาการเมือง น่ันก็คือ อ�านาจ อุดมการณ์ และอัตลักษณ์ (power, ideology and iden-

tity) เมื่อเป็นเช่นนี้ตลอดศตวรรษท่ี 20 ประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าคือหัวใจของศาสตร์ทางสังคม 

สังคมวิทยา (Sociology) และศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมือง ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ทางสังคมวิทยา 

และในศตวรรษที่ 21 สังคมวิทยาการเมืองในช่วงน้ียังถือเป็นศาสตร์ประเภทศาสตร์ชายหรือริมขอบ ยังไม่

ได้รับนิยมหรือเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะศาสตร์นี้ยังไม่ค่อยมีความยุ่งยาก

ในการแสวงหรอืค้นหา แต่เมือ่ไม่กีปี่ทีผ่่านมานีไ้ด้มกีารให้ความสนใจทีไ่ม่มศีาสตร์ทีม่ลีกัษณะเด่นหรอืศาสตร์

ที่มีลักษณะที่ส�าคัญทางสังคมวิทยาที่ได้รับการตัดออกรวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรูปเกี่ยวกับอ�านาจโดยมีการ

แยกอุดมการณ์ออกเป็นส่วน33

แน่นอนพัฒนาการดังกล่าวได้แสดงหรือได้สะท้อนถึง การปฏิวัติ หรือการหันกลับมาสนใจเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะที่หลากหลายของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสังคมวิทยา ที่เกิดขึ้นในช่วง 3 

ศตวรรษที่ผ่านมา โดยในการปฏิวัติทางวัฒนธรรม การปฏิวัติของโลกได้ท�าให้ศาสตร์ทางสังคมวิทยาและ

สังคมวิทยาการเมืองอยู่ในยุคแห่งความสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพราะการปฏิวัติที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้ก่อให้เกิด 

การรื้อสร้าง หรือการรื้อ-ถอน ที่น�าไปสู่การท�าให้เกิดการเทียบเคียง รวมท้ังการท�าให้เกิดความสลับซับซ้อน

กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ นั่นก็คือ ได้มีการวางรากฐานของศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมืองในภาวะสมัย

ใหม่ขณะเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีการฟื้นฟูศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมืองมากกว่าที่จะเริ่มใหม่

การปฏิวัติหรือการหันกลับมาสนใจศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมืองได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าว

มาข้างต้น นั่นก็คือถือเป็นการตอบสนองรวมทั้งช่วยท�าให้กระบวนการขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เป็นรูปร่างขึ้นมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยังมีการอภิปรายถกเถียงกัน

อยู่ในแง่ของภาพรวมท่ีมีลักษณะพลวัตรท่ียังคงด�ารงอยู่การถกเถียงลักษณะพลวัต

หรือหากกล่าวอีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่า ได้มีความพยายามที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ภายใต้การบอกเล่าหรือการพรรณาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะสมัยใหม่ (Modornity) แน่นอนประเด็นดัง

กล่าว ย่อมมีความเก่ียวข้องในจุดเน้นท่ีมีความเชื่อมโยงกับแนวทางที่สถาบันและกระบวนการของภาวะสมัย

ใหม่ หรือหากกล่าวอีกนัยหน่ึงอาจกล่าวได้ว่า ได้มีความพยายามที่จะท�าการ

33 Graham Taylor. Op.cit., pp. 13-15.
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7-25แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในรูปแบบทีม่ลีกัษณะทีเ่ด่นหรอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีก่ระบวนการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�าให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกันกับภาวะสมัยใหม่ โดยวิธีการ/แนวทางของภาวะสมัย

ใหม่ ที่ได้รับการเปล่ียนรูปไปสู่ภาวะหลังสมัยใหม่ (Postmodernity) หรือความสากลที่โลกมีความเป็นหนึ่ง

เดียวกันหมดและท�าให้เกิดผลที่เกิดขึ้นตามมานั่นคือความสับสนหรือความคลุมเครือที่ไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่

เกดิจากการแข่งขนัหรือเกดิจากการชงิดีชิงเด่นระหว่างความเป็นจริงทางสงัคมทีไ่ด้รับการน�าเสนอโดยกระบวน

ทัศน์ท่ีกว้าง แต่ก็ได้มีการสะท้อนหรือแสดงให้เห็นสังคมถึงความคลุมเครือของสังคมในช่วงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงหรือในช่วงที่สังคมอยู่ในสภาวะแห่งการที่ท้าทายกระบวนการจ�าแนกหรือจัดประเภท รวมทั้งได้

มีการแสดงออกถึงความไร้ระเบียบของสงัคมเอง มาถึงตรงนี้อาจจะมีค�าถามถามว่าสถานภาพของสงัคมวิทยา

การเมืองในภาวะสมัยใหม่และในสภาวะหลังสมัยใหม่* มีภาวะเช่นไร 

ภาวะสมัยใหม่ (Modernity)
เมื่อมีการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ภาวะสมัยใหม่34 ได้มีการให้ค�านิยามแนวคิดนี้อย่างไร ภายใต้

บริบททางความคิดที่หลากหลายในการให้ค�านิยามแนวคิดเกี่ยวกับ ภาวะสมัยใหม่ โดยผู้เขียนหน่วยเห็นว่า

แนวทางของฮาร์เบอร์มาส35 และฟิสเชอร์สโตน (Featherstone)36 มีจุดร่วมและจุดต่างที่ครอบคลุม 

ความหมายของภาวะสมัยใหม่ได้ในหลายมิติ ซึ่งจะได้พิจารณาในรายละเอียดในมิติต่าง ๆ จากการพิจารณา

จุดร่วมและจุดต่างจากการให้ค�านิยามของฮาร์เบอร์มาส และฟิสเชอร์สโตน 

โดยฮาร์เบอร์มาส เห็นว่า‘ภาวะสมัยใหม่เป็นยุค (period) ทางประวัติศาสตร์ซึ่งแยกออกและเหนือ

กว่ายุคโบราณ ด้วยความศรัทธาในเหตุผล ศาสนาและความงาม (Modern) จึงเป็นยุคที่ก้าวหน้าและเข้าถึง

ความเป็นจริงได้ดียิ่งกว่ายุคโบราณ

ส�าหรับฟิสเชอร์สโตน เห็นว่า ภาวะสมัยใหม่ เป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับ Tradition และมีนัยของ 

ระบบเศรษฐกิจ’ ที่ก้าวหน้า การปกครองท่ีสมเหตุสมผล และการจ�าแนกความแตกต่างของชีวิตทางสังคม 

ทั้งหมดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเป็นรัฐชาติ ทุนนิยม อุตสาหกรรมสมัยใหม่

จุดร่วมของความหมายของ ภาวะสมัยใหม่ที่การให้ค�านิยามโดยฮาร์เบอร์มาส และฟิสเชอร์สโตน 

นั่นก็คือ การมีความส�านึกในมิติของเวลาว่าเป็นยุคท่ีแยกออกมาจากยุคโบราณ ต่างจากแนวคิดภาวะสมัย

ใหม่ โดยการให้ค�านิยามของฮาร์เบอร์มาสที่ได้ให้ความสนใจในมิติของ ลกทัศน์ ว่าเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่าง

จากภาวะหลังสมัยใหม่ (Premodernity) ในขณะท่ีฟิสเชอร์สโตน ได้ให้ความสนใจในมิติเชิงโครงสร้างหรือ

ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีความแตกต่างจากยุคโบราณ 

34 นักศึกษาที่สนใจแนวคิดเก่ียวกับ ‘ภาวะสมัยใหม่’ และ ‘ภาวะหลังสมัยใหม่’ สามารถศึกษาได้ใน ฆัสรา ขมะวรรณ. 

(2540). “Modernity, Modernisroy Postmodernity, Postmodernsm: บทส�ารวจการนิยาม” วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2. 

  35 อ่านทัศนะของ Habermas ในการนิยาม ภาวะสมัยใหม่ ได้ใน Barry Smart . “Modernity, Postmodernity and the 

Present”, in Bryan S. Turnes. (Ed.). “Theories of Modernity and Postmodernity” Theory, Culture and Society. Lon-

don: Newbury. 

  36 อ่านรายละเอียดทัศนะของ Featherstone ที่ให้ค�านิยาม ภาวะสมัยใหม่ ได้ใน Mike Featherstone. (1991). “Con-

sumer Culture and postmodernism”, Theory Culture and Society. London: Sage Publication.
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7-26 การวิเคราะห์การเมือง

ในแง่ดังกล่าวการท�าความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดภาวะจะเป็นไปตามประเด็นที่ถือเป็นจุดร่วมและจุด

ต่างโดยการให้ค�านิยามของทั้งสองคน กล่าวคือ ภาวะสมัยใหม่ เป็นยุคที่แยกออกมาจากภาวะหลัวสมัยใหม่

ในมิติดังต่อไปนี้คือ37 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มิติของเวลา มิติของโลกทัศน์

ในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความพยายามของนักสงัคมวทิยาทีจ่ะอธบิายและพิสจูน์การเปลีย่นแปลงของยุคสมัยได้มีการด�าเนิน

การมาตลอดโดยอาศัย กรอบการอ้างอิง (frame & of reference) ที่มีความแตกต่างกันไป เช่น เดอร์ไคม์ 

(Durkheim) เขียนหนังสือที่มีช่ือ The Division of Labour เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์

ในยุคก่อนสมัยใหม่และยุคสมัยใหม่เปล่ียนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจที่แบ่งงานกันท�าเป็นส่วน ๆ ส�าหรับ

สังคมสมัยใหม่ได้รับการให้ชื่อว่าสังคมอินทรีย์ (organic society) ในสังคมแบบนี้ระบบการผลิตและความ

สัมพันธ์ทางสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงไปจากสังคมโบราณที่ได้รับการให้ชื่อว่า สังคมจักรกล (Mechanical 

Society) 

แต่ส�าหรับมาร์กซ์ เห็นว่าพื้นฐานของ ระบบสังคม คือ ระบบการผลิต วิถีการผลิต ที่มีความแตกต่าง

ระหว่างยุคสมัยที่ถือเป็นส่ิงที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมสมัยใหม่แยกออกมาจากสังคมประเพณี 

ส�าหรับเบอร์แมน (Berman)38 นักวรรณคดีวิจารณ์แนวมาร์กซีสต์ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

เหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์ทีถ่อืว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของภาวะสมัยใหม่ และประสบการณ์ของบคุคลทีแ่ปรเปลีย่น 

หล่อหลอมเข้ากับยุค ภาวะสมัยใหม่ ว่ามีอยู่ 3 ยุค หรือ 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงแรก ภาวะสมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงปลายศตวรรษที่ 18 ที่ถือเป็นช่วงที่ชาวยุโรป

เริ่มมีประสบการณ์ใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากศตวรรษที่ 15 โดยมีการปฏิรูปศาสนา การฟื้นฟูศิลปวิทยา

การโรมันขึ้นมาใหม่

ช่วงที่สอง มีเหตุการณ์ส�าคัญนั่นก็คือเกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศส และการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ใน

สังคมการเมือง ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนที่อยู่ในกระแสการปฏิวัติในปี 1789

ช่วงที่สาม การแพร่กระจายในวงกว้างของ กระบวนการท�าให้กลายเป็นสมัยใหม่ (Modernization) 

และการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ท�าให้คนในภูมิภาคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในยุโรปและอเมริกาเก่ียวกับประเด็น

ดังกล่าวในทัศนะของเบอร์แมนตกอยู่ภายใต้กระแสการกระจายของความทันสมัยและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

อย่างเดิม 

เบอร์แมน เห็นว่ากระบวนการ เหตุการณ์ส�าคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตมนุษย์จาก

วิถีชีวิตแบบประเพณีมาสู่วิถีชีวิตสมัยใหม่ รวมทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ การปฏิวัติในฝร่ังเสศ 

และกระบวนการกลายเป็นเมืองท่ีแพร่หลายในทัศนะของเบอร์แมน โดยเบอร์แมน เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวเกิดขึ้นจากผลที่สืบเน่ืองจากการสร้างระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยม ประชาธิปไตยภายหลัง

ปฏิวัติ

37 อ่าน Modernity ในมิติทางสังคม เศรษฐกจ การเมืองได้ใน ฆัสรา ขมะวรรณ. อ้างแล้ว. น. 93-95.

  38 Berman. Op. cit. pp. 16-19.
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7-27แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ส�าหรับประเด็นที่เบอร์แมน เสนอคือ ความแตกต่างระหว่างยุค ภาวะหล้าสมัยใหม่ และภาวะสมัย

ใหม่ ทิศทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทางการเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบศักดินามาเป็นระบบ

ประชาธปิไตย ในทางเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงจากการผลติเพือ่กินเพือ่ใช้มาเป็นผลติเพือ่ขาย ในทางความ

สัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบทางการ มีความผูกพันกันโดยหน้าที่การงาน ท่ีส�าคัญคือวิถีการผลิตชนิดน้ีไม่ได้

เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแล้วขยายไปทั่วทุกภูมิภาคในโลก ราว ๆ ปลายศตวรรษที่ 10 โดย กระบวนการท�าให้กลาย

เป็นสมัยใหม่ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การขยายอ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง ยังได้มีคือการเผยแพร่ความคิด 

โลกทัศน์จากยุโรปอเมริกาไปสู่ภูมิภาคอื่น ซ่ึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในความหมายที่เป็นโลกทัศน์

หากมีการให้ค�านิยามตามที่น�าเสนอมาข้างต้น ภาวะสมัยใหม่จะมีฐานะเป็นยุคทางประวัติศาสตร์ที่

มีเนื้อหาสาระของมันเอง ซึ่งชัดเจนแน่นอนและความชัดเจนแน่นอนในเน้ือหาดังกล่าว จะชัดเจนเพิ่มย่ิงขึ้น 

เมื่อน�ามิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง จะท�าให้เห็นได้จากทั้งฮาร์เบอร์มาส และฟิสเชอร์สโตน ได้กล่าวถึงความ

ขัดแย้งและการแยกออกจากกันระหว่าง ภาวะสมัยใหม่ และ Tradition 

ส�าหรับเบอร์แมน เองก็ชี้ได้ให้เห็นถึง มิติเชิงเวลา ของการรับรู้ความแตกต่างโดยพิจารณาจากความ 

ใหม่ ของวิถีชีวิตท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เป็นไปในทางทิศทางก้าวหน้า และอีก

ทั้งยังเป็นความใหม่ ที่แยกออกจากวิถีชีวิตแห่งสังคมประเพณี ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรดาผู้คนอย่าง

เห็นได้ชัด

ส�าหรับปีเตอร์ ออสบอร์น (Peter Osborne)39 ได้อธิบายการรับรู้ความแตกต่างของยุคสมัยในมิติ

ของเวลา ดังต่อไปน้ี

ในศตวรรษที่ 15 การตระหนักถึงการเข้าสู่ยุคใหม่ เริ่มขึ้นในยุโรป ใน 2 ทาง โดยทางแรก คือ การ

ให้ค�าแทนยุคที่ผ่านมาว่า ยุคกลาง 

และในทางที่ 2 การให้ชื่อยุคที่แยกออกมาจากยุคเดิม คือ ยุคกลาง ว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาศาสตร์ 

(Renaissance) และยุคปฏิรูป (Reformation) ได้แก่ ยุคกลาง (Middle age) และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

เป็นค�าหรือแนวคิดที่แสดงความเป็นยุคทางประวัติศาสตร์ในทางโลกส�าหรับแนวคิดเก่ียวกับ การปฏิรูป 

(Reformation) เป็นค�าหรือแนวคิดที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างโปแตสแตนท์ (Protestant) 

และแคธอลิกส์ (Catholic)

หากพิจารณาในมิติทางศาสนา ช่วงศตวรรษที่ 16-17 ค�าหรือแนวคิดเกี่ยวกับยุค ฟื้นฟูศิลปวิทยา

การ และการปฏิรูป บันทึกไว้ในฐานะยุคทางประวัติศาสตร์ที่ต่อมาจาก ยุคกลาง นั่นมีนัยหรือหมายความว่า 

ความส�านึกถึงความเป็นยุคใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติของเวลาในลักษณะที่เป็นเรื่องของการล�าดับเวลา 

นั่นก็คือการจะเข้าสู่ยุคใหม่คือการขัดแย้งเชิงเวลากับยุคกลางด้วยความรู้สึกว่ายุคกลางจบสิ้นไปแล้ว 

ความส�านึกนี้ยังไม่เป็นความส�าานึกทางเน้ือหาสาระว่า ยุคใหม่ ต่างจาก ยุคกลาง อย่างไร หรือเป็น

เพียงการล�าดับความแตกต่างของเวลาระหว่างอดีตกับปัจจุบันเท่านั้น

39 อ่านทัศนะของ Osborne ได้ใน Perter Osborne. (1992). “Modernity is a Qualitetive, nota Chronotogical, 

category” New Left Revies. N. 192 (March/April 1992) pp. 65-84.
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7-28 การวิเคราะห์การเมือง

ในยุคสว่าง (Enlightenment) ความส�านึกถึงความแตกต่างของเวลา มีลักษณะเชิงคุณภาพเพิ่ม

เข้าไปนั้นคือการให้คุณค่าว่า ปัจจุบัน หรือยุคใหม่ มีความสมบูรณ์ สูงส่งกว่าอดีต และการให้คุณค่ากับความ

ใหม่น้ีท�าให้คนเลิกสนใจอดีต โดยมีการพุ่งความสนใจไปที่อนาคตว่าจะต้องเป็นโลกใหม่ ที่สมบูรณ์กว่าที่เป็น

วิถีชีวิตหลังจากนี้ ซึ่งหากเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบได้กับการเดินทางไปข้างหน้าเรื่อย ๆ โดยคาดหวังว่า  

สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะต้องดีกว่าปัจจุบัน และอดีต เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากส่ิงเดิม

ความแตกต่างระหว่าง ก่อนสมัยใหม่ หรือสมัยใหม่ (premodern และ modern) ได้มีการพัฒนา

มาจนถึงจุดสูงสุด คือ ศตวรรษที่ 18 ภายใต้บริบททางสังคมของการปฏิวัติฝรั่งเศส และการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในอังกฤษ ถือกันว่ายุคนี้เป็นยุคที่แยกสมัยใหม่ออกจากก่อนสมัยใหม่ ท�าให้ภาวะสมัยใหม่ 

ไม่ใช่เป็นเพียงยุค (Epoch) แต่เป็นยุคทางประวัติศาสตร์ที่มีพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์

จากการพิจารณานัยหรือความหมายของภาวะสมัยใหม่ ในฐานะยุคทางประวัติศาสตร์ เป็นการ

พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในมิติของเวลา ซึ่งโดยนัยหรือความหมายนั้น

เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับการมีอยู่ เปลี่ยนแปลงของเวลาที่ถือเป็นการลงความ

เห็นว่า เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ในอดีต และเหตุการณ์ทั้ง 2 นี้ ต้อง

แยกขาดออกจากกันโดยสินเชิง ถึงแม้ว่าจะเกี่ยวเนื่องกันก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคิดที่ว่าปัจจุบันและ

อนาคตมีคุณค่าสมบูรณ์กว่าอดีต ย่อมส่งผลอย่างมากต่อความคิดทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและใน

ระดับประเทศ 

เมือ่เราได้ท�าการตดัสนิว่า ภาวะสมยัใหม่ คอืยคุสมยัของการเมอืงแบบประชาธปิไตย ระบบเศรษฐกจิ

แบบตลาดเสรี เศรษฐกิจหรือการเมืองที่แตกต่างจากระบบสมัยใหม่ โดยได้รับตัดสินเชิงคุณค่าด้วยมิติของ

เวลาว่าเป็นความล้าสมัยพ้นไปจาก สมัยใหม่ ไม่มีความก้าวหน้า ซ่ึงในที่สุดแล้วทั้งระบบเก่าและผู้คนในวง

กว้างได้รับการจัดการให้มีวิถีชีวิตร่วมสมัยได้ระบบเดียวกัน40

จากการน�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะสมัยใหม่ ตามทัศนะของ Habermas, Featherstone และ

คนอื่น ตลอดรวมทั้งการน�าเสนอ ภาวะสมัยใหม่ ในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่กล่าวมาข้างต้น

ก็คงท�าให้นักศึกษารัฐศาสตร์เข่าใจว่าสังคมวิทยาการเมืองใน สภาวะสมัยใหม่มีสภาวะเช่นไร

แต่ส�าหรับ ‘ภาวะหลังสมัยใหม่’ สังคมวิทยาการเมืองในยุคหรือสมัยนี้ จะมีลักษณะเช่นไรนักศึกษา

รัฐศาสตร์ก็ต้องท�าความเข้าใจสถานภาพของภาวะหลังสมัยใหม่ก่อน กล่าวคือ

ภาวะหลังสมัยใหม่ (Postmodernity)41

หากพิจารณาสังคมวิทยาการเมืองในภาวะหลังสมัยใหม่ ว่ามีลักษณะเช่นไรคงต้องกลับไปพิจารณา

นัยหรือความหมายของ ‘ภาวะสมัยใหม่’ ว่าเป็นสภาวะที่มีลักษณะเฉพาะทางสังคม เศรษฐกิจ และลักษณะ

ทางจิตใจ โลกทัศน์

ดงันัน้ในกรณีของ ภาวะหลงัสมยัใหม่ กเ็ช่นกนั เป็นสภาวะทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

และโลกทัศน์ ที่ในขณะน้ี ยังคงมีการอภิปรายถกเถียงกันอยู่ว่า ลักษณะเฉพาะทั้งสองนี้มีพัฒนาการสืบ

เนื่องจาก ภาวะสมัยใหม่ หรือว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างจาก ภาวะสมัยใหม่ 

40 มัสรา ขมะวรรณ. อ้างแล้ว น. 95-96.
41 อ่านแนวคิดภาวะหลังสมัยใหม่ได้ใน เพิ่งอ้าง. น. 106-1208.
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7-29แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

กล่าวคือ ในมิติของเศรษฐกิจ การเมืองนั้นในยุค ภาวะหลังสมัยใหม่ หรือยุค สังคมเมือง (Media 

Society) หรือ ยุคหลังอุตสาหกรรม (Post-Industrial Society) ถือเป็นยุคที่แยกออกมาจากยุคภาวะสมัย

ใหม่ ในความหมายเดียวกับที่ ภาวะสมัยใหม่ เป็นยุคที่แยกออกมาจากก่อนภาวะสมัยใหม่ คือมีโครงสร้าง

ของระบบแตกต่างกันอย่างชัดเจน42

หรือว่ายุคภาวะหลังสมัยใหม่ เป็นภาวะหนึ่งที่สืบต่อกับยุค าวะสมัยใหม่ ไม่แยกกับภาวะสมัยใหม่ 

และยงัอยูภ่ายใต้โครงสร้างทางเศรษฐกจิ การเมืองแบบเดมิ ในมติขิองโลกทศัน์กเ็ช่นเดยีวกนัทีป่รากฏค�าถาม

ว่า ภาวะหลังสมัยใหม่ มีความขัดแย้งกับ ‘Modernism’ หรือเป็นพัฒนาการที่สืบเนื่องและเป็นความหมาย

ที่จะบรรลุความเป็น ‘Modernism’ ยิ่งขึ้น ดังนั้นหากได้มีการพิจารณาภาวะหลังสมัยใหม่ ในมิติของ

ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แน่นอนในการอธิบายความแตกต่างระหว่าง ภาวะสมัยใหม่ และ

ภาวะหลังสมัยใหม่ นั้น ส่วนใหญ่พุ่งเป้ามาที่ระบบการผลิตก่อน แล้วจึงขยายไปที่ความสัมพันธ์ทางสังคม 

ทั้งนี้เน่ืองจากวิถีการผลิตคือระบบพื้นฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจ�าแนกความแตกต่างระหว่างยุคสมัย 

และความสัมพันธ์ทางสังคมและการอธิบายแนวทางหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของ

ปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ คือการเข้าสู่สภาวะที่ แดนเนียล เบลล์ (Daniel Bell) เรียกว่า สังคมหลัง

อุตสาหกรรม (Post-industrial Society) 

โดยเบลล์ เห็นว่า ความแตกต่างระหว่าง สังคมก่อนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม สังคมหลัง

อุตสาหกรรม คือส่ิงที่สังคมผลิตและเป็นส่ิงที่เป็นหลัก เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม กล่าวคือ

ในยุคก่อนอุตสาหกรรม สังคมได้มีการดึงของทรัพยากรมาจากธรรมชาติโดยมีการใช้วัตถุดิบเท่าที่

มี (ดิน น�้า ลม ฯลฯ) มาผลิตเพื่อยังชีพ ความขัดแย้งของมนุษย์ จึงเป็นความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติ

ในยุคอุตสาหกรรม สังคมได้มีการพัฒนาการผลิตรวมทั้งสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เช่น 

เงิน ฯลฯ และนวัตกรรมทางวัตถุ ซ่ึงได้มีการพัฒนามาจากความรู้แขนงต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 

และแลกเปลี่ยนกันภายใต้ระบบเงินตรา ปัญหาของมนุษย์ในยุคนี้ จึงเป็นปัญหาความขัดแย้งกับธรรมชาติ

ในฐานะที่เป็นเครือข่ายในการผลิตพลังงานป้อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และโลกในแง่ที่มนุษย์พยายามควบคุมเปลี่ยนแปลงโลกให้อยู่ภายใต้

การบริหารจัดการของความรู้และเทคโนโลยี ส่วนค�าว่า การสะสมทุน และการแสวงหาก�าไรสูงสุด ระบบการ

ผลิตถือเป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์ทางสังคม โดยการแยกแยะคนตามต�าแหน่งแห่งที่ภายในระบบ ในแง่

ดังกล่าวชนชั้นทางสังคมได้รับการก�าหนดอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะไม่ตายตัวเหมือนสมัยหรือยุคระบบศักดินา

ที่มีชนชั้นเพียง 2 ชนชั้น แต่ก็มีเกณฑ์มีกรอบที่ก�าหนดความสัมพันธ์ เช่น กรอบคนที่ไม่มีปัจจัยการผลิตใน

ครอบครองเลย ความสัมพันธ์ระดับบุคคลเช่ือมโยงกันด้วยความเป็นคนในชนชั้นเดียวกัน โดยท�าหน้าที่การ

งานระดับเดียวกัน โดยมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน ความสัมพันธ์ระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าของ 

สังคมเชื่อมโยงกันโดยกลไกการพึ่งพิงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้รับการจ�าแนกความ 

 
42 อ่านทัศนะของ Bell ข้างต้นได้ใน Daniel Bell. (1977). “Welcome To the Post-Industrial Society” , In Estabrook, 

Leigh (ed.). Libraries in Post-Industrial Society. Phoenix: Gryx Press.
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แตกต่างไปตามหน้าที่ในระบบการผลิตที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น และนอกจากการครอบครองปัจจัยการ

ผลิตแล้ว ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการท�างานโดยต�าแหน่งในการผลิต ก็เป็นสิ่งที่ก�าหนดความเป็นชนชั้นอย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้เพราะระบบการผิลตแบบนี้ เช่ือในความยุติธรรมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นเหตุเป็นผล 

นั่นก็คือ ระบบน้ีถือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทางใดทางหนึ่งถือเป็นผู้ท่ี “ลงทุน” สูง แต่ผู้ที่ไม่ได้เป็น

เจ้าของปัจจัยการผลิตคือแรงงานที่จะมีการลดหล่ันกันไปตามประเภทของการใช้แรงงาน ซ่ึงเป็นผู้ที่ลงทุนต�่า 

ดังนั้นค่าตอบแทนของคนสองกลุ่มจึงมีความแตกต่งกันไปอย่างยุติธรรม อย่างสมเหตุสมผลที่ผู้ใช้แรงงาน

มากที่สุดในกระบวนการผลิต จะได้ค่าตอบแทนต�่าสุด ส�าหรับผู้ที่ใช้แรงงานน้อยลง (ถือเป็นผู้ที่ใช้ “สมอง” 

มากกว่าแรงงาน) จนถึงผู้ที่ไม่ใช้แรงงานเลย ก็จะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามล�าดับ

ภายใต้ความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของระบบที่จะสะสมทุน และแสวงหาก�าไรสูงสุด ผนวกกับ

ความหลากหลายของกลุ่มทางสังคมที่ซ่ึงเติบโตขึ้นจากการจ�าแนกความแตกต่างตามระบบการผลิตที่เติบโต

และมีความสลับซับซ้อนข้ึน ท�าให้การนิยามค�าว่า ‘สินค้า’ เปลี่ยนแปลงไปจากความหมายเดิม คือ สินค้า

สาธารณะ (economic goods) หรือสินค้า ที่มีความจ�าเป็นต่อชีวิตท่ีมีบทบาทหน้าที่ที่มีความสมเหตุสมผล

ในการผลิตและบริโภคมากเป็น สินค้าทางวัฒนธรรม (cultural goods) สินค้าประเภทหลังนี้ถูกผลิตโดย 

พื้นที่ทางวัฒนธรรม (gultural sphere) และสิ่งที่ถูกผลิตออกมาจากพื้นที่ทางวัฒนธรรมนี้มีเนื้อหาสาระ

ส�าคัญที่ความเป็นสัญลักษณ์ การเป็นตัวแทนบางส่ิงบางอย่าง คุณค่าบางอย่าง สินค้าในความหมายน้ีมีนัย

หรือความหมายตั้งแต่สินค้าที่มีลักษณะทางกายภาพทั้งที่จ�าเป็น และไม่จ�าเป็นต่อชีวิต ทั้งที่สมเหตุสมผลและ

ไม่สมเหตุสมผลในการผลิตและบริโภค เช่น รถยนต์ นาฬิกา เครื่องส�าอาง เครื่องประดับ อาหาร เป็นต้น  

จนกระทั่งถึงสินค้าที่มีลักษณะเชิงนามธรรม ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ ความเชื่อ ธรรมะ ความดี เป็นต้น

นอกจากการขยายฐานการให้นัยหรอืค่านยิามกับสนิค้าแล้ว ฐานการผลติได้มีการก็ขยายออกไปด้วย 

จากการผลิตแบบมวลชน (mass production system) ซึ่งก�าหนดโดยผู้ผลิตมาเป็นการผลิตที่ซอยสัดส่วน

แยกแยะตามความแตกต่างของ “ตลาด” ที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะเรื่องของระดับรายได้เท่านั้น 

หากกลุ่มเป้าหมาย (targrt groups) ทางการตลาดซึ่งถูกก�าหนดโดยการให้อัตลักษณ์บางอย่างจาก

กลุ่มเป้าหมายที่กว้างโดยมีการจ�าแนกตามระดับของรายได้ อาชีพ เป็นต้น มาถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงขึ้น แต่ครอบคลุม สังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) 

โดย เบลส์ เหน็ว่า พลงังานในการขบัเคล่ือนหรอืให้ทศิทางแก่สงัคมไม่ใช้พลงัของทนุ เงินอุตสาหกรรม 

แรงงาน หากแต่เป็นพลังของนวัตกรรมทางความรู้ในแง่ดังกล่าวสังคมใน ยุคสังคมหลังอุตสาหกรรม จึงมีชื่อ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สังคมสื่อมวลชน (mass media society) สังคมข่าวสารข้อมูล (information society) 

ส�าหรับทรัพยากรหลักของยุคน้ีก็คือระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบสื่อสาร ชีวิตของบรรดาผู้คนในยุคนี้จึง

ผูกพันอยู่กับข้อมูลข่าวสารมากมายท่ีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในสังคม ความรู้และการผลิตซ�้าจากแหล่งความ

รู้ต่าง ๆ ทั้งที่มีทิศทางชัดจนและที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้เราติดต่อสื่อสารได้

รวดเร็วทันใจ ปัญหาของบรรดาผู้คนในยุคนี้จึงไม่ใช่การต่อสู้กับธรรมชาติ ไม่ใช่ปัญหากับเครื่องจักรขนาด

ใหญ่ แต่เป็นปัญหาของการส่ือสารที่เป็นปัญหาได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร สังคม ประเทศ43

43 Danisl Bell. Op. cit. pp. 3-7.
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จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะสมัยใหม่ และโดยเฉพาะภาวะหลังสมัยใหม่ โดยใน

กรณีของแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด ภาวะหลังสมัยใหม่ ตามทัศนะของแดนเนียม เบลล์ (Danicl Bell) ได้

พยายามชี้ให้เห็นว่าทิศทางของโลก “ยุคใหม่” เป็นยุคของความรู้เป็นยุคของวิทยาการ ที่ถึงแม้ว่าเรายังคง

ผลิตสิ่งที่ระบบก่อนอุตสาหกรรม ระบบอุตสาหกรรมผลิต เช่น ข้าว สินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ตาม แต่สิ่ง

ที่ ‘สังคมหลังอุตสาหกรรม’ ผลิตเป็นส่ิงที่เป็นพ้ืนฐานที่ช้ีหรือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและ

ตรงกันข้ามกับ เบลล์ผู้ซึ่งพยายามอธิบายสภาพของสังคมหลังอุตสาหกรรมว่า เป็นยุคที่แยกออกจากยุค

อุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ เบลล์ ก็ยังได้มีการอธิบายอีกแบบหน่ึงที่ชี้ให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ 

ตั้งแต่ช่วง 1960 เป็นต้นมาน้ัน เป็นส่วนหนึ่งของกลไกของระบบทุนนิยม ซึ่งถ้าใช้ภาษาของ เบลล์ถือเป็นยุค 

ทุนนิยมยุคปลาย (Late Capitalism) ไม่ใช่ ยุคหลังทุนนิยม (Post-Capitalism)

วิถีการผลิตและวิถีการบริโภคในยุคภาวะหลังสมัยใหม่ กล่าวได้ว่า วิถีการผลิต คือระบบพื้นฐานที่

ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการใช้จ�าแนกแตกต่างไปตามยุคตามสมัยและความสัมพันธ์ทางสังคม ความแตกต่าง

จากก่อนสมัยใหม่ และสมัยใหม่อันเน่ืองมาจากวิถีการผลิต 

กล่าวคอืในยุคก่อนสมยัใหม่ ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชพี ผลติเพือ่กินเพือ่ใช้ หรอื

แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ไม่มี เป้าหมายในการสะสมทุน และแสวงหาก�าไรสูงสุด ความสัมพันธ์ทางสังคมในยุคนี้

อยู่ในวงแคบตามการแลกเปลีย่นผลผลติ ไม่ว่าจะเป็นสงัคมในระบบศักดินาทีก่ารแบ่งชนชัน้ทางสงัคมมีความ

ชัดเจนตามวิถีการผลิต คือ ชนชั้นที่ไม่ผลิตอะไร ได้แก่ เจ้า ขุนนาง พระ กับชนชั้นที่ต้องผลิต คือ ไพร่ ทาส 

หรือกล่าวได้ว่าเป็นสังคมที่มีความเกี่ยว เนื่องกันโดยมีความสัมพันธ์แบบประเพณีและเป็นสังคมปิด หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ไม่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการช้ีวัดว่าสังคมแบบใดเป็นสังคมก่อนสมัยใหม่ สังคม

แบบใดเป็นสังคมสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมก็จะเกี่ยวเนื่องกันบนพื้นฐานของวิถีการผลิต

เสมอ ในแง่ของหลักการ พื้นฐานของระบบการผลิตแบบสมัยใหม่ (ไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าระบบทุนนิยม หรือ

ระบบอุตสาหกรรม) คือ ที่ดิน ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการ การเติบโต หรือความก้าวหน้าของระบบมาจาก

กลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มแม่บ้านรายได้ระดับกลาง หรือกลุ่มเด็กซ่ึงที่มีการแยกย่อยเป็นเพศ ระดับการ

ศึกษา ระดับรายได้ของครอบครัว การให้อัตลักษณ์ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะลักษณะที่เป็นวัตถุวิสัยของกลุ่ม เป้า

หมายเท่านั้น ขณะเดียวกันการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด จะต้องท�าให้ผู้บริโภคไปพ้นจากการ

ยอมรับสินค้าและบริการในลักษณะที่เป็นไปตามอัตภาพของผู้บริโภค กล่าวคือไม่ใช่ว่าเมื่อตอบสนองความ

ต้องการด้วยความพอใจสูงสุดภายใต้เงื่อนไข หรือข้อจ�ากัดที่เป็นวัตถุวิสัย เช่น เพศ ระดับรายได้ หรือ

ประโยชน์ใช้สอยแล้ว ก็จ�าต้องหมดความต้องการสินค้าประเภทนั้น ๆ ลง หรือไปแสวงหาสินค้าใหม่ภายใต้

เงื่อนไขเดิม 

ในยุคนี้การตลาดที่ถือว่าประสบความส�าเร็จ จะต้องไปไกลกว่ามิติทางความคิดที่ถือหลักเหตุผล 

ขณะเดียวกันจะต้องมีการเชื่อมโยงมิติแห่งจินตนาการ ความคิดฝัน ความทะยานอยากที่จะยกระดับรสนิยม

ของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ท�าได้โดยการสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้า โดยสินค้านั้นไม่ได้มีเพียงประโยชน์ใช้สอย 

หากแต่มคีวามจ�าเป็นต่อชวิีต เพราะมันมีคุณค่าต่อผูบ้รโิภค ซึง่กไ็ด้รบัการให้อตัลกัษณ์เช่นกนั และอตัลกัษณ์
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ของทั้งสินค้า และผู้บริโภค ไม่ใช่เป็นเพียงอัตลักษณ์ที่เป็นวัตถุวิสัย หากแต่เป็นคุณลักษณะ คุณสมบัติที่เป็น

นามธรรม และได้รับการให้คุณค่าว่า เป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศ 

ดังนั้น ระบบการผลิตจึงสร้างฐานการผลิตออกไป คือไม่ผลิตเฉพาะตัวสินค้าเพื่อให้เกิดการบริโภค

เท่านั้น หากแต่ยังต้องผลิตหรือสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและภาพของผู้บริโภคที่แตกต่างหลากหลายทั้งนี้

เพื่อให้ได้กลุ่มผู้บริโภคที่มีความชัดเจน แน่นอนการด�าเนินการผลิตในลักษณะเช่นน้ันย่อมส่งผลต่อส่วนแบ่ง

ทางการตลาด ในแง่ดังกล่าวนี้ผู้บริโภคจึงมีหน้าที่เลือกภาพลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูในตลาด ทั้งภาพลักษณ์ของ

ทั้งสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดูดีส�าหรับตัวผู้บริโภคเอง ยิ่งไปกว่าน้ันการบริโภคภาพลักษณ์ของสินค้า และภาพ

ลักษณ์ของผู้บริโภคซึ่งมีให้เลือกมากมายในตลาดท่ีมีผู้ผลิตสร้างขึ้นน่ันก็คือวัตถุแห่งการบริโภคน้ันเป็นอะไร

ก็ได้ ความแตกต่างระหว่างสัญลักษณ์และสัญญะอยู่ที่สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นตัวแทนอะไรบาง

อย่างเสมอ ส่ิงที่สัญลักษณ์ท�าหน้าที่ในการเป็นตัวแบบน้ัน จะต้องเก่ียวข้องในเชิงความหมายที่สัญลักษณ์ดัง

กล่าวต้องมีความเฉพาะเจาะจงกับส่ิงน้ัน ๆ เช่น เมื่อเราเห็นผ้าที่มีแถบสีแดง ขาว น�้าเงิน เราจะนึกถึงอย่าง

อื่นไม่ได้ นอกจากผ้าผืนนั้นแสดงถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ว่าผ้าผืนนี้จะไปอยู่ในบริบทใดก็ตาม 

สญัญะนัน้ จะแตกต่างจากสัญลกัษณ์ทีสั่ญญะไม่ได้แสดงความหมายอย่างตายตวั ความหมายของ signified 

ไม่ได้อยู่ที่ตัวของมันเอง แต่อยู่ที่ความแตกต่างระหว่างตัวมันเองและสิ่งอ่ืน ๆ นอกจากน้ีแล้ว ความหมาย 

signtied ยังได้มีเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท

ด้วยเหตุสิ่งที่เราบริโภคคือ สัญญะ ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องมีความหมายสอดคล้องกับสิ่งที่มันน�าเสนอ 

ความหมายของมันถูกสร้างขึ้นใหม่เรื่อย ๆ จากการสร้างความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของสัญญะกับ

สัญญะอื่น ๆ ที่ส�าคัญมา ในแง่ดังกล่าวหน้าที่ในการสร้างความหมายไม่ได้มาจากผู้ผลิตฝ่ายเดียว หากกลุ่ม

ผู้บริโภเองก็บริโภคสินค้าบนพ้ืนฐานการผลิตความหมายส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกัน หากพิจารณาในแง่ของมิติ

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางการผลิต ดังที่กล่าวไปแล้วในสังคมประเพณีแสะ

สังคมทุนนิยม ก็จะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมผู้บริโภคนิยมอย่าง

น้อย 2 ประการ โดยมีการแยกไปตามบทบาททางการผลิตและการบริโภค กล่าวคือ ในระบบการผลิตนั้น มี

ชนชัน้เพิม่ขึน้อกีชนชัน้หนึง่ เป็นชนชัน้ทีแ่ตกต่างและมคีวามหลากหลาย เป็นชนชัน้ทีถ่อืได้ว่าเป็นความส�าคญั

ในระดับที่มีบทบาทหน้าที่ท่ีมีความส�าคัญในสังคมปัจจุบัน โดยชนชั้นดังกล่าวท�าหน้าที่ผลิตสัญลักษณ์ทาง

คณุธรรม (สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีถ่กูผลติในชัน้น้ี จะถูกน�าไปผลติซ�า้อีกครัง้ในระบบการตลาด) ซ่ึง ได้แก่ 

จิตรกร นักข่าว คนท�าโฆษณา นักวิชาการ เป็นต้น ในส่วนของการบริโภคนั้น กล่าวได้ว่า ลักษณะความเป็น

ชนชั้นจะไม่ชัดเจนเหมือนการแบ่งชนช้ันทางการผลิต ไม่มีขอบเขตที่แน่นอนเพราะเราไม่ได้แบ่งกลุ่มคนตาม

การครอบครองปัจจัยการผลิต และสัญลักษณ์ของการให้บริการ

นอกจากในยุค ภาวะหลังสมัยใหม่ ระบบการผลิตจะมีลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นในกรณีของระบบ

การเมืองในยุคนี้ก็มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของการใช้อ�านาจ (ผู้เขียนจะน�าเสนอในตอนต่อไป)

จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงแนวคิดเก่ียวกับสังคมวิทยาการเมืองในยุคแห่งความสลับซับซ้อนที่ทาง 

ผู้เขียนได้น�าเสนอมาข้างต้นโดยเฉพาะในยุคภาวะสมัยใหม่ และภาวะหลังสมัยใหม่ จะให้เห็นได้ว่าในยุคหลัง

ภาวะสมัยใหม่ที่ศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมืองอยู่ในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งความสลับซับซ้อน แม้ทาง
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ผู้เขียนจะยังไม่ได้น�าเสนอลงไปในรายละเอียดว่าการเมือง /สังคมวิทยาการเมืองในยุคมีความสลับซับซ้อน

มีรายละเอียดที่ลึกลงไปอย่างไร

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.1.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.1.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 เรื่องที่ 7.1.4
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ตอนที่ 7.2 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้ค�านิยามเกี่ยวกับอ�านาจ

และการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 7.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 7.2.1  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดมาร์กซิสต์และนีโอมาร์กซิสต์

เรื่องที่ 7.2.2  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�านิยม

เรื่องที่ 7.2.3  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม

เรื่องท่ี 7.2.4  สงัคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎขีองอมีลิ เดอร์ไคม์ และนโีอ เดอร์ไคม์ 

เรื่องที่ 7.2.5  สังคมวิทยาการเมืองค�านิยามอ�านาจ และการเมืองของมิเชลฟูโกต์ 

แนวคิด
1.   สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางของมาร์กซิสต์ เห็นว่าสังคมสมัยใหม่ที่ความสัมพันธ์

ด้านนโยบายระหว่างฝ่ายโดยฝ่ายผูกขาดอ�านาจในการก�าหนดและน�านโยบายไปปฏิบัติ 

ส่วนฝ่ายสังคมก็พยายามก็พยายามเรียกร้องผลักดันให้กระบวนการนโยบายตอบสนอง

ความต้องการของพวกตน

2.   สังคมวิทยาการเมืองตามการศึกษาทฤษฎีของชนชั้นน�านิยมเห็นว่าชนชั้นน�าทางการเมือง

มีอ�านาจในการควบคุมและใช้กลไกต่าง ๆ ของรัฐสูง ขณะเดียวกันมักจะได้ประโยชน์จาก

การใช้อ�านาจ ส่วนมวลชนจะมีอ�านาจในการจัดการกับกิจกรรมของรัฐน้อย และจะได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาน้อยด้วย

3.   สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีพหุนิยมเห็นว่าสังคมสมัยใหม่อ�านาจจะหาได้

กระจุกตัวอยู่ในมือของผู้กุมอ�านาจรัฐแต่เพียงล�าพังหากกลับอยู่กระจัดกระจายตาม

สถาบันองค์การต่าง ๆ ในสังคม

4.   สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางเดอร์ไคม์สังคมด�ารงอยู่ได้เพราะสังคมใช้อ�านาจในการ

ควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล

5.   สังคมวิทยาการเมืองตามภายใต้ค�านิยามอ�านาจและการเมืองของฟูโกต์ ฟูโกต์เห็นว่าการ

เมืองในยุคหลังสมัยใหม่ อ�านาจมีลักษณะเป็นเครือข่ายและด�ารงอยู่ได้ด้วยภาคปฏิบัติ

วาทกรรม
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 7.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายสังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดของมาร์กซิสต์และโอมาร์กซิสต์ได้

2.  วิเคราะห์สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีชนช้ันน�านิยมได้

3.  อธิบายสังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดทฤษฎีพหุนิยมได้

4.   สังเคราะห์สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีของอีมิล เดอร์ไคม์ และนีโอ เดอร์ไคม์

ได้

5.  อธิบายสังคมวิทยาการเมืองการให้ค�านิยามอ�านาจ และการเมืองของมิเชล ฟูโกต์ได้
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เรื่องที่ 7.2.1  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิด

 มาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์

ก่อนที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงสังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดมาร์กซิสต์ (Marxism) และ

นีโอ มาร์กซีสต์ (Neo-Marxism) จะขอกล่าวถึงลักษณะส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมโดย

เฉพาะสังคมสมัยใหม่ประการหน่ึง น่ันก็คือ ความสัมพันธ์ด้านนโยบายระหว่างสองฝ่าย โดยฝ่ายรัฐผูกขาด

อ�านาจในการก�าหนดและน�านโยบายไปปฏิบัติซ่ึงส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งสังคม ส่วนฝ่ายสังคมก็พยายาม

เรียกร้องและผลักดันให้กระบวนการนโยบายของรัฐตอบสนองความต้องการของตน ในขณะเดียวกันก็

พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท�างานของรัฐบาล ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในลักษณะนี้เกิดขึ้น

ในเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือสังคมการเมืองในรูปของสถาบันและกระบวนการทางการเมือง

ต่าง ๆ เช่น พรรคการเมือง กลุ่มผลักดัน การเลือกต้ัง และการประท้วง เป็นต้น รวมทั้งการเจรจาต่อรองอย่าง

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างคนกลุม่ต่าง ๆ กบันกัการเมอืงและหน่วยงานของรฐั หรอืแม้แต่ระหว่าง

กลุ่มคนในสังคม

อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ด้านนโยบายโดยทั่วไป เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ไม่ว่า

จะเป็นระหว่างรัฐกับสังคม หรือระหว่างกลุ่มคนในสังคม ฝ่ายที่มีพลังอ�านาจเหนือกว่ามักจะสามารถผลักดัน

ให้การก�าหนดนโยบาย และการน�านโยบายไปปฏิบัติของรัฐสอดคล้องหรือเอื้อต่อความต้องการของตนได้

มากกว่าฝ่ายตรงกันข้ามเสมอค�าว่า “อ�านาจ” ในที่นี้ใช้ในความหมายกว้างโดยครอบคลุมทั้งอ�านาจในเชิง

พฤตกิรรมและอ�านาจในเชงิครอบง�า ซ่ึงมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของรฐัในประเดน็ปัญหาด้าน

นโยบาย ประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนก็ได้ ทั้งน้ีเพราะทั้งสอง

ขั้วมีสมมติฐานท่ีแตกต่างกัน โดยขั้วหน่ึงคิดว่า รัฐ เป็นศูนย์กลาง และคิดว่าเครื่องมือและกลไกต่าง ๆ ของ

รัฐ ในตัวมันเองจะเป็นอิสระ หรือเป็นตัวแปรหลักรวมทั้งเป็นพลังอ�านาจทางการเมือง (political forces) ใน

ตัวมันเองที่จะท�าหน้าท่ีในการก�าหนดการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม

ส่วนอีกข้ัวหน่ึงมีแนวคิดที่ยึด สังคม เป็นศูนย์กลาง โดยคิดว่ารัฐเป็นเพียงเวทีหรือสถานท่ีที่ได้รับ

พลังทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือชนชั้นใช้เพื่อการแสดงออกในผลประโยชน์ของกลุ่ม 

กล่าวคือกลุ่มพลังทางสังคมเป็นตัวก�าหนดอ�านาจทางการเมืองของรัฐ ในแง่ท่ีกล่าวมาข้างต้นเมื่อมีการกล่าว

ถึงทฤษฎีรัฐที่เกี่ยวกับการแจกแจงอ�านาจในสังคมมักจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีดังต่อไปนี้ ได้แก่ ทฤษฎีพหุนิยม 

(Pluralism) ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ทฤษฎีชนชั้นน�านิยม (Elitism) และทฤษฎีรัฐนิยม44 โดย 2 ทฤษฎีแรกจะเป็น

ทฤษฎีที่มีสังคมเป็นศูนย์กลาง เพราะทั้ง 2 ทฤษฎีดังกล่าวมีความเชื่อ

44 ค�าว่า “รัฐนิยม” ในที่นี้หมายถึง ทฤษฎีที่เกิดขึ้นใต้กระแสการน�าเอารัฐกลับเข้ามาเป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ศึกษา

ทางการเมือง (bringing the state back in) โดยนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เช่น Theda Skocpol และ Eric Nordlinger ในช่วง

ทศวรรษที่ 1980 ซึ่งท�าให้เกิดการสถาปนาทฤษฎีรัฐนิยม (statist theory) ขึ้นมาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในทฤษฎีรัฐ ดังนั้นแนวคิดนี้

จะเป็นคนละเร่ืองกันกับ “รัฐนิยม” ของไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคาม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระแสชาตินิยมโดยผู้น�า
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7-37แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

พ้ืนฐานว่า รัฐจะไม่เป็นอิสระจากพลังทางสังคม (social ferces) เพราะรัฐจะมีลักษณะเป็นรัฐที่ค่อน

ข้างขาดความกระตอืรอืร้นทีถื่อเป็นตวัแปรตามความต้องการในผลประโยชน์ของกลุม่พลงัทางสงัคม ซ่ึงได้แก่ 

กลุ่มผลประโยชน์ ในแง่ของพหุนิยม และชนชั้นในแง่ของมาร์กซิสต์ ส่วน 2 ทฤษฎีหลังนั้นจะอยู่ในประเภท

ทฤษฎีที่รัฐเป็นศูนย์กลาง เพราะทั้ง 2 ทฤษฎีหวังให้ความเป็นอิสระของรัฐจากแรงกดดันของพลังทางสังคม 

โดยทฤษฎีชนชั้นน�านิยมจะให้ความส�าคัญแก่ชนชั้นน�าที่เป็นบุคลากรระดับของสูงของรัฐ ดังนั้นรัฐจึงเท่ากับ

ชนช้ันน�า ที่มีผลประโยชน์ของตนเองแยกเป็นอิสระออกจากกลุ่มผลประโยชน์และชนชั้นอ่ืน ๆ ส่วนทฤษฎี

รัฐนิยมนั้นเน้นในความเป็นอิสระในแง่ที่ว่า รัฐจะมีโครงสร้างสถาบันต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นรัฐ ๆ หนึ่ง และต้อง

มีปฏิสัมพันธ์กับรัฐอื่นภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมือง และจากสถานะของรัฐนี้เอง ที่ท�าให้รัฐมีอ�านาจอิสระ

ในตัวมันเอง ท้ังนี้ทฤษฎีชนชั้นน�าหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จะมีพัฒนาการที่ใกล้ชิดกับพัฒนาการของแนวคิด

รัฐนิยมดังจะกล่าวในช่วงท้ายสืบไป

อย่างไรก็ตามในการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีข้างต้นของตอนที่ 7.2 ผู้เขียนจะกล่าวถึงสาระส�าคัญของ

แนวคิดทฤษฎีเฉพาะที่เป็นแก่นจึงไม่ได้ลงไปในรายละเอียดในทุกทฤษฎีเพราะก็มีเน้ือหาที่เป็นรายละเอียด

มากแล้ว เช่น ทฤษฎีพหุนิยมคลาสสิก ทฤษฎีชนชั้นน�าทางการเมืองคลาสสิก ทฤษฎีมาร์กซิสต์เชิงเครื่องมือ

และเชิงโครงสร้าง 

ดังนั้น โดยในแง่ของหลักการแล้วการเขียนในหน่วยนี้ จะเป็นการอธิบายที่อยู่ใต้บริบทของความ

สมัพนัธ์ระหว่างทฤษฎทีีส่งัคมเป็นศนูย์กลางและทฤษฎทีีร่ฐัเป็นศนูย์กลางมากกว่า โดยในการน�าเสนอแนวคดิ

ดงักล่าว ผูเ้ขยีนมุง่ไปในเรือ่งของการเปลีย่นแปลงการให้ค�านิยามเก่ียวกับอ�านาจ หรอื (Power) และการเมือง 

(Politics)

ดงันัน้ในตอนท่ี 7.2 ผู้เขยีนจงึให้ความส�าคัญกับเรือ่งการเปลีย่นแปลงการให้ค�านิยามเก่ียวกับอ�านาจ 

(Power) และ การเมือง (Politics) ตามทัศนะหรือแนวคิดของสังคมวิทยาการเมือง โดยในการน�าเสนอครั้ง

นีผู้เ้ขยีนขอน�าเสนอตัง้แต่แนวคดิของมาร์กซสิต์ จนกระทัง่ถงึแนวคดิในเรือ่งของอ�านาจและการเมอืงในทศันะ

ของฟูโกต์ (Foucault)

ในระยะต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้เปล่ียนแปลงไปโดยผลจากการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนในสังคมตะวันตก การเปล่ียนแปลงเช่นว่าได้มีการสะท้อนให้เห็นที่ปรากฏในข้อเขียนของออสติน 

(Austin) ในศตวรรษที่ 18 และดิสซ่ี (Discey) ในปลายศตวรรษ 19 ที่หันมาเน้นอ�านาจอธิปไตยของรัฐที่ได้

รับมาจากปวงชน (popular sovereignty) และยอมรับข้อจ�ากัดของอ�านาจรัฐมากขึ้น แต่ก็ยังยืนยันถึงการ

มีอ�านาจสูงสุดของรัฐในสังคม 

หลังจากที่แนวคิดแบบเอกนิยมทางการเมือง (political monism) ซึ่งเชื่อว่ารัฐมีอ�านาจแต่เพียงผู้

เดียวในสงัคมปรากฏว่าได้รับการโต้แย้งและท้าทายจากแนวคิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะแนวคิดพหนิุยม (Pluralism) 

ต่อมาในต้นศตวรรษที่ 20 แนวคิดน้ีจึงได้มีการปรับเปลี่ยนมามองรัฐในแง่ขององค์กรเฉพาะด้านใน

สังคมที่มีอ�านาจสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ไม่ได้มีอ�านาจอิสระโดยสิ้นเชิงจากสังคม ตัวแบบรัฐนิยม

จึงพัฒนามาจากแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจอธิปไตยในระยะนี้นี่เอง
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7-38 การวิเคราะห์การเมือง

ในแง่ของหลักการตัวแบบรัฐนิยม มีฐานคติเบื้องต้น (basic assumption) ว่า ในสังคมโดยทั่วไป

รัฐมักจะมีบทบาทน�าในการก�าหนดนโยบายเสมอ ถึงแม้ว่าปัจเจกชนหรือคนกลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละสังคมจะ

สามารถใช้อิทธิพลหรืออ�านาจต่อรองของตนผลักดันนโยบายรัฐได้ก็ตาม ตัวอย่างของการใช้ตัวแบบน้ีในการ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในแง่อ�านาจในการก�าหนดนโยบายจะเห็นได้จากผลงานของบรรดา

นักวิชาการ เช่น สคอปโพล (Skocpol) นอร์ดลิงเจอร์ (Nordlinger) รวมทั้งไวสส์ (Weiss) และฮอบสัน 

(Hobson) เป็นต้น

โดยในกรณีของสคอปโพล เห็นว่าบทบาทน�าของรัฐในสังคม เกิดจากฐานะส�าคัญสองด้านของรัฐเอง 

กล่าวคือ ด้านแรกในฐานะที่เป็นผู้แสดงบทบาทหลักของสังคม และด้านท่ีสองในฐานะของโครงสร้างในรูป

สถาบัน (institutional structures) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของคนในสังคม 

โดยทั่วไปรัฐในฐานะของผู้แสดงบทบาทหลักในสังคมจะเห็นได้ในรูปขององค์กรลักษณะต่าง ๆ ที่

อ้างสิทธิในการควบคุมดินแดน และประชาชนในแต่ละสังคม ในฐานะเช่นนี้รัฐอาจจะก�าหนดและแสวงหา 

เป้าหมายต่าง ๆ ของตนได้อย่างอิสระ โดยที่เป้าหมายเหล่านั้นไม่จ�าเป็นจะต้องสะท้อนหรือตอบสนองข้อเรียก

ร้องและผลประโยชน์ของกลุ่ม หรือชนชั้นต่าง ๆ หรือแม้แต่สังคมโดยส่วนรวมรัฐสามารถท�าอย่างนั้นได้ 

เพราะรัฐมีอิสระในการตัดสินใจในการวางนโยบาย แต่รัฐจะสามารถผลักดันเป้าหมายทั้งหลายให้เกิดขึ้นจริง 

หรือบังคับใช้นโยบายได้เพียงใดข้ึนอยู่กับสมรรถภาพหรือศักยภาพ (capacity) ของรัฐเอง

โดยสภาพของบทบาทของรัฐที่ไม่เพียงจะต้องจัดระเบียบสังคม และเศรษฐกิจภายในแต่ยังต้อง

บริหารจัดการทางด้านความสัมพันธ์กับภายนอกอีกด้วย รัฐจ�าเป็นต้องมีอิสระในการตัดสินใจก�าหนด 

เป้าหมายต่าง ๆ และหาทางบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุผลหลักสามประการ ดังต่อไปน้ี45

ประการแรก สถานะของรฐัทีต้่องเกีย่วข้องกบัต่างประเทศ ท�าให้รฐัได้รบัการเชือ่มโยงและได้รบัผลก

ระทบจาก โครงสร้างระดับข้ามชาติทั้งหลาย (transnational structures) เช่น องค์การค้าระหว่างประเทศ 

บรรษัทข้ามชาติ และขบวนการทางสังคมนานาชาติ เป็นต้น รวมทั้งยังได้มีการรับเอาข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหล

เข้ามา ท่ามกลางแรงผลักดันข้ามชาติเหล่านี้ บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐจ�าเป็นจะต้องแสวงหากลยุทธ์ในการปรับ

ตัวของรัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าพลังต่าง ๆ ภายในสังคมจะวางเฉย

หรือด�าเนินการต่อต้านหรือไม่ก็ตาม

ประการที่สอง ภารกิจในการรักษาความเป็นระเบียบภายในสังคม ผลักดันให้รัฐจ�าเป็นจะต้องริเริ่ม

ด�าเนินการวางเป้าหมายหรือก�าหนดทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบหรือความมั่นคงภายใน

เสียเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้กลุ่มคนในสังคมเรียกร้อง บทบาทในด้านน้ีกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งท�างาน

ประสานกันเป็นองค์กรและไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมโดยตรง เช่น หน่วยงาน

ด้านความมัน่คง หรือหน่วยงานด้านการวางแผนด้านเศรษฐกจิ จะเป็นผู้ด�าเนนิการเสนอกลยทุธ์ และชีทิ้ศทาง

นโยบายให้แก่รัฐอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าในภาวะวิกฤตหรือยามสงบ

45 อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2542). รัฐ สังคมและการเปลี่ยนแปลง: การพิจารณาในเชิงอ�านาจ นโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์. 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ประการสุดท้าย ความจ�าเป็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องระดมเอาทรัพยากรในองค์การมา

ใช้ในการวางนโยบายและด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ ในกรณีดังกล่าวมีผล

ท�าให้รัฐต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจของตนเอง

อย่างไรก็ตามการมีอิสระในการตัดสินใจของรัฐไม่ใช่สิ่งที่คงที่ อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และ

ยังเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามกาลเวลา 

โดยผลของวิกฤตการณ์ซึ่งท�าให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายได้

ตามปกติหรือโดยผลจากการเปล่ียนแปลงความสามารถขององค์กรของรัฐในการใช้อ�านาจบังคับและในการ

บริหารงาน เม่ือเทียบกับพลังของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมและแรงผลักดันของพลังข้ามชาติทั้งหลาย

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมตามแนวคิดรัฐนิยม ซึ่ง

นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจในสังคมและความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐ

กับสังคมตามแนวคิดแบบนีโอมาร์กซิสต์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของนักทฤษฎีมาร์กซิสต์ 

ยุคแรก ๆ โดยเฉพาะมาร์กซ์ แองเกล (Marx Engels) และกรัมซี (Gramsci) ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 

จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2

ในกรณีของมาร์กซ์เห็นว่า สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมทุนนิยมหรือสังคมกระฎุมพี สังคมซึ่งเจริญแล้ว 

สงัคมแบบนี ้ไม่เพยีงจะแยกตวัเป็นอสิระจากรัฐได้ค่อนข้างมากเท่าน้ัน ลกัษณะของสงัคมยังได้รับการก�าหนด

ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และกิจกรรมของพวกกระฎุมพีอีกด้วย 

ทั้งนี้เน่ืองจากพลังอ�านาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นนี้ที่เหนือกว่าคนกลุ่มอ่ืนทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้

บรรดานายทนุท้ังหลายสามารถครอบง�ากจิการทางสงัคมได้อย่างกว้างขวาง จนชนช้ันดงักล่าวกลายเป็นผูก้�าหนด 

ความเป็นไปของสงัคม ทศันะต่อสังคมสมยัใหม่แบบน้ี เขาได้รบัอทิธพิลโดยตรงจากความคดิของเฮงเกล46

ส�าหรับความสัมพันธ์ที่สังคมมีต่อรัฐ ผลงานเขียนของมาร์กซ์และงานที่เขียนร่วมกับแองเกล โดย

ทั่วไป มักจะชี้ว่า รัฐในสังคมทุนนิยมตกอยู่ใต้อิทธิพลของพวกกระฎุมพีอันเป็นชนชั้นที่ครอบง�าสังคมอยู่ไม่

โดยตรงก็โดยอ้อม แต่ถึงกระนั้นก็ตาม งานเขียนเหล่านั้นจะระบุถึงอิทธิพลของชนชั้นนายทุนที่มีเหนือรัฐแตก

ต่างกันไป ซึ่งอาจจ�าแนกอย่างกว้าง ๆ ได้สองลักษณะ กล่าวคือ47

ลักษณะแรก อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่ารัฐ และกลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือของชนชั้นนายทุน ซึ่งท�า

หน้าที่จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชนชั้นผู้ครองอ�านาจ 

ในลักษณะที่สอง รัฐและกลไกของรัฐอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม และอาจจะ

เสริมสร้างแหล่งอ�านาจของตนเองขึ้นมา โดยที่ไม่จ�าเป็นจะต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับผลประโยชน์ของชนชั้น

กระฎุมพี หรืออยู่ใต้การควบคุมของชนชั้นนั้นเสมอไป กล่าวคือรัฐอาจจะมีอิสระจากอิทธิพลของชนชั้นไม่

มากก็น้อย48 นั่นก็คือ ในลักษณะแรกชนชั้นนายทุน มีอ�านาจครอบง�ารัฐได้โดยตรง เนื่องจากชนชั้นนี้มีอ�านาจ

มากที่สุดในสังคม 

46 Ibid.
47 Jessop. (1990). State Theory: Putting Capitalist States in Their Place. Cambridge Polity.
48 D. Held. (1995). Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. 

Cambridge Polity.
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ส่วนในลกัษณะทีส่อง ชนชัน้นายทนุจะมอีทิธพิลเหนอืรฐัได้มากกว่าชนชัน้อืน่ แต่ไม่สามารถควบคมุ

รัฐได้โดยตรง ท้ังนี้เพราะรัฐมีผลประโยชน์และอ�านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ การที่รัฐตอบสนอง 

ความต้องการของนายทุนมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ก็ด้วยเหตุที่ชนช้ันนี้มีอ�านาจต่อรองมากท่ีสุดเท่านั้น

ทัง้สองแนวคดิของมาร์กซ์ และแองเกล ทีก่ล่าวมาเป็น 2 แนวคิดทีเ่ก่ียวข้องกับความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชนชั้นนายทุนกับรัฐในสังคมสมัยใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนะของนักทฤษฎีมาร์กซ์ซีสต์ และนีโอมาร์กซิสต์ รุ่น

หลังอย่างมาก

ในขณะที่แนวคิดแรก เห็นว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนโดยตรง โดยได้รับการสานต่ออย่าง

ตรงไปตรงมาจากแนวคิดมาร์กซิสต์ส�าคัญ เช่น เลนิน (Lenin) โดยเฉพาะในผลงานเขียนที่มีชื่อรัฐและการ

ปฏิวัติ (State and Revolution) และต่อมาได้กลายเป็นแนวคิดหลักของบรรดาพรรคคอมมูนิสต์และพรรค

สังคมนิยมสายโซเวียตที่น�ามาใช้ในการอธิบายที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจและนโยบายรัฐในสังคมทุนนิยม

ส�าหรับแนวคิดที่สองได้รับการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวางจากกรัมซี (Gramsci)49 ในชั้นแรก 

และจากนักทฤษฎีนีโอมาร์กซิสต์ (Neo-Marxism) ในชั้นหลัง กล่าวคือในกรณีของกรัมซี่นั้นได้ขยายความ

แนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจของชนช้ันในสังคมเพิ่มเติม จากแนวคิดเดิมของมาร์กซ์ โดยกรัมซี (Gramsci) ชี้ให้

เห็นว่า อ�านาจของชนชั้นในสังคม ไม่จ�าเป็นต้องแสดงออกมาในรูปของการครอบง�าหรือการใช้ก�าลังบังคับ

โดยชัดแจ้งเพียงด้านเดียว แต่สามารถแสดงออกในรูปของการเป็นผู้น�าทางด้านภูมิปัญญาและศีลธรรมเหนือ

ชนชั้นอื่นในสังคมได้อีกด้วย ซึ่งอ�านาจประการหลังนี้กรัมซี50 เรียกว่า “อ�านาจครอบง�าหรืออ�านาจครอบง�า

เชิงความคิด” (Hegemony) นับเป็นฐานอ�านาจหลักของชนชั้นในการควบคุมสังคม ทั้งน้ีเพราะหากชนชั้นใด

สามารถชี้น�าความคิด หรือหล่อหลอมจิตใจคนได้อย่างมั่นคงโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ก�าลังบังคับหรือใช้ผล

ประโยชน์เป็นเครื่องล่อเสมอไป ดังนั้นการที่ชนชั้นนายทุนมีอ�านาจเหนือสังคมสมัยใหม่ จึงไม่ได้อาศัยพลัง

ทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันเท่าใดนัก หากแต่เกิดจากความสามารถจูงใจให้ผู้คส่วนใหญ่ยอมรับสถานะ

และอภิสิทธิ์ของตนเป็นส�าคัญ ถึงแม้ว่าชนชั้นนายทุนจะสามารถครอบง�าภาคประชาสังคม (civil society) 

ได้ก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่า รัฐจะต้องตกเป็นเครื่องมือของชนชั้นนี้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา โดย

กรัมซีเห็นว่ารัฐก็เข้าแทรกแซงสังคม โดยอาศัยทั้งก�าลังและอ�านาจครอบง�าความคิดมาตั้งแต่ต้น รัฐจึงมีความ

เป็นอิสระในตัวเอง (autonomy) ค่อนข้างมากมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ในสังคมสมัยใหม่ซึ่งชนชั้นนายทุน

ครอบง�าอยู่นั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมจะเปลี่ยนไป อ�านาจและความเป็นอิสระในตัวเองของรัฐจะ

ได้รับการตีกรอบโดยระบบทุนนิยมมากขึ้น ถึงกระน้ันรัฐก็ยังมีอิสระในการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบาย

และแทรกแซงสังคม ตราบเท่าที่การกระท�าดังกล่าวไม่กระทบต่อเงื่อนไขหลัก ๆ ของระบบทุนนิยม หรือยัง

อยู่ภายในกรอบที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบน้ีที่ได้มีการก�าหนดไว้ 

แนวทางในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมในลักษณะน้ีของกรัมซีถือได้ว่ามีอิทธิพล

อย่างมากต่อทฤษฎีนีโอมาร์กซิสต์ในยุคปัจจุบัน

49 A. Gramsci. (1971). Selection From Prison Notobucks. London University of Wisconsin Press.
50 Ibid.
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โดยทั่วไปบรรดาตัวแบบที่น�ามาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมที่บรรดานัก

วิชาการสายนีโอมาร์กซิสต์ทั้งหลายได้พัฒนาขึ้นมาได้มีการพัฒนาโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่

สอง โดยอาศัยรากฐานด้านแนวคิดของมาร์กซ์ แองเกล เลนิน และกรัมซี โดยมีความเห็นที่สอดคล้องต้อง

กันว่า รัฐและนโยบายของรัฐในสังคมทุนนิยม ตกอยู่ใต้การครอบง�าของชนช้ันกระฎุมพี ที่มีอ�านาจมากที่สุด

ในสังคม โดยผลจากความสามารถในการควบคุมปัจจัยในการผลิตและการสะสมทุน อย่างไรก็ดี ตัวแบบนี

โอมาร์กซิสต์ เหล่าน้ีต่างมีข้อแตกต่างกันอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวแบบนั้นรับเอาแนวคิดของใคร และ

ในแง่ใดเป็นหลักในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชนชั้นที่มีอ�านาจในสังคม ความแตกต่างเช่นว่านี้

เราสามารถมองเห็นได้อย่างน้อยในสองประเด็นดังต่อไปนี้ คือ

ประเด็นแรก ความมากน้อยของอิทธิพลที่ชนช้ันนายทุนมีอยู่เหนือรัฐ 

ประเด็นที่สอง สาเหตุที่รัฐต้องก�าหนดนโยบายตามความต้องการของชนชั้นดังกล่าวมากกว่าชนชั้น

อื่นในสังคม 

จากข้อแตกต่างในสองประเด็นดังกล่าว เราสามารถจ�าแนกแนวทางในการอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับชนช้ันนายทุนในสังคมสมัยใหม่จากตัวแบบนีโอมาร์กซิสต์ ได้เป็น 4 รูปแบบ51

รูปแบบแรก มีทัศนะว่า ในสังคมสมัยใหม่ ชนชั้นกระฎุมพีจะพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มทุนผูกขาด (mo-

popoly capital) และสามารถมีอ�านาจครอบง�ารัฐได้โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะรัฐตกเป็นเครื่องมือ

ของชนชั้นนายทุน หรือรัฐกับชนช้ันนี้กลายเป็นพวกเดียวกัน

ดังนั้นรัฐในแนวทางในการอธิบายตามแนวทางนี้จะไม่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจก�าหนด

นโยบายของตนเองแต่อย่างใด ทิศทางและเน้ือหาของนโยบายรัฐจะขึ้นอยู่กับความต้องการและผลประโยชน์

ของชนชั้นนายทุนทั้งสิ้น ในแง่ของเหตุผลที่รัฐและนโยบายรัฐต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์ของชนช้ันดัง

กล่าวอย่างเต็มที่

โดยทั่วไปแนวทางในการอธิบายตามแนวทางน้ีเห็นว่า อาจจะเป็นเพราะกลุ่มทุนได้ร่วมมือกับนักการ

เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อหาทางปกป้องผลประโยชน์ของตนทั้งในระยะยาวและระยะสั้น หรือชนชั้นน้ี

ได้มีการใช้อ�านาจผูกขาดทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการกระจุกตัวของทุนและการรวมศูนย์ของทุนอยู่ในมือของ

ตน โดยได้เข้ามาครอบง�ากลไกด้านนโยบายและสถาบันทางการเมืองของรัฐทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ด้วย

เหตุนี้รัฐจึงก�าหนดนโยบายตามความต้องการและผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนเสมอ และหากรัฐจ�าเป็นจะ

ต้องตอบสนองความต้องการของคนชนชั้นอื่นในสังคม รัฐก็มักจะไม่ก�าหนดนโยบายในลักษณะที่ขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของชนชั้นน้ีโดยตรง

รูปแบบที่สอง รัฐมีความเป็นอิสระของตัวเองในการก�าหนดนโยบายอยู่ไม่น้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ

สถาบันหรือองค์กรอื่น ๆ ในสังคมทุนนิยม แต่น่ันก็ไม่ได้หมายความว่ามีความเป็นอิสระจากอ�านาจครอบง�า

ของชนชั้นนายทุนโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐไม่ได้มีบทบาทในการผลิตแบบทุนนิยม และไม่ได้เป็นคู่กรณี

ในความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นอื่นโดยตรง

51 อนุสรณ์ ลิ้มมณี. อ้างแล้ว. น. 49-50
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7-42 การวิเคราะห์การเมือง

นอกจากน้ันความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอ�านาจย่อย ๆ ภายในชนชั้นนายทุน ยังท�าให้รัฐปลอดจากการ

ครอบง�าของชนชั้นน้ีได้ระดับหนึ่ง โครงสร้างด้านกฎหมายและการเมืองอันเป็นฐานอ�านาจของรัฐจึงค่อนข้าง

จะมีอิสระในการด�าเนินงานของตัวเอง52 ถึงกระนั้นก็ตาม หากเราท�าการพิจารณาในแง่นโยบายของรัฐแล้ว 

รัฐมีฐานะเป็นรัฐนายทุน (capitalist state) ทั้งนี้เพราะนโยบายรัฐส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการของ

ชนชั้นดังกล่าวมากกว่าชนชั้นอื่น ๆ ในสังคม ในทัศนะแบบนี้นโยบายของรัฐมีฐานะเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์

จากการต่อสู้ทางชนชั้น (class struggle) ระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นอื่น ๆ ในสังคม

ทุนนิยม ในแง่ที่ว่าชนชั้นใดมีอ�านาจชนชั้นน้ันก็สามารถใช้อิทธิพลของตนของพวกตนผลักดันนโยบายของรัฐ

ให้เป็นไปตามความต้องการของตนของพวกตนได้อย่างง่ายดาย และในเมื่อชนชั้นนายทุนมีอ�านาจมากที่สุด

ในสังคมแบบนี้ ดังน้ัน รัฐย่อมจะท�าตามความต้องการของชนชั้นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม รัฐในสังคมทุนนิยมตามแนวการอธิบายนี้ไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของนายทุนโดยสิ้นเชิง 

หรือรับใช้นายทุนอย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือ รัฐยังสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของชนชั้นอื่นในสังคม

ด้วย ตราบเท่าที่นโยบายของรัฐไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของระบบทุนนิยม53 ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงสามารถด�ารง

ฐานะของความเป็นตัวแทนของคนในสังคมท่ีมีความเป็นกลางอยู่ได้

รูปแบบที่สาม เห็นว่า รัฐในสังคมทุนนิยมยังมีความเป็นอิสระอยู่บ้าง ในการก�าหนดทางเลือกด้าน

นโยบายเพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของนายทุน เพราะรัฐไม่ใช่เครื่องมือหรือสถาบันที่ฝ่ายทุน

จดัตัง้ข้ึน แต่เป็นสถาบนัทีเ่ป็นเอกเทศท่ีมีหน้าทีใ่นการปกครองสงัคมโดยตรง สาเหตท่ีุรฐัจ�าเป็นจะต้องปกป้อง

ผลประโยชน์และแสวงหาหนทางก�าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับชนชั้นนี้มากกว่าคนกลุ่มอื่นในสังคม 

เน่ืองจากในสังคมที่ได้รับการครอบง�าโดยระบบการผลิตแบบทุนนิยม และคนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิงระบบ

ทุนนิยมในด้านใดด้านหน่ึงอยู่ไม่มากก็น้อย รัฐในฐานะของสถาบันในการปกครองสังคมและตัวแทนผล

ประโยชน์ส่วนรวม จะได้รบัการผลกัดนัให้มภีารกจิหรอืหน้าทีใ่นการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ให้แก่ระบบทนุนยิม

โดยส่วนรวม เพ่ือช่วยให้กระบวนการของทุนสามารถด�ารงสืบต่อไปในได้

นอกจากน้ีการท่ีรัฐก�าหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรือในการพัฒนาระบบทุนนิยม ถึง

แม้จะเป็นประโยชน์แก่ชนชั้นนายทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นผลดีต่อชนชั้นอื่น ๆ ในสังคมเหมือนกัน ทั้งนี้ 

เพราะในสังคมทุนนิยมนั้นคนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิงรายได้ที่มาจากระบบทุนนิยมไม่ด้านใดก็ด้านหน่ึงเสมอ 

เพราะฉะนั้นการแสดงภารกิจหรือหน้าที่เช่นนี้ของรัฐ จึงได้รับการยอมรับจากสังคม ภารกิจหรือหน้าที่เหล่าน้ี

คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมหรือชนชั้นนายทุนไม่สามารถท�าได้เอง และขาดความชอบธรรมที่จะแสดงบทบาทนี้

แทนรัฐ

รูปแบบสุดท้าย เห็นว่า รัฐในสังคมทุนนิยม มีความเป็นอิสระในตัวเองค่อนข้างมาก จนมีฐานะเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ยหรือคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ในการประนีประนอมข้อขัดแย้งด้านผลประโยชน์

ระหว่างชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม โดยทั่วไปความเป็นอิสระดังกล่าวของรัฐมักเกิดจากชนชั้นท้ังหลายโดยเฉพาะ

ชนชั้นนายทุนและกรรมกรไม่สามารถรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นจนสามารถครอบง�ารัฐได้โดยสิ้นเชิง

52 N. Poulantzas. (1978). State, Power, Socialism. London: New Left Books.
53 Ibid.
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7-43แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

นอกจากน้ันการแบ่งภารกิจหรือหน้าที่ในสังคม ยังท�าให้รัฐมีหน้าท่ีเฉพาะที่แยกออกจากหน้าที่ของ

คนในชนช้ันนายทุนและกรรมกรอย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ีรัฐในสังคมทุนนิยมจึงไม่ใช่เคร่ืองมือของชนชั้น และ

มีผลประโยชน์ของตนเองที่แยกออกจากผลประโยชน์ของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง

ในฐานะของผู้ไกล่เกล่ียข้อขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างนายทุนกับกรรมกรรัฐจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดนโยบายบางด้านที่ส่งเสริมการสะสมทุนของนายทุน และบางด้านท่ีเอาใจกรรมกรและคนส่วนใหญ่ 

เพ่ือรักษาความชอบธรรมของรัฐไว้ ทั้งนี้เพราะการอยู่รอดของผู้บริหารรัฐต้องขึ้นกับทั้งภาษีอากรที่ส่วนใหญ่

เก็บได้จากกิจกรรมการผลิตแบบทุนนิยมและการได้รับเลือกจากคนส่วนใหญ่ในสังคมจากกระบวนการเลือก

ตั้ง แต่นโยบายทั้งสองด้านที่กล่าวมาข้างต้นมักจะขัดกันเอง เพราะถ้ารัฐให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการ

ลงทุนของนายทุนมากเกินไป คะแนนนิยมของรัฐก็จะตกต�่า โดยผลจากความไม่พอใจของคนส่วนใหญ่ใน

สังคม ในทางกลับกันหากรัฐเน้นการตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการสังคมมาก บรรดานายทุนมักจะ

ไม่พอใจเพราะรัฐจะต้องเก็บภาษีพวกตนมากขึ้น54

อย่างไรก็ตาม รัฐมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของชนชั้นนายทุนมากกว่าชนชั้นอื่น เพราะ

ไม่เพียงแต่รัฐจะต้องพึ่งพารายได้จากการเติบโตของการผลิตแบบทุนนิยม นอกจากน้ี ความชอบธรรมของ

รัฐในสังคมยังขึ้นอยู่การขยายตัวของระบบทุนนิยมอีกด้วย ดังน้ัน เม่ือใดก็ตามที่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งสินค้าออกลดลง หรืออัตราการว่างงานสูง ในสายตาของ

ประชาชน รัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งน้ียังไม่ต้องกล่าวถึงอ�านาจทางการเงินของนายทุน และการที่

วัฒนธรรมแบบทุนนิยมได้เข้ามาครอบง�าความคิดของคนในสังคม ผลที่เกิดข้ึนตามมานั่นก็คือท�าให้รัฐจึงมัก

จะก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุน55

จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ชัดเจนว่าแนวทางในการอธิบายส่วนใหญ่ของตัวแบบนีโอมาร์กซีสต์

ยอมรับในอ�านาจอิสระของรัฐในการก�าหนดนโยบาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงอิสระในเชิงเปรียบเทียบก็ตาม น่ัน

คือรัฐไม่ได้มีฐานะเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนอย่างตรงไปตรงมา แต่รัฐมีแนวโน้มหรือจ�าเป็นต้องตอบ

สนองผลประโยชน์ของชนชั้นน้ีมากกว่าคนชนชั้นอ่ืนในสังคม ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะชนชั้นนายทุนมีอ�านาจ

มากกว่าชนชั้นอื่น หรือรัฐเองต้องพึ่งพิงระบบทุนนิยม หรือแม้แต่ประชาชนในสังคมทุนนิยมมีผลประโยชน์

เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตแบบน้ีก็ได้

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าตามทัศนะของมาร์กซ์ เมื่อมาเปรียบเทียบอเล็กซ์ซีส เดอ ทอคเคอวิลล์ 

(Alexis de Tocquevilla) ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ตามทฤษฎีของมาร์กซ์ รัฐเป็นองค์กรที่เป็นเคร่ืองมือ

ของชนชั้นผู้ปกครอง ซ่ึงแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย เช่น อาจเป็นนายทาส หรือเจ้าศักดินาก็ได้ และเมื่อ

เป็นเช่นนี้รัฐย่อมมีการขัดแย้งโดยฝ่ายชนชั้นที่ปกครองขัดแย้งกับชนชั้นที่ถูกปกครองและหาทางเอารัด 

เอาเปรียบอยู่เสมอ จากการที่มาร์กซ์มีความรังเกียจการรวมตัวเป็นรัฐหรือการเป็นประเทศ การเป็นชาติท�า

ให้มาร์กซ์ วาดภาพทีจ่ะให้สังคมในอดุมคตมิสีภาพปราศจากรัฐ ทัง้นีโ้ดยรฐัจะต้องสญูสิน้ไปด้วยการเลอืนหาย 

 
54 C. Offe. (1982). “Contradictions of the Welfare State” Critical Social Policy. Cambridge: Polity Press. 

1982.; C. Offe. (1985). Disorganized Capitalism. Cambridge: Polity Press.

55 อนุสรณ์ ลิ่มมณี. อ้างแล้ว. น. 52-53.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

7-44 การวิเคราะห์การเมือง

ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเข้าสู่สภาพของสังคมที่ปราศจากรัฐ ค�าว่าการเลือนหายไปทีละเล็กทีละน้อย มีนัยที่

หมายถึง บทบาทหรือหน้าท่ีของรัฐต่าง ๆ ถูกแทนที่โดยหน่วยงานอ่ืนของสังคม เมื่อไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 

ความเป็นรัฐก็จะหมดไปเอง ในแง่ของหลักการมาร์กซ์ ถือว่าเม่ือปราศจากรัฐ มนุษย์ก็สามารถอยู่ในสังคม

ได้ แต่สังคมน้ันจะต้องเป็นสังคมที่ไม่มีพรมแดนระหว่างชาติ ทั้งนี้เพราะชาติหรือรัฐจะกลายเป็นเรื่องอดีต 

สังคมจะมีในระดับเดียวเท่าน้ันคือสังคมระดับโลกผลท�าให้มนุษย์กลายเป็นสมาชิกของสังคมโลกไม่ใช่เป็น

พลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง ปัญหาที่ควรคิด ก็คืออรัฐนิยม คือการรังเกียจการมีองค์การทาง 

การเมืองอาจท�าให้เกิดสภาพเป็นอนาธิปไตย การเป็นอนาธิปไตยหมายถึง การขาดอ�านาจบังคับสูงสุดในช่วง

เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงย่อมท�าให้เกิดความยุ่งเหยิง เมื่อปราศจากรัฐซึ่งเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

โดยปกติถือกันว่ารัฐคือผู้ออกกฎหมายและเป็นผู้ดูแลให้คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แต่มาร์กซ์เห็นว่า

กฎหมายเข้าข้างคนรวย (the rich) หรือคนมีอ�านาจ (the power) จึงต้องการล้มล้างให้หมดโดยถือว่าคน

สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยการควบคุมกันเอง สภาพท่ีมาร์กซ์พึงประสงค์จะให้เกิดขึ้นจึงมีลักษณะคล้าย ๆ 

กับสภาพที่ยังไม่มีองค์การทางการเมือง ไม่มีการรวมตัวกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยสรุปถือว่าสหจิตจะ

เกิดขึ้นไม่ได้ตราบเท่าที่ยังมีการแบ่งแยกคนออกเป็นชนชั้นมาร์กซ์ พยายามจะให้มีสังคมที่ปราศจากชนชั้น 

แต่การณ์กับปรากฏว่าแม้ในสังคม Socialist ของประเทศที่ยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์ เช่น ในยูโกสลาเวียก็ยัง

มีการแบ่งชนช้ันอย่างชัดแจ้ง 

แต่ในทัศนะของทอคเคอวิลล์ ผู้ซึ่งเป็นพวกพหุนิยม (Pluralist) อีกทั้งเป็นนักวิชาการผู้มีเชื้อสาย

ขุนนางฝร่ังเศสทอคเคอวิลล์ เกิดภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในฝร่ังเศส ซึ่งมีการล้มล้างระบบกษัตริย์และ

ขนบธรรมเนียมประเภทเก่า ๆ ในระยะที่สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดี ชื่อแอนดริว แจคสัน (Andrew 

Jackson) 

เมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้วทอคเคอวิลล์ ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนั้น 

เรียกกันว่า “โลกใหม่” ได้เห็นสภาพที่ความแตกต่างจากประเทศฝร่ังเศส มีส่วนผลักดันให้ทอคเคอวิลล์ได้

สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยเน้นการร่วมกันของความมีสมานฉันท์กับการมีความหลากหลาย ขณะ

เดียวกันทอคเคอวิลล์ ได้พบว่า คนอเมริกันมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันขึ้นโดยสมัครใจเพื่อประกอบกิจการ 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณะ(Public) ได้แก่ การรวมตัวกันขึ้นเป็นสมาคม ชมรม องค์การ

หรือสันนิบาตต่าง ๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นสมาคม ที่เกิดขึ้นและมีสมาชิกโดยสมัครใจ โดยทั่วไปองค์การหรือ

สมาคมที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจนี้มักเรียกกว่าคือกลุ่มหลากหลาย นอกจากนี้ทอคเคอวิลล์ พบว่าการปกครอง

แบบอเมรกัินแตกต่างจากแบบฝรัง่เศส ซ่ึงเน้นอ�านาจทีศ่นูย์กลาง การปกครองแบบอเมรกินันัน้ให้ความส�าคญั

กบัการปกครองท้องถิน่มาตลอด รวมท้ังเหน็ว่าหน่วยของสงัคมทัง้สองประเภท คือ ชมุชนท้องถิน่และ องค์การ

สมาคมต่าง ๆ มีบทบาททั้งในทางส่งเสริมสมานฉันท์ และมีบทการแสดงออกซึ่งการขัดแย้งหรือการมีความ

เห็นที่แตกต่างด้วย ทัศนะของทอคเคอวิลล์ ดังกล่าว ถือเป็นการมองแบบผสมผสานระหว่างกัน นอกเหนือ

ไปจากนั้น เขายังเกรงว่าหากรัฐมีอ�านาจมากเกินไป คือในหน่วยน้ีอ�านาจ หากไปรวมอยู่ที่ศูนย์กลางแล้ว ย่อม

จะไม่มีหน่วยใดในสังคมที่ต้านได้ เมื่อไม่มีหน่วยหรือกลุ่มใดอาจต้านได้ ก็ย่อมท�าให้ขาดการแข่งขัน เมื่อ

ราษฎรไม่มีโอกาสแข่งขัน หรือไม่มีโอกาสต่อสู้เพื่ออ�านาจทางการเมือง แต่บางทีก็ย่อมท�าให้เกิดความเฉื่อย
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7-45แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เฉยหรือขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างที่เรียกกันว่า เป็น ‘พวก Apa-

thetic’ คือพวก “ไม่เอาไหน” ทางการเมือง56

การที่ผู้ที่เขียนน�าทัศนะของทอคเคอวิลล์มาก็เพื่อปูพื้นส�าหรับเรื่องที่ 7.2.2 ที่จะได้มีการน�าเสนอ

สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�านิยมและโดยเฉพาะแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 เรื่องที่ 7.2.1

เรื่องท่ี 7.2.2  สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางหรือแนวคิดทฤษฎี

ชนชั้นน�านิยม

โดยทัว่ไปแนวคดิในเร่ืองของ ชนชัน้น�านยิมหรอืชนชัน้น�า ถือเป็นหวัข้อทีส่�าคญัหัวข้อหน่ึงของศาสตร์

ทางสังคมวิทยาการเมือง ตามทฤษฎีชนช้ันน�านิยมถือเป็นแนวคิดเชิงปฏิกิริยาต่อการขยายตัวของ

ประชาธิปไตยตะวันตกในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 และต้นศตวรรษที่ 20  แนวคิดนี้ต่อต้านทั้งประชาธิปไตย

แบบเสรีนิยมซึ่งเน้นหลักการปกครองโดยเสียงข้างมากและประชาธิปไตยตามแนวคิดสังคมนิยมซึ่งให้ความ

ส�าคัญกับความเสมอภาคทุกด้านในสังคม โดยแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าเห็นว่า หลักประชาธิปไตยและ

สงัคมนยิมทัง้หลาย โดยเฉพาะแนวคดิแบบมาร์กซิสต์นัน้ ขดักบัความเป็นจริงตามธรรมชาต ิและหาใช่แนวคดิ

ที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดไม่ ทัศนะแบบทฤษฎีชนช้ันน�านิยมโดยทั่วไปจะมีพื้นฐานความเชื่อร่วมกันว่า 

ในทุกสังคมจะมีชนชั้นของบุคคลผู้เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองเพียงชนชั้นเดียว ได้แก่ ชนชั้นน�าชนชั้นน้ีมี

คุณสมบัติพิเศษในด้านทักษะและลักษณะทางศีลธรรม ที่จ�าเป็นต่อการปกครองรัฐ ทั้งนี้เพราะธรรมชาติสร้าง

ชนชั้นน�าทางการเมืองเหล่าน้ีให้เป็นผู้ปกครอง ดังนั้นการปกครองรัฐจึงไม่ใช่หน้าที่ของคนส่วนใหญ่ หากแต่

เป็นภาระหน้าที่ของคนกลุ่มน้ีโดยเฉพาะ หากให้ชนชั้นน�าเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการของรัฐ ประชาชนก็จะได้

รัฐบาลที่ดี 

อันที่จริงความเชื่อในลักษณะดังกล่าวหาใช่สิ่งแปลกใหม่แต่อย่างใด แนวคิดทางการเมืองแบบนี้ 

ด�ารงอยู่อย่างไม่ขาดสายตั้งแต่อดีต ดังจะเห็นได้จากแนวคิดเพลโต (Plato) ในสมัยกรีกโบราณมาเคียเวลลี 

(Machiavelli) ในปลายยุคกลาง และนิเช่ (Neitzsche) ในศตวรรษที่ 19 เป็นต้น 

56 A. de Tocqueville. (1945). Democracy in America, 2 Vol. New York, NY: Alfred Kuopf.
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ในแง่ของหลักการเมื่อการกล่าวถึงสังคมวิทยาทางการเมืองเกี่ยวกับชนชนน�า ทฤษฎีชนชั้นน�านิยม

ทางการเมืองในช่วงหรือในยุคคลาสสิก มักจะต้องกล่าวถึงแนวคิด การเมือง (Polictics) คือการต่อสู้เพื่อ

อ�านาจและส�านักคิดน้ีมีความคิดคล้าย ๆ กับมาร์กซิสต์ที่ว่า โลกทางการเมือง จะเป็นสังคมแนวด่ิง ที่มีการ

แบ่งเป็นชนชั้นทางการเมือง (political stratification) และการแจกแจงอ�านาจน้ันจะน�าไปสู่ไปกระจุกตัวอยู่

ในส่วนท่ีเหนือกว่า แต่ส�าหรับส�านักคิดนี้แล้วชนกลุ่มน้อยที่อยู่ข้างบนยอดของพีระมิด จะได้รับการเรียกว่า

ชนชั้นน�าทางการเมือง (political elites) โดยคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในด้านระดับล่างจะเป็นมวลชน โดยทั่วไป  

ซึง่ชนชัน้น�าทางการเมืองจะมีอ�านาจในการควบคุมและใช้กลไกต่าง ๆ ของรฐัสงู ขณะเดยีวกนักจ็ะได้ประโยชน์

จากการใช้อ�านาจนี้สูง ส่วนพวกมวลชนนั้นจะมีอ�านาจในการจัดการกับกิจกรรมของรัฐน้อย และก็จะได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาน้อยด้วย

อย่างไรกต็าม มีจดุแบ่งระหว่างแนวคดิเรือ่งชนชัน้ของทฤษฎมีาร์กซสิต์กบัเรือ่งชนชัน้น�าทางการเมอืง

ของทฤษฎีชนชั้นน�า ทั้งนี้เพราะชนชั้นนั้นมักจะได้รับการให้ค�านิยามให้อยู่สถานะและอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

ส่วนชนชั้นน�าทางการเมืองนั้นจะไม่ผูกอยู่กับเรื่องทางเศรษฐกิจ แต่มักจะโยงกับเรื่องทางการ เมือง57 และ

ต่อมาในตอนต้นศตวรรษที่ 20 นักสังคมวิทยาเยอรมันผู้มีอิทธิพลต่อสังคมวิทยาการเมืองในสหรัฐเมริกา 

ตอนกลางศตวรรษที่ 20 อย่างมากก็คือ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ผู้ซ่ึงให้ความสนใจกับชั้นน�าอ�านาจ

ของชนชัน้น�าทีใ่นช่วงนัน้ บรรยากาศทางวชิาการในเยอรมนีในช่วงต้นศตวรรษที ่20 อิทธิพลของคานท์ (Kant) 

มีอยู่อย่างมาก และท�าให้เกิดความคิดแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งมุ่งจะศึกษาวัตถุออกไปจาก

การศึกษาทางสังคมซ่ึงมุ่งจะศึกษาส่ิงที่เป็นความคิด 

ในขณะเดียวกัน อิทธิพลของมาร์กซ์ ในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนด (Determinism) ความ

แตกต่างของมนุษย์ก็ได้มีการแพร่ขยายอย่างกว้างขวาง ในแง่ดังกล่าวท�าให้เวเบอร์สามารถที่จะแสดงให้เห็น

ว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าจะสามารถท�าได้เฉพาะการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในรูปของวัตถุก็อาจจะน�ามา

ดัดแปลงประยุกต์ใช้ได้ในการศึกษาทางสังคม หรือส่ิงที่เป็นความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกันซึ่งท�าให้ศาสตร์

ทางสังคมวิทยาการเมือง สามารถพัฒนาศาสตร์ของตน ในแง่การประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้ 

และแทนที่จะถือว่าสังคมวิทยาการเมืองเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของประวัติศาสตร์และปรัชญา เวเบอร์ถือว่า

สังคมวิทยาการเมืองเป็นศาสตร์ที่มุ่งจะสร้างความเข้าใจและแปลความหลายของการกระท�าทางสังคมในการ

ทีจ่ะสามารถอธบิายถงึสาเหตทุีม่าของการกระท�านัน้ ๆ ได้ ตลอดจนเวเบอร์ได้ ชีถ้งึผลของการกระท�าดงักล่าว

ในส่วนของภารกิจ หน้าที่เฉพาะของสังคมวิทยาการเมืองแล้วจะอยู่ตรงที่การท�าความเข้าตามแบบฉบับ

พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างกันและสามารถที่จะสรุปแบบเช่น ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานั้น

ออกมาได้ นอกจากนั้นเวเบอร์ ยังเน้นสังคมวิทยาการเมืองว่าควรจะต้องสร้างแบบของแนวคิดตลอดจนสรุป

สาระเพื่อของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเหล่านั้นได้ และด้วยขอบเขตของสังคมวิทยาการเมืองดัง

กล่าว จึงท�าให้เวเบอร์ ได้พยายามที่จะใช้วิธีการสร้างแบบ เช่น การกระท�าที่มีความหมายของปัจเจกบุคคล 

กลุ่มปัจเจกบุคคและแสดงให้เห็นถึงบรรดากระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม 

ปัจเจกบุคคล โดยเวเบอร์ ได้เน้นว่า “วิจารณญาณ” เป็นวิธีการที่ส�าคัญของนักสังคมวิทยาในการที่จะท�าให้

57 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. (2535). “การศึกษาทางการเมืองการปกครองเปรียบเทียบแนวทางรัฐและสังคม” ใน การเมืองการ

ปกครองเปรียบเทียบ. นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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7-47แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

นักสังคมวิทยาการเมือง สามารถท�าความเข้าใจความหมายหรือนัยของการกระท�าในแง่ดังกล่าว การใช้

วิจารณญาณ จ�าต้องทราบข้อเท็จจริงและมูลเหตุจูงใจเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใจความหมายหรือนัยของ

การกระท�านั้น ๆ ได้ นอกจากนั้น ในฐานะที่เป็นนักสังคมศาสตร์ นักสังคมวิทยาการเมืองจะต้องท�าตนเองให้

ปลอดจากอคติ (free volue) ในขณะที่ท�าการศึกษา ในท�านองเดียวกันกับขณะที่นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ที่ก�าลังศึกษาวัตถุต่าง ๆ อยู่ หลักการเช่นว่านี้ปรากฏว่า นักสังคมวิทยาการเมืองในสหรัฐอเมริกายึดปฏิบัติ

อยู่ในระหว่างตอนกลางศตวรรษที่ 20 ในแง่ของความคิดทางทฤษฎีเวเบอร์ สนใจประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม

กับ และบุคคล โดยถือว่าบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมและได้รับอิทธิพลจากสังคม58 

ในขณะเดียวกันเวเบอร์สนใจที่จะท�าความเข้าใจในความหมายหรือนัยของปัจเจกการกระท�าของบุคคลใน

ฐานะสมาชิกของสังคม ในการน้ีเวเบอร์ สนใจได้สร้างแบบ เช่น มูลเหตุจูงใจในการกระท�าของปัจเจกบุคคล

ในแง่ของหลักตัวแบบชนชั้นน�านิยม มีความเห็นว่าอ�านาจทางการเมืองถูกจ�ากัดอยู่ในมือของคน

กลุ่มน้อยเพียงไม่กี่คน ที่เรียกว่า ชนชั้นน�าทางการเมือง (political elilcs) ชนช้ันน�าทางการเมืองเหล่านี้เป็น

ผู้มีอ�านาจริเริ่มในการก�าหนดนโยบาย ก�าหนดเป้าหมายของรัฐ ก�าหนดการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่า

เพื่อสังคมว่าใครควรจะได้อะไร ได้เมื่อไร และได้อย่างไร ตลอดรวมทั้งได้ไปมากน้อยแค่ไหน ดังที่มอสกา 

(Mosca) ผู้ซึ่งเป็นนักทฤษฎีชนชั้นน�าทางการเมือง เคยกล่าวไว้ว่า 

“ในทุก ๆ สังคมจะประกอบด้วย 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครอง โดยปกติ

แล้วชนชั้นแรกจะมีจ�านวนน้อย ท�าหน้าที่ทุกอย่างเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ผูกขาดอ�านาจจะได้รับผล

ประโยชน์ต่าง ๆ ที่อ�านาจน�ามา ในขณะที่ชนชั้นหลังประกอบด้วยด้วยคนจ�านวนมากกว่าเป็นกลุ่มที่ถูกชี้น�า

และควบคุมโดยชนชั้นแรก”

นอกจากมอสก้าแล้วยังมีนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์อีกหลายคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันนี้ 

เช่น วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto)59 ที่ว่า “อ�านาจต้องใช้โดยคนกลุ่มน้อย”

พาเรโต ก็มีความเห็นเหมือนมอสก้าที่ว่าสังคมประกอบด้วย 2 ชนชั้น คือชนชั้นปกครองที่เป็น 

คนกลุ่มน้อยกับชนชั้นที่ถูกปกครองที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ คนกลุ่มน้อย เท่านั้นที่ควบคุมใช้อ�านาจที่จะท�าให ้

คนส่วนใหญ่มีความสุข

ทัศนะของมอสกา และพาเรโต ดังกล่าวสอดคล้องตรงกับทัศนะของโรเบิรต์ มิเชล (Robert Mi-

chels) ท่ีอธิบาย ว่า60 “ในองค์การต่าง ๆ ถึงแม้ว่าตามหลักการอ�านาจที่เป็นทางการจะเป็นของสมาชิกทุกคน

ที่อยู่ในองค์การ แต่ในทางปฏิบัติแล้วอ�านาจที่แท้จิรงจะอยู่ในกลุ่มของสมาชิกที่เข้มแข็งกลุ่มน้อยกลุ่มน้อย

กลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน... คนกลุ่มน้ีมีข้อได้เปรียบส�าคัญในเร่ืองการมีการจัดระเบียบทางองค์การที่เป็นเลิศ”

 
58 Ibid.; Jame Fargamis. (2014). Reading in Social Theory: The Classic Tradition & Post Modernism. 

McGraw International Edition.
59 อ่านรายละเอียดส�าหรับเร่ืองนี้ได้ใน Vilfredo Pareto. (1935). The Mind and the Society. New York,NY: Dover 

Publications.
60 อ่านรายละเอียดได้ใน Robert Michels. Political Parties. New York, NY: Colier Books.
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7-48 การวิเคราะห์การเมือง

ทัศนะของมอสกา พาเรโต และมิเชลล์ ดังกล่าว มีลักษณะคล้ายคลึงกับทัศนะของฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์ 

(Harold D. Lasswell)61 ที่กล่าวว่า “การศึกษาการเมืองเป็นการศึกษาเรื่องอิทธิพลและ ผู้มีอิทธิพล... ผู้มี

อิทธิพลคือ ผู้ที่ครอบคลองสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ ... ผู้ที่มีครอบครองมากที่สุดคือ ผู้น�า ส่วนที่เหลือคือ มวลชน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ในทัศนะของลาสเวลล์62 จึงเห็นว่า 

“รฐับาลจงึปกครองโดยชนกลุม่น้อย ไม่ว่าจะในนามของคนส่วนใหญ่ คนส่วนน้อยหรือคน ๆ เดยีว” 

และเนื่องจากคนกลุ่มน้อยเป็นผู้มีอิทธิพล คนกลุ่มน้ี จึงเป็นผู้มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจก�าหนดนโยบาย

ที่ใครจะได้อะไร เมื่อไรและอย่างไร63 

ส�าหรบัโนเบรต์ิ (Robert) และเฮเลน ลนิด์ (Helen Lynd)64 เจมส์เบอร์นแฮม (James Burnham)65 

และซี ไรท์ มิลล์ (C. Wright Mill)66 เป็นต้น แม้จะยังเห็นว่าในสังคมทุกสังคมจะต้องมีคนกลุ่มน้อยซ่ึงเป็น

ชนชั้นปกครอง แต่มีความเห็นว่า คนกล่มุน้อยดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นคนละประเภทหรือคนละชนิดกับชนชั้น

น�าแบบเดิมหรือแบบคลาสสิกที่มอสก้ พาเรโต และมิเชลล์ ศึกษาไว้

ตามทัศนะของลินด์ (Lynd) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของชนชั้นน�าดังปรากฏชื่อในหนังสือชื่อ 

“Middle Town in Transitional” ลินด์ ได้สรุปว่า คนกลุ่มน้อยที่มีบทบาทในการตัดสินก�าหนดนโยบาย

ของคนทั้งเมืองนับแต่เท้าถึงศีรษะว่าได้แก่กลุ่มนักธุรกิจที่เป็นคนกลุ่มน้อย การค้นพบของลินด์ ที่มีลักษณะ

คล้ายกับการค้นพบของฟลอยด์ ฮันเตอร์ (Floyd Hunter) ท่ีมีผลงานเขียนช่ือ “Community Power 

Structure: A Study of Decision” ที่ระบุว่า การตัดสินใจหรือการก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ ๆ ของชุมชน 

แอทแลนต้า (Atlanta) ประกอบด้วยชนชนน�าทางธุรกิจการค้าและการเงินที่ถือเป็นโครงสร้างอ�านาจระดับบน 

เจมส์ เบอร์นแฮม (James Burnham) ผู้ซึ่งได้วิเคราะห์ต่อจากลินด์ แต่เป็นในระดับชาติได้สรุป

ข้อคิดความเห็นของคนดังปรากฏในหนังสือที่เขาเขียนท่ีมีชื่อ The Mangerial Revolution โดยเบอร์นแฮม 

เห็นว่านอกจากการเปล่ียนแปลงของสังคมทุนนิยม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดชนชั้นน�าใหม่ขึ้นมา 

ได้แก่ ชนชั้นน�าทางด้านการบริหาร (managerial elite) ที่สามารถควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ทางด้านการผลิต

เอาไว้หมดจึงท�าให้กลายเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจและสามารถเข้าควบคุมบุคคลกล่าวอื่นได้ ในทางปฏิบัติการค้น

พบของเบอร์นแฮมดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นจริงในโลกเสรีดังท่ีปรากฏได้อย่างเด่นชัดในกรณีสหรัฐอเมริกา 

เยอรมนีตะวันตก แคนนาดาและประเทศญ่ีปุ่น โดยในกรณีของสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่านโยบายและ

61 สิ่งที่มีคุณค่าในทัศนะของ Harold D. Lasswell ก็คืออ�านาจ ความนับถือความนิยมชมชอบ ความยุติธรรม ความอยู่ดี

กินดี ความม่ังคังในทรัพย์สิน ความช�านาญและความรอบรู้ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองในได้ใน Harold D. Lasswell. (1951). 

Political Writing of Harold D. Lasswell. (1951). The Illinois: The Free Press. p. 474.
62 Harold D. Lasswell. (1950). Politics: Who Gets What, When, How? New York, NY: Perter Smith. p. 3.
63 Harold D. Lasswell, and Daniel Lerner. The Compartive Study of Elites. Standford: Standford Univer-

sity Press. p. 7. 
64 Robert and Helen Lynd. (1937). Middle Town in Transition. NY: Harcourt Brace Javanovich. แปล 

บางส่วนใน P. Birnbaum. (1971). (et). F. Chazes, Sociologic Politique II. Paris Armand Colin. pp. 241-219.
65 อ่านรายละเอยีดเกีย่วกบัเร่ืองน้ีได้ใน James Burnham. (1972). Managerial Revolvtion. Penguin Edition. London: 

Pulman.
66 Wright Mill. (1965). The Power Elite. Niw York, NY: Oxford University Press.
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7-49แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

กฎหมายต่าง ๆ ตามความเป็นจริงหาได้เกิดจากสภาคองเกรสตามอ�านาจนิติบัญญัติที่มีไม่ หากแต่เกิดจาก

การรเิริม่ของสถาบนัต่าง ๆ ทีเ่ป็นแขนขาของส่วนราชการทีม่คีวามเกีย่วพนักบักลุม่ผลประโยชน์นอกวงราชการ

ในบรรดานักทฤษฎีชนช้ันน�านิยมกลุ่มต่อไปน้ีคือพาเรโต มอสกา และมิเชลล์ ถือเป็นพวกผู้บุกเบิก

ทางความคิดเก่ียวกับชนชั้นน�านิยม ถึงแม้ว่า พาเรโต มอสก้า และมิเชลล์จะมีความเชื่อร่วมกันว่า อ�านาจรัฐ

ในแต่ละสงัคมจะอยูใ่นมอืของคนกลุม่น้อยทีเ่รียกว่าชนชัน้น�าเสมอกต็าม แต่แนวทางในการอธบิายของแต่ละ

คนในประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับชนชั้นน�า กลับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังปรากฏในกรณีของพาเรโตที่เป็น

ทั้งวิศวกร นักเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา ที่มีผลงานเขียนชื่อ “The Mind and Society” พาเรโต เสนอ

ว่า กลุ่มที่ครอบง�าในสังคมนั้น ไม่ได้เกิดจากผลผลิตของพลังทางเศรษฐกิจหรือพลังทางสังคม แต่เกิดขึ้นจาก

ตัวชนชั้นน�าที่มีคุณสมบัติของมนุษย์ทางด้านความสามารถและสัญชาติญาณ ในประเด็นที่เสนอดังกล่าวพา

เรโต เชื่อว่าอ�านาจของชนชั้นน�านั้น เกิดมาจากความเหมาะสมของผู้น�าที่มีคุณภาพทางจิตวิทยานอกจากนี้ยัง

เสนอแนวทางด้านจิตวิทยาตามความคิด เรื่อง “การหมุนเวียนของชนชั้นน�า” โดยเสนอว่า “มนุษย์จะมีการก

ระท�าผ่านอดุมการณ์และความเชือ่ในส่ิงทีม่คีณุค่าส�าหรบัตนเอง และสิง่เหล่านีจ้ะสร้างสญัชาตญิาตหิรอืสภาพ

จิต” ที่เรียกว่า “ส่วนตกค้าง” ที่สร้างพื้นฐานให้การกระท�าของมนุษย์ ในกรณีของข้อความที่ว่า ส่วนตกค้าง 

พาเรโต ได้น�าเอาความคิดของมาเคียเวลลี (Machiavelli) มาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งเป็นแบบเชิงจิตวิทยาได้

ออกเป็น 2 แบบ คือ สิงห์โต และ หมาป่า

สิงโตเป็นชนชั้นน�าที่แข็งแกร่ง ไม่คดโกง และอนุรักษ์นิยม ซึ่งผลงานเขียนของพาเรโตดังกล่าวเน้น

การอธิบายในเชิงจิตวิทยา (psychological approach) เป็นหลักในขณะท่ีมอสกา และมิเชลล์อาศัยปัจจัย

ด้านองค์กรเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ นอกจากนี้พาเรโต ซึ่งมีความเชื่อว่า ชนชั้นน�าเกิดขึ้นเพราะความ

สามารถของมนุษย์ในสังคมไม่เท่าเทียมกัน คนที่เหนือกว่าผู้อื่นทั้งในด้านวัตถุและด้านศีลธรรม จะขึ้นมาเป็น

ผู้ปกครองหรือชนช้ันน�า ทั้งนี้เน่ืองจากพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมมักจะเป็นไปตามอารมณ์มากกว่าเหตุผล 

สังคมจึงมีแต่ความวุ่นวายและการต่อสู้แย่งชิง ด้วยเหตุนี้ความจ�าเป็นที่จะต้องมีชนชั้นน�าเพื่อธ�ารงรักษาไว้

ซึ่งความเป็นระเบียบและเสถียรภาพของชุมชน ย่อมจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ในแง่ดังกล่าวตามทัศนะ

ของพาเรโต พฤติกรรมท่ีไร้เหตุผลของมนุษย์นั้นได้รับการก�าหนดโดยปัจจัยสองด้าน คือ ปัจจัยด้านความ

รู้สึกพื้นฐานที่มีการเปล่ียนแปลงได้ยาก และปัจจัยด้านหลักการที่มีอยู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

ดังนั้นปัจจัยแรก จึงมีอิทธิพลเหนือการกระท�าของมนุษย์มากที่สุด ส่วนปัจจัยหลัง มักจะถูกใช้เป็น

ข้ออ้างเพื่อปกปิดพฤติกรรมที่ขาดเหตุผล นอกจากนี้พาเรโต ยังได้มีการใช้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกพื้นฐาน

สองประเภท ได้แก่ สัญชาติญาณในการผสมผสานความคิด และการยึดม่ันในพวกของตน ในทัศนะของพา

เรโตเก่ียวกับความรู้สกึสองประเภท คอืคนทีม่ลีกัษณะเป็นประเภทแรก จะเป็นผู้ทีมี่สตปัิญญาและเล่ห์เหลีย่ม

แบบสุนัขจิ้งจอก ส่วนคนประเภทหลัง จะเป็นผู้ซ่ึงนิยมใช้ก�าลังแบบสิงโต 

ส่วนรูปแบบในการปกครองสังคมในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นอย่างใดมักขึ้นอยู่กับว่าคนประเภทไหน

ได้ขึ้นมาครอบครองอ�านาจในฐานะชนชั้นน�าทางการเมือง กล่าวคือหากชนชั้นน�าเป็นประเภท สุนัขจิ้งจอก  

ผู้ปกครองจะเน้นการใช้วาทะ อุดมการณ์ และนโยบายจูงใจให้ประชาชนยอมรับอ�านาจ แต่หากเป็นประเภท

สิงโต ก็จะถนัดในการแก้ปัญหาโดยใช้ก�าลังเพื่อสร้างความเป็นระเบียบในสังคม 
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7-50 การวิเคราะห์การเมือง

พาเรโต เห็นว่า ลักษณะชนช้ันน�าในทุกสังคมจะหมุนเวียนไปมาระหว่างคนสองประเภทนี้ สภาพที่

มีคนทั้งสองประเภท ประกอบข้ึนเป็นชนชั้นน�า จะด�ารงอยู่ได้เพียงชั่วคราว แต่ ในที่สุดแล้วก็จะกลับไปเป็น

ประเภทใดประเภทหน่ึงโดยส้ินเชิง จากกรณีดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า

ในกรณีของพาเรโต อ�านาจในสังคมกระจุกตัวอยู่ในมือของชนชั้นน�าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้น

มาครอบครองอ�านาจ คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีบทบาทส�าคัญในกิจกรรมของรัฐแต่อย่างใด ส�าหรับมอสกาแล้วไม่

ว่ารูปแบบของรัฐจะเป็นประชาธิปไตยเพียงใด คนกลุ่มน้อยท่ีมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรเท่านั้น จะเป็นผู้

ครอบครองอ�านาจในสังคม คนส่วนใหญ่ไม่สามารถปกครองตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดความสามารถใน

การรวมตัวกัน ชนชั้นน�าดังกล่าวซึ่งมอสกา เรียกว่า ชนชั้นปกครอง (The Ruling Class) มีอ�านาจเหนือ

มวลชนได้ ไม่ใช่จากการใช้ก�าลังเป็นหลัก แต่โดยอาศัยการรู้จักใช้ประโยชน์จากความมีอคติ การชอบโอ้อวด 

และการเห็นแก่ผลประโยชน์ของคนเหล่าน้ันให้เหมาะกับสถานการณ์ในสังคม 

ขณะเดียวกันมอสกา ตั้งข้อพิจารณาแล้วชนชั้นน�าโดยทั่วไปมักจะไม่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นนัก 

แต่จะมีการแยกตัวเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยภายในชนช้ันเดียวกัน และแย่งชิงอ�านาจรัฐระหว่างกัน ถึงแม ้

เป้าหมายหลักของคนพวกนี้คือ เกียรติยศ และอ�านาจ แต่พวกชนชั้นน�าเหล่านี้เขาก็ไม่เคยจะยอมรับอย่าง

เปิดเผย

นอกจากน้ีมอสกายังเชื่อด้วยว่าอ�านาจของชนชั้นน�า มาจากการมีความสามารถในการจัดตั้งที่เหนือ

กว่า และจากการมีบุคลากรที่มีความช�านาญในการท�าภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ที่ดีกว่า โดยได้เสนอความคิดใน

หนังสือที่มีชื่อ “The Ruling Class” ว่าคนส่วนน้อยท่ีมีการจัดตั้งองค์กรที่ดีจะปกครองคนส่วนมากท่ีไม่มี

การจัดตั้งองค์กร โดยผู้ที่มีชนชั้นที่เหนือกว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีอ�านาจในการตัดสินใจทางการเมือง ส่วน

ชนชั้นที่ต�่ากว่าจะมีบทบาทในการเป็นผู้น�าที่น้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของชนชั้นน�าทางการเมืองมักจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งเราสามารถเห็น 

ความแตกต่างดังกล่าวนี้ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชั้นน�ากับมวลชน โดยท�าการไปศึกษาได้จาก

อ�านาจทีม่ผีลบงัคบัใช้ และการสรรหาผูท้ีจ่ะเข้ามาเป็นชนชัน้น�า ในแง่ของหลกัการการศึกษารปูแบบของชนชัน้

น�าจากอ�านาจทีม่ผีลบงัคบัใช้นั้นสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากหลกั 2 หลกั คือ ระหว่างการใช้อ�านาจทีเ่ป็นเผดจ็การ

แบบอัตตาธิปไตย (autocratic principle) ที่มีการใช้อ�านาจจากชนชั้นน�าไปสู่มวลชน กับแบบเสรีนิยม 

(liberal principle) ที่มีการใช้อ�านาจจากทางมวลชนไปสู่ชนช้ันน�า

ความคิดของมอสกา (mosca) ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่า ได้มีอิทธิพลต่อโรเบริต์ มิเชลล์ (Rob-

ert Michels) นักสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ได้เสนอความคิดของเขาในหนังสือที่มีชื่อ 

“Political Parties” เกี่ยวกับเร่ือง กฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย (ron law of Oligarchy) ที่เนื้อหาสาระในเรื่อง

องค์กรที่มีความเป็น Bureaucracy โดยองค์การท่ีมีลักษณะดังกล่าว จะเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญส�าหรับสังคม

สมัยใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนสูง และภายใต้องค์กรที่มีลักษณะท่ีกล่าวมา มักจะมีโครงสร้างที่เป็น 

คณาธิปไตย (Olgarchy) เพราะจะมีเพียงคนกลุ่มน้อยจ�านวนจ�ากัดเท่านั้น ที่สามารถจะมีการบริหารจัดการ

องค์กรให้สนองตอบต่อคนในสังคมได้
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาองค์กรที่มีลักษณะมีความเป็น Bureaucracy ในฐานะที่เป็นการจัดตั้ง

องค์กรแบบหน่ึงนั้นมิเชลล์ มุ่งเน้นเพียงในขอบเขตของการศึกษาเฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้น โดยได้มีข้อ

สรุปว่า ภายใต้ขอบเขตนี้ผู้น�าของพรรค จะมีความได้เปรียบทางด้านการจัดองค์กรมากกว่าสมาชิกพรรคส่วน

ใหญ่ ทั้งน้ีประเด็นดังกล่าวมีข้อสังเกตว่า แม้การศึกษาของมิเชลล์จะค่อนข้างแคบ เพราะเป็นการศึกษาใน

ขอบเขตของพรรคการเมือง แต่ทฤษฎีของมิเชลล์ก็ได้รับความนิยมและน�าเอามาใช้ในการอธิบายการแจกแจง

อ�านาจในสังคมทั่วไป

จากที่กล่าวถึงทัศนะของมิเชลล์มาข้างต้น อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการที่เราจะเข้าใจการท�างานของ

ระบบสังคมและการเมือง จะต้องมีการศึกษาจากปรากฏการณ์ของการรวมตัวในรูปขององค์กร อย่างไรก็ตาม

ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นศาสนจักร หน่วยธุรกิจ สหภาพแรงงาน หรือแม้แต่รัฐ จ�าเป็นต้องมีผู้น�า แต่อ�านาจ

ในฐานะผู้น�า มักจะตกอยู่ในมือของคนส่วนน้อยเสมอ ถึงแม้ว่าสังคมนั้นจะเป็นประชาธิปไตยเพียงใดก็ตาม 

ทั้งนี้เน่ืองมาจากการด�าเนินงานขององค์กรมักเป็นกิจกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งมีแต่คนที่สนใจงานด้านนั้นเป็น

พิเศษ หรือมีความสามารถเป็นพิเศษในด้านนั้น เท่าน้ัน ที่จะเข้าไปควบคุมดูแลได้ ดังน้ันในทุกองค์กรทาง

สังคม จะมีคนเพียงไม่กี่คนขึ้นมาเป็นผู้น�า คนพวกน้ีจะเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่แต่เพียงในนาม ตามข้อ

เท็จจริงผู้น�าเหล่านี้ไม่เคยท�าหน้าที่ดังกล่าว เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือที่จะควบคุมคนพวกนี้ได้ แต่ใน

ทางตรงกันข้ามผู้น�าสามารถใช้อ�านาจและเคร่ืองมือต่าง ๆ ควบคุมประชาชนได้อย่างง่ายดาย นั่นหมายถึงว่า 

อ�านาจในสังคมตามความเป็นจริงจะต้องอยู่ในมือของผู้น�าเสมอ67

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการน�าเสนอทัศนะของมิลล์ แมกซ์เวเบอร์ พาเรโต มอสกา มิเชลล์ ที่

มีต่อชนชั้นน�านิยมในยุคคลาสิก ต่อไปผู้เขียนจะน�าเสนอแนวคิดของชนชั้นน�าในยุคใหม่ ในการศึกษาความ

สัมพันธ์เชิงนโยบายระหว่างรัฐบาลกับสังคมยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงแม้ว่าแนวคิดชนชั้นน�ายุคใหม่ 

จะมองเห็นความส�าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยเพ่ิมมากขึ้น แต่ตัวแบบชนชั้นน�าสมัยใหม่ ก็ยังคงเน้น

ลักษณะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นน�าหรือผู้ปกครองกับมวลชนหรือผู้ถูกปกครอง ที่ด�ารงอยู่อย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมและในความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับรัฐบาล หรือกล่าว

อีกนัยหนึ่งอย่างกระชับก็คือ ในภาพรวม ตัวแบบชนชั้นน�ายุคใหม่นี้ยังคงแสดงหรือสะท้อนหลักส�าคัญใน

แนวคิดชนชั้นน�า 2 ประการคือ 

ประการแรก ไม่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองหลัก หรือลักษณะการจัดองค์กรรัฐจะเป็นอย่างไร ทุก

สังคมจะสามารถแบ่งออกเป็นคนจ�านวนน้อยที่ปกครองกับคนจ�านวนมากที่ถูกปกครองเสมอ

ประการที่สอง ลักษณะและทิศทางความเป็นไปของสังคมสามารถเข้าใจได้จากสภาพขององค์

ประกอบ โครงสร้าง และความขัดแย้งของกลุ่มผู้ปกครอง 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีความเห็นพ้องต้องกันในภาพรวม แต่ประเด็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์

บทบาทชนชัน้น�า และทศันะต่อบทบาทดงักล่าวในหมู่นักทฤษฎีชนชัน้น�ากลบัแตกต่างกันไป โดยความแตกต่าง

ที่ปรากฏเห็นได้ชัดเจน จะเห็นได้จากกลุ่มความคิด 2 กลุ ่มคือ กลุ ่มที่เน้นศึกษาชนชั้นน�าในระบอบ 

 
67 อนสุรณ์ ลิม่มณ.ี (2542). รฐั สงัคม และการเปลีย่นแปลง: การพจิารณาในเชงิอ�านาจ นโยบาย และเครอืข่ายความสมัพนัธ์. 

กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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7-52 การวิเคราะห์การเมือง

ประชาธิปไตย (Democratic Elitism) กับและกลุ่มซึ่งเน้นการวิพากษ์ระบบชนชั้นน�าในสังคม (Redical 

Elitism)

ส�าหรับกลุ่มที่เน้นศึกษาชนชั้นน�าในระบอบประชาธิปไตย มุ่งอธิบายความส�าคัญและบทบาทของ

ชนชั้นน�าในสังคมประชาธิปไตย การศึกษาชนชั้นน�าในแง่นี้มีรากฐานหนึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ 

แมกซ์ เวเบอร์ และโจเซส ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter)68 ในต้นศตวรรษที่ 20 ในกรณีของเวเบอร์ 

นั้นมุ่งชี้ให้เห็นว่า การมีชนชั้นน�านั้นไม่จ�าเป็นจะต้องขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตย หากชนชั้นน�าเหล่านี้

ยอมรับในหลักการของการปกครองในระบบประชาธิปไตยและเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการดังกล่าว ผู้น�า

ที่ผ่านการต่อสู้ในการเลือกตั้งและรัฐสภา มักจะเป็นชนชั้นน�าทางการเมืองที่เข้มแข็งและสามารถป้องกันไม่

ให้ชนชั้นน�าในระบบราชการเข้ามาครอบง�าสังคมได้ 

ส่วนชมุปีเตอร์ นัน้มุง่เน้นการพจิารณาไประบอบประชาธิปไตยในแง่ทีเ่ป็นเครือ่งมือของสงัคมส�าหรบั

การคัดเลือกหรือกล่ันกรองชนชั้นน�าทางการเมือง (political filter) จากกลุ่มต่าง ๆ ในแง่ดังกล่าวการเลือก

ตั้งจึงเป็นเพียงกระบวนการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้ที่น�าทางการเมืองเพื่อสรรหาผู้ที่ท�าหน้าที่ในการตัดสินใจ

ทางการเมือง แทนที่จะปล่อยให้ชนชั้นน�ากลุ่มเดียวผูกขาดอ�านาจเท่านั้น

อย่างไรก็ตามนับต้ังแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เป็นต้นมา บทบาทของชนชั้นน�าในสังคม

ประชาธิปไตย ก็ยังเป็นประเด็นที่มีผู้ศึกษาอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากผลงานของนักวิชาการเช่น พาร์สัน 

(Parson) แอรอน (Aron) และไอสเซนต์แตดท์ (Eisenstadt) เป็นต้น นักวิชาการเหล่านี้บางคนได้มีความ

พยายามพัฒนาการศึกษาบทบาทชนชั้นน�าในสังคมประชาธิปไตยโดยการหันมาพิจารณาความเป็นอิสระใน

ตัวเองและอ�านาจต่อรองของบรรดาชนช้ันน�าและชนชั้นน�าระดับรอง (Sub-Elite) ที่อยู่ในกลุ่มต่าง ในฐานะ

ที่เป็นกลไกที่ช่วยให้กระบวนการและหลักการประชาธิปไตยสามารถด�ารงหรือคงอยู่ได้

ในอีกด้านหน่ึงกลุ่มซึ่งเน้นวิพากษ์ระบบชนช้ันน�าในสังคมกลุ่มนี้มักเน้นในการศึกษาบทบาทของ

ชนชั้นน�าในการครอบง�าสังคมทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นใน

สหรัฐอเมริกาโดยนักวิพากษ์สังคมและนักวิชาการ เช่น เจมส์ เบอร์นแฮม (James Burnham) ซี ไรท์ มิลล์ 

(C. Wright Mill) และฟรอยด์ ฮันเตอร์ (Floyd Hunter) โดยในกรณีของเบอร์น ได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มี

อ�านาจในสังคมสมัยใหม่คือ ชนชั้นน�าที่ควบคุมองค์กรทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะองค์กรทั้งทางเศรษฐกิจและ

การเมืองถือเป็นแหล่งที่มาที่แท้จริงของอ�านาจอย่างเป็นทางการ ในกรณีของมิลล์ ได้ท�าการศึกษาชนชั้นน�าผู้

มีอ�านาจ (power elite) ในสังคมเยอรมนี ได้แก่ กลุ่มคนในต�าแหน่งส�าคัญหรือวงการคนชั้นสูงทางธุรกิจ 

การเมือง และการทหาร ซึ่งมีอ�านาจตัดสินใจในประเด็นหลักของสังคม และมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างใกล้

ชิด ส่วนกรณีของฮันเตอร์ พยายามพิสูจน์ว่า อ�านาจในชุมชน เช่น ท่ีแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย มักจะกระจุก

ตัวอยู่ในมือของชนชั้นน�าทางธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์บทบาทของชนช้ันน�าในสังคมของกลุ่มนี้ มุ่งแสดงหรือสะท้อนให้เห็นว่า 

สังคมที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกานั้น หาได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ ทั้งนี้เพราะอ�านาจ

ในสังคมสหรัฐอเมริกาไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมกัน หากแต่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นน�าตามล�าพัง ไม่

68 เพิ่งอ้าง. น. 69.
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7-53แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ว่าการศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นน�านั้นจะเน้นหนักไปในทิศทางใด สิ่งท่ีเห็นได้อย่างชัดแจ้งในตัวแบบนี้ก็คือ การ

ตัดสินใจก�าหนดนโยบายของมารัฐในระดับต่าง ๆ มักถูกครอบง�าโดยอ�านาจของชนชั้นน�าทั้งสิ้น เพราะชนช้ัน

น�าส่วนใหญ่มกัควบคมุองค์กรหลักทัง้หลายในสังคมและครอบครองทรพัยากร ซึง่เป็นฐานและทีม่าของอ�านาจ

นอกจากน้ันชนชั้นน�าแต่ละฝ่าย ยังมีเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่ ด้วยเหตุที่

สังคมสมัยใหม่ ตกอยู่ใต้การครอบง�าขององค์กร ของคนจ�านวนน้อยเหล่านี้ จึงมีอ�านาจเหนือสังคมและ

สามารถใช้อ�านาจดังกล่าวในการก�าหนดโครงสร้างและมีอิทธิพลเหนือนโยบายของรัฐได้อย่างง่ายดาย ด้วย

สภาพของรัฐที่มีฐานะเป็นองค์กรส�าคัญที่ผูกขาดอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ

ชนชั้นน�าทางการเมืองและระบบราชการ ดังนั้นการผลักดันนโยบายของรัฐโดยอาศัยอ�านาจที่มีอยู่ในสังคม

และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นน�าในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และระบบราชการ จึงเป็นสิ่งที่ชนชั้น

น�าสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

หลังจากนี้แนวคิดทฤษฎีชนชั้นแบบคลาสสิกก็ได้รับการเข้ามาแทนที่โดย แนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าแท้ 

ที่ถือเป็นแนวทางที่ได้รับการจัดประเภทให้เกิดขึ้นโดยไมเคิล มานน์ (Michael Mann)69 แต่ชนชั้นน�าแท้อาจ

มีการเรียกชื่อที่มีความแตกต่างกันไป เช่น ผู้บริหารจัดการรัฐ (State Manager) ตัวส�าหรับเนื้อหาสาระของ

แนวคิดทฤษฎีนี้มักจะเก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีรัฐนิยม ในเง่ดังกล่าวพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีนี้จึงมี

ทีม่าพร้อมกนักบักระแสการน�ารฐักลับเข้ามาสูก่ารศกึษาในทฤษฎสีงัคมการเมอืง หรอืกระแสการศกึษาอ�านาจ

ที่รวมศูนย์อยู่ท่ีรัฐ ซ่ึงได้รับการจุดประกายโดยพวกรัฐนิยม เช่น สคอปโพล และนอร์ดลิงเจอร์ ในทศวรรษ

ที่ 1980 แต่แนวทางชนชั้นน�าแท้ก็ได้มีการแตกแขนงออกมา โดยมุ่งเน้นการให้ความส�าคัญกับการแจกแจง

อ�านาจผ่านชนชั้นน�าของรัฐที่มีต่อสังคม ดังน้ันรัฐตามแนวคิดนี้ จะมีลักษณะเป็นตัว

แสดงมากกว่าเป็นสถานที่ที่ให้คนมาแสดงบทบาทและตัวแสดงนี้ก็คือชนชั้นทางการเมืองเจสสอฟ 

(Jessop) เองก็ได้ให้ความคิดในท�านองเดียวกับมานน์ ว่ากระแสการน�ารัฐกลับเข้ามานี้มีจุดเน้นในอิสระของ

รัฐ 2 แบบ คือ 1) อิสระของผู้จัดการรัฐ ที่จะใช้อ�านาจเป็นอิสระจากพลังทางสังคม 2) พลังของรัฐในลักษณะ

ที่เป็น อ�านาจแบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นพลังทางสถาบันของรัฐที่จะใช้อ�านาจของตนไปยังส่วนอื่น ๆ ใน

สังคม ซึ่งแบบแรกนั้นก็คือทฤษฎีชนชั้นน�าแท้และแบบท่ีสองก็คือทฤษฎีรัฐนิยมนั่นเอง

ผู้ที่เสนอแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าแท้ในช่วงแรก ได้แก่ อิลิค นอร์ดดิงเจอร์ (Eric Nordinger) โดย

นอร์ดดิงเจอร์ ได้เสนอรัฐในความหมายเดียวกันกับของเวเบอร์ว่าคือ ปัจเจกบุคคลจ�านวนหนึ่ง และเป็นคน

พวกนี้เท่าน้ัน ที่เข้ามามีต�าแหน่งในรัฐและมีอ�านาจบังคับใช้ในสังคม กล่าวคือจะมีเพียงคนจ�านวนจ�ากัดนี้

เท่าน้ัน ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจให้แก่สังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ บรรดานักคิดในส�านักคิดนี้ก็ได้แก่ เช่น 

เครสเนอ (Krasner) เลวี (Levi) ไกเชอร์ (Kiser) เฮคเตอร์ (Hechter) และพอกกี (Poggi) ที่ท�าการเสนอ

ว่ารัฐคือตัวแสดงในตัวมันเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับใคร โดยรัฐจะเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผลและมีความเป็นเอกภาพ

ที่หนึง่เดียว ที่ท�าการต่อสู่เพื่อผลประโยชน์ของตน และจะเป็นผู้ปกครองที่จะท�าการปกครองเพื่อผลประโยชน์

ต่อตนเอง

69  เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. อ้างแล้ว. น. 121-127.
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จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงพัฒนาการของทฤษฎีชนชั้นน�าทางการเมืองทั้งแบบคลาสสิกและในช่วงหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 น่ันกแ็นวคดิทฤษฎีชนชัน้แท้หรอืแนวคดิทฤษฎชีนชัน้น�ายคุใหม่ ได้สะท้อนหรอืได้แสดง

ให้เห็นจุดยืนและจุดร่วมที่ชัดเจนของทฤษฎีชนชั้นน�าทางการเมืองทั้งหมดว่า ในสังคมจะมีคนกลุ่มน้อย ซึ่ง

ก็คือผู้ปกครองเท่านั้นท่ีอยู่ในชั้นทางสังคมที่เหนือกว่า และคนเหล่านี้จะมีความเป็นอิสระสูงในการท�าการ

ปกครอง และท�าการตัดสินใจเรื่องส�าคัญ ๆ ให้แก่คนในสังคม ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวชนชั้นน�านี้เอง 

อย่างไรก็ตาม แนวทฤษฎีเหล่าน้ี ยังมีความแตกต่างในการให้ค�าอธิบายที่มาของการแจกแจงอ�านาจในสังคม 

โดยแนวทางชนชั้นน�าคลาสสิกทั้งสองทฤษฎีจะเห็นว่าแหล่งอ�านาจของตัวชนชั้นน�ามาจากประชาสังคม เพราะ

การข้ึนและลงของชนชั้นน�าและการก่อตัวของพวกต่อต้านชนชั้นน�าท่ีจะขึ้นมาเป็นชนชั้นน�าแทนนั้น เป็นกระ

บวนการที่เกิดขึ้นในภาคประชาสังคมก่อนที่ชนชั้นน้ันจะขึ้นมากุมอ�านาจรัฐ และตัวชนชั้นน�าเองก็จะมีความ

สามารถของตนเอง เช่น ในด้านการจัดตั้งองค์กรหรือในการมีจิตวิทยาแบบ สิงโตและหมาป่า ดังน้ันที่มาของ

อ�านาจของชนชั้นน�าจึงมาจากตัวมนุษย์หรือชนช้ันน�าที่อยู่ในประชาสังคมน้ัน ๆ

ส่วนแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกว่า แนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�ายุค

ใหม่จะให้ความส�าคัญกับแหล่งอ�านาจที่มาจากตัวรัฐ โดยในแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าเชิงสถาบัน เห็นว่าที่มา

ของอ�านาจของชนชั้นน�ามาจากต�าแหน่งที่พวกนี้ได้มา อ�านาจของชนชั้นน�าไม่ได้มาจากตัวชนชั้นน�าเอง เหมือน

พวกชนชั้นน�าในยุคคลาสสิก ในด้านของแนวคิดทฤษีชนชั้นน�าแท้ (หรือแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าในยุคใหม่) ก็

เช่นกัน เพราะอ�านาจของชนชั้นน�าน้ันมาจากอ�านาจทางโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในเชิงสถาบันที่ชนชั้นน�าด�ารง

อยู่ และมาจากการที่สังคมเองต้องยอมให้ชนชั้นน�าเหล่าน้ีมีบทบาทในเชิงภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 

ดังนั้นการแจกแจงอ�านาจจะแพร่กระจายจากตัวจากรัฐออกมา ไม่ใช่แผ่กระจายเข้าไปในตัวรัฐเหมือนของ

พวกพหุนิยมและมาร์กซิสต์70

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 เรื่องที่ 7.2.2

70  เพิ่งอ้าง.
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เรื่องที่ 7.2.3 สังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม 

หากพจิารณาสังคมวิทยาการเมืองตามแนวคิดของกลุม่ทฤษฎพีหนุยิมทีไ่ด้รบัการพฒันามาจากหลาย

กระแสความคิด ซ่ึงต่อต้านทฤษฎีอ�านาจของรัฐที่ละเลยหรือมองข้ามสิทธิผลประโยชน์ และความส�าเร็จของ

กลุ่ม องค์กร หรือสมาคมต่าง ๆ ในสังคมที่มีบทบาทและความส�าคัญไม่น้อยไปกว่ารัฐ

ดงันัน้แนวคดิของทฤษฎนีี ้จงึขดัแย้งกบัความเป็นจรงิ และควรจะได้รบัการยกเลกิไป นัน่คอื กระแส

ความคิดทฤษฎีแบบพหุนิยมที่แนวความคิดทฤษฎีเห็นว่า ในสังคมสมัยใหม่นั้น อ�านาจหาได้กระจุกตัวอยู่ใน

มือของผู้กุมอ�านาจรัฐแต่เพียงล�าพังไม่ หากกลับกระจัดกระจายอยู่ในสถาบัน องค์การ และกลุ่มต่าง ๆ ใน

สังคมด้วยเหมือนกัน ดังนั้นสถาบัน องค์การ และกลุ่มหลากหลายเหล่านี้ จึงควรจะมีส่วนร่วมในการก�าหนด

ทศิทางของสงัคมและควบคมุบทบาทของรัฐ ในแง่รากฐานทีม่าของแนวคดิทฤษฎนีี ้กล่าวกนัว่า แนวคดิทฤษฎี

แบบพหุนิยมได้รับเอาแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจรัฐท่ีจ�ากัด และการปกครองโดยการยินยอมของประชาชนมา

จากล็อค (Loekc) รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแบ่งแยกอ�านาจจากมองเตสกิเออ (Montesquieu) 

รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มในการป้องกันการใช้อ�านาจเผด็จการของรัฐจาก

ทอคเคอวิลล์(Tocqueville) รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจไปสู่คนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อปกป้อง

สิทธิของปัจเจกชน และคนกลุ่มน้อยในสังคมของแฮมมิลตัน (Hamilton) 

อย่างไรก็ดี ตัวแนวคิดทฤษฎีแบบพหุนิยมโดยตรง จะเห็นได้จากความคิดของบรรดานักวิชาการใน

ศตวรรษที่ 20 เช่น ฟิกกิสส์ (Figgiss) ลินค์เซย์ (Lindsay) บาร์เกอร์ (Barker) และโดยเฉพาะอย่างย่ิงดูกัต 

(Duguit) ในฝรัง่เศส และลาสกี ้(Laski) ในองักฤษ แต่แนวคดิทฤษฎนีีก้ลบัเฟ่ืองฟใูนสหรฐัอเมรกิา จนกลาย

เป็นตัวแบบหลักในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม71

โดยในผลงานเขียนของดูกัต นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1913 ได้

วพิากษ์วจิารณ์หลกัการพืน้ฐานสองประการของแนวคดิทฤษฎอี�านาจอธปิไตยของรฐั คอื หลกัความสอดคล้อง

กันระหว่างรัฐกับชาติ และหลักอ�านาจอธิปไตยท่ีแบ่งแยกมิได้ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะรัฐจ�านวนมาก

ประกอบขึ้นจากคนหลายเช้ือชาติรัฐจึงไม่จ�าเป็นต้องเป็นตัวเเทนของชาติ และแนวคิดเรื่องอ�านาจอธิปไตยที่

แบ่งแยกมิได้ก็ขัดกับระบบสหพันธรัฐ และการกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในยุคปัจจุบัน 

ส�าหรับผลงานลาสกี้ นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษ มีผลงานอยู่สองชิ้น ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ใน

ปี 1916 และ 1925 ตามล�าดับ นอกจากจะท�าการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเอกนิยม และยืนยันถึงความถูกต้อง

ของทัศนะแบบพหุนิยมแล้ว ลาสกี้ ยังช้ีให้เห็นสภาพและภาระหน้าท่ีของรัฐว่า ไม่มีอะไรแตกต่างจากกลุ่มใน

สังคมมากนัก 

71  อนุสรณ์ ลิ่มมณี. อ้างแล้ว. น. 54.
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กล่าวคือในความเห็นของลาสกี้ เห็นว่าอ�านาจในสังคมตามความเป็นจริง ไม่ได้อยู่ที่รัฐเพียงแห่ง

เดียว แต่จะกระจัดกระจายอยู่ตามกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงมีผลประโยชน์ความเชี่ยวชาญ หรือภาระหน้าที่ในด้านใด

ด้านหนึ่ง เช่น สังคม ศาสนจักร และสหภาพแรงงาน เป็นต้น

ดังน้ัน รัฐจึงเป็นสมาคมหนึ่งในบรรดาสมาคมทั้งหลายในสังคม เพียงแต่มีลักษณะที่โดดเด่นกว่า

สมาคม อื่น ๆ เท่าน้ัน และลักษณะเฉพาะดังกล่าวของรัฐก็เป็นผลมาจากการยอมรับของสังคม หาได้เกิดจาก

ก�าลังอ�านาจแต่ประการใด ไม่72

ในกรณีของแนวคิดพหุนิยมแบบอเมริกัน ผู้ที่พยายามชี้ให้เห็นลักษณะของพหุนิยมแบบนี้อย่าง

ชัดเจนคือโรเบิร์ต ดาห์ล (Robert Dahl) เห็นว่า พหุนิยมแบบอเมริกันมีความเชื่อเบื้องต้นอยู่ว่าสังคมมีหลาย

ศูนย์อ�านาจ และไม่มีศูนย์อ�านาจใดมีหรือสามารถมีอ�านาจอธิปไตยเพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่าประชาชนจะเป็น 

ผู้มีอ�านาจอธิปไตยโดยชอบธรรมก็ตาม ประชาชนแต่ละส่วนในสังคมก็ไม่ควรมีอ�านาจอธิปไตยอย่างเต็มที่

ส�าหรับในทัศนะของดาห์ล เห็นว่าการกระจายตัวของอ�านาจ จะท�าให้มีการถ่วงดุลกัน อันจะเป็นการ

ช่วยให้สังคมสามารถลดความรุนแรงของการใช้อ�านาจ แสวงหาความยินยอมพร้อมใจได้ง่าย และหากจะมี

การยุติข้อขัดแย้งก็สามารถยุติข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี เพราะคนแต่ละกลุ่ม มีโอกาสคัดค้านสิ่งที่ตนพวกตน

ไม่เห็นด้วย นอกจากน้ันการเจรจาต่อรองระหว่างศูนย์อ�านาจต่าง ๆ ในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็มี

ส่วนส�าคัญที่จะท�าให้บรรดาพลเมืองและผู้น�าสามารถจัดการกับข้อขัดแย้งได้เป็นอย่างดี ที่จะเป็นประโยชน์

แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง73

นอกจากนี้ดาห์ลยังมีความเชื่อว่า อ�านาจทางการเมืองนั้น มีลักษณะหลากหลายผู้น�าเองก็มีมากมาย

หลากหลายพวก และแต่ละพวกก็มีเป้าหมายที่ผิดแผกแตกต่างกันไปกล่าวคือ มีทรัพยากรของตนเอง และ

รวมทั้งมีความเป็นอิสระต่อกัน ในสภาพเช่นนี้ ย่อมไม่มีผู้น�าคนใดหรือกลุ่มใดที่มีอ�านาจทั้งหมดมารวมตัว

กันอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ตลอดรวมทั้งมีอ�านาจมากพอที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิง เพราะ

ฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาจึงเป็นผลจากการตกลงหรือข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างผู้น�ากลุ่มต่าง ๆ 

ที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน 

ในแง่ความสัมพันธ์เชิงนโยบายระหว่างรัฐบาลกับคนกลุ่มต่าง ๆ ดาห์ลได้ช้ีให้เห็นว่า รัฐบาลมีฐานะ

เป็นเป้าหมายในการใช้อิทธิพลผลักดันของคนในสังคม ทั้งน้ีเนื่องมาจากรัฐมีอ�านาจมากเป็นพิเศษ การมี

อิทธิพลเหนือการท�างานของรัฐบาลก็คือ การมีอิทธิพลต่อวิธีการท่ีรัฐบาลใช้ในการผลักดัน บังคับ และลงโทษ

ผู้คนในสังคม สมรรถภาพของรัฐบาล ในการด�าเนินการเรื่องราวทั้งหลายทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย 

ตลอดจนความสามารถของรัฐบาลในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ อภิสิทธิ์ ความมั่งคั่ง และอ�านาจใน

สังคม74

ในตัวแบบหรือแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมมักมีการแสดงออกใน

ลักษณะที่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมต่างมีบทบาทในการควบคุม และผลักดันการตัดสินใจของรัฐผ่าน 

 
72 เพิ่งอ้าง. น. 54.
73 เพิ่งอ้าง. น. 55.
74 เพิ่งอ้าง. น. 55.
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7-57แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

สถาบัน และกระบวนการทางการเมือง การบริหาร และสังคม เช่น ในกรณีของพรรคการเมือง รัฐสภา คณะ

รัฐมนตรี ระบบราชการ และส่ือมวลชน เป็นต้น หากตัวแบบหรือแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม รัฐและรัฐบาลก็คือ

สิ่งเดี่ยวกัน และเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการก�าหนดนโยบายและตัดสินใจใน

ประเด็นปัญหาทางการเมืองให้แก่สังคม ฐานะของรัฐในสังคมจึงเป็นเพียงกลุ่มหรือสมาคมอย่างหน่ึงที่ไม่มี

ความแตกต่างไปจากบรรดากลุ่มที่จ�านวนมากมายและมีความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคม ดังน้ันประชาชนจึง

ไม่จ�าเป็นจะต้องเช่ือฟังรัฐในทุกกรณีหรือยอมรับอ�านาจรัฐในทุกเรื่อง

ส�าหรับสังคมน้ันจะประกอบขึ้นด้วยเครือข่ายของกลุ่มอิทธิพล หรือองค์กรผลประโยชน์จ�านวน

มากมาย เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ องค์กรประชาชน และชมรมด้านวัฒนธรรม เป็นต้น โดยแต่ละ

องค์กร สถาบันหรือกลุ่มจะมีฐานอ�านาจของตนเอง ซึ่งท�าให้สามารถด�าเนินงานอย่างเป็นอิสระจากการ

แทรกแซงของรัฐบาล สถาบัน องค์กร กลุ่มเหล่านี้ โดยทั่วไปมักมีฐานะเป็นองค์กรที่เป็นตัวกลาง (interme-

diary organizations) ที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนในสังคมกับรัฐบาลเข้าด้วยกัน ในแง่ของหลักการกลุ่ม

ทั้งหลายที่สามารถด�ารงสถานะของแหล่งอ�านาจอิสระในสังคมได้ จะต้องเป็นกลุ่มซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน

โดยสมัครใจในหมู่ของผู้ที่มีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน โดยมีสภาพเป็นองค์กรเอกชนหรือไม่ได้

เป็นองค์กรทางการของรัฐ

อย่างไรก็ดีเนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมเฉพาะด้าน ในแง่ดังกล่าวประชาชนแต่ละคนจึงมักจะ

เป็นสมาชิกหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน และโดยทั่วไปกิจกรรมของกลุ่มทั้งหลายมักจะมีการพึ่งพาอาศัยหรือ

เชื่อมโยงกันในทางใดทางหน่ึง 

โดยกลุ่มเหล่าน้ีจะยอมรับกฎเกณฑ์ในการแก้ไขข้อขัดแย้งและตัดสินใจในการแสวงหาข้อยุติร่วม

กัน ท�าให้ผลที่ตามมาก็คือไม่มีกลุ่มใดมีอ�านาจครอบง�าสังคมเพียงกลุ่มเดียว และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม

สามารถหาทางเจรจาประนีประนอมระหว่างกันได้ ถึงแม้ว่าบางกลุ่มในสังคม เช่น พรรคการเมือง และกลุ่ม

ที่รณรงค์เพื่อเป้าหมายทางการเมือง75 ก็อาจจะเข้าไปเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างต่อเน่ือง กลุ่มส่วนใหญ่ใน

สังคมจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองเพียงครั้งคราว เพื่อปกป้องหรือเรียกร้องผลประโยชน์ของตนเท่านั้น ตาม

ตัวแบบหรือแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม กระบวนการผลักดันนโยบายของรัฐโดยกลุ่มมีอยู่สองรูปแบบ กล่าวคือ 

รูปแบบแรก ได้แก่ กระบวนการระดมพลงัสมาชกิ (mobilization process) และรปูทีส่อง ได้แก่ กระบวนการ

ท�าหน้าที่เป็นตัวกลาง76

รูปแบบแรก ถือเป็นรูปแบบในกรณีที่กลุ่มไม่ได้มีบทบาททางการเมืองโดยตรง ส่วนใหญ่จะท�าหน้าที่

กระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนหันมาสนใจกิจกรรมและความเป็นไปทางการเมือง โดยการให้ค�าแนะน�าและให้

ความรู้ ตลอดจนชี้ช่องทางในการผลักดันนโยบายหรือเรียกร้องต่อรัฐ 

รูปแบบที่สอง คือ กระบวนการที่กลุ่มผลประโยชน์แสดงบทบาทตัวกลางระหว่างกลุ่มปัจเจกบุคคล

กับรัฐบาล โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร ขณะเดียวกันท�าหน้าที่ในการเสนอช่องทางท่ีจะเรียกร้องต่อรัฐบาลหรือ

ผลักดันนโยบายรัฐให้แก่สมาชิก และในขณะเดียวกันก็ให้ข่าวสารแก่รัฐบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์และความ

ต้องการของประชาชนในสังคม

75 เพิ่งอ้าง. น. 56.
76 เพิ่งอ้าง. 
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7-58 การวิเคราะห์การเมือง

ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มหลากหลายในการก�าหนดนโยบายน้ันถึงแม้ตัวแบบหรือ

แนวคิดทฤษฎีพหุนิยมจะมุ่งเน้นบทบาทน�าของกลุ่มต่าง ๆ ในการผลักดันทิศทางของ นโยบายรัฐอยู่เสมอ77

แต่ในแวดวงวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีพหุนิยมกลับมีทัศนะเกี่ยวกับบทบาทรัฐในกระบวนการ

ก�าหนดนโยบายท่ีมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้ง ดันลีฟว่ี (Dunleavy) และโอเลียร์รี่ 

(O'Leary) ได้ชี้ให้เห็นรูปแบบตลอดจนบทบาทรัฐในผลงานเขียนทางด้านแนวคิดทฤษฎีพหุนิยมทั้งหลายว่า

มีความผิดแผกแตกต่างกันไปถึง 3 ลักษณะ คือ รัฐที่เป็นเหมือนเครื่องชี้ทิศทางลม รัฐที่เป็นกลาง และรัฐ

นายหน้า78

รปูแบบแรก รฐัในสงัคมพหนุยิมจะท�าหน้าทีเ่หมอืนกบัเครือ่งบนัทกึข้อเรยีกร้องของกลุม่ต่าง ๆ และ

ตัดสินใจก�าหนดนโยบายเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเหล่านั้นตามพลังกดดันและอ�านาจต่อรองของกลุ่ม 

นั่นคือนโยบายของรัฐจะมีทิศทางและเนื้อหาที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงมากกว่าคนกลุ่ม

อื่นที่มีอิทธิพลต�่า ในสภาพดังกล่าว รัฐไม่ได้ลักษณะที่แตกต่างไปจากเครื่องชี้ทิศทางลม ซึ่งลูกศรจะชี้ไปใน

ทิศทางที่ลมพัดแรงที่สุดเสมอ รัฐจึงไม่เป็นกลางแบบคนที่เป็นกลาง หากแต่เป็นกลางในลักษณะที่คนกลุ่ม

ใดทีม่อี�านาจกส็ามารถผลักดันให้ก�าหนดนโยบายเป็นไปตามความต้องการของตนได้ ในข้อขดัแย้งเชงินโยบาย

แต่ละเร่ือง องค์กรของรัฐและรัฐบาลตามรูปแบบนี้พร้อมจะเข้าข้างกลุ่มที่มีอ�านาจผลักดันสูงสุดในประเด็น

นัน้ ในแง่ดงักล่าวรฐัซึง่มีหน้าทีร่บัเอาข้อเรยีกร้องของคนกลุม่น้ีมาด�าเนินการตามกระบวนการก�าหนดนโยบาย 

โดยไม่ได้มีบทบาทหลักในการก�าหนดเนื้อหาและทิศทางแต่อย่างใด

รูปแบบท่ีสอง เห็นว่ารัฐมีฐานะเป็นกลางจริง ๆ ทั้งนี้เพราะบทบาทส�าคัญของรัฐในสังคมคือ การ

เป็นผู้คอยไกล่เกลี่ย ถ่วงดุล และประสานข้อขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของ

สังคมโดยส่วนรวม สภาพของรัฐจึงเป็นเหมือนกรรมการตัดสินชี้ขาดในเกมกีฬาทั้งหลาย ทั้งนี้เนื่องมาจาก

องค์ของรัฐไม่เพียงแต่จะท�าหน้าที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มที่มีชัยชนะในการผลักดันนโยบายของรัฐ

เท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทในการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ในการแข่งขันและช่วงชิงผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม

ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมอีกด้วย 

ดังนั้นในกระบวนการการก�าหนดนโยบาย ถึงแม้ว่าทิศทางและเนื้อหาของนโยบายรัฐ จะตอบสนอง

ต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มที่มีอ�านาจผลักดันสูงสุดก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกันรัฐยังคงจะต้องดูแลไม่ให้นโยบาย

นั้นล่วงละเมิดสิทธิของคนกลุ่มอื่น ด้วยการตีความ โดยจะต้องมีการชั่งน�้าหนัก และใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าว ตลอดจน และตัดสินใจก�าหนดนโยบายโดยค�านึงถึงความสอดคล้องและผล

ดีต่อระบอบประชาธิปไตยด้วย

รปูแบบสดุท้าย มกัจะแสดงบทบาทในการก�าหนดนโยบายเหมือนกบัเป็นนายหน้าหรอืพ่อค้าคนกลาง

ที่คอยแสวงหาก�าไรจากการซื้อขาย รัฐในแง่นี้ไม่ได้เป็นกลาง แต่เป็นนายหน้าทางการเมืองที่มีผลประโยชน์

ของตนเอง นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีฐานะเป็นเพียงกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทน�าใน

การก�าหนดนโยบาย

77 เพิ่งอ้าง. น. 57.
78 เพิ่งอ้าง. 
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7-59แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เพราะฉะนั้นนโยบายรัฐที่ออกมา จึงเป็นผลลัพธ์จากกิจกรรมการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผล

ประโยชน์ต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายในรัฐ ในการก�าหนดนโยบายแต่ละด้าน รัฐบาลและองค์กรของรัฐซ่ึงมี

ผลประโยชน์และความต้องการของตนอยู ่มกัจะพยายามผลกัดันและผสมผสานผลประโยชน์ของกลุม่ทีเ่รยีก

ร้องต่อรัฐให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มตนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ นานาประการ เช่น การใช้การ

ชี้แจง ชักจูง หรือข่มขู่ให้กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของตน หรือการพยายามแสวง

ประโยชน์จากข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มในสังคมโดยเข้าข้างกลุ่มที่มีความต้องการเหมือนกับฝ่ายตน หรือการ

ผลกัภาระความรบัผิดชอบในการตดัสนิใจในกรณีทีข้่อเรยีกร้องขดัแย้งกบัผลประโยชน์ทีม่อียูข่องตน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามไม่ว่าบทบาทรัฐในการก�าหนดนโยบายจะมีมากน้อยเพียงใดและรัฐจะเป็นกลางมาก

น้อยเพียงใด จะเห็นได้ว่า ตัวแบบแนวคิดทฤษฎีพหุนิยมเน้นบทบาทน�าของกลุ่มในการก�าหนดทิศทางและ

นโยบายรัฐในสังคมเสมอ ความแตกต่างระหว่างแนวทางในการอธิบายต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแตกต่างในระดับ

การครอบง�าที่กลุ่มมีเหนือนโยบายของรัฐ และการน�าเอารัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ของรัฐเข้ามาร่วมพิจารณา

ก็เข้ามาร่วมพิจารณาในฐานะกลุ่มผลประโยชน์หรือไม่เท่านั้นในแง่ดังกล่าวการเคลื่อนตัวจากแนวคิดทฤษฎี

พหุนิยมคลาสสิกเข้ามาสู่แนวคิดทฤษฎีพหุนิยมใหม่ ได้แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาบรรจบเข้าหากันกับแนวคิด

ทฤษฎีของกลุ่มมาร์กซิสต์ และชนชั้นน�านิยม กล่าวคือ จากเดิมนั้นเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดทฤษฎีพหุนิยม

คลาสสิก ชนชั้นน�าทางการเมืองคลาสสิก และมาร์กซิสต์คลาสสิก (ที่มีลักษณะความคิดใกล้เคียงกันกับ มาร์

กซสิต์เชงิเครือ่งมอื) อาจจะมคีวามขดแัย้งระหว่างกนัอย่างมากในเรือ่งของแก่นหรอืสาระเกีย่วกบัการวเิคราะห์ 

โดยแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าคลาสสิกจะท�าประกาศถึงความเป็นอิสระของผู้ปกครองและจะโต้แย้งทางด้าน

แนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสต์ว่า การที่พวกมาร์กซิสต์เน้นแก่นในการวิเคราะห์ที่การขับเคลื่อนโดยพลังทาง

เศรษฐกิจที่ท�าให้เกิดชนชั้นนั้น ดูจะเป็นการละเลยความเป็นจริงที่ว่า มวลชนส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาต่อความ

สามารถในการจัดตั้งองค์กรและสมรรถนะทางจิตวิทยาของ ชนช้ันน�า ซึ่งปัจจัยนี้ต่างหากที่ได้ท�าให้เกิดชนชั้น

ที่เหนือกว่าขึ้นในสังคม

ดังนั้นการปฏิวัติทางชนชั้นตามแนวทางมาร์กซิสต์จะไม่สร้างสังคมที่ปราศจากชนชั้นข้ึน หากแต่จะ

เพียงสร้างผู้ปกครองกลุ่มใหม่ขึ้นมาเท่าน้ัน79

ในขณะเดียวกันชนชั้นน�าคลาสสิก ก็เห็นด้วยกับแนวทางมาร์กซิสต์ ในการวิพากษ์วิจารณ์พวก

เสรีนิยม (ซึ่งมีความคิดคล้ายคลึงกันกับของกลุ่มแนวคิดทฤษฎีพหุนิยมคลาสสิก) ว่า ประชาธิปไตยแบบผู้

แทนนั้นไม่สามารถที่จะท�าให้เกิดสังคมที่คนส่วนใหญ่มีพลัง ในแง่ดังกล่าวสิ่งที่พวกเสรีนิยมเสนอ จึงเป็น

เพียงการใช้วิธี คัดสรรแบบใหม่ที่จะเลือกผู้ปกครองและเป็นการใช้หน้ากากปิดบังไม่ให้มวลชนเห็นผู้ท่ีจะขึ้น

มาเป็นชนชั้นปกครองใหม่ ซ่ึงก็คือชนชั้นกระฎุมพีน่ันเอง80

ทางด้านของมาร์กซิสต์ ก็ได้ยืนยันว่าแก่นของการวิเคราะห์นั้น ควรจะอยู่ที่แรงขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจที่ก�าหนดความสัมพันธ์ทางชนชั้น และพลังทางการเมืองของชนชั้นท่ีเหนือกว่าก็ไม่ได้เป็นอิสระจาก

พลังทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ท�าการวิพากษ์วิจารณ์พวกแนวคิดทฤษฎีพหุนิยมคลาสสิกว่า การ

79  Beetham, and Petrie. op.cit. p. 109.; Dunleavy. And O’Leary. Op.cit. pp. 138–140.

80  Ibid .
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7-60 การวิเคราะห์การเมือง

จัดองค์กรทางสังคมมักจะเป็นแบบชนชั้นในแนวตั้งหรือในแนวดิ่ง ไม่ใช่ในแนวราบท่ีมีความเสมอภาคกัน

อย่างที่บรรดาพวกพหุนิยมคลาสสิกเสนอ และอ�านาจมักจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ยอดของแนวตั้งหรือแนวดิ่งนั้น 

ส่วนทางพวกพหุนยิมคลาสสกิกยื็นในจดุยนืของตนเอง ว่าการจดัองค์กรในสงัคมนัน้เป็นแนวราบทีก่ลุม่แต่ละ

กลุ่มจะมีตัวแทนอย่างเสมอภาค

อย่างไรก็ตาม การละทิ้งความคิดของบรรดาพวกพหุนิยมคลาสสิกที่ว่าในสังคมจะมีความสัมพันธ์

แนวราบในการด�าเนินการของกลุ่มต่าง ๆ มาเป็นพวกพหุนิยมใหม่ที่ว่าสังคมเป็นแนวด่ิงที่มีล�าดับชั้นโดยมี

กลุ่มธุรกิจจะอยู่ที่ชั้นยอดนั้น ดูแล้วจะคล้าย ๆ กับสถานะของชนชั้น (class) ในทฤษฎีมาร์กซีสต์ และคล้าย

กับสถานะของชนชั้นน�า (elite) ในทฤษฎีชนชั้นน�านิยม ซึ่งมีชนชั้นที่สูงกว่าอยู่บนยอดของล�าดับชั้นในสังคม 

แม้จะมีจุดต่างที่ว่าพวกพหุนิยมใหม่ ยังเห็นว่ากลุ่มธุรกิจมีสถานะเป็นกลุ่มอยู่ ไม่ได้มีสถานะเป็นชนชั้นทาง 

เศรษฐกิจเหมอืนพวกมาร์กซสิต์ และไม่ได้เป็นชนชัน้น�าทางการเมอืงทีม่คีวามสามารถในตวัเองเหมอืนแนวคดิ

ทฤษฎีชนชั้นน�าทางการเมือง

ในขณะเดียวกันพวกพหุนิยมใหม่ก็มีแนวคิดที่มาบรรจบกับพวกมาร์กซีสซิสต์ สายที่เน้นปัจจัยทาง

ด้านเศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางการเมืองและสังคม โดยท้ังคู่ต่างให้ความสนใจใน

ผลประโยชน์ของนายทุน81 ทั้งนี้เพราะพวกพหุนิยมใหม่ไม่ได้ให้ความส�าคัญในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เชิงอ�านาจ โดยการเน้นในกลุ่มที่หลากหลายประเภทต่าง ๆ เหมือนพวกพหุนิยมคลาสสิกอีกต่อไป แต่หันมา

เน้นที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อระบบการเมือง 

โดยมีกลุ่มธุรกิจมีบทบาทส�าคัญ ผลที่ตามก็คือการท�าให้ศูนย์กลางของการวิเคราะห์ของพวกพหุ

นิยมใหม่และมาร์กซิสต์ มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันในการเน้นที่ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าด้านอ่ืน ๆ 

ไม่ว่าจะด้านการเมือง อุดมการณ์ หรือวัฒนธรรม ย่ิงไปกว่าน้ัน จากการที่พวกพหุนิยมใหม่ให้ความส�าคัญ

ในการมีอ�านาจของกลุ่มธุรกิจ ก็เป็นการสะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่าการจัดสรรแบ่งปันอ�านาจในสังคมนั้น จะ

มีลักษณะที่เป็นการกระจุกตัวมากขึ้น ซ่ึงเป็นความคิดที่คล้ายกันกับของพวกมาร์กซิสต์ และชนชั้นน�านิยมที่

ระบุว่าอ�านาจนั้นมาจากการกระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นและชนชั้นน�าทางการเมือง ประเด็นน้ีได้ชี้ให้เห็นว่า พวกพหุ

นิยมใหม่น�าเอาเรื่องเจ้าของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับอ�านาจของชนชั้น เข้ามาสู่ศูนย์กลางของการ

วิเคราะห์การเมือง82 (Political analysis) ดังน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจว่า ผลของการวิเคราะห์ของพวกพหุนิยม

ใหม่ จึงคล้ายกับของแนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสต์ เชิงเคร่ืองมือและเหมือนกับแนวคิดทฤษฎีชนชั้นน�าทางการ

เมือง ในแง่ที่กลุ่มหรือชนชั้นที่ครอบง�าทางเศรษฐกิจและในแง่ชนชั้นผู้ปกครองที่มีอ�านาจเหนือกว่า มักจะอยู่

ในต�าแหน่งที่ได้เปรียบท่ีท�าให้รัฐต้องคอยเข้าข้างอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วว่า ประเด็นที่มีความแตกต่างกันก็ยังมีอยู่อย่างชัดเจนใน

แง่ที่ว่า พวกพหุนิยมใหม่ คิดว่ากลุ่มธุรกิจมีแต่สถานะเป็น “กลุ่ม” ยังไม่ได้เป็น “ชนชั้น” จุดประเด็นนี้ถือ 

เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับเรื่องของ “อัตลักษณ์” ทั้งน้ีเพราะพวกพหุนิยมใหม่ยังคิดว่าการแบ่งแยก 

 
81 McLennan. ‘Capitalist State or Democratic Polity?: Recent Development in Marxist and Pluralist 

Theory’, in Gregor McLennan, David Held, and Smart Hall. (eds.). (1984). The Idea of Modrn State. Milton Keynes: 

Open University I Press. p. 85.
82  McLennan. Op.cit. p. 130.
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7-61แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ทางเศรษฐกิจ (ที่ท�าให้เกิดชนชั้นตามความคิดของพวกมาร์กซิสต์กับกระบวนการทางเมืองน้ันได้มีการแยก

ออกจากกัน

ดังนั้นถ้าการควบคุมอ�านาจของกลุ่มธุรกิจที่ได้มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้อง

ท�าลายล้างระบบทุนนิยม (ซ่ึงต่างไปจากพวกมาร์กซิสต์ที่คิดว่าอัตลักษณ์ทางชนชั้นมีส่วนสัมพันธ์กับทั้งการ

แบ่งแยกทางเศรษฐกจิและกระบวนการทางการเมือง ตลอดจนการท�าลายการแบ่งชนชัน้นี ้กต้็องท�าลายระบบ

เศรษฐกิจและกระบวนการทางการเมืองแบบทุนนิยมด้วย) กล่าวคือส�าหรับพวกพหุนิยมใหม่แล้ว ถ้าควบคุม

สถาบันทางการเมืองไว้ได้ ก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปยุ่งอะไรกับความสัมพันธ์ทางชนชั้น83

พัฒนาการจากพวกพหุนิยมคลาสสิกไปสู่พวกพหุนิยมใหม่ ถึงแม้จะมีความ ก้าวหน้าในเรื่องของ

การวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างอ�านาจในสังคม (Power Structure in the Society) ที่มีกลุ่มธุรกิจครอบง�า

อยู่ แต่ในแง่การศึกษาการแตกตัวของสิ่งที่เราจะศึกษาแล้ว ถือว่าเป็นการถดถอย ทั้งน้ีเพราะความเป็นพหุ

ภาวะ (Plurality) ที่ได้แสดงหรือได้สะท้อนให้เห็นถึงการแตกตัวของกลุ่มต่าง ๆ ได้ถูกลดลง ให้ไปอยู่ที่กลุ่ม

ธุรกิจ ซึ่งส�าหรับพวกพหุนิยมใหม่แล้ว เห็นว่าเป็นเอกภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มธุรกิจอาจไม่ได้มี

เอกภาพอย่างท่ีได้มีการน�าเสนอกัน

ทั้งนี้เพราะกลุ่มธุรกิจก็จะประกอบด้วยกลุ่มทุนหาจุดหลายกลุ่มหลากหลาย เช่น กลุ่มทุนการเงิน 

กลุ่มทุนอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว กลุ่มหอการค้า กลุ่มทุนสื่อสาร เป็นต้น ที่ต่างมีผลประโยชน์ที่

หลากหลายและแตกต่างกัน ซ่ึงจะท�าให้กลุ่มธุรกิจนี้เกิดความขัดแย้งและต่อสู้ระหว่างกันไม่เป็นเอกภาพดัง

ที่ส�านักคิดนี้น�าเสนอ แต่ถ้าเรามองว่า กลุ่มธุรกิจคือตัวแทนของกลุ่มผู้ที่เหนือกว่า ส�าหรับแนวคิดทฤษฎีพหุ

นิยมใหม่แล้ว ชนชั้นนายทุนตามทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxism) เชิงเคร่ืองมือ และชนช้ันน�าทางการเมืองตาม

แนวคดิทฤษฎชีนชัน้น�าทัง้หมด กคื็อกลุม่ของผู้ทีเ่หนอืกว่าทีไ่ด้รบัการพจิารณาหรอืได้รบัการมองว่ามเีอกภาพ

เช่นเดียวกัน และขณะเดียวกันก็จะประสบปัญหาเหมือนกันกับของทางพวกพหุนิยมใหม่ ในแง่ของปัญหาใน

การพิจารณาหรือการมองหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) แบบเป็นเอกภาพมากเกินไป ที่ได้เกิดขึ้น

กับในแนวคิดทฤษฎีรัฐนิยมด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะพวกรัฐนิยมก็มองหรือพิจารณาว่ารัฐเป็นเสมือน

ปัจเจกบุคคลหรือเป็นหน่วยเดี่ยว ๆ ที่มีเอกภาพในตัวเอง จากผลงานการศึกษาเชิงประจักษ์หลายชิ้นที่ได้

แสดงให้เห็นว่ารัฐ ไม่ได้เป็นโครงสร้างที่เป็นเอกภาพ หากแต่รัฐจะมีการแตกตัวทางโครงสร้างที่เป็นองค์

ประกอบของรัฐออกไป และแต่ละส่วนก็จะมีการบริหารงานและการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ประเด็นนี้ได้

สะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่ารัฐไม่ได้มีผลประโยชน์เป็นหนึ่งเดียวกัน องค์ประกอบที่แตกตัวของรัฐท�าให้รัฐมี

ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งกันเองได้ เก่ียวกับประเด็นดังกล่าวเดียร์

เลิฟ (Dearlove) ได้ชี้ให้เห็นว่า พวกรัฐนิยมไม่ได้มีการวิเคราะห์โดยลงไปดูโครงสร้างความสัมพันธ์สถาบัน

ต่าง ๆ ในรัฐอย่างเพียงพอ ในขณะท่ีแนวทฤษฎีนี้พยายามเสนอให้เห็นความส�าคัญอย่างมากของโครงสร้าง

รัฐและเครือข่ายองค์กรรัฐ

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 เรื่องที่ 7.2.3

83 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. อ้างแล้ว. น. 157.
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เรื่องที่ 7.2.4   สงัคมวทิยาการเมอืงตามแนวคิดทฤษฎขีองอมีลิ เดอร์

ไคม์ และนีโอ เดอร์ไคม์ 

สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางของเดอร์ไคม์ 84

แนวคิดของเดอร์ไคม์เก่ียวกับสังคมวิทยา (Sociology) และสังคมวิทยาการเมือง (Political Dur-

kheim Sociology) ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับอ�านาจ โดยเฉพาะอ�านาจในการควบคุมปัจเจกบุคคลในสังคม 

ตลอดจนให้ความสนใจกับรัฐและสังคมและการเมือง 

แม้ว่า ทัศนะของเดอร์ไคม์ (Durkheim) ที่มีต่อ ‘รัฐ’ (state) จะให้ความส�าคัญน้อยในการ

สร้างสรรค์และการธ�ารงรักษา การจัดระเบียบทางสังคม (social order) ซึ่งการที่มีทัศนะเป็นน้ัน เพราะเห็น

ว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส�าคัญส�าหรับศาสตร์อย่างสังคมวิทยา ขณะเดียวกันเดอร์ไคม์เห็นว่า การเมือง

จะให้ความส�าคัญบทบาทของรัฐน้อย แต่ก็เห็นว่าบทบาทของรัฐที่ส�าคัญก็คือการท�าให้การจัดระเบียบทาง

สังคมให้มีความมั่นคง โดยวิธีการให้สมาชิกของสังคมมีจิตส�านึกเชิงคุณธรรมร่วมกันโดยรัฐต้องเป็นผู้น�าใน

การก�าหนดหลักการเกณฑ์ที่ให้มา แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมคือว่าเดอร์ไคม์ยังให้ความสนใจกับรัฐและ

สังคมอยู่ ดังปรากฏในชีวิตและผลงานดังต่อไปนี้ 

ในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ที่ศาสตร์ทางสังคมวิทยาทางการเมืองได้เริ่มที่จะสามารถแยกตนเองออก

จากสังคมศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างเด่นชัดขึ้น และเดอร์ไคม์ เป็นผู้หนึ่งที่สามารถท่ีช้ีหรือแสดงให้เห็นว่า สาระ

ส�าคัญของศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยา สังคมวิทยาการเมืองนั้น มีอยู่อย่างชัดแจ้ง และแตกต่างไปจากศาสตร์

ในสาขาวิชาอื่น ๆ ผลงานที่ส�าคัญมีลักษณะที่หลากหลาย กล่าวคือในทัศนะของเดอร์ไคม์ศาสตร์ทางด้าน

สงัคมวทิยาและสงัคมวิทยาการเมอืงควรจะเป็นสงัคมศาสตร์แขนงหนึง่ ท่ีแยกออกจากศาสตร์ทางด้านปรชัญา 

ทั้งนี้เพราะในสมัยน้ัน การศึกษาสังคมวิทยา สังคมวิทยาการเมือง อยู่ในแผนกวิชาปรัชญาท่ีเดอร์ไคม์ถือว่า

สังคมเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

ดังน้ัน การศึกษาจึงควรใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural 

science) ที่หมายถึงการศึกษาที่สามารถหาเหตุผล และอาจจะไปจนถึงขั้นการใช้หลักเหตุผล (Rationality)  

 

84  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นได้ใน สุภางค์ จันทวานิช. (2558). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฑิตยา สุวรรณชฏ. (2527). สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. Jonathan H. Turner, Leeonard 

Beeghly, and Chartes Powers. (2007). The Emergence of Sociological Theory. United States International Student 

Edition, Thomson Wadworth. James Farganis. (2014). Readings in Social Theory. The Classic Tradition to Post. 

Modernism. McGraw-Hill International Edition. Kate Nash. (2010). Contemporary Political Sociology: Ghobalization, 

Politics and Power. United Kingdom: Wiky-Blackwell. A. Giddens. (1971). Capitalist and Modern Social Theory: An 

Analysis of The Writings of Marx, Durkheim and Max Weber. Cambridge: Cambridge University Press. S. Lukes. 

Power: A Radical View. London: Macmillan.
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ทัง้นีเ้พราะข้อมลูทางสงัคมต่างกม็ข้ีอมลูเช่นเดยีวกบัศาสตร์ทางด้านเคม ีชวีวทิยา และจติวทิยา เป็นต้น เพราะ

ฉะนั้นเดอร์ไคม์ จึงได้พยายามชี้ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงทางสังคม (social facts) มีอยู่จริงและไม่อาจจะอธิบาย

สิ่งนั้นได้ด้วยศาสตร์สาขาอื่น โดยเดอร์ไคม์ ได้ชี้ให้เห็นในหนังสือที่มีชื่อ “The Rules of Sociological 

Method” เดอร์ไคม์ ได้น�าเสนอในรูปของกรณีศึกษาในทางสังคมวิทยา ที่เน้ือหาสาระส�าคัญอยู่ทางที่เป็นวิธี

การการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในภาคสนามโดยมุ่งเน้นไปในประเด็นที่ว่า ข้อเท็จจริงในสังคมเป็นสิ่งที่ไม่

สามารถอธิบายได้ในระดับบุคคล ทั้งนี้เพราะการที่บุคคลไม่ว่าจะกระท�า จะคิดและจะรู้สึกนั้นล้วนต่างเป็น

ผลสืบเนื่องมาจากแรงขับดันที่ตัวระบบสังคมเองมีส่วนก�าหนด แรงขับดันที่กล่าวมาน้ัน ในทัศนะของเดอร์

ไคม์ เห็นว่าได้แก่ แรงจากบรรทัดฐาน (Norms) 

ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลปัจเจกบุคคลจึงไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้ศาสตร์ทางกายภาพหรือโดย

ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาอย่างครบถ้วน และโดยทั่วไปแล้วปรากฏการณ์ทางสังคมน้ัน จะเห็นได้อย่างชัดแจ้ง

จากการสังเกต การอบรม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในกรณีของครอบครัวพ่อแม่จะท�าการอบรมขัดเกลาเด็กมาตั้งแต่

แรกเกิดโดยในการอบรมขัดเกลาให้รู้จักกิน รู้จักพูด รู้จักน่ัง รู้จักนอน เรียกได้ว่าแทบทุกอิริยาบถจนเกิดเป็น

นิสัย นอกจากนั้น พฤติกรรมของบุคคลปัจเจกบุคคลที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของกลุ่มด้วยเหตุนี้

สาระส�าคัญของศาสตร์ทางสังคมวิทยา สังคมวิทยาทางการเมืองนั่นก็คือ ปรากฏการณ์ของกลุ่มที่มีอิทธิพล

ต่อบุคคลต่อปัจเจกบุคคล ในแง่ดังกล่าวข้อเท็จจริงทางสังคมก็คือ วิถีทางในการกระท�าที่มีอิทธิพลต่อบุคคล

หรือต่อปัจเจกบุคคล และในทุกกลุ่มหรือทุกสังคมต่างก็มักจะมีวิถีทางและวิธีการจากการที่ปัจเจกบุคคลนั้น

ยึดมั่นในกลุ่มอย่างมาก ดังปรากฏในศาสนาฮินดูในสมัยก่อนที่ภรรยาจะต้องฆ่าตัวตายไปพร้อมกับการตาย

ของสามีในกรณีของพวกที่นับถือศาสนาฮินดู หรือในกรณีของพิธีฮาราคีรีของญี่ปุ่น เป็นต้น

การที่เดอร์ไคม์ เสนอการศึกษาในเร่ืองน้ีก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า บรรดาสถิติทางสังคมก็เป็นสาระที่นัก

สังคมวิทยาพึงท�าการศึกษาที่ถือกันว่า นักสังคมวิทยาคนแรกที่น�าเอาสถิติทางสังคมเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหาในทางสังคมวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากสถิติสังคมแล้วก็คือเดอร์ไคม์ 

นอกจากนี้ในทัศนะของเดอร์ไคม์ ยังถือว่ากฎหมายระเบียบข้อบังคับของแต่ละสังคมก็เป็นสาระ

เนื้อหาที่นักสังคมวิทยาพึงศึกษา โดยได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญและการวิเคราะห์ไว้ในหนังสือที่มีชื่อเร่ือง 

“The Division of Labour in Society” เดอร์ไคม์85 มีความเห็นตามสเปนเซอร์ (Spencer) ในเรื่องของ

แนวคดิทฤษฎวีวิฒันาการทีสั่งคมย่อมเปล่ียนจากสงัคมโบราณหรอืสงัคมดัง้เดมิไปเป็นสงัคมอารยธรรม โดย

กระบวนการของการแยกและรวมกลุ่มตามความช�านาญ ขณะเดียวกันเดอร์ไคม์ ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัย

ส�าคญันอกจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแล้ว การเปลีย่นแปลงทางระบบคุณธรรมและกฎหมายข้อบงัคบั 

ก็ยังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ประเด็นหลักของการเป็นสังคมหรือความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม (social solidarity) ซ่ึงจะเห็นได้จากระบบกฎหมายด้วย (law system)

ในสังคมโบราณการแบ่งงานภายในสังคมมักจะเป็นไปอย่างหยาบ ๆ ไม่มีความช�านาญเฉพาะสมาชิก

ของสังคมมักจะยึดขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด และปราศจากเหตุผลไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง  

 
85 Emile Durkheim. (1983). The Devision of Labor in Society. translated by W.D. Halls. New York, NY: 

Froc Press.
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ซึ่งมีลักษณะของความเป็นปึกแผ่นของสังคมจะเป็นแบบจักรกล (mechanical solidarity) ทุกส่วนของ

สังคมจะด�าเนินไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับเครื่องจักรคือไม่ค่อยยืดหยุ่น ในระบบสังคมแบบ

นี้กฎหมายจะที่ท�าหน้าที่ในการควบคุมและลงโทษ ส�าหรับฐานะของบุคคลในสังคมแบบนี้เป็นไปตาม 

วงศ์ตระกูลหรือครอบครัวหรือเป็นการสืบเช้ือสาย

ในทางตรงกนัขา้ม สงัคมที่มีคุณลักษณะทีม่ีอารยธรรมจะเป็นสังคมทีม่ีความแตกต่างระหว่างบคุคล

ทั้งในแง่ของบุคลิกภาพและหน้าที่ ตลอดจนระดับและปริมาณความช�านาญเฉพาะด้าน ความเป็นปึกแผ่นของ

สงัคมจะเป็นแบบยดืหยุน่ (organic solidarity) ซึง่แตกต่างไปจากสงัคมแบบเครือ่งจกัรกล ทัง้นีเ้พราะแต่ละ

หน่วยมีชีวิตจิตใจของตนเอง

ระบบกฎหมายและข้อบังคับจะมุ่งเน้นการให้อิสรภาพ เสรีภาพแก่ตัวบุคคลหรือปัจเจกบุคคลและ

ป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมกีารวางระบบของความผกูพนัในรปูแบบของสญัญาหรอื

ข้อตกลง หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น ระบบกฎหมายแพ่ง (Pestitutive Law)

ในส่วนของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงจากสังคมโบราณหรือดั้งเดิมไป

เป็นสังคมอารยธรรมที่ส�าคัญ ตามทัศนะของเดอร์ไคม์ นั่นก็คือ มีกระบวนการของการจ�าแนกความแตกต่าง 

รวมท้ังมีกระบวนการการท�าให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ทั้งนี้เพราะปัจเจกบุคคลย่อมมีแนวโน้มที่จะลักษณะที่

แตกต่างกัน 

แต่ในขณะเดียวกัน ก็จ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน (interdependent) และร่วมมือซึ่งกันและ

กัน ซึ่งความแตกต่างในระดับบุคคลหรือปัจเจกบุคคล จะเป็นที่มาของความช�านาญเฉพาะด้าน ส่วนความ

จ�าเป็นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยและความร่วมมือระหว่างกันก็จะส่งผลให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคม

นอกจากน้ันการที่สังคมมีความแน่นหนาทางสังคม (social density) ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น

ของประชากร และความเจริญเตบิโตทางด้านเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิง่กค็อื ความหนาแน่นของประชากร

ในเมือง ระบบการขนส่งการคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดความหนา

แน่นที่น�าไป จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแต่ละปัจเจกบุคคล

ดังนั้น การอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมหรือปรากฏการณ์ทางการเมือง นักสังคมวิทยาก็จะต้อง

สามารถอธิบายถึงสาเหตุอันเป็นที่มาของปรากฏการณ์ทางสังคมหรือทางการเมืองน้ัน ตลอดจนหน้าที่หรือผล

ซึ่งตามมาของปรากฏการณ์นั้น ๆ

นอกไปจากนั้นแล้วเดอร์ไคม์ ยังได้เขียนหนังสือช่ือ “Suicide: A Study in Sociology” โดยเด

อร์ไคม์ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่อง “Eqoistic Suicide” และ “Anomic Suicide” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยเดอร์ไคม์ ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงทางสังคมท่ีไม่สามารถอธิบายได้โดยศาสตร์ทางจิตวิทยาใน

เรื่องของการฆ่าตัวตาย (Suicide) โดยได้น�าเอาวิธีการทางสถิติเข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อช่วยชี้ให้เห็นถึงวิธี

การศึกษาของสังคมวิทยาที่สามารถจะพัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงได้ เช่นเดียวกันกับวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติสาขาอื่น ๆ โดยเดอร์ไคม์86 ได้ชี้ให้เห็นว่า การฆ่าตัวตายนั้นถ้าจะอธิบายโดยศาสตร์ทางจิตวิทยา 

 
86 อ่านรายละเอียดได้ใน Emile Durkheim. (1952). Suicide: A Study in Sociology. Translated by Johan S. 

Spaulding and George Simson. Edited by George Simpon. London: Routledge and Kegan Paul.
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7-65แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

แล้ว ก็อาจจะมองในแง่ของโรคจิตหลอน หรืออาจจะมีการกดดันทางจิตจนถึงขีดที่กระท�าอัตวินิบาตกรรม

เท่านั้น แต่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุอันสืบเนื่องกับการฆ่าตัวตายได้ ซึ่งสาเหตุนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม 

และลักษณะทางสังคมของกลุ่มที่ผู้ฆ่าตัวตายนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เป็นสาระทางสังคมที่จะสามารถอธิบายส่วน

ที่จิตวิทยาก็ดี ชีววิทยาก็ดี ไม่อาจอธิบายได้ โดยเดอร์ไคม์ ศึกษาจากสถิติพบว่า

- อัตราการฆ่าตัวตายซ่ึงมีปริมาณใกล้เคียงหรือคงที่

- อัตราการฆ่าตัวตายสูงในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาว

- ผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง

- ผู้มีอายุสูงฆ่าตัวตายมากกว่าผู้มีอายุต�่า

- คนในเมืองฆ่าตัวตายมากกว่าคนบ้านนอก

- ทหารฆ่าตัวตายมากกว่าพลเรือน

- ผู้นับถือศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ฆ่าตัวตายมากกว่านิกายคาทอลิก

- คนโสด หม้าย และหย่า ฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่แต่งงานและอยู่กินด้วยกัน

- ในกลุ่มคนที่แต่งงานแต่ไม่มีลูกฆ่าตัวตายมากกว่าคนมีลูก

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแสดงหรือสะท้อนให้เห็นว่า สาเหตุของการฆ่าตัวตายที่เป็นสาระ ทาง

สังคมนั้นมีอยู่จริง นอกจากนั้นเดอร์ไคม์ ยังได้อธิบายบูรณการทางสังคม (social integration) ว่าเป็นปัจจัย

ส�าคญัทีก่่อให้เกดิปัญหาการฆ่าตวัตาย ซ่ึงเป็นเคร่ืองชีห้รอืเครือ่งวดัให้เหน็ถงึความส�าคญัของสงัคมต่อบคุคล 

โดยเดอร์ไคม์ได้แยกประเภทของคนฆ่าตัวตายออก 3 ประเภท คือ

1. การฆ่าตัวตายแบบอีโก้ (egoistic suicide) การฆ่าตัวตายแบบน้ีมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการที่

ปัจเจกบุคคลนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งในกรณีนี้เดอร์ไคม์ได้ยกตัวอย่าง ผู้ที่

นบัถอืนกิายโปรเตสแตนต์เปรยีบเทยีบกบัผูน้บัถอืศาสนายวิและคาทอลกิ โดยชีใ้ห้เหน็ว่า นกิายโปรเตสแตนต์

ยึดอีโก้ (Ego) มากกว่าการที่จะรวมเอาปัจเจกบุคคลเข้าไว้ในกลุ่มซึ่งปรากฏว่าผู้นับถือนิกายน้ี ฆ่าตัวตาย

มากกว่านิกายคาทอลิกหรือยิว

2. การฆ่าตัวตายแบบไร้ขนบจารีต ที่จะยึดถือเป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติตรงตาม

การปฏิบัติ (anomic suicide) การฆ่าตัวตายแบบนี้มักจะเกิดขึ้นมากในกรณีที่สังคมใดสังคมหน่ึงมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ หรือการที่สถานะทาง

เศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้เพราะในสภาวะดังกล่าวบรรดาขนบจารีตตลอด

จนธรรมเนยีมประเพณีต่าง ๆ ซึง่ท�าให้ปัจเจกบคุคลหน้าทีย่ดึแนวทางในการควบคุมความประพฤตหิรอืความ

คิดเห็นของปัจเจกคนไม่มีผลที่จะน�าไปควบคุมความเป็นแนวทางในการประพฤติการปฏิบัติ

3. การฆ่าตัวตายแบบเพ่ือกลุ่ม (altruistic suicide) ในกรณีนี้เป็นการฆ่าตัวตายที่สืบเนื่องมาจาก

ทัศนะของ เดอร์ไคม์ เห็นว่าอาชญากรรม ได้ก่อให้เกิดโอกาสการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเห็นว่าสังคมด�ารง

อยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากแต่ต้องมีการเปล่ียนแปลง ค�าถามคือในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ค�าตอบคือเราพิจารณาจากอาชญากรรมได้ไหม ทั้งน้ีต้องไม่ลืมว่าเม่ือ

ที่มีการกล่าวถึงการฆ่าตัวตายถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง ในแง่ดังกล่าว ถ้าเมื่อมีคนฆ่าตัวตายแบบไร้
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7-66 การวิเคราะห์การเมือง

ขนบธรรมเนียมที่จะยึดถือเป็นแนวทางสูงก็จะเป็นการสะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่า สังคมนั้นก�าลังอยู่ในภาวะ

คลอนแคลน แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมีการท�าแท้งมาก หรือมีการลักขโมยมาก ก็แสดงว่ามีปัญหาเกิดข้ึน ต้องมี

อะไรเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

จากตัวอย่างดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าอาชญากรรมบางอย่างที่เกิดขึ้น ถือเป็นเร่ืองธรรมดาที่เปิดโอกาส

ให้สังคมเปลี่ยนแปลง คือคิดใหม่ วินิจฉัยปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพราะการที่สังคม

เคยคิดไว้แต่เดิม อาจไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว

การที่ผู้เขียนหยิบยกทัศนะของเดอร์ไคม์มาน�าเสนอในที่นี้เพียงเพื่อให้นักศึกษาเห็นว่าอาชญากรรม

ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของการฆ่าตัวตายแบบไร้ขนบจารีตได้ และการที่สังคม และความแน่นหนาทางสังคม

นี้น้ันเองที่ท�าให้การต่อสู้แข่งขันระหว่างกันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแก้ได้ก็โดยใช้วิธีการการมีความร่วมมือการมีระหว่าง

สมาชิกของสังคมด้วยวิธีการแบ่งงานกันท�าภายในสังคมนั้น ๆ

จากที่กล่าวมาข้างต้นเดอร์ไคม์ถือว่าสิ่งที่ส�าคัญที่ควรตระหนักน้ันก็คือสังคมต้องมีพลังในการสร้าง

ความเป็นปึกแผ่น ฉะน้ัน จึงจ�าเป็นต้องมี “การควบคุมทางสังคม” (social control) โดยในกระบวนการ

ควบคุมทางสังคมนั้น กฎหมาย ข้อบังคับ ท�าหน้าท่ีควบคุมเพียงส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ

ศาสนา ฉะนัน้ หนงัสือเร่ือง “The Elementary Forms of Religious Life” ของเดอร์ไคม์87 ได้ศกึษาเกีย่วกับ

ธรรมชาติของความเชื่อทางศาสนาโดยศึกษาพิจารณาในกรณีของสังคมแบบดั้งเดิมที่เดอร์ไคม์ ได้ชี้ให้เห็นว่า 

ศาสนาได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ

1. หน้าที่ในการสร้างเตรียมและจัดระเบียบวินัย (disciplinary and preparatory function) 

หน้าที่นี้จะเป็นส่วนพิธีกรรมของศาสนาจะหัดให้บุคคลมีระเบียบวินัยด้วยตัวของตัวเอง และเตรียมตนเพื่อ

ชีวิตในสังคม

2. หน้าที่ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือยึดเหน่ียวหรือผนึกเข้าด้วยกันกับสังคม (cohesive 

function) ศาสนาและพิธีกรรมจะท�าหน้าที่ในอันที่จะสร้างความหมายของการที่มนุษย์จ�าต้องอยู่ร่วมกัน มี

อารมณ์และความรู้สึก ท�านองเดียวกัน ตลอดจนแสดงออกในแนวเดียวกันเป็นการสร้างพลังของการรวม

เป็นกลุ่ม

3. หน้าที่ในการผนวกและรื้อฟื้น (revitalizing function) ศาสนาและประเพณีในอดีตให้คงอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลุ่มสังคม

4. หน้าที่ในการสร้างความรู้สึกของคุณค่าและความสุขของการมีชีวิต ซึ่งจะอยู่ท่ีความศรัทธาของ

ผู้นั้น (euphoric function) คือ พิธีกรรมท�าให้เกิดความสุขในการมีชีวิตร่วมกัน พร้อมท้ังเป็นการลดความ

กดดันหรือเศร้าโศกทางจิตใจในกรณีท่ีกลุ่มสังคมจักต้องประสบภาวะวิกฤตเสมอ ๆ เช่น การตายหรือภัย

ต่าง ๆ 

โดยทั่วไปซึ่งพิธีการทางศาสนา จะเป็นเครื่องชี้ว่าบุคคลหรือปัจเจกบุคคลที่ประสบเคราะห์กรรมนั้น 

มใิช่เป็นผู้เดยีวทีไ่ด้รบัทกุข์ แต่กลุม่สงัคมกม็ส่ีวนร่วมในความทกุข์อันน้ันด้วย เช่น ประเพณีงานศพซึง่บรรดา 

 
87  สามารถอ่านได้ใน Emile Durkheim. (1912). The Elementary Form of Religions Life. New York, NY: The 

Free Press.
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7-67แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ญาติพ่ีน้องเพื่อนฝูงของผู้ตายทั้งหลายและผู้ที่มีชีวิตอยู่ต่างก็จะมาร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการแสดงถึง

การมีส่วนร่วมในทุกข์ ในการไว้อาลัยมิใช่บุคคลคนเดียวเท่าน้ัน เพราะในโลกที่ไม่มีพวกพ้อง หรือในพิธี

แต่งงาน ก็จะมีผู้มาร่วมแสดงความยินดีช่วยเหลือแน่นอน สิ่งเหล่าน้ีท�าให้ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงต่างตระหนัก

ในผลของการเป็นสมาชิกของสังคมน้ัน ๆ

ในหนังสือเรื่อง Elementary Forms of Thought and of Religious Life ของเดอร์ไคม์ ถือว่า

ศาสนาและบรรดาความคิดทางสังคม แท้ที่จริงแล้วเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง และองค์กรต่าง ๆ 

ของสังคมนั้น ความคิดหลักที่มีอิทธิพลต่อปัญหาของสังคมในทัศนะของเดอร์ไคม์นั้นก็คือ ความคิดในเรื่อง

ของกาละ เทศะ ชนชั้น บุคลิกภาพ เหล่าน้ีเป็นกลุ่มหลักของรากฐานในการท�าความเข้าใจในสังคมน้ัน ๆ โดย

เฉพาะ เช่น ในสังคมตะวันตก มักจะมีความคิดในเรื่อง เวลา ว่าเป็นทรัพยากร ฉะน้ัน การตรงต่อเวลา การ

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สูงสุด แม้จะมีการใช้เวลาเป็นเครื่องก�าหนดการเปลี่ยนแปลงสังคม ในแง่ดังกล่าว

ศาสนาและปรัชญาของสังคมจึงมีความสัมพันธ์กัน ตลอดจนมีอิทธิพลต่อกระบวนความคิดของสมาชิกใน

สังคม

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่าเดอร์ไคม์ที่เป็นนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส สามารถชี้ชัดให้เห็นถึง

ประเดน็การศกึษาของสงัคมวทิยา อยูท่ีข้่อเทจ็จรงิทางสงัคม (social facts) ซึง่เป็นคณุสมบตัขิองระบบสงัคม 

(social System) ที่เกิดขึ้นภายนอกตัวบุคคลและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในทัศนะของเดอร์ไคม์จึงเป็นไปตามหลักของแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการ

อย่างไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นปึกแผ่นของสังคม โดยทั่วไปก็มักมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามลักษณะสังคม จากลักษณะแบบจักรกลที่ไม่มีความยืดหยุ่นไปสู่สังคมแบบที่มีความยืดหยุ่น เมื่อสังคม

วิวัฒนาการเจริญเติบโตข้ึนโดยมีการแบ่งงาน ปัจเจกบุคคลมีอิสระในความแตกต่าง เพราะฉะนั้น ระบบการ

ควบคุมทางสงัคมจงึจ�าต้องมอียูเ่พือ่ให้สงัคมยงัตามเป็นสงัคมยังด�ารงหรอืคงอยู่ได้ แต่ยิง่มนุษย์มีความเจรญิ

ก้าวหน้ามากเท่าไร การควบคุมตนเองของสมาชิกสังคมยิ่งต้องมีมากขึ้น

ผลงานของเดอร์ไคม์88 แม้จะไม่มีระดับของสถานภาพและอิทธพิลเท่ากบัมาร์กซ์ และเวเบอร์ เกีย่วกบั 

ศาสตร์อย่างสงัคมวทิยาการเมอืงแต่กม็อีทิธพิลอย่างมากต่อสงัคมวทิยาในสหรฐัอเมรกิาและถือเป็นจดุก�าเนดิ

ของกลุ่มสังคมวิทยา ท้ังในแบบของส�านักคิดเชิงโครงสร้างและหน้าที่ (structure and functional school) 

และกลุ่มสังคมวิทยาแบบมติสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interaction school)

ผลงาน The Rule of Sociological Method เดอร์ไคม์ ได้ต้ังค�าถามว่า อะไรคือข้อเท็จจริงทาง

สังคม (What is social fact) เพราะสังคม ปรากฏการณ์ทางสังคมได้ระบุว่าข้อเท็จจริงทางสังคมในแง่ของ

นวัตกรรมเชิงสังคม ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง (structures) และส่วนที่เป็นพลัง 

(forces)

ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ข้อเท็จจริงทางสังคม ก็คือ สิ่งที่ว่าด้วยกฎหมาย และองค์กรบริหาร โดยองค์กร

บริหารในทัศนะของเดอร์ไคม์ ได้แก่ หน่วยต่าง ๆ ในสังคมท่ีได้รับการจัดตั้งขึ้นมา เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแล

โครงสร้าง และโครงสร้างเหล่านี้มีองค์กรบริหารอยู่ภายใต้ระบบ ขณะเดียวกัน โครงสร้างเหล่านี้ก็จ�าเป็นต้อง

88  Ibid.
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7-68 การวิเคราะห์การเมือง

มีกฎหมายมาก�ากับ การที่สังคมจัดตั้งองค์กรอะไรก็ตาม มักจะต้องมีกฎหมายมารองรับสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่อง

ของโครงสร้าง

ส่วนที่เป็นพลังตามทัศนะของเดอร์ไคม์ เห็นว่าตามล�าพังแล้วองค์กรบริหารและกฎหมายเท่านั้น ยัง

ไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนสังคม องค์กรบริหารและกฎหมายน้ันมีบทหน้าที่เพียงตรึงให้สังคมด�ารง

อยู่ แต่สิ่งที่จะท�าให้สังคมขับเคลื่อนประกอบไปด้วยศาสนาและวัฒนธรรมเดอร์ไคม์มีทัศนะหรือความคิดใน

เร่ืองศาสนาเช่นเดียวกับค็อมท์ (Comte) โดยเดอร์ไคม์เห็นว่าศาสนาเป็นเพียงพลังหน่ึงที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน

สังคม แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย ในแง่ดังกล่าวเดอร์ไคม์ จึงเชื่อว่าพลังที่สังคมขับเคลื่อนส่วน

หนึ่งเป็นเรื่องของศาสนา อีกส่วนหน่ึงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม นั่นคือทุกสิ่งที่มนุษย์ในสังคมช่วยกันสร้างขึ้น

มาและรับรู้ร่วมกันถึงพลังสองส่วน คือ พลังทางศาสนา และพลังวัฒนธรรม ที่ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของข้อเท็จ

จริงทางสังคม นอกจากนี้เดอร์ไคม์ยังมีทัศนะต่อแนวคิดหรือค�าว่า จิตส�านึกร่วม (The Collective Con-

science) คนในสังคมต้องมีส�านึกร่วมกัน โครงสร้างและพลังที่กล่าวมาข้างต้น ถึงจะด�ารงคงอยู่ด้วยกันได้

โดยทั่วไปแนวคิดเกี่ยวกับส�านึกร่วม เป็นตัวเชื่อมโยงไม่เช่นนั้น “โครงสร้าง” และ “พลัง” ที่กล่าว

มาจะลบเลือนไปคนละทิศละทาง เพราะฉะนั้นองค์ประกอบภายในสังคมในทัศนะของเดอร์ไคม์ จึงประกอบ

ด้วย 1) โครงสร้าง 2) พลัง และ 3) ส�านึกร่วม ต้องมีทั้งสามองค์ประกอบจึงจะเป็นสังคมขึ้นมาได้

อาจมีค�าถามตามว่า ส�านึกร่วมคืออะไร ตามทัศนะของเดอร์ไคม์ ส�านึกร่วม คือ ความเชื่อและความ

รู้สึกทั้งหมดที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกัน และส่ิงเหล่าน้ีท�าให้เกิดระบบท่ีมีลักษณะเฉพาะของมันเองท่ีมีความ

โดดเด่น ตลอดจนไม่ใช่ความเชื่อและความรู้สึกของบุคคลหากแต่เป็นของสมาชิกทุกคนในสังคมทั้งในเมือง

และในชนบท ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส�านึกร่วมจะไม่มีการผันแปรไปตามชั่วอายุคน แต่ถูกส่งผ่านต่อ ๆ กันไป

นอกจากแนวคิดหรือค�าว่า ส�านึกร่วม (The Colloctive Conscience) ที่เดอร์ไคม์ตระหนักถึง 

คุณธรรม (morality หรือ moral fact) ตลอดเวลาที่นอกจากจะมีค�าอธิบายข้างต้นแล้ว ยังมีอีกค�าอธิบาย 

ส�าหรับค�าว่า ส�านึกร่วม ท่ีมีนัยนี้หมายถึง ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มีความเชื่อและความรู้สึก

ร่วมกัน ถ้าคนในสังคมไม่มีส่ิงน้ี สังคมจะเสื่อมสลายตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าคนไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหน่ึง

ของสังคม ก็จะไม่มีการคิดที่จะมีวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น แต่ละคนพูดภาษาของตนเอง หรือมีหิ้งบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์เป็นของส่วนตัวไม่ต้องยุ่งกับคนอื่น เพราะฉะน้ันในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมน้ัน ถ้าต่างคน

ตา่งเชื่อ กจ็ะไม่เกดิพลังที่จะไปขบัเคลือ่น และถ้าหากมนษุย์ไม่มสี�านกึร่วมที่ว่านี้ มนุษย์จะไมท่�าตามกฎหมาย 

องค์กรทั้งหลายถ้าไม่มีส�านึกร่วมกับสังคม ก็จะอยู่ไม่ได้ ส�านึกร่วมจึงเป็นแกนที่ยึดเหนี่ยวให้สมาชิกในสังคม

มีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

จากที่กล่าวถึงแนวคิดของเดอร์ไคม์ มาข้างต้น ผู้เขียนสรุปได้ว่าทัศนะและผลงานของเดอร์ไคม์ มุ่ง

เน้นไปในเร่ืองของ “การไร้ขนบจารีตที่จะยึดเป็นแนวทางและการบูรณาการทางสังคม (Anomic และ Social 

Integrative) ทัศนะของเดอร์ไคม์ ท�าให้เรารู้หรือตระหนักกันว่าการด�ารงอยู่ของสังคม นั่นคือสังคมด�ารงอยู่

ได้ เพราะสังคมใช้อ�านาจในการควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล โดยการควบคุมดังกล่าว สังคมควบคุม

โดยใช้ กฎเกณฑ์ส�าหรับการประพฤติการปฏิบัติไม่ว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นจะอยู่ในรูปของกฎหมาย ขนบ-

ธรรมเนียม จารีตประเพณี ตลอดจนบรรทัดฐานและค่านิยมที่เราคิดเราเชื่อเราศรัทธาที่จะช่วยท�าให้เราแต่ละ
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7-69แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

คนมีจิตส�านึกร่วม ในแง่ของหลักการสังคมเป็นตัวกดดันเราในแง่ที่ท�าให้เราต้องประพฤติปฏิบัติตามโดยผ่าน

รูปแบบที่เรียกว่า ส�านึกเชิงคุณธรรมที่มีร่วมกัน (Collective Moral Conscience) 

สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางนีโอ เดอร์ไคม์ (Neo-Durkheim)
ในแง่ของหลักการ สังคมวิทยาการเมืองตามแนวทางนีโอ เดอร์ไคม์ สืบเนื่องมาจากเดอร์ไคม์ ได้รับ

แรงบันดาลใจในผลงานของตนเกี่ยวกับความส�าคัญของการเป็นตัวแทนร่วม (The Importance of Collec-

tive Representation) จากการบังคับและเกิดจากความสามารถหรือศักยภาพของตัวเดอร์ไคม์ รวมทั้งวิธี

การทีไ่ด้รบัแรงเสรมิหรอืการเสรมิแรงตลอดจนการท�าให้ผลงานได้รบัการจดัท�าทีป่ราณตีทีเ่กดิจากแรงบนัดาล

ใจท่ีหนักแน่นม่ันคงรวมท้ังจากกิจกรรม และผลงานช้ินน้ีก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับหลักการเชิงคุณธรรมเก่ียว

กับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมโดยมีแนวโน้มที่จะประเมินและคาดการณ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ระหว่างสิ่งที่เป็น

ปกติธรรมดา (The Normal) กับส่ิงที่เป็นอุดมการณ์ (The Ideal) และสิ่งที่พร้อมจะเกิดขึ้น (The about-

to-happer) การศึกษาของนีโอ เดอร์ไคม์มุ่งสนใจไปในเรื่องที่เก่ียวข้องกับความยากล�าบากในการที่จะท�าให้

ความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) สัมฤทธิผล ขณะเดียวกัน สามารถธ�ารงรักษาความเป็นแผ่นดังกล่าวให้ด�ารง

คงอยู่ต่อไปได้และอยู่ระหว่าง การท่ีจะท�าให้วิธีการที่จะให้ค�านิยาม ความยุติธรรมทางสังคมที่ความยุติธรรม

ทางสังคมดงักล่าวได้รับการขยายความให้กว้างขวางเพ่ิมขึน้ในสงัคมร่วมสมยัทีม่คีวามสลบัซับซ้อนเพ่ิมมากขึน้

ในส่วนของเจฟฟรี (Jeffrey) อเล็กแซนเดอร์ (Alexander) ได้ตั้งข้อสังเกตในผลงานเรื่องศาสนา

ของเดอร์ไคม์ ว่าแม้สังคมร่วมสมัยจะได้รับการเปลี่ยนรูปโดยแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยนิยมในทางโลกรวมทั้ง

แนวคิดด้านจิตวิญญาณที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญหรือจ�าเป็นในการประกอบสร้างความเป็นปึกแผ่นทาง

สังคม อเล็กแซนเดอร์ ได้เห็นพ้องต้องกันในสังคมอเมริกันว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระ

บอบการปคกรองที่สังคมอาจเกิดจากการดูหมิ่นอเมริกันให้คนเชื่อมั่นศรัทธาที่ระบอบการปกครองที่ต้องได้

รับการปกป้องจากกลุ่มบุคคลจากกิจกรรมจากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากกลุ่มคนท่ีดูหมิ่นหรือ

ท�าการต่อต้าน เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมอเมริกันจึงต้องมีการจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการกฎเกณฑ์ทาง

วัฒนธรรม ทั้งน้ีเพื่อด�ารงรักษาไว้ซ่ึงการต่อต้านหลักการพ้ืนฐานดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของการเป็นน�้าหน่ึงเดียวกันรวมกันหรือการมีความเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวหรือการยึดม่ันในการเป็นปึกแผ่น ส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลแต่ละคนจะได้รับการจูงใจเช่น

เดียวกันกับเวลาที่มีการแสดงออก ได้มีการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย จากที่กล่าวมาทัศนะของเด

อร์ไคม์ และนีโอเดอร์ไคม์ตามข้อเท็จจริงแล้วช้ินงานหรือผลงานของเดอร์ไคม์ถือกันว่าเป็นผลงานที่มีความ

ส�าคัญและมีคุณค่าส�าหรับศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมืองร่วมสมัย ทั้งน้ีเนื่องมาจากผลงานดังกล่าวที่ได้

ให้นัยหรือความหมายเชิงสัญญลักษณ์นี้ที่ความหมายหรือนัยดังกล่าว มีนัยในฐานะเป็นองค์ประกอบที่เก่ียว

โยงกับความสัมพันธ์ทางสังคม ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.2.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.2.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 เรื่องที่ 7.2.4
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7-70 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 7.2.5   สังคมวิทยาการเมืองการให้ค�านิยามอ�านาจและ

การเมืองของมิเชิล ฟูโกต์

ก่อนจะน�าเสนอทัศนะในการให้ค�านิยาม ‘อ�านาจและการเมือง’ ในทัศนะของ ฟูโกต์ขอให้ท�าความ

เข้าใจแนวคิดของ แม็กซ์ เวเบอร์ และมาร์กซ์ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับอ�านาจของทั้ง เวเบอร์ และมาร์กซ์ โดยมัก

กล่าวจากเรื่อง ‘ความสัมพันธ์ทางสังคม’89 ตามตัวแบบในอุดมคติ กลุ่มสถานภาพและช่วงชั้น อ�านาจและ

สิทธิอ�านาจ และการบริหารแบบองค์การ ในแง่ของหลักการเวลากล่าวถึงตัวแบบในอุดมคติ (ideal type) 

ของเวเบอร์ ได้เสนอว่า มนุษย์เราที่ต้องเก่ียวข้องกัน คือ เกณฑ์/บรรทัดฐานของการกระท�าที่เป็นแบบฉบับ/

ตัวแบบในอุดมคติทั้งสามแบบจะเป็นตัวก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์ แต่ตามความเป็นจริงแล้ว การกระท�า

ทางสังคมของมนุษย์ไม่ได้เป็นตามตัวแบบในอุดมคติโดยสิ้นเชิง แต่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแบบที่หน่ึง 

แบบที่สอง หรือเป็นแบบผสมกัน เพราะฉะนั้นตัวแบบในอุดมคติไม่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในสังคม ไม่มี

อยู่ในพฤติกรรมจริงของมนุษย์ แต่ได้ตัวแบบจากประวัติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์ทางสังคมตาม

ตัวแบบในอุดมคติตามแบบประกอบด้วยตัวแบบท้ัง 3 ตัวแบบดังต่อไปนี้

ตวัแบบที ่1 แบบแผนกระท�าทีม่รีากฐานมาจากกรณเีฉพาะในประวัตศิาสตร์ เป็นแบบแผนทีส่ามารถ

ดึงมาได้จากบรรทัดฐานทางสังคมสมัยใดสมัยหนึ่งในอดีต เช่น ระบบวรรณะของอินเดีย ระบบทุนนิยมสมัย

ใหม่ก็เป็นแบบน้ี

ตัวแบบที่ 2 แบบแผนการกระท�าของมนุษย์ที่ปรากฏมนุษย์ที่ประมวลข้ึนจากข้อเท็จจริงทางสังคม

ในประวัติศาสตร์ จะมีความเป็นนามธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นตัวอย่างแบบแผนการกระท�าที่เกิดขึ้น

ในเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน ตลอดรวมทั้งการมีความเป็นสากลมากขึ้น เกิดขึ้นทั่วไปต่างจากแบบแผน

ที่เป็นของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ

ตัวแบบที่ 3 แบบแผนการกระท�าทางสังคมที่แสดงความเป็นเหตุผล มุ่งแสดงพฤติกรรมที่มีเหตุผล

ก�ากับ ท�าให้เป็นท่ีมาของค�าว่า การกระท�าทางสังคม จึงเป็นการกระท�าทางสังคม (social action) เช่น 

พฤติกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่ การฝากเงินธนาคาร การซื้อหุ้น ตัวแบบในอุดมคติแบบน้ีเป็นที่รู้จัก

มากท่ีสุดเพราะว่าเป็นการกระท�าของพฤติกรรมในปัจจุบัน

เวเบอร์ ได้ขยายความต่อว่า การที่เราจะท�าความเข้าใจตัวแบบในอุดมคติทั้งสามแบบถือ เป็นเร่ือง

ของความพยายามในการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ที่ก�าลังเข้าสู่กระบวนการใช้หลักเหตุและผลโดยทั่วไป ใน

การท�าความเข้าใจตัวแบบในอุดมคติน้ี มนุษย์หรือปัจเจกบุคลจะต้องเข้าสู่กระบวนการใช้หลักเหตุและผล

ก่อน ทั้งนี้เพราะเป็นพัฒนาการจากพฤติกรรมในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแบบฉบับที่เกิดขึ้นโดด ๆ เฉพาะสังคม

ใดสังคมหนึ่ง จนถึงแบบฉบับที่เกิดขึ้นในระดับสากล จนถึงแบบฉบับที่มีหลักเหตุผลรองรับ 

89 สุภางค์ จันทวานิช. อ้างแล้ว. น. 54-56.
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จากที่กล่าวถึงทัศนะของเวเบอร์ เกี่ยวกับตัวแบบในอุดมคติมาข้างต้น สรุปได้ว่าเป็นความพยายาม

เข้าใจตัวแบบต่าง ๆ ว่าใช้หลักเหตุผลอย่างไร บรรลุเป้าหมายอย่างไรตัวแบบทั้งสามจะท�าให้เราเข้าสู ่

กระบวนการของเหตุและผลได้อย่างไร และตัวแบบของเวเบอร์ที่กล่าวมาข้างต้นได้สะท้อนหรือแสดงนัยของ

ที่มาของอ�านาจที่ชอบธรรม (Legitimacy) เช่น อ�านาจ ที่เรียกว่า (authority) ที่แตกต่างไปจาก “อ�านาจที่

เรียกว่า “power” อย่างไร เพื่อให้นักศึกษารัฐศาสตร์ได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจ ผู้เขียนหน่วยนี้ขอน�า

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจใน 2 ประเด็น90

ประเด็นแรกเป็นแนวคิดในเรื่องของจิตนิยมกับวัตถุนิยม เน่ืองจากมีชีวิตในช่วงท่ีสังคมยุโรปก�าลัง

เปลีย่นผ่านจากสงัคมทีม่ีโครงสร้างแบบเกษตรกรรมไปสูส่ังคมทีม่โีครงสรา้งแบบอตุสาหกรรม ท�าใหม้องเหน็

ความแตกแยกระหว่างชนชั้นและการเกิดขึ้นของจิตส�านึกทางชนชั้น (social class consciousness) ในหมู่

กรรมาชีพ เช่น ที่มาร์กซ์เชื่อว่าจะก่อให้เกิดการรวมตัวของชนชั้นนี้ ทั้งน้ีเพื่อน�าไปสู่การต่อสู้กับชนชั้นนายทุน 

โดยมาร์กซ์เองมคีวามรู้สึกเหน็ใจในความทกุข์ยากของชนชัน้กรรมมาชพีและอดึอดัใจต่อการเอารดัเอาเปรยีบ

ต่อชนชั้นดังกล่าว ในระบบการผลิตแบบทุนนิยม จึงท�าให้มาร์กซ์ ใฝ่ฝันถึงสังคมอุดมคติที่ปราศจากการเอา

รัดเอาเปรียบ โดยเขาเร่ิมแสวงหาสังคมเชิงอุดมคติของตน ด้วยการวิพากษ์ความคิดปรัชญาจิตนิยมของเฮ

เกล ซึ่งมีพื้นฐานทางความคิดในแง่ที่ว่า

< จิตหรือความคิดของมนุษย์เท่านั้นที่เป็นความจริงแท้ทุกสิ่งที่ปรากฏ จะเป็นจริงได้ เป็น

เพราะการรับรู้ของจิตของเรา

< จิตมนุษย์ท�างานในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการท่ีเรียกว่า วิภาษวิธี (Dialectics) อยู่ตลอด

เวลาซึ่งเกิดจากการเสนอแนวคิดที่เรียกว่า Thesis ต่อมาเกิดความคิดที่ขัดแย้งกับแนวความคิดที่เกิดมาก่อน

แล้ว ที่เรียกว่า Anti-Thesis ต่อจากน้ันจะเกิดกระบวนการพัฒนาไปสู่การเกิดความใหม่ ๆ ที่เรียกว่า Syn-

thesis

โดยทั่วไปแนวคิดเกี่ยวกับจิตมนุษย์ ดังกล่าว มาร์กซ์รับเอาปรัชญาวิภาษวิธีของเฮเกลมาใช้ในการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยของประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ จากสังคมแบบชุมชน

บุพกาล สู ่สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมทุนนิยม สังคมแบบสังคมนิยมและท้ายที่สุดน�ามาสู ่สังคม

คอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสังคมเชิงอุดมคติที่ปราศจากการกดขี่ขูดรีด ทั้งนี้ เพราะมีความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและมนุษย์มีเสรีภาพอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามสังคมเชิงอุดมคติที่มาร์กซ์ ใฝ่ฝันถึงก็ยังเป็นสิ่ง

ที่มายังไม่ถึงในขณะน้ี

ประเด็นที่สองเป็นเรื่องของแนวคิดที่เกี่ยวกับชนชั้น และจิตส�านึกทางชนชั้น ถึงแม้ว่ามาร์กซ์จะใช้ 

ลักวิภาษวิธีของเฮเกล และประวัติศาสตร์สังคมมาอธิบายวิวัฒนาการสังคมของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

โดยเร่ิมจากสงัคมคอมมนูแบบชมุชนบพุกาล สูส่งัคมทาส สงัคมศักดินา สงัคมทนุนิยม สงัคมแบบสงัคมนิยม 

และสังคมรูปแบบสุดท้าย คือ สังคมคอมมิวนิสต์ ที่มาร์กซ์เชื่อว่าเป็นสังคมเชิงอุดมคติแต่มาร์กซ์เองก็มีความ

คิดที่แตกต่างไปจากเฮเกลอย่างมาก ทั้งนี้เน่ืองมาจากมาร์กซ์ปฏิเสธปรัชญาเรื่องของจิตนิยม หากแต่มาร์กซ์ 

กลับไปให้ความส�าคัญกับวัตถุที่เป็นบริบทหรือสภาพแวดล้อม โดยมาร์กซ์เช่ือว่าสิ่งที่จริงแท้แน่นอน คือวัตถุ

90  รัตนา โตสกุล. (ม.ป.ป.) มโนทัศน์เรื่องอ�านาจ กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา.
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7-72 การวิเคราะห์การเมือง

ไม่ใช่จิต ความคิดจิตใจเป็นเพียงภาพสะท้อนของวัตถุปรัชญา มาร์กซ์จึงได้ชื่อว่า ปรัชญาวัตถุนิยม

ประวัติศาสตร์วิภาษวิธี (Dialectical Historical Materialism)

จากปรัชญาน้ีเองที่มาร์กซ์น�ามาอธิบายถึงโครงสร้างสังคม ว่ามีองค์ประกอบส�าคัญอยู่ 2 ส่วน ส่วน

แรกคือ โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) อันได้แก่ ระบบการเมืองและระบบความคิดที่ประกอบไปด้วย

อุดมการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม จารีต และโครงสร้างส่วนล่าง (Infrastructure) อันได้แก่ วิถีการผลิตและ

ความสัมพันธ์ทางการผลิตดังที่กล่าวมาในตอนต้นของหน่วยนี้ 

โดยทั่วไปในทัศนะของมาร์กซ์ โครงสร้างส่วนล่าง คือ วิถีการผลิต (Mode of Production) เป็น

ตัวก�าหนด โครงสร้างส่วนบน และรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) ซึ่งก่อให้เกิดการ

แบ่งแยกเป็นชนชั้น (Class) ที่ในทัศนะของมาร์กซ์ได้ให้ความหมายของชนชั้นว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นการก�าหนด

โดยความแตกต่างทางฐานะ รายได้ หรือจ�านวนทรัพย์สินที่มีการถือครอบครอง หรือระดับการศึกษา ดังที่ได้

มีการอธิบายในสังคมวิทยาทั่ว ๆ ไป แต่ชนชั้นในทัศนะของมาร์กซ์พิจารณาจากความสัมพันธ์ในระบบการ

ผลติแบบทนุนยิม ทีค่วามสมัพันธ์ในการผลติในระบบนีไ้ด้สะท้อนนยัของการกดขี ่ขดูรดีการเอารดัเอาเปรยีบ

ระหว่างชนชั้นในวิถีการผลิตแบบทุนนิยมระหว่างผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต อันได้แก่ ทุน แรงงาน ที่ดิน 

เป็นต้น หรือชนชั้นนายทุน กับ แรงงานผู้ผลิต อันได้แก่ ชนช้ันกรรมาชีพ โดยมาร์กซ์ มีความเชื่อว่าความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมเป็นระบบที่ก่อให้เกิดการใช้อ�านาจจากชนชั้นนายทุนในการกดขี่

ข่มเหงชนชั้นกรรมาชีพและได้ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ในแง่ที่ ยิ่งมีการพัฒนาพลังการผลิตให้

สูงขึ้นโดยการพัฒนาเทคโนโลยี ชนชั้นกรรมาชีพก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกแปลกแยกมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ

ความรู้สึกนี้ที่ก่อให้เกิดจิตส�านึกทางชนชั้นและน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด จากที่น�าเสนอมาข้างต้น ถึง

การให้นิยามอ�านาจทั้งของเวเบอร์ และมาร์กซ์ จะเห็นได้ว่า การให้นิยามมีนัยที่แตกต่างกัน

ส�าหรับการให้นิยามเกี่ยวกับอ�านาจของฟูโกต์ (Foucault) มองหรือพิจารณาถึงอ�านาจในฐานะที่เป็น

วาทกรรมของความรู้ ความจริง91 และการให้นิยามเก่ียวกับอ�านาจของฟูโกต์ ได้ให้ความส�าคัญกับแนวคิดน้ี

แล้วนี้ ฟูโกต์ ยังคิดว่าค�านิยามเกี่ยวกับอ�านาจเป็นเร่ืองของการให้การอุทิศหรือการให้การทุ่มเทเชิงทฤษฎีท่ี

ส�าคัญมากที่สุดแนวคิดหนึ่ง ที่ท�าให้มีการพิจารณาใหม่ต่อศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมือง ร่วมสมัย (Con-

temporary Policical Sociology) กล่าวคือตัวฟูโกต์เอง มองความสัมพันธ์ที่มีลักษณะท่ีขัดกันต่อศาสตร์

อย่างสังคมวิทยาการเมือง แม้ว่าตัวฟูโกต์ จะเป็นนักคิดนักทฤษฎีที่ผลงานที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ

ศาสตร์ทางสังคมวิทยาการเมืองและแม้ว่าตัวฟูโกต์ ได้มีความผูกพันกับกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ที่ได้รวม

กิจกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิของบรรดานักโทษและรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับบรรดานักโทษ ขณะเดียวกันฟู

โกต์กไ็ด้อ้างถึงตัวเองทีไ่ด้ให้ความสนใจอย่างมากในเรือ่งจรยิธรรม โดยให้ความสนใจในเรือ่งดงักล่าวมากกว่า

การให้ความสนใจในเรื่องของการเมือง92 แน่นอนความชื่นชอบในเรื่องของจริยธรรม ท�าให้ฟูโกต์ ได้มองเห็น

สาระเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ตัวเองมากกว่าสาระของหลักการที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง

ที่ไปเชื่อมหรือเกี่ยวโยงกับความไม่ชื่นชอบในการสร้างสรรค์ทฤษฎีอย่างเป็นระบบ

91  Ibid. pp.71-72.; Barry Hindess. (1996). Discourse of Power: From Hobbes to Foucault. Blackwell Publish-

ers.
92  Kate Nash. Op.cit. pp. 20-21.
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7-73แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ส�าหรับแหล่งอิทธิพลทางความคิดของฟูโกต์ ฟูโกต์ก็เหมือนนักวิชาการในช่วงปลายของศตวรรษ 

ที่ 20 คนอื่น ๆ กล่าวคือ ต่างได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากแหล่งนักคิดรุ่นบรรพบุรุษที่หลากหลายที่ใน

ที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะแหล่งที่เป็นที่หล่อหลอมแนวคิดหลัก ๆ ของฟูโกต์ (Foucault) เท่านั้น

อิทธิพลจากนิทเช่ (Nietzsche) นักปรัชญาเยอรมันผู้วิพากษ์พื้นฐานความคิดทางอภิปรัชญาท่ี 

มุ่งแสวงหาสัจธรรมสูงสุด รวมทั้งมีแนวคิดที่ต่อต้านบรรดาอุดมการณ์นิยมทั้งหลาย (Anti-idealism) ฟูโกต์

ได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก นิทเช่ อย่างมากและในหลายแง่มุม โดยเฉพาะจากหนังสือของนิทเช่ชื่อ  

On the Genealogy of Morals หรือวงศาวิทยาเกี่ยวกับคุณธรรม 

ดังที่ปรากฏในบทความของฟูโกต์ชื่อ “Nietzsche Genealogy, History” หรือนิทเช่ วงศาวิทยา 

ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1971 ตัวอย่างร่องรอยอิทธิพลทางความคิดของนิทเช่* ที่มีต่อฟูโกต์ 

เช่น แนวคิดเรื่อง เจตจ�านงแห่งอ�านาจ ความต้องการเถลิงอ�านาจ กล่าวได้ว่า เจตจ�านง ดังกล่าว มีอยู่เป็น

พื้นฐานในมนุษย์ท่ีซ่ึงท�าให้ฟูโกต์ สนใจแนวคิดเร่ืองอ�านาจอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะเฉพาะของ

แนวคิดของฟูโกต์ ก็คือ การพิจารณาทุกอย่างผ่านแว่นทางความคิด (Theoreticnl Lens of Thaught)  

เรื่องของอ�านาจ (Power) 

อิทธิพลที่สองของนิทเช่ คือแนวคิดที่ต่อต้านการมองโลกและพัฒนาการของมนุษยชาติในแง่ที่สวย

สดงดงาม ในแง่ของความก้าวหน้าของมนุษยชาติที่เดินทางจากยุคป่าเถื่อนมาสู่ยุคแห่งความมีอารยะ หาก

ทว่า นิทเช่ ได้กล่าวว่า มนุษย์เรายังไม่ได้เดินมาไกลจากความมืดมนและความป่าเถื่อนมากเท่าใดเลย

และอิทธิพลสุดท้ายคือ แนวคิดเรื่อง ประวัติศาสตร์ ดังที่นิทเช่ ได้ท�าการร้ือถอน**ความหมายของ

ค�าว่า ประวัติศาสตร์ เสียใหม่ว่า ประวัติศาสตร์นั้นมิใช่เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีตเลย เพราะแท้ที่จริงแล้ว มี

ปรากฏการณ์หรอืเหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างมากมายในอดตี แต่เหตใุดจงึมกีารเลอืกเฉพาะปรากฏการณ์

เหตุการณ์บางปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์เท่าน้ันมาเป็นประวัติศาสตร์ และค�าตอบของนิทเช่ ก็คือ เป็นเพราะ

ปัจจุบัน ต่างหากที่ได้เลือกสรรปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์บางปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมา ดัง

นั้น ประวัติศาสตร์ จึงเป็นอดีตที่ได้รับเลือกขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของปัจจุบันเท่าน้ัน ค�ากล่าวน้ี 

อาจจะมาประยุกต์ใช้กับการอธิบายอย่างเช่น ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์93

* การท�าความเข้าใจความคิดหลักของนิชเช่ อยู่ที่การท่ีนิชเช่ ว่าส่ิงท่ีมนุษย์ยึดถือกันว่าเป็นจริงเป็นความดีงาม ถูกต้องหรือ

ความรู้นั้น ตามความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงผลของการประกอบสร้างที่มีที่มาจากผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งการแย่งชิงอ�านาจกันระหว่าง

มนุษย์กลุ่มต่าง ๆ หาใช่การแสวงหาความจริงแท้ที่ด�ารงอยู่อย่างปราศจากความสัมพันธ์ใด ๆ กับมนุษย์และความปรารถนาของมนุษย์

แต่ประการใด

** “การร้ือสร้างหรือการรื้อถอน” หรือ ‘Deconstruction’ มีนัยที่หมายถึงวิธีการอ่าน ‘ตัวบท’ หรือ ‘Text’ ที่ท�าให้ผู้อ่าน

ค้นพบความหมายอื่น ๆ ที่ ‘ตัวบท’ นั้น ๆ กดทับเอาไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ‘การรื้อสร้าง’ เป็นการแสวงหาความหมายของความหมาย

อื่น ๆ
93 กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2553). สายธารแห่งนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองกับส่ือสารการศึกษา. คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. Michael Dillion, and Andrew W. Neal (Eds.). Foucault on Politics, Security and War. Palgrave: 

Macmillan.
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7-74 การวิเคราะห์การเมือง

นอกจากฟูโกต์ จะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนิทเช่แล้วยังได้รับอิทธิพลทางความคิดของมาร์กซ์ 

โดยได้ใช้มรรควิธีหรือวิธีการแบบนักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เป็นวิธีการหลักในการวิพากษ์วิจารณ์สังคม 

ในแง่ของหลักการฟูโกต์เองเป็นนักปรัชญาชนฝ่ายซ้ายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สถานภาพและ 

รูปแบบของการกดขีค่รอบง�าทีไ่ด้ปรากฏให้เห็นในสังคมทนุนิยมเช่นเดียวกับท่ีบรรพบรุษุของมาร์กซ์ได้กระท�า

มาอีกทั้งฟูโกต์เองก็ได้พยายามสร้างแนวทางการวิเคราะห์ที่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องของอ�านาจ  

การครอบง�า (domination) และรวมทั้งการต่อต้านสังคมสมัยใหม่

นอกจากนั้น แนวทางการวิเคราะห์ของฟูโกต์ถือได้ว่ามีจุดเริ่มต้น ณ ที่เดียวกับมาร์กซ์คือมิได้เริ่ม

ต้นที่ปัจเจกบุคคลหากทว่าได้เริ่มต้นที่รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (social relations) ที่มีลักษณะเป็น

วัตถุวิสัยที่ถือซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลักของสังคมและเป็นตัวสร้างความเป็นอัตวิสัยให้กับปัจเจกบุคคล

กลุ่มนักคิดฝรั่งเศสส�านักคิดด้านโครงสร้างนิยม (Structuralism) เร่ิมตั้งแต่ประวัติชีวิตของฟูโกต์ 

ทีเ่มือ่ได้เข้าเรยีนศกึษาที ่Ecole Normale Superieure กไ็ด้เริม่ได้พบกบับรรดานกัประวตัศิาสตร์ เช่น จอร์จ 

แคงจิแชม (Georges Cangitham) ผูซ้ึง่ได้วางรากฐานแนวคิดเรือ่งประวตัศิาสตร์แบบวงศาวทิยาทีเ่น้นความ

ไม่ต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ จากน้ันฟูโกต์* ก็ได้ติดต่อกับจอร์จ ผู้ซึ่งเป็นนักวิชาการแนวโครงสร้างนิยมรุ่น

แรก ๆ ผู้ซึ่งฟูโกต์ ได้คบหากับดัมเมซิล (Dumezil) อย่างต่อเน่ืองมายาวนานและยังได้รับแรงบันดาลใจใน

ด้านวิธีคิดมาจากดัมเมซิลอย่างมาก 

ดังที่ฟูโกต์ ได้กล่าวว่าตนได้ใช้แนวคิดเร่ือง โครงสร้าง ที่ดัมเมซิล ได้ใช้วิเคราะห์ต�านานและฟูโกต์ 

ได้น�ามาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของประสบการณ์ในอดีต ซึ่งแบบแผนในการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถ

พบได้ในสภาพท่ีได้มีการแปรรูปไปในระดับต่าง ๆ 

ในช่วงเวลาท่ีฟูโกต์ เขียนหนังสือเร่ือง “The Birth of the Clinic” นั้น ฟูโกต์ ได้รับอิทธิพลทาง

ความคิดมาจากเคลังค์ เลาวี เสท้าห์ (Claude Levi Strauss) โรส์องค์ บาร์ทาส (Roland Barthes) ฌาค 

ลาคอง (Jacques Lacan) หลุยส์ อัลธูแชร์ และแกสตัน บาสเชลาร์ด (Gaston Bachelard) รวมทั้งได้รับ

อิทธิพลเรื่อง เทคโนโลยีแห่งอ�านาจ หรือการใช้เทคนิคเชิงอ�านาจ จาก Marcel Mauss อีกด้วย94

อย่างไรก็ตาม แม้ประเด็นที่ฟูโกต์สนใจจะมีความกว้างขวางหลากหลายเพียงใด แต่ทว่าในงานทุก

ชิ้น โดยเฉพาะงานในช่วงยุคต้น ๆ จะมีประเด็นส�าคัญ ๆ ที่ให้ความสนใจอยู่อย่างต่อเน่ือง (และเป็นประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารศึกษาโดยตรง) คือเร่ืองของอ�านาจ วาทกรรม และร่างกาย (Body) ในที่นี้ทางผู้เขียนขอ

น�าเสนอเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ อ�านาจ และวาทกรรม เท่านั้นโดยจะเสนอเรื่องของอ�านาจ ก่อน

1.  อ�านาจ (Power) ที่มีการกล่าวถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับอ�านาจ ฟูโกต์ได้ปฏิเสธอย่างชัดเจน ใน

แง่ที่ว่าตัวฟูโกต์ เป็นผู้สร้างสรรค์หรือประกอบสร้างทฤษฎีอ�านาจ (Theory of Power) รวมทั้งยังได้ตั้งข้อ

โต้แย้งว่าเวลาที่มีการกล่าวถึงแนวคิดเรื่องของอ�านาจต้องได้รับการวิเคราะห์ถึงปฏิบัติการของอ�านาจและผล

ทีเ่กดิขึน้ตามมา ขณะเดยีวกนัอ�านาจ ไม่สามารถได้รบัการครอบคลมุหรอืชุดของแนวคดิทีมิ่ได้รบัการเชือ่มโยง 

 

94  กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. เพิ่งอ้าง. น. 452-502.
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7-75แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

อย่างเป็นระบบโดยการที่เราไปคิดไปเข้าใจเอาเองล่วงหน้า เวลาที่มีการน�าเอาอ�านาจไปประยุกต์ใช9้5 เกี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าวตัวฟูโกต์เองชอบที่จะคิดในรูปของการวิเคราะห์เกี่ยวกับอ�านาจ ที่อ�านาจได้รับการพิสูจน์ดัง

ปรากฏในกรณีของการใช้อ�านาจ

ค�าถามมีว่า การจะพิสูจน์เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะท�า การวิเคราะห์อ�านาจ ตอบได้ว่าเป็นไปได้ 

มาถึงตรงนี้กล่าวได้ว่า ส�าหรับแนวคิดเร่ืองของอ�านาจ ส�าหรับตัว ฟูโกต์แล้วเหนืออ่ืนใด อ�านาจมีพลังมี

ศักยภาพ และรัฐมักจะเป็นเจ้าของที่ปรากฏในรูปของกฎหมาย และรัฐน�ามาใช้อ�านาจในรูปของการบังคับใน

รูปของค�าสั่งกับสังคม

ตามตัวแบบเกี่ยวกับอ�านาจของฟูโกต์ อ�านาจมีความเก่ียวหรือเชื่อมโยงกับข้อห้ามที่มีความชอบ

ธรรมและดังที่กล่าวมาข้างต้นอ�านาจมีพลังมีศักยภาพในแง่ของความรู้สึกที่ว่าอ�านาจคือกฎข้อบังคับ คือ 

กฎหมายที่ท�าหน้าที่ในทางปฏิบัติน่ันก็คือ คอยก�าหนดหรือก่อให้เกิดชนิด ประเภทของร่างกายและจิตใจที่

เราไม่สามารถมองเห็นได้จากมุมมองโดยใช้ตัวแบบเดิม ๆ มาพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับอ�านาจอธิปไตย 

(Sovereingty)96 การใช้แนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจตามทัศนะของฟูโกต์ ใช้แนวคิดน้ี มักมีนัยเกี่ยวกับมุมมอง

เชงิวทิยากรในภาคปฏบิตัทิางสงัคม (socio discursive) พลงัหรอืศักยภาพอ�านาจ โดยใช้ในการก�ากบัควบคมุ 

ก�าหนดความสัมพันธ์ทางสังคมรวมทั้งการก�ากับควบคุมก�าหนดอัตลักษณ์ที่มักได้รับการต่อต้าน

2. วาทกรรม (Discourse) แนวคิดเร่ืองวาทกรรม เป็นกญุแจดอกแรกทีจ่ะไขไปสูค่วามเข้าใจแนวคดิ

อื่น ๆ ของ ฟูโกต์ และยังเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงขอสรุป

เนื้อหาพอสังเขป กล่าวคือแนวคิดเร่ืองวาทกรรมของฟูโกต์ ได้ต่อยอดมาจากแนวคิดของนักโครงสร้างนิยม

หลากหลาย ๆ สาขา เช่น เฟรอ์นาร์ค บรูเดล (Fernand Braudel) จากสาขาประวัติศาสตร์เคลาด์ เลวี เสตัว

ห์ จากมานุษยวทิยา ฌาค ลากอง จากจติวเิคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เฟอร์ดนิงัค์ เดอ โซซร์ู (Ferdinand 

de Saussure) จากสายภาษาศาสตร์ที่จะได้กล่าวถึง ในล�าดับต่อไป ในแง่ของหลักการเม่ือมีการกล่าวถึง

แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม หากมองหรือพิจารณาในกรอบของภาษา ในสภาพที่มีลักษณะเป็นพลวัตรก็จะ

ปรากฏอยู่ท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยได้มีการเปิดทางให้ผู ้ใช้ภาษา และบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ในการพิจารณาเกี่ยวกับการส่ือสารที่เป็นการโต้กลับกระแสการมอง

ภาษาในลักษณะคงที่ในระบบ และอยู่ในฐานะคลังของข้อมูลในการศึกษาสภาพและลักษณะที่เห็นอยู่ใน

โครงสร้างภายในระบบ

มุมมองกระแสหลักทางภาษาดังกล่าว ได้รับอิทธิพลจาก เฟอร์ดินันค์ เดอ โซซูร์ ที่เชื่อว่าภาษามี

ความเป็นพหุลักษณ์ที่อยู่ในกระแสการปฏิสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลในสังคมที่มีลักษณะพลวัตรอยู่ตลอด

วงจร เหมือนมีการสนทนาตอบโต้อยู่ภายในถ้อยค�า ความคิด ความหมาย ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เม่ือไป

อยู่ในที่ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจเจกบุคลโดยทั่วไปภาษาที่เราใช้ในสังคมไม่ใช่ภาษาของเราคนเดียว 

หากแต่ได้รวมเอาภาษาของคนอื่นที่มีอยู่ก่อนหน้าน้ีมาด้วย เราจึงอยู่ในโลกแห่งภาษาของคนต่าง ๆ และอยู่ 

 
95  M. Foucault. The History of Sexuality: An Introduction, trans. R. Hurley, Harmmondsworth: Peguin,19846 

Kate Nash, Op.cit. pp. 21-22
96  ทองกร โภคธรรม. (แปล). (2547). ร่างกายภายใต้บงการ: ปฐมแห่งอ�านาจในวิถีสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ดงไฟ. 
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7-76 การวิเคราะห์การเมือง

ในภาษาของโลกของคน ในแง่ที่กล่าวมาแม้ตามแนวคิดข้างต้นจะมีนัยที่หมายถึงถ้อยค�า ความคิด ผู้ใช้ภาษา 

และปฏิสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นผู้ใช้ภาษา วาทกรรมและสังคมจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) ที่มีความเชื่อว่า

ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคมมิใช่ส่ิงที่ขึ้นอยู่กับระบบหรือโครงสร้างที่มนุษย์สร้างหรือประกอบ

สร้างขึน้มา หากแต่เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถสร้างหรอืประกอบสร้างรือ้สร้างหรอืรือ้ถอนหรอืสร้างใหม่ (Construct, 

Dconstruct or Resonstruct) โดยอาศัยการตีความที่หลากหลาย

นักปรัชญาที่มีแนวคิดต่อการมองวาทกรรมในปัจจุบันก็ได้แก่ ฟูโกต์ ที่มองว่าวาทกรรมเป็นเรื่อง

ของการสร้างหรือประกอบสร้างตัวตนและความหมายให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมโดยมีลักษณะเป็นชุด

ของความคิดที่แฝงเร้นด้วย อ�านาจและอุดมการณ์โดยผ่านช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง ในแง่ดังกล่าววาทกรรม 

เป็นการกระท�าท่ีปัจเจกบุคคลปฏิบัติต่อโลก (ทางสังคม) ต่อปัจเจกบุคคลอ่ืนท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดย

วาทกรรมมกัจะอยูใ่นรปูของตวัแทนทางความคดิทีผ่่าน ภาษาและสญัลกัษณ์ หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ การศกึษา

วาทกรรมตามแนวทางของฟูโกต์ จึงเป็นการศึกษาท่ีอยู่เหนือขึ้นไปจากหนังสือต�ารา ด้วยการเปิดเผยให้เห็น

สิง่ทีป่กปิดซ่อนเร้นทีว่าทกรรมนัน้อ้างถงึเพือ่สถาปนาคณุสมบตัทิีเ่หนอืกว่าวาทกรรมอืน่ ๆ ทีถ่อืเป็นการศกึษา

วาทกรรมในฐานะตัวแทนที่ศึกษาความเชื่อมโยงของการพูด การเขียนที่ก่อให้เกิดระบบความหมายรวมถึง

รูปแบบวิธีการท่ีจะพูดและเขียนและกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งนั้น ดังนั้น การศึกษาวาทกรรมจึงมี

หลากหลายส่วน ท้ังกฎเกณฑ์เครื่องมือความรู้และปัจเจกบุคคล

วาทกรรม อ�านาจ และความรู้ ในการศึกษาวาทกรรมตามแนวทางของฟูโกต์แยกไม่ออกจากการ

ศึกษาอ�านาจ ทั้งน้ีเพราะในทัศนะของฟูโกต์วาทกรรม คือ ที่ที่อ�านาจและความรู้มาบรรจบกัน

ในหนังสือของฟูโกต์ที่มีช่ือ “Discipline and Punish:The Birth of Prison”97 ฟูโกต์ได้เสนอ

แนวทางการวิเคราะห์อ�านาจ ซ่ึงรวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจกับความรู้ดังนี้98

1)  อย่าสนใจแต่อ�านาจที่เป็นระบบหรือการแสดงตัวอย่าง มีกฎเกณฑ์ มีสถาบันรองรับ เช่น 

กฎหมายหรืออ�านาจรัฐ แต่ควรสนใจอ�านาจที่แผ่กระจายไปถึงปลายทางของระบบเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะอ�านาจ

มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

2)  อย่าคดิว่าการใช้อ�านาจจากความจงใจไตร่ตรอง แต่การสนใจอ�านาจทีม่อียู่ในความสมัพนัธ์

ระหว่างสิ่ง ต่าง ๆ ขณะเดียวกันอย่ามัวสนใจที่มาของอ�านาจแต่ควรสนใจการกระท�าและผลของอ�านาจ

3)  อย่าคดิว่าอ�านาจเป็นปรากฏการณ์ ทีเ่กดิจากการครอบง�าเพราะไม่อาจแยกแยะได้โดยเดด็

ขาด ว่าใครมีอ�านาจมากหรือน้อยกว่า เพราะอ�านาจกระจัดกระจายไปทั่วท้ังความสัมพันธ์ทางสังคม

4)  ควรสนใจอ�านาจที่กระจัดกระจาย

5)  อ�านาจ ต้องพัฒนาตัวมันเองต่อไปด้วยการสร้างความรู้ข้ึนมารองรับ และ

97  M. Foucault. (1979). Discipline and Punish: The Birth of Prison. trans. A. Sheridan. Harmondsworth: 

Penquin.
98  อนุสรณ์ อุณโณ. “บทบรรณาธิการ.” ใน อนุสรณ์ อุณโณ, จันทนี เจริญศรี และสลิสา ยุกตะนันทน์ (บก.). (2558). อ่าน

วิพากษ์มิเชล ฟูโกต์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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6)  อ�านาจ ไม่ได้มีแต่ด้านลบ เช่น การกดขี่ การครอบง�าแต่มีมิติต้นด้านบวก เช่น การสร้าง

ความรู้ และวาทกรรมต่าง ๆ ด้วย

ความรู้กับอ�านาจต่างหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน จากจุดยืนแบบนักวงศาวิทยา ฟูโกต์ให้ข้อสรุปความ

รู้ ไม่เคยแยกตัวออกจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้อ�านาจครอบง�ากัน ขณะเดียวกัน ฟูโกต์ ได้ปฏิเสธ

การให้นิยามความรู้แบบเดิม ๆ ที่เคยมี ๆ กันมา และได้มีการสรุปอย่างชัดเจนว่าความรู้ ก็คือสิ่งที่ผู้มีอ�านาจ

ก�าหนดว่าเป็นความรู้ ดังนั้น ความมุ่งมั่น ความใฝ่รู้/ความปรารถนาในความรู้ของมนุษย์ อาจจะมิได้แสดง

ถึงความก้าวหน้าแต่อย่างใด แต่อาจจะบ่งสะท้อนถึงเจตนารมย์ในอ�านาจที่เพิ่มมากขึ้น ตามทัศนะของนิทช์ 

เช่นเดียวกันการเคลื่อนที่ของประวัติศาสตร์ก็มิใช่เส้นทางเดินจากความป่าเถื่อนไปสู่ความมีเหตุผลแบบที่นัก

ปรชัญาในยคุสว่าง (Enlightenment) กล่าวอ้าง แต่อาจจะเป็นเพยีงการก้าวออกจากการครอบง�า โดยระบอบ

ความรู ้หนึ่งไปสู ่การครอบง�า โดยระบอบความรู ้อีกระบอบหนึ่ง เช่น จากการครอบง�าโดยความรู ้แบบ

ไสยศาสตร์ สู่การครอบง�าโดยความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและอ�านาจของฟูโกต์ 

ในช่วงก่อนปี 1968 เมื่อมีการกล่าวถึงระบบการเมือง (Political System) ในยุคก่อนสมัยใหม่

อ�านาจจะอยู่ที่ชนชั้นน�าทางการเมือง political elites) เมื่อมีการใช้อ�านาจจะมีการใช้อ�านาจในทิศทางเดียว 

คือจากบนลงล่าง แต่ในยุคสมัยใหม่ ระบบการเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็น “การเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย” ในระบบการเมืองแบบน้ี “การใช้อ�านาจ” จะมลีกัษณะจากล่างขึน้บนตามระบบรัฐศาสตร์ และ

ผู้ที่มีอ�านาจอย่างแท้จริงคือ รัฐหรือ (State) (ซ่ึงเป็นผู้ใช้อ�านาจแทนประชาชน) การต่อสู้ทางการเมือง (po-

litical struggles) จึงเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐและประชาชน

แต่หลังจากปี 1968 รูปแบบการต่อสู้ทางการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือจากการต่อสู้เพ่ือล้ม

ล้างชนชั้นในสมัยมาร์กซ์ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงมาเป็นการต่อสู้ในปริมณฑลย่อย ๆ โดยกลุ่มที่แตกต่างกัน

ไป เช่น กลุ่มวัฒนธรรมย่อย กลุ่มที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มของคนด้อยโอกาส เป็นต้น โดยเป้าหมายของการ

ต่อสู้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อล้มล้างระบบ หากเป็นไปเพ่ือให้มีการยอมรับในเรื่องของความแตกต่าง และโอกาสใน

การเข้ามีส่วนร่วมในสังคมหรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชีวิตของตนเอง ในทัศนะของฟูโกต์ต่อ

การเมือง โดยเฉพาะในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ว่าอ�านาจไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างทางการเมือง เช่น รัฐ

รวมท้ังอ�านาจ ไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างส่วนล่าง (Infrastructure) อันได้แก่ ระบบเศรษฐกิจที่จะไปก�าหนด

โครงสร้างส่วนบน (superstructure) หากแต่อ�านาจ มีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) และด�ารงอยู่ได้

ด้วยภาคปฏิบัติวาทกรรม (discursive practices) ในแง่ดังกล่าวเมื่อมีการวิเคราะห์อ�านาจจึงไม่ใช่การ

วิเคราะห์ว่าใครมีอ�านาจ และใช้อ�านาจ เม่ือใด การตั้งค�าถามดังกล่าวเป็นแง่มุมหนึ่งของการวิเคราะห์อ�านาจ

ของตามทัศนะของฟูโกต์ที่ได้พยายามเปิดเผยให้เห็นมิติการท�างานของอ�านาจที่แทรกซึมอยู่ในแบบแผนการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของมนุษย์สมัยใหม่ และนอกจากน้ี ยังเป็นการเปิดเผยให้เห็นมิติการท�างานของอ�านาจ 

ยังมีคุณูปการต่อการท�าความเข้าใจอ�านาจที่เป็นทางการ ต่าง ๆ ของโลกสมัยใหม่ด้วย99 เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อ 

 

99 เพิ่งอ้าง.
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พิจารณาหรือมองกระบวนการท�าหน้าที่ของอ�านาจควรมองในลักษณะใด ตอบได้ว่าควรมองกระบวนการท�า

หน้าท่ีของอ�านาจเป็นอย่างไรมากกว่า เม่ือเป็นเช่นนี้การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มย่อย

ในช่วงหลังปี 1968 ในทัศนะของฟูโกต์จึงไม่ใช่การกระจายอ�านาจจากศูนย์กลางสู่ส่วนย่อย ที่ผู้

ปกครองมักจะอ้างว่าประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากจะถือว่าอ�านาจใน

ศูนย์กลางไม่เคยมี ‘อ�านาจ’ ในระบบเศรษฐกิจที่จะบีบคั้น ให้คนลุกขึ้นมาต่อสู้ทางชนชั้นไม่เคยมี จะมีก็แต่

อ�านาจในบริบทย่อย ๆ การลุกข้ึนมาเรียกร้องสิทธิของเด็กและสตรี สิทธิของคนด้อยโอกาส คนที่ถูกกดขี่เพื่อ

เข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมการเมืองหรือเพื่อปกครองตนเองซึ่งถือได้ว่าประชาชนเริ่มรู้จักประชาธิปไตยเพิ่มข้ึน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.2.5 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.2.5

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.2 เรื่องที่ 7.2.5
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ตอนที่ 7.3 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวเก่าและแนวใหม่

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 7.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 7.3.1 บทสังเคราะห์การให้ค�านิยามเกี่ยวกับขบวนเคลื่อนไหวทางสังค

เรื่องท่ี 7.3.2 แนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากร

เรื่องท่ี 7.3.3 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง

แนวคิด
1.   การเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นการเข้ามารวมตัวกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคม

ให้ดีข้ึนกว่าเดิม

2.  แนวคิดทฤษฎีระดมทรัพยากรให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านโครงสร้างตลอดจนความ

สามารถในการระดมทรัพยากร ฐานะของบุคลากรในเครือข่ายสังคมและความคาดหวังใน

ความส�าเร็จและแรงกดดันที่เป็นเหตุผลของการเข้าร่วมขบวนการทางสังคม

3. ในทัศนะนักทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองต่างให้ความส�าคัญกับการมุ่งเน้นการอธิบาย 

และวิเคราะห์ขบวนการทางสังคม โดยให้ความส�าคัญไปที่สิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่

ขบวนการทางสังคมเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในมิติของการศึกษาโครงสร้างโอกาสทางการเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 7.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  สังเคราะห์การให้ค�านิยามเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้

2.  อธิบายแนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากรได้

3.  วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองได้
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ความน�า

ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ศาสตร์อย่างสังคมวิทยาการเมืองให้ความสนใจนอกเหนือจาก

ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับ ขบวนการกู้ชาติ ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้ขบวนการนี้ประสบ

ผลส�าเร็จอย่างรวดเร็วหรือช้ากว่าที่ควร โดยการศึกษาเป็นการศึกษาสาเหตุว่าท�าไมคนที่เข้าร่วมในขบวนการ

คอมมิวนิสต์ หรือขบวนการอื่น ๆ จึงเริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษ 1940 เป็นต้นมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งทางผู้เขียน

หน่วยนี้ขอเกริ่นในความน�าตอนที่ 7.3 ก่อนว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ภาย

ใต้บริบทเชิงประวัติศาสตร์มักจะเร่ิมต้นจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวเก่า (Old Social Move-

ments) ไปสู่ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movements) มีที่มาอย่างไร เกี่ยวกับ

ประเด็นดังกล่าวทางผู้เขียนขอเร่ิมต้นตอนที่ 7.3 โดยสังเขปดังนี้กล่าวคือ

โดยทั่วไปแนวคิดเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหว (movements) ได้รับการจ�าแนกคุณลักษณะจาก

การที่ขบวนดังกล่าวได้มีค่านิยมร่วมกัน (shared values) มากกว่าการใช้กรอบเชิงอุดมการณ์ (an idea-

logical framework) ยกตัวอย่างกรณีของขบวนการเคลื่อนไหวทางด้านสตรีนิยมที่เกิดจากขบวนการ

เคลื่อนไหวนี้ที่ได้มารวมตัวเป็นขบวนการที่เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นได้ว่าสืบเนื่องมา

จากการที่บุรุษได้ท�าการครอบง�าบรรดาสตรี ขณะท่ีบรรดาสตรีที่มีค่านิยมร่วมกันโดยเฉพาะค่านิยมในเรื่อง

ของความเสมอภาคที่ได้รับจากทฤษฎีมาร์กซิสต์ ในฐานะเป็นอุดมการณ์ที่แม้จะมีรอยแยกจากการไม่เห็น

พ้องต้องกันในบางประเด็นบางกรณี ในบางกลยุทธ์ตลอดจนยุทธวิธีตลอดจนบางค่านิยมร่วมบางค่านิยม แต่

การอธิบายในภาพรวมก็ยังมีลักษณะของการยึดถือร่วมกันโดยมีคุณลักษณะของความที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ในส่วนของการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทุนนิยมก็เช่นเดียวกันกับที่การมีค่านิยมในเรื่องของความเสมอ

ภาคและความเป็นธรรมทางสังคมที่บรรดาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทางด้านแรงงาน ต่าง ๆ ได้มีการ

ยึดถือร่วมกันอย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตามประเภทการศึกษาของการเคลื่อนทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น ที่ตามมาด้วยการเกิดขึ้น

ของ “ภาคประชาสังคม” ที่เราสามารถสังเกตหรือสามารถมองเห็นได้ ปรากฏการณ์ของขบวนการฯ ดังกล่าว

ทีไ่ด้โต้ตอบต่อช่วงหรอืระยะเวลาทางประวตัศิาสตร์ได้เกดิขึน้ เมือ่ได้เกดิความคดิในทางโลก (secular ideas) 

ที่ในช่วงนั้นเร่ิมมีการไม่เห็นด้วยกับความเชื่อทางศาสนาในฐานะเป็นแหล่งบ่มเพาะวิธีคิดเก่ียวกับบรรดาผู้คน

ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างไร อย่างไรก็ตามขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมท้ังขบวนการเคลื่อนไหวของ

ภาคประชาสังคม (ใหม่) ไม่ควรได้รับการเชื่อมโยงเชิงแนวคิดในฐานะความคิดทางโลก หรือในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึง่ของกระบวนการทีท่�าให้กลายเป็นการมคีวามคดิทางโลกโดยทัว่ไปเมือ่กล่าวถงึศาสนามักจะมบีทบาท

ที่ส�าคัญในช่วงที่เกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในยุคต้น ๆ และในยุคสมัยใหม่

ส�าหรับในยุคปัจจุบันความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลาม คริสเตียน ฮินดู พุทธศาสนา

หรือศาสนาชินโต เป็นต้น ต่างได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
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7-81แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ผลท�าให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาแนวใหม่ได้รับการวิเคราะห์ในฐานะตัวมันเองก�าลังใช้รูปแบบของ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยกตัวอย่างกรณีของขบวนการเคลื่อนไหวของขบวนการ Falunn Gong ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะท่ีขบวนการ อื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาในแง่ที่เวลามีการเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่

ในรูปแบบของขบวนการทางสังคมดังที่กล่าวมา ดังปรากฏในกรณีของบรรดาลัทธิป่าเถ่ือนต่าง ๆ เวลาที่มีการ

ใช้กรอบแนวคิดที่น�ามาอธิบาย ส่วนใหญ่จะใช้กรอบแนวคิดในรูปของ “จิตวิญญาณ” มากกว่าจะใช้กรอบ

แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์100

จากที่กล่าวมาเก่ียวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาข้างต้นโดยเฉพาะขบวนการเคลื่อนไหวที่อยู่

ในรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กระบวนที่เกิดขึ้นดังกล่าวมักมีลักษณะของกระบวนการเปลี่ยนรูป

ที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองอาณาจักรของศาสนาในหลักการเบื้องต้นใน

ศาสตร์อย่างสังคมวิทยาถือเป็นเร่ืองธรรมดาส�าหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในทางโลกสมัยใหม่

ในแง่ของการต่อต้านโดยเฉพาะการต่อต้านต่ออ�านาจในช่วงต้นรูปแบบของการต่อต้านที่มีร่วมกัน 

เช่น การเกิดการต่อต้านของกลุ่มชาวนาในยุโรปยุคกลางและยุคสมัยใหม่ในช่วงต้น ๆ และโดยปกติแล้วการ

ด�าเนนิการดงักล่าวทีต่่างได้รบัการด�าเนินการในลกัษณะทีม่คีวามชอบธรรมในรปูของขนบธรรมเนยีมประเพณี

แบบดั้งเดิม หรืออาจจะปรากฏในรูปของการคาดการณ์ว่ามีอ�านาจที่ชอบธรรม

แต่ในทัศนะของฟูโกต์ เขาได้ท�าการวิพากษ์ในประเด็นในแง่ที่ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสมัย

ใหม่ (Modern Social Movements) ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษ 1970 มีวาทกรรมที่แสดงถึงความ

ชอบธรรมคล้าย ๆ กันในฐานะอ�านาจของพวกที่ชอบกดขี่ที่มีแหล่งที่มาของความชอบธรรมเหมือนกัน ไม่ว่า

พวกที่ยึดอุดมการณ์มาร์กซิสต์ หรือพวกที่ยึดอุดมการณ์เสรีนิยมว่าพวกตนมีความชอบธรรมในการปลด

ปล่อยมนุษย์จากความกดดันหรือจากภาพ ลวงตา101

จากที่กล่าวมาข้างต้นท้ังหมดทางผู้เขียนหน่วยน้ีพยายามปูพ้ืนฐาน 1) การท่ีศาสตร์อย่างสังคมวิทยา

การเมืองที่ให้ความสนใจกับเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ 2) ขณะเดียวกันทางผู้เขียนพยายาม

แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวเดิมกับแนวใหม่ที่จะมีการกล่าวถึงใน

เรื่องที่ 7.3.1

100 K. McDonal. (2006). Global Movements: Action and Culture. Oxford: Blackwell.
101 M. Foucault. (1979). The History of Sexuality, Vol 1: An Introduction. London: Pengnin.
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7-82 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 7.3.1   บทสังเคราะห์การให้ค�านิยามเกี่ยวกับขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม

เมื่อมีการกล่าวถึงแนวคิดค�าว่า “การเคลื่อนไหวทางสังคม” หรือ (social movement) มีนัยหรือ

ความหมายถึงสิ่งที่มีความแตกต่างกันที่มีกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมกระท�าการที่มีความแตกต่างกัน หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเวลาที่เรามองปรากฏการณ์ขบวนการเคลื่อนไหวตามสิทธิของพวกเมืองอเมริกัน 

ขบวนการทีเ่คลือ่นไหวทางสังคมมักเป็นการเคลือ่นไหวภายใต้บรบิทประชาธิปไตยทีไ่ม่ได้มีการใช้ความรนุแรง

ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าว มักเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเชิง

อุดมการณ์102

แต่ในกรณีของบรรดานักวิชาการ เช่น ฮานอล อาเรนต์ (Hannal Arendt) และอีริช ฟอร์ม (Erich 

Fromn)103 มองแนวคดิเกีย่วกบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมโดยการหยิบยกตวัอย่างขบวนการเคลือ่นไหว

ในกรณีพรรคนาซีของเยอรมนีโดยมองฝ่าวิกฤตการณ์ของการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้แสดงหรือได้สะท้อนให้

เห็นถึงนัยของแนวคิดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวทางสังคม

ส�าหรับเอ็มบี จัดกินส์, จอห์น ดี แมคคาร์ที (M.B. Judkin, John D. Mccarthy) และมาร์ค โวลฟ

สัน Mark (Wolfson)104 เป็นต้น จะประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทางสังคม ในมิติของกลุ่มที่มี

การจัดระเบียบอย่างเป็นทางการที่ท�าการเรียกร้องให้รัฐให้ความช่วยเหลือ เช่น กรณีของ “Mother Agaiust 

Drunk” ในขณะที่พีเวน (Piven)105 มีความเห็น ในมิติของกลุ่มขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบ เช่น การ

จลาจลของบรรดาคนผวิด�าในสหรฐัอเมรกิา การนดัหยดุงานของพวก “Wildcat” หรอืพวก “แมวป่า” เป็นต้น

ผู้เขียนหน่วยหยิบยกกรณีหรือปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวทางสังคมตามทัศนะของบรรดา 

นักวิชาการเหล่าน้ันมากล่าวถึง  เพื่อท�าให้นักศึกษา อ่านแนวคิดดังกล่าวในตอนที่ 7.3 ได้ชัดเจนขึ้น

102 Cyrus Ernesto Zirakzadeh. (2006). Social Movement in Politics: A Comparative Study, Expended Edi-

tion. Dalgrave MacMillan.
103 Hannah Arendt. (1951). The Origin of Totalitarianism. New York, NY: Harcourt, Brau. Erich Fromn. 

Escape from Freedom. New York, NY: Rinhard & Winston.
104 M. B. Judkins. “Mobilization of Membership: The Black and Brown Lung Movements” In Social Move-

ments of Sixties and Seventies. (Ed.). (1953). M. Frceman, New York, NY: Lognman. John D. McCarthy, and Mark 

Wolfson. Exploring Sources of Rapid Social Movement Growth: The Role of Organizational” Form, Consen…s Sup-

port, Element of American State” Paper presented at The American Sociological Association Workshop,” Frontiers 

in Social Movement Theorizing” Ann Arbor, MJ, June 1988.
105 France Fox Piven. (1976). “The Social Structuring of Political Protest” Politics and Society 6 No.3. pp. 

297-326.
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จากทีก่ล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวทางสงัคม มาข้างต้นผูเ้ขยีนให้ค�านยิามหรอืความหมาย

ว่าหมายถึงการเข้ามารวมตัวกันเพื่อการเปล่ียนแปลงสภาพหรือสภาวะของสังคมให้ดีข้ึนกว่าเดิม แต่หาก

เป็นการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ การเคลื่อนไหวทางสังคมผู้เขียนจะ

นิยามว่าหมายถึงการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบทางสังคม (Social Frame) โดยไม่ต้องการ

เข้าไปช่วงชิงอ�านาจรัฐ ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นการเคลื่อนไหวของคนธรรมดา (Ordinary 

People) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้กฎกติกาหรือกฎเกณฑ์ของสังคมใหม่โดยให้มีการเปิดโอกาสให้พวกตน

เข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีความสมัครใจเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) โดยการเคลื่อนไหวเรียก

ร้องดังกล่าวไม่ได้เรียกร้องผ่านกลไกรัฐ

จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงการให้ความหมายเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในอดีต และการ

เคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันที่เรียกกันว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Move-

ments) จะมีนัยที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ขบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมในอดีตจะมีลักษณะแตกต่างไป

จากปัจจุบัน (นับต้ังแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา) กล่าวคือ106

- ขบวนการเหล่านี้ไม่ใช่ขบวนการเคลื่อนไหวของชนชั้นใดเพียงชนชั้นเดียวอย่างขบวนการ

เคลื่อนไหวในอดีต

- ประเด็นท่ีท�าให้เป็นที่มาของการเคลื่อนไหวมักจะเป็นเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับผล

ประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ

- การเรียกร้องของขบวนการเหล่านี้ไม่ได้เรียกร้องผ่านกลไกทางการเมือง (Political 

Mechanism) เช่น พรรคการเมือง นักการเมือง ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หวังพ่ึงกลไกรัฐเหมือนกับขบวนการ

เคลื่อนไหวในอดีตที่ผ่านมา หากแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องด้วยตนเอง

- การเคลื่อนไหวไม่ได้ต้องการช่วงชิงอ�านาจรัฐอย่างขบวนการเคลื่อนไหวในอดีต หากแต่

ต้องการให้มีการสร้างกฎกติกาใหม่ในการด�ารงชีวิต ยกตัวอย่างขบวนการเคลื่อนไหวในกรณีของไทย อาทิ 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ในกรณีของ กปปส. ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปโครงสร้างต่าง ๆ เช่น 

การปฏริปูสือ่ การปฏริปูโครงสร้างส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิเป็นต้น หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสังคมแนวใหม่ที่เกิดขึ้นได้มีแนวทฤษฎีต่าง ๆ ที่พยายามน�ามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์การ

เคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยผู้เขียนขอน�าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่ส�าคัญ ๆ เช่น แนวคิดทฤษฎีระดม

ทรัพยากร ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง รวมทั้งทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

จากที่กล่าวมาข้างต้นหากกล่าวอีกนัยหนึ่งในแง่ของที่มาและการให้นิยามตลอดจนความส�าคัญของ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่กล่าวได้ว่า เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ขบวนการทางสังคมที่

เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงทศวรรษที่ 1950-1960 ถือกันว่าเป็นช่วงของการเมืองแนวเก่า (old 

politics) ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สังคมวงกว้างจัดต้ังสถาบันหรือองค์กรทางสังคมการเมืองที่บรรดาตัวแสดง  

 
106 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2540). ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือขบวนการเคล่ือนไหวประชาสังคมใน

ต่างประเทศ: บทส�ารวจพัฒนาการสถานภาพและนัยยะเชิงความคิด/ทฤษฎีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและผลิต

ต่อมหาวิทยาลัยเกริก.
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7-84 การวิเคราะห์การเมือง

และประเด็นที่เคลื่อนไหวมักเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์โดยมีสถาบันทางการเมืองที่ส�าคัญคือ

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์และสถาบันทางการเมืองท่ีส�าคัญในช่วงน้ีเป็นช่องทางหรือกลไกทางการ

เมืองเพื่อน�าไปสู่แก้ไขข้อขัดแย้งในสังคมการเมือง โดยวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง

ดังกล่าวแก้ไขโดยสถาบันทางการเมืองเหล่านี้ได้ปิดช่องทางเลือกอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหา หรือ

พยายามกดีกนัตวัแสดงร่วม “collective actors) ทีไ่ม่สอดคล้องกบัพาราไดม์ของพนัธมิตรรวมความมัน่คง-

เศรษฐกิจออกไป  ในแง่ดังกล่าวความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น จึงได้ถูกลดทอนให้เหลือเป็นเพียงความ

ขดัแย้งในรปูแบบของการต่อรองของกลุม่ผลประโยชน์และพรรคการเมอืง เมือ่เป็นเช่นนีท้�าให้ประเดน็ทางการ

เมอืง จงึเป็นเพยีงประเด็นทีเ่กีย่วข้องกับการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ทีผ่่านช่องทางสถาบนัทางการ

เมืองเหล่านี้เท่านั้น ในส่วนของพื้นที่ถือเป็นพื้นที่ทางการเมืองส่วนการเคลื่อนไหวโดยตัวแสดงประเด็นหรือ

ช่องทางวิธีการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือไปจากนี้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หลังจากน้ันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 เป็นต้นมามีขบวนการ ประเภทเคลื่อนไหวเรียกร้องของ

ประชาชนธรรมดาเกิดขึ้นมากมายในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าในซีกโลกตะวันตก เช่น ขบวนการต่อต้าน

อาวุธนิวเคลียร์ ขบวนการสันติภาพ ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขบวนการเรียกร้องให้กลับ

ไปสู่ค�าสอนดั้งเดิมของศาสนา กลับไปสู่วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาดั้งเดิมของตน ขบวนการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ 

อย่างขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการสิทธิของคนพ้ืนเมืองด้ังเดิมในประเทศต่าง ๆ ขบวนการสิทธิของคนรัก

ร่วมเพศหรือแม้แต่ขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กินอาหารธรรมชาติอย่างขบวนการมังสะวิรัติ เป็นต้น*

ขบวนการเคล่ือนไหวเรียกร้องของประชาชนธรรมดาเหล่านี้ สร้างปริศนาท่ียิ่งใหญ่ให้กับบรรดานัก

ทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์ในช่วงน้ันอย่างมากว่าจะอธิบายหรือท�าความเข้าใจกับการปรากฏตัวขึ้นของ

ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่าน้ีได้อย่างไร เน่ืองจากทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น ไม่สอดรับ

กบัสาระส�าคญัของขบวนการเคลือ่นไหวเรียกร้องเหล่านีเ้ลย ขณะเดยีวกนัได้มคี�าถามว่ามตีวัชีว้ดัอะไรทีถ่อืว่า

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ถือว่าขบวนการเคลื่อนไหวทาง

*การกล่าวเช่นนี้มิได้หมายความว่าขบวนการเคลื่อนไหวเหล่าน้ีเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดในต้นปีคริสต์ทศวรรษ 1970 ซึ่งย่อม

เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ผู้เขียนเพียงต้องการชี้ให้เห็นว่า นับตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าว ขบวนการเคล่ือนไหวเหล่านี้เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูป

ธรรมชดัเจน จนสามารถบอกถงึความแตกต่างจากขบวนการเคลือ่นไหวทีม่มีาก่อนหน้า กล่าวอกีนยัหนึง่ ผูเ้ขียนมคีวามเหน็ว่า ขบวนการ

เคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลโดยตรงมา

จากบทเรียนและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากความรุนแรงวุ่นวายในสังคมในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 ซึ่งถือเป็นทศวรรษที่สังคม

อเมริกันเกิดความสับสนวุ่นวายและระส�่าระสายอย่างมาก จนดูราวกับว่าจะน�าไปสู่การล่มสลายของสังคมอเมริกันเลยทีเดียว เพราะเป็น

ช่วงเวลาที่มีการเดินขบวนประท้วง และก่อการจลาจลวุ่นวายไปท่ัวประเทศ (civil disorder) นับตั้งแต่ขบวนการประท้วงของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการท�าสงครามเวียดนามของรัฐบาลสหรัฐฯ เกิดขบวนการของพวกบุบผาชน (Hippies) 

ที่ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม/วัฒนธรรมท่ีด�ารงอยู่ และขบวนการเรียกร้องสิทธิของนอเมริกันผิวด�าทั่วประเทศท่ีเรียกว่า 

“civil Rights Movements” เป็นต้น เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิในการไม่เชื่อฟังรัฐ (Civil dis-

obedience) อย่างแข็งขันพร้อม ๆ กับการใช้ความรุนแรงของรัฐเข้าจัดการกับประชาชนผู้ประท้วงด้วยเช่นกัน ความวุ่นวายเหล่านี้ใน

ที่สุดก็น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมในสังคมอเมริกันอย่างมากมาย ดังกรณีของนโยบาย/โครงการที่ไม่เลือกปฏิบัติ/สร้างความ

เป็นธรรมแก่ทุกคน ไม่มีการกีดกันปิดกั้นบนฐานของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมในการจ้างงาน การศึกษา และเรื่องอื่น 

ๆ (The Affirmative Action Policy) เป็นต้น นอกจากนี้ ประสบการณ์ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 ยังน�าไปสู่การคิดค้นปรับปรุง

ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
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7-85แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

สังคมนั้นเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือแนวใหม่ เกีย่วกบัเรือ่งนีใ้นทศันะของซ ีออฟ

ฟี (C. Offe)107 ชี้ให้เห็นว่าได้มีการใช้ค�าที่อธิบายมากมาย เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านใหม่ (new 

protest movements) การเมืองแนวใหม่ (new politics) ขบวนการประชาชนใหม่ (new populism) 

โรแมนติคใหม่ (neo romanticism) การต่อต้านทางเมือง (antipolitics) พฤติกรรมทางการเมืองที่ไม่ใช่

แบบดั้งเดิม (unorthodox political behauior) การเมืองแบบไร้ระเบียบ (disorderly olitics) ค�าหรือ

แนวคิดเหล่านี้บรรดานักกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางสังคมรูปแบบหรือแนวใหม่ มักใช้ 

ค�าหรือแนวคิดว่า การเมืองแนวใหม่ ๆ โดยอธิบายว่าค�าหรือแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าขบวนการ 

ดังกล่าวหาทางเลือกที่มีความหมายเป็นนัยว่าเป็นขบวนการที่ต้องการต่อต้านระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

เช่นเดียวกันกับการพยายามต่อต้านความเป็นสถาบันที่มีมาแต่เดิม

ออฟฟีพยายามจะช้ีหรือแสดงให้เห็นว่าการเมืองแนวใหม่ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบ

ใหม่ ก็คือการท้าทายต่อเขตแดนของการเมืองแนวเดิม ท่ีแบ่งชีวิตโลกทางสังคมของบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้อง

กับการเมืองที่เป็นเรื่องของสาธารณะ ในความหมายที่ว่าการที่บรรดาผู้คนเข้ามาเก่ียวข้องกับกับการเมืองได้

ย่างก้าวเข้ามาให้พื้นที่ทางการเมืองแล้ว ในแง่ดังกล่าวสถาบันทางการเมืองรวมทั้งที่กล่าวมาข้างต้น และ 

ภายใต้สภาวการณ์หรือบริบทที่ได้มีความพยายามจะอธิบายถึงการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้อง

เหล่านี้ในรูปของทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย แต่มีทฤษฎีหรือค�าอธิบายชุดหน่ึงท่ีค่อนข้างเป็นท่ีนิยม และเริ่มได้รับ

การยอมรับจากคนในแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์มากขึ้นในปัจจุบันทฤษฎีหรือค�าอธิบายชุดนี้ 

เรียกรวม ๆ และหลวม ๆ ว่าการเมืองแนวใหม่ และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหรือแนวใหม่ 

(The New Politics and The New Social Movements) โดยมีสาระส�าคัญหลัก ๆ ของค�าอธิบายชุดนี้

อยู่ที่ การมองขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนธรรมดาข้างต้นว่า เป็นการตอบโต้กับปัญหาและ

ความขัดแย้งชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นความขัดแย้งที่วางอยู่บนฐานที่หลากหลายกว่าเร่ืองของชนชั้น 

หรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างในอดีต หากแต่ได้รวมเอาเรื่องของเพศ (gender) เชื้อชาติ (race) ไม่ใช่ 

ชาติพันธุ์ (ethnic) ศาสนา (religion) และวัฒนธรรมเข้าไปด้วย ท�าให้ความขัดแย้งชุดใหม่ที่เกิดขึ้นมีความ

ยุ่งยากและสลับซับซ้อนเกินกว่าที่สถาบันหลักทางการเมืองและสังคมที่ด�ารงอยู่จะสามารถแก้ปัญหาความขัด

แย้งเหล่านี้ได้ จึงต้องหารูปแบบการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อปะทะกับปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ด้วยตัวเอง 

ในรูปของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องแบบต่าง ๆ ข้างต้น หรือหากจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า นักทฤษฎีใน

แนวทางนี้ มองว่าโลกและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ระบบการเมืองที่ด�ารงอยู่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน

ได้ทัน ตามปัญหาไม่ทัน แก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่เผชิญอยู่ไม่ได้ จึงหันไปใช้ความรุนแรงเข้าจัดการกับปัญหา ท�าให้

ประชาชนเสื่อม

ศรัทธาในรัฐ รัฐบาล ฝ่ายค้าน รัฐสภา ฯลฯ เมื่อเสื่อมศรัทธาในระบบที่ด�ารงอยู่ จึงไม่มีเหตุผลใดที่

จะไปช่วงชิงอ�านาจรัฐที่ไร้น�้ายาในการแก้ปัญหาไว้ นอกจากหาทางสร้างแหล่งอ�านาจใหม่ข้ึนมา เพื่อเป็นทาง 

เลือกให้กับระบบ น่ันคือการหันกลับไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ภาคประชาสังคม” (civil society) ให้เข้มแข็งขึ้น 

107 C. Offe. “Challenging the Boundries of Institutional Politics: Social Movements since the 1960s”ม In 

C.S. Maier (Ed.). (1987). Political Essays on the Evolving between the State and Society. Public and Privation in 

Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
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7-86 การวิเคราะห์การเมือง

ความไม่ต้องการช่วงอิงอ�านาจรัฐ หากแต่ต้องการสร้างความหมาย กฎเกณฑ์ กติกา หรือค�านิยามชุดใหม่ให้

กบัสิง่ทีเ่คลือ่นไหวเรียกร้องด้วยการลงมือเคลือ่นไหวเรยีกร้องด้วยตวัเองมากกว่าเรยีกร้องผ่านระบบตวัแทน

ต่าง ๆ ท�าให้บางครั้งมีการเรียกชื่อขบวนการเหล่านี้แตกต่างกันออกไปอีกมากมาย เช่น การเมืองอัตลักษณ์ 

ขบวนการเคลื่อนไหวด้านอัตลักษณ์ และขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่จึงมีพื้นที่กระท�าการที่ไม่ใช่ 

“รฐั” หรอื “เศรษฐกจิ” แต่มีพ้ืนทีอ่ยูท่ี ่“สังคม” หรอืวัฒนธรรม และมลีกัษณะทีก่ว้างขวางมากไปกว่าขอบเขต

ในเร่ืองของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพราะผลด้านลบของการพัฒนาสังคมในระบบทุนนิยม

อุตสาหกรรมก้าวหน้า มีลักษณะที่กว้างขวาง ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ผลกระทบเฉพาะบางชนชั้น 

บางกลุ่มบางพวก หากแต่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้าง ในแง่ดังกล่าวขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมแนวใหม่ จึงมีลักษณะไม่เป็นเรื่องของชนชั้น ซึ่งแน่นอนในประเด็นดังกล่าวซึ่งมาร์กซิสต์แบบดั้งเดิมไม่

สามารถอธิบายประเด็นดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม ออฟฟีมองว่า ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบการเมือง

จ�าเป็นต้องเพ่ิมการควบคุมระบบเศรษฐกิจและระหว่างการเมืองและส่วนที่ยังไม่ได้รับการจดท�าให้เป็นการ

เมืองของภาคประชาสังคมนั้นก็คือส่วนที่เป็นพ้ืนที่สีเทา ที่ก�าลังจะกลายเป็นส่วนการเมือง ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมจึงได้ปรากฏตัวขึ้นมาในพื้นท่ีที่ยังไม่ได้รับการท�าให้เป็นสถาบันทางการเมืองหรือพื้นที่

สีเทาขบวนการทางสังคมเป็นเพียงปรากฏการณ์ช่วงเปลี่ยนผ่านโดยถือกันว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

เป็นตวักระท�าการทางสังคมทีช่่วยท�าให้พืน้ทีซ่ึง่เป็นของภาคประชาสงัคมเป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับการเมือง หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมช่วยท�าให้ระบบการเมืองขยายกิจกรรมไปสู่ภาคประชา

สังคม ท�าให้ระบบการเมืองสามารถปรับตัวให้เข้ากับการท้าทายใหม่ ๆ ที่เป็นผลพวงมาจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม ในนัยหรือความหมายนี้ออฟฟีได้กล่าวถึงขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยว่า ได้มี

การหยิบยกปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในภาคประชาสังคม และได้ท�าให้ระบบ

การเมืองต้องผนวกเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปในพื้นที่ทางการเมือง เช่นเดียวกับความเห็นของสก็อต (Scott)108

ทีม่องปรากฏการณ์ของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม่ว่าเป็นการสร้างข้อต่อของระบบการเมอืง ทัง้นี้

เนื่องมาจากระบบการเมืองไม่มีช่องทางให้กับผู้คนที่อยู่นอกพื้นที่ทางการเมือง

ดงันัน้การอธบิายการเกดิขึน้ของขบวนการเคลือ่นทางสงัคมแนวใหม่ในประเทศทนุนยิมอตุสาหกรรม

ก้าวหน้าในยุโรป มักจะมีค�าถามว่า จะใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรเป็นแนวในการอธิบาย ปรากฏการณ์ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศโลกที่สามหรือประเทศซีกโลกใต้ได้หรือไม่ บรรดานักทฤษฎีหลากหลายคน 

พยายามอธิบายให้เห็นว่าประเทศโลกที่สามกับสังคมในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กัน 

ซึ่งผู้เขียนจะน�าแนวคิดทฤษฎีที่จะมาอธิบายปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนว

ใหม่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วน�ามาเสนอเท่าน้ัน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.3 เรื่องที่ 7.3.1

108 A. Scott. (1990). Idology and the New Social Movements. London: Unwin Hyman.
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7-87แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เรื่องที่ 7.3.2 แนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากร 

นบัตัง้แต่ปี 1960 หลังสิน้สุดสงครามได้เกดิมขีบวนการทางสงัคมข้ึนอย่างแพร่หลายในประเทศแถบ

ยุโรป อีกทั้งยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ขบวนการฟาสซิสต์ในประเทศเยอรมนี ขบวนการนักศึกษา (The 

Student Movement) ขบวนการสิทธิพลเมือง (The Civil Right Movement) ขบวนการสหภาพ (The 

Union Movement) ขบวนการประท้วงทางการเมือง (The Political Protest Movement) เป็นต้น109

แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมแบบเดิมที่ใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้น และการเข้าร่วมขบวนการ

ทางสังคมที่มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้รับการลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ (relative deprivation) 

และความรู้สึกไม่พึงพอใจ (grievances) ของกลุ่มปัจเจกบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากความตึงเครียดเชิงโครงสร้าง 

(structural strain) ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหา

ความสับสนวุ่นวายที่น�ามาซ่ึงสาเหตุให้เกิดการเดินขบวนหรือการที่กลุ่มปัจเจกบุคคลได้แสดงพฤติกรรมรวม

หมู่110 มีข้อจ�ากัดในการอธิบาย การเข้าร่วมขบวนการทางสังคมซึ่งแต่เดิมมีฐานคติ (assumption) ว่าการ

เข้าร่วมขบวนการทางสังคม เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก ส�าหรับสาเหตุที่เกิดข้ึนเพราะความไม่พึงพอใจเป็นสิ่งท่ีเกิด

ขึน้ชัว่ครัง้ ชัว่คราว อกีทัง้ผูเ้ข้าร่วมขบวนการมกักข็าดเหตผุลแม้วาจะไม่ถงึขัน้ไร้ซึง่เหตุผลโดยสิน้เชงิกต็าม111

ทฤษฎกีารระดมทรพัยากร จงึเป็นการโต้ตอบต่อทฤษฎจีติวทิยาสงัคมแบบเก่า (Traditional Social 

Psychological Theories) ที่เน้นถึงการอธิบายการเข้าร่วมขบวนการทางสังคมในแง่บุคลิกภาพ ความเป็น

คนชายขอบ (marginality) ความแปลกแยก (alienation) ตลอดจนความรู้สึกไม่พึงพอใจ (grievances) 

และอุดมการณ์112

อกีทัง้ทฤษฎต่ีาง ๆ เหล่านีม้ฐีานคตร่ิวมกนัในเรือ่งเงือ่นไขเบือ้งแรก (precondition) ทีส่�าคัญส�าหรบั

การเกิดขบวนการทางสังคมกล่าว คือ การมีความรู้สึกไม่พึงพอใจและความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุ และ

วิถีทางที่สามารถจะท�าให้เกิดการลดความรู้สึกไม่พึงพอใจลงและการขยายขอบเขตหรือการเพิ่มระดับความ

รุนแรงของความรู้สึกไม่พึงพอใจและความรู้สึกที่ได้รับการลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ (relative deprivation) 

รวมทัง้การได้มีการพัฒนาทางอดุมการณ์ขึน้ก่อนจะเกิดเป็นขบวนการทางสงัคม113 ทัง้น้ี เพราะในการแสวงหา 

 
109 Bert Klandermans. (1984). “Mobilization and Participation: Social Psychological Expansion of Resource 

Mobilization Theory”. American Sociological Review. Vol. 49 num 5 (October 1654).
110 Louis A. Zurcher, and David A Snow. “Collective behavior: social movements” Morris Rosenberg and 

Ralph H. Turner (Editor). (1981). Sociological Perspective. New York, NY: Basic book Inc.
111 Craig J. Jenkins. (1983). “Resource mobilization theory and the study or social movement.” Annual 

Review of Sociology, Vol. 9. 

112 Ibid.
113 John D. McCarthy and Mayer N. Zale. (1977). “Resource mobilization and social movement: A partial 

theory” American Journal of Sociology, Vol. 82 num 6 (July 1976-May 1977).
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7-88 การวิเคราะห์การเมือง

ค�าตอบด้วยการวิเคราะห์ในระดับจิตวิทยาสังคม และแรงจูงใจบนฐานคติท่ีว่าผู้ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม

ขบวนการทางสังคม มีความแตกต่างกันในลักษณะทางบุคลิกภาพ และสถานะของการระลึกรู้ของบุคคล 

(cognitive state) น้ัน ยังไม่เพียงพอ114

แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมแบบเก่าที่อธิบาย โดยสรุปเอาว่าแรงจูงใจเป็นสาเหตุที่ส�าคัญของการที่

บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทางสังคม โดยท่ีละเลยต่อพัฒนาการทางโครงสร้างขององค์กร ฯลฯ นั้น

เป็นสิ่งท่ีอันตรายอย่างยิ่ง115 ในขณะที่กล่าวว่า ความต้องการและความรู้สึกถูกลิดรอน (deprivation) ไม่

สามารถที่จะแปรเปลี่ยนโดยตรงไปสู่การเกิดการระดมพลังร่วมกัน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวน้ันเป็นการวิจารณ์ต่อ

ความคิด เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้รับการลิดรอนโดยเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมา เช่นเดียวกับแมค คาร์ที 

และซอลต์ (McCarthy และ Zald)116 ได้ให้ความคิดเห็นแย้งในประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกไม่พึงพอใจว่า 

มอียู่มากมายในทุก ๆ สงัคม แต่ผลของความรูส้กึไม่พงึพอใจแต่เพยีงอย่างเดียวน้ัน ยังไม่สามารถเป็นเงือ่นไข

ที่เพียงพอส�าหรับการเกิดขบวนการทางสังคม การระดมทรัพยากรรวมทั้งโอกาสของการกระท�าร่วมกันคือ 

ประเดน็ทีม่คีวามส�าคัญมากกว่าความรูสึ้ก ไม่พงึพอใจในการก่อให้เกดิขบวนการทางสงัคมขึน้ ส่วนเซอร์เชอร์ 

และสโนว์ (Zurcher และ Snow)117 กล่าวว่า ความรู้สึกถูกลิดรอนโดยเปรียบเทียบและความแปลกแยกก็

เป็นเพียงสภาวะของการระลึกรู้ของบุคคล ซึ่งอาจน�าไปสู่การเข้าร่วมขบวนการทางสังคม แต่ก็ไม่เพียงพอที่

จะอธิบายการเข้าร่วมขบวนการทางสังคม ดังนั้นการที่กล่าวว่าองค์ประกอบเก่ียวกับแรงจูงใจเป็นตัวน�าให้

บุคคลเข้าไปร่วมกับขบวนการทางสังคมนั้น ให้ความเห็นว่าแม้แต่ตัวบุคคลเองก็ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ  

ผู้ที่จะศึกษาจึงไม่น่าที่จะเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด ทั้งน้ีเป็นเพราะแรงจูงใจที่แท้จริงอาจจะถูกปิดบังได้ทั้งโดย

ความตั้งใจความซับซ้อน และการให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านแรงจูงใจมากไป จึงท�าให้การประเมิน

ผลในลักษณะวัตถุวิสัย (objective) เป็นไปได้ยาก

จากประเด็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาข้างต้นแนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากร จึงให้ความ

ส�าคัญกับปัจจัยด้านโครงสร้าง ตลอดจนความสามารถในการระดมทรัพยากร ฐานะของบุคคลในเครือข่าย

สังคมและความคาดหวังในความส�าเร็จ และแรงกดดันที่เป็นเหตุผลของการเข้าร่วมขบวนทารทางสังคม โดย

พื้นฐานของทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบหลักที่ใช้อธิบายการเข้าร่วม 3 ประการ คือ118

1. ต้นทุนและก�าไรในการมีส่วนร่วม (The costs and benefits of participation) ต้นทุนและก�าไร

ของการมีส่วนรวมเป็นกฎเกณฑ์ส�าคัญของการวิเคราะห์กระบวนการระดมพลังเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ

ทฤษฎีระดมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับหลักเหตุผลของออลสัน (Olson) เกี่ยวกับการกระท�าร่วมกันโดยเฉพาะ

ในระหว่างแรงกระตุ้นร่วม (collective incentives) และแรงกระตุ้นเชิงคัดเลือกของบุคคล (selective  

 
114 ibid.
115 Barry McLaughlin. (1969). Studies in Social Movements: A Social Psychological Perspective. New York, 

NY: The free press. 
116 Bert Klandermans, and Sidney Tarrow. (1988). “Mobilization into Social Movement: Synthesizing 

European an American Approaches.” International Social Movement. vol. 1 Jal Press Inc.
117 Louis A Zursher and A Smon. Op.cit.
118 Bert Klandermans, and Sidney Tarrow. (1988). Op. cit. 
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incentive) ที่แรงกระตุ้นที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม แม้ว่าแรงกระตุ้นร่วมจะมีคุณลักษณะ

ที่ตอบสนอง และเป็นเงื่อนไขร่วมกันแต่แรงกระตุ้นร่วมก็ไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แน่นอน แรง

กระตุ้นเชิงคัดเลือกของบุคคลต่างหากที่ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม กล่าว คือ ทฤษฎีของออลสัน เน้นว่าระดับ

ของปัจเจกบุคคลจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท�าร่วมกัน (collective action) นอกเสียจากแรงกระตุ้น

เชิงคัดเลือกของบุคคลส่งเสริมให้เขาต้องกระท�าเช่นนั้น

ทฤษฎีของออลสัน มีความน่าสนใจอย่างย่ิงทั้งน้ีเพราะเขาได้เสนอการอธิบายถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การที่ไม่เข้ามามีส่วนร่วม ในการกระท�าร่วมกันทุก ๆ ครั้งถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีเป้าหมายร่วมกัน (collective 

goals) ค�าอธิบายน้ีมีความสอดคล้องกับฐานคติท่ีว่าความรู้สึกไม่พึงพอใจ ไม่ใช่เงื่อนไขที่ส�าคัญของการเกิด

ขึ้นของขบวนการทางสังคม ปัญหาที่นักทฤษฎีการระดมทรัพยากรได้มีการตั้งข้อโต้แย้งถึงสิ่งที่ออลสัน 

พยายามจะอธิบายท�าไมปัจเจกบุคคลจึงไม่เข้าร่วมในการกระท�าร่วมกัน แต่ในบางครั้งก็เข้าร่วม แม้ว่าจะ

ปราศจากแรงกระตุ้นเชิงคัดเลือกของบุคคล ซ่ึงเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ต่อการหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ 

เหล่านี้ และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีหลากหลายรูปแบบกิจกรรม การมีส่วนร่วมนั้น เป็นเพราะว่า

ปัจเจกบุคคลมีผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มที่ไม่สามารถจะประสบผลส�าเร็จได้ ถ้าหากเป็นเพียงเหตุผลของ

แต่ละบุคคล ซึ่งออลสัน ได้ท�าการเช่ือมโยงกับการกระท�าในระดับบุคคล

ส่วนโอเบอร์แชลล์ (Oberschall) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างค่านิยมของการ

มีเป้าหมายร่วมกัน ว่าเป้าหมายที่ปัจเจกบุคคลเห็นว่าสามารถท�าให้เกิดโอกาสของความส�าเร็จได้ ก็เพียงพอที่

จะจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม ถ้าหากจะเช่ือมโยงแรงกระตุ้นเชิงคัดเลือกของบุคคลเข้ากับการมีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ โอเบอร์แชลล์ ยังได้ชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์ (ideological) ที่จะจูงใจให้บุคคลเข้ามามีส่วน

ร่วมได้นั้น ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเร่ืองของความถูกต้อง

2. องค์กร (Organization) ตามทฤษฎีการระดมทรัพยากร องค์กรคือ ทรัพยากรที่มีความส�าคัญ

ของขบวนการทางสังคม แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของขบวนการ หากแต่องค์กรท�าให้เกิดการลดต้นทุนของการมี

ส่วนร่วมและความคิดเห็นของนักทฤษฎีการระดมทรัพยากรโดยทั่วไปเห็นว่าองค์กรช่วยเพิ่มโอกาสของความ

ส�าเรจ็ และรปูแบบขององค์กรกต่็างไปจากองค์กรราชการแบบดัง้เดมิ อกีทัง้เป็นตวัแทนในการตกลงเพือ่สร้าง

ให้เกิดผลส�าเร็จของขบวนการ ความคาดหวังในความส�าเร็จน้ันมีบทบาทส�าคัญ โดยเฉพาะจะเป็นแรงกระตุ้น

ร่วม ซึ่งปัจจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างโอกาสทางการเมืองและยุทธวิธีในการต่อสู้อีกด้วย ขณะ

ที่โอเบอร์แชลล์เองก็ได้มีการเชื่อมโยงความหมายของความส�าเร็จ ว่ามีความสัมพันธ์กับจ�านวนของผู้ที่เข้า

ร่วมในขบวนการ อีกท้ังยังได้มีการตอกย�้าอีกว่าชีวิตร่วมกันของขบวนการทางสังคมในระยะยาวมักจะเป็น

เรื่องของความมีเหตุผลมากกว่าการกระท�าที่ไร้เหตุผลดังเช่นความเชื่อแบบส�านักคิดพฤติกรรมรวมหมู่แบบ

ดั้งเดิม

3.  ข้อวิจารณ์เกีย่วกบัจดุเด่นและจดุบกพร่องของทฤษฎกีารระดมทรพัยากร แม้ว่าทฤษฎีการระดม

ทรัพยากรจะได้รับการน�ามาใช้อย่างกว้างขวาง ในการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและการเข้าร่วมขบวนการ

ทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ก็มีข้อวิจารณ์ท่ีส�าคัญอยู่หลายประการเก่ียวกับ

ทฤษฎีนี้ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากรนั้น ได้รับการพัฒนามาจากข้อโต้เเย้งในเรื่องของ 
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ข้อจ�ากัดของแนวความคิดทางจิตวิทยาสังคมแบบเก่าที่น่าใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นขบวนการทางสังคม ใน

ช่วงหลังปี 1960 เป็นต้นมา นอกจากนี้แมคคาร์ที และซอลด์ ยังให้ความส�าคัญกับประเด็นของศักยภาพใน

การระดมพลังของขบวนการทางสังคม โดยท่ีแนวคิดของทั้ง 2 ได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษาการรวบรวม

ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงิน และก�าลังคน ท้ังนี้เพราะทั้ง 2 คนมองเห็นว่า ทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นใน

การน�าเข้าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม โดยทรัพยากรที่กล่าวมาข้างต้นน้ันจะต้องได้รับการรวบรวม เพื่อจุด

ประสงค์ในการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทั้ง 2 ได้ กล่าวว่าการพิจารณาถึงความส�าเร็จและความล้มเหลวของ

ขบวนการทางสังคมมักจะให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าร่วมทั้งของปัจเจกบุคคล และองค์กรภายนอก

กลุ่มท่ีขบวนการเป็นตัวแทนอยู่ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของขบวนการทางสังคมของปัจเจกบุคคล 

และองค์กร จึงนับเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญอย่างหนี่ง ทั้งนี้เพราะตามทฤษฎีการระดมทรัพยากร และการเข้า

ร่วมขบวนการนั้นได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องต้นทุนและก�าไร (costs and reward or benefits) โดยที่ต้นทุน

และก�าไรนั้นมักจะเป็นผลท่ีทระทบที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างทางสังคม และกิจกรรมของผู้มีอ�านาจ119

คิทส์เชลล์ (Kitschelt)120 กล่าวว่าจุดแข็งของทฤษฎีการระดมทรัพยากรอยู่ที่การท�าหน้าที่เป็นตัว

เชื่อมบริบททางสังคมและขบวนการประท้วง (Protest Movement) ซึ่งยังมีอยู่อย่างจ�ากัดในการศึกษาเชิง

ประจักษ์ที่อธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ของโครงสร้างทางโอกาสของการประท้วง และการระดมพลังร่วมกัน แต่คิทส์

เชลล์ก็เห็นว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากรเป็นเพียงทฤษฎีในระดับกลางเท่าน้ัน ทั้งน้ีเพราะทฤษฎีมีขีดจ�ากัด ใน

การน�าอธิบายขบวนการทางสังคม กล่าวคือ การที่ได้ตั้งสมมติฐานท่ีว่า ความเป็นไปได้ของการเกิดหรือเพิ่ม

ขึ้นของขบวนการทางสังคมท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เมื่อจ�านวนทรัพยากรและโครงสร้างโอกาสทางการเมืองมีเพิ่ม

ขึ้น ซึ่งมีความคลุมเครือท�าให้ทฤษฎีนี้ไม่ได้ก้าวหน้ามากไปกว่า แนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับความรู้สึกที่ได้รับ

การลิดรอนเชิงเปรียบเทียบแต่อย่างใด

แม้ว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากร จะใช้วิธีการแนวใหม่ ๆ ที่อิงอยู่กับทฤษฎีทางการเมืองสังคมวิทยา

การเมือง และเศรษฐศาสตร์มากกว่าการใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมของพฤติกรรมรวมหมู่ กล่าวคือ ทฤษฎี

การระดมทรัพยากรใดให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านโครงสร้าง ความสามารถในการระดมทรัพยากร ต�าแหน่ง

ของปัจเจกบุคคลในเครือข่ายทางสังคมและแรงกดดันที่เป็นเหตุผลของการมีส่วนร่วมในขบวนการทางสังคม 

และเห็นว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลบนพื้นฐานของการชั่งน�้าหนักต้นทุน และ

ก�าไรของการมีส่วนร่วม แต่แคลนเดอร์มานส์ (Klandermans) กล่าวว่าทฤษฎีการระดมทรัพยากรก็ให้ความ

สนใจน้อยมาก กับการชัง่น�า้หนกัในระดบัปัจเจกบคุคล อีกทัง้ไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเพยีงพอต่อปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างปัจเจกบุคคลต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการระดมพลัง เช่นเดียวกับคิทส์เชลล์ที่วิจารณ์ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับทฤษฎีการระดมทรัพยากรนั้น มักไม่เห็นด้วยกับหลักเหตุผลในระดับจุลภาค (micro-logic) หรือระดับ

ปัจเจบคุคลว่ามคีวามเกีย่วข้องกับการกระท�ารนุแรงทีข่าดการยั้งคดิและปราศจากการคดิถึงผลประโยชนร่์วม 

ว่าจะบ่งชี้ถึงการระดมพลังร่วม การมีส่วนร่วมในขบวนการทางสังคม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ และสมาชิก 

 
119 John D. McCarthy, and Mayer N. Zald. Op.cit. 
120 Herbert Kitschelt. “Resource Mobilization Theory: A Critique.” in Research on Social Movement: The 

State of the Art in Europe and the USA. Dieter Rucht. (ed). (1991). Frankfurt: Westview Press.
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ที่เข้าร่วมก็ไม่ได้มีความรู้สึกแปลกแยก อีกทั้งแนวคิดการวิเคราะห์การระดมทรัพยากรทั้งหมด ก็มักจะเหมา

รวมเอาว่า โครงสร้างทางสังคมท�าให้เกิดความสนใจร่วมกัน (collective interests) และความขัดแย้งที่เกิด

ขึ้น นอกจากนี้ คิทส์เชลล์ยังกล่าวด้วยว่าแม้ว่าจะมีความแตกต่างของผลประโยชน์ และความไม่สมดุลย์ที่

เกิดขึ้นในสังคม การระดมพลังร่วมกัน และการประท้วง ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในทุกสังคมก็อาจเป็นไปได้ โดย

คิทส์เชลล์เห็นว่าการระดมพลังร่วมกันจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และมีความรู้สึกไม่

พึงพอใจเกิดข้ึนด้วยเท่าน้ัน น่ันคือการมุ่งไปที่วิธีการเร่ืองอ�านาจ ความสะดวกในการสื่อสาร (The facilita-

tors of communication) และรวมทัง้การจัดโครงสร้างขององค์กรของขบวนการ รวมทัง้เครอืข่ายผูส้นบัสนนุ

ภายนอกที่ให้ความเห็นอกเห็นใจ (sympathizers) หรือศัตรูของขบวนการทฤษฎีการระดมทรัพยากร ยัง

ประเมินความส�าคัญของความรู้สึกไม่พึงพอใจ และอุดมการณ์ในฐานะที่เป็นตัวก�าหนดการเข้าร่วมขบวนการ

ทางสังคมต�่าเกินไปด้วย เช่นเดียวกับเซอร์เชอร์และสโนว์ ที่วิจารณ์งานของแมคคาร์ที และซอล์ด ว่าละเลย

ต่อองค์ประกอบด้านอุดมการณ์ อารมณ์ของปัจเจกบุคคล โดยกล่าวว่ายังไม่มีค�าตอบที่ค่อนข้างแน่นอนต่อ

ประเด็นที่ว่า ท�าไมปัจเจกบุคคลจึงอุทิศเวลาและพลังงานให้แก้ขบวนการทางสังคมได้ นอกเสียจากข้อสรุป

ที่ว่า “ต้นทุนและก�าไรของการเข้าร่วม สามารถให้ค�าอธิบายการเข้าร่วมได้” นอกจากนี้การที่ละเลยต่อเรื่อง

แรงจูงใจท�าให้เกิดลักษณะของการซ�้าซ้อนของฐานคติของเหตุผลที่ว่า คนเข้าร่วมหรืออุทิศเวลา ทรัพยากร

ส่วนตัวแก่ขบวนการเพราะขบวนการให้ประโยชน์กับพวกเขา ซึ่งเป็นการนิยามความหมายของการเข้าร่วม 

รางวัลหรือผลประโยชน์ และความมีเหตุมีผลของการตัดสินใจในความหมายเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้คิทส์เชลล์ ยังให้ความเห็นถึงข้อจ�ากัดของแนวทางการวิเคราะห์การระดมทรัพยากร ว่ามี

ข้อจ�ากดัในจ�านวนการศึกษาเชิงประจกัษ์ด้วย กล่าวคอื ในขณะทีท่ฤษฎคีวามรูส้กึถกูลดิรอนโดยเปรยีบเทยีบ 

(relative deprivation theory) โดยทฤษฎีดังกล่าวได้มุ่งความสนใจในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการ

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงการต่อสู้ที่ขัดแย้งกันของประชาชน แนวทางวิเคราะห์การระดมทรัพยากรได้เลือก

ใช้วิธีการวิเคราะห์กระบวนกวรวิเคราะห์แบบเจาะลึก (in-depth process analysis) ในขบวนการที่ลักษณะ

เฉพาะ 

นอกจากน้ีการศึกษากรณีขบวนการของบุคคลหรือมุ่งพัฒนาในส่วนที่เฉพาะเจาะจงได้ท�าให้แนวคิด

ทฤษฎีการวิเคราะห์การระดมทรัพยากร ต้องประสบกับปัญหาเรื่องขอบเขตและความครอบคลุมของข้อมูลที่

ค้นพบโดยข้อบกพร่องดังกล่าว ว่ามสีาเหตมุาจากธรรมชาติของการวจิยัเชิงวตัถ ุซ่ึงผูว้จัิยไม่สามารถควบคมุได้

ปัญหาที่ส�าคัญของแนวทางการวิเคราะห์การระดมทรัพยากรก็คือ การให้ค�านิยามแนวคิดของ

ขบวนการทางสังคมไว้อย่างคลุมเครือ อันจะส่งผลให้เป้าหมายของทฤษฎีนี้ขาดความชัดเจนและการวิเคราะห์

ก็มักกระท�าอยู่ในขอบเขตของปรากฏการณ์ ที่ถือว่าเป็นขบวนการที่จะต้องระบุโดยรายละเอียดส�าหรับบริบท

ทางสังคมซึ่งมักจะพบว่า ไม่ใช่ว่าการประท้วงทุกครั้ง จะถือว่าเป็นขบวนการทางสังคม เช่นเดียวกันขบวนการ

ทางสังคมทุกขบวนการ ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องสะท้อนออกมาในรูปแบบของการประท้วงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

คิทส์เชลล์ ได้วิจารณ์ว่าการให้นิยามของขบวนการทางสังคมในมิติของแนวทฤษฎีการระดมทรัพยากร ว่ามี

ทั้งลักษณะที่กว้างและแคบจนเกินไป กล่าวคือ ที่ว่าแคบเกินไป เพราะปิดกั้นตัวเองจากความเป็นไปได้ของ

ขบวนการที่ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการเมือง เช่น เชิงขบวนการท่ีเก่ียวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
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7-92 การวิเคราะห์การเมือง

จึงมีข้อจ�ากัดในการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในยุคหลังอุตสาหกรรม ในอีกด้านหนึ่งนิยามดัง

กล่าวมีลักษณะท่ีกว้างเกินไป ก็เพราะว่าแนวทางการวิเคราะห์การระดมทรัพยากรได้ให้ค�านิยามความหมาย

ของขบวนการทางสังคมว่าเป็นทั้งหมดของกิจกรรมหมู่ และกิจกรรมการประท้วงทั้งหมดซึ่งท�าให้ขาดเป้า

หมายที่ชัดเจน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจรรม 7.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.3 เรื่องที่ 7.3.2

เรื่องที่ 7.3.3 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง

ทฤษฎีน้ีมองว่า บุคคลที่เข้ามาเคล่ือนไหวร่วมกันเป็นผลมาจากสภาวะทางการเมืองเปิดช่องให้มีการ

รวมกลุ่มกันได้ ซ่ึงความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการเคลื่อนไหวตามทฤษฎีนี้มักจะขึ้นอยู่กับความเข้ม

แขง็หรอืความอ่อนแอของรฐับาล ดงันัน้การเคลือ่นไหวของกลุม่จะเป็นไปตามโอกาสทางการเมอืงทีเ่อือ้อ�านวย 

นัน่ย่อมหมายความว่า ถ้ารฐับาลทีบ่รหิารประเทศในขณะน้ัน มคีวามอ่อนแอหรอืไร้เสถยีรภาพก็จะเอือ้อ�านวย

ต่อการเคลื่อนไหว

นักทฤษฎีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process Theorist) 

เนื่องจากนักทฤษฎีกลุ่มนี้มุ ่งเน้นการอธิบายและวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมโดยให้ความส�าคัญไปที่สิ่ง

แวดล้อมทางการเมือง (political invironment) ซึ่งขบวนการทางสังคมเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในมิติของการ

ศึกษาโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Potitical Opportunity Structures)121

ดังจะเห็นได้จากตัวแบบกระบวนการทางการเมือง122 (the Political Process Model) ที่แมคอดั

ม (McAdam) ได้สร้างข้ึนมาเพื่ออธิบายการก่อจลาจลของคนผิวด�า (Black Insurgency) สหรัฐอเมริกาช่วง 

121 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการเมือง (political environments) หรือโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (political op-

portunity structures) ถือเป็นปัจัยส�าคัญที่เอื้อให้การประท้วงต่าง ๆ เกิดขื้น สภาพแวดล้อมทางการเมืองดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ

ความสามารถของระบบการเมืองในการตอบสนองความต้องการของประชาชน รูปแบบโครงสร้างของรัฐบาล (forms of govemment) 

ดังเช่น วิธีการเลือกตั้ง (electoral method) ธรรมชาติของฝ่ายบริหาร (The Nature of the Chief Executive) ฯลฯ ดูเพ่ิมเติมใน 

Peter K Eisinger. (1973). “The Conditions of Protest Behavior in American Cities,” The American Political Science 

Review. 67, 1 (March 1973). pp. 11-28.; Craig Jenkins, and Charles Perrow. (1977). “Insurgency of the Powerless: 

Farm Worker Movements (1946-1972),” American Sociological Review 42, 2 (April 1977). pp. 249-268.
122 Doug McAdam. (n.d.). Political Process and the Development of Black Insurgency1 1930-1970. Chi-

cago and London: The University of Chicago Press. pp. 36-59.
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ค.ศ. 1930 ถึง ค.ศ. 1970 โดยกล่าวถึงปัจจัย 3 ประการที่เชื่อว่ามีความส�าคัญต่อการเกิดขื้นของการจลาจล

ในสังคม ได้แก่

ประการแรก ระดับขององค์กร (level of organization) ที่ประชาชนผู้ได้รับความทุกข์เหล่านั้นด�า

รงอย่โดยพิจารณาไปที่ความเข้มแข็งขององค์กรดั้งเดิม (indigenous organizational strength) ที่มีอยู่ 

ซึ่งเปรียบเสมือนการเตรียมพร้อมของประชาชนเหล่าน้ันที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐ

ประการที่สอง การประเมินความหวังของประชาชนในความส�าเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการก่อจลาจล ได้

เปรียบเสมือนการวัดระดับจิตส�านึกในการลุกขึ้นมาก่อการจลาจล (insurgent consciousness) ซึ่งจะต้อง

มีการสร้างการรับรู้ร่วมกัน ดังที่ แมคอดัม เรียกว่า การปลดปล่อยการรับรู้ (cognitive iiberation) นั่นก็

คือ จะต้องท�าให้ทุกคนมีความเชื่อว่าระบบการเมืองที่พวกเขาด�ารงอยู่นั้น ขาดความชอบธรรมและพวกเขามี

สิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวให้ดีกว่าเดิม ซึ่งเท่ากับเป็นการท�าให้บรรดาผู้คนเหล่านั้น รับรู้ถึงความ

สามารถที่พวกเขามี เพื่อน�ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรมซึ่งด�ารงอยู่

ประการที่สาม การจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ทางการเมือง (political alignment) ของกลุ่มต่าง ๆ ใน

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง (political environment) นั่นก็คือ โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (struture of 

political opportunities) ที่กลุ่มผู้เดือดร้อนสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

แนวทางการวิเคราะห์กระบวนตามทัศนะของแมคอดัม และบุคคลอื่น ๆ123 การทางการเมือง (Po-

litical Process Approach) น้ัน โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางของส�านักคิด

กระบวนการทางการเมือง (Political Process School) และแนวทางของส�านักคิดขบวนการทางสังคมรูป

แบบใหม่ (New Social Movement School) 

โดยแนวทางของส�านักคิดแรกนั้นเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจากนักวิชาการชาวอเมริกัน เช่น ชารล์ ทิตตี้ 

(Charles Titty) ดัก แมคอดัม (Doug McAdam) และซิดนี้ย์ ทาโรวย์ (Sidney Tarrow) ซึ่งเน้นการสร้าง

การเชือ่มต่อระหว่างการเมอืงเชงิภาวะความเหน็สถาบนั (institutionalized politics) กับขบวนการทางสงัคม

หรือการปฏิวัติ (social movements/revolution) 

ในขณะที่แนวทางท่ีสองนั้นเป็นของนักวิชาการชาวยุโรปซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาในมิติการเปรียบเทียบ

โครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับขบวนการทางสังคมต่าง ๆ เช่น เฮอรเกริท์ คิทส์เชลล์ (Hergert 

Kitschelt) รูด คูปมาทส์ (Ruud Koopmans) และแจน ดายเวนแอค (Jan Duyvendak) 

แม้ว่าแนวทางการศึกษาของทั้ง 2 ส�านักคิดดังกล่าว จะมีจุดมุ่งเน้นในการศึกษาแตกต่างกัน124 แต่

ทั้ง 2 ส�านักคิดก็มีจุดร่วมในการศึกษาเช่นเดียวกันคือ เชื่อว่าขบวนการทางสังคมและการปฎิวัติ ต่างก็ถูก

123 Doug McAdam, John D. McCarthy, and Meyer N. Zald. (eds). (1996๗. “Introduction: Opportunities. 

Mobilizing Structures, and Framing Process-toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements”, 

in Comparative perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural 

Framings. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 2-3.
124 McAdam McCarthy และ Zald เห็นว่านักวิชาการชาวอเมริกันพยายามอธิบายการเกิดข้ึนของขบวนการทางสังคมซึ่ง

อยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโครงสร้างเชิงสถาปนาหรือสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เป็นทางการของระบบ ทางการเมืองระดับ

ประเทศในขณะที่นักวิชาการชาวยูโรปนั้นพยายามอธิบายความแตกต่างในโครงลร้าง ขอบเขตและความส�าเร็จของขบวนการทางสังคม

ในเชิงเปรียบเทียบ บนพื้นฐานของความแตกต่างในลักษณะทางการเมืองที่ขบวนการทางสังคมด�ารงอยู่. เพ่ิงอ้าง.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

7-94 การวิเคราะห์การเมือง

ก�าหนดรูปแบบโดยชุดของข้อจ�ากัดและโอกาสทางการเมือง (the broader set of political constraints 

and opportunities) ที่มีอยู่ในบริบทของแต่ละประเทศซึ่งขบวนการทางสังคมและการปฏิวัติด�ารงอยู่

ข้อจ�ากัดและโอกาสทางการเมืองดังกล่าวน้ันสามารถท�าความเข้าใจได้ 3125 ประการ คือ 

ประการแรก มองโอกาสทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรูปแบบเชิงโครงสร้าง (structural fashion) ที่

เปลี่ยนแปลงไปโดยปราศจากการแทรกแซงของขบวนการทางสังคม ดังเช่น การแตกแยกกันระหว่างชนชั้น

น�าทางการเมืองกับชนช้ันน�าทางเศรษฐก็จ (Politicl and Economic Elites) อาจก่อให้เกิดทรัพยากรและ

การสนับสนุนทางการเมืองให้ขบวนการทางสังคมก็ได้

ประการที่สอง มองโอกาสทางการเมืองในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่าประการแรก โดยมองไปที่การเปิด

พื้นที่ของสื่อให้กับขบวนการทางสังคม ซึ่งการเปิดพื้นที่ดังกล่าว อาจเป็นเพราะการกระท�าขบวนการทางสังคม

ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างสูงต่อสังคม หรืออาจเป็นเพราะประเด็นท่ีขบวนการทางสังคมเคลื่อนไหวอย่างเป็น

วิกฤติต่อสังคม 

นอกจากนี้อาจเกิดจากความเห็นอกเห็นใจของนักการเมืองก็ได้ ซึ่งการเปิดพื้นที่ของสื่อดังกล่าวจะ

ท�าให้ขบวนการทางสังคมมีช่องทางในการเรียกร้องและท�าให้เกิดกระบวนการสร้างการรับรู้ให้กับสังคมด้วย

ประการที่สาม มองโอกาสทางการเมืองตามลักษณะส�าคัญที่มีความถาวรของโครงสร้างทางการเมือง

ในแต่ละประเทศ เช่น โครงสร้างการบริหาร ระบบกฎหมาย ระเบียบ ในการเลือกตั้ง และรัฐธรรมนญ ซึ่ง

โครงสร้างดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อจ�ากัดต่อสิ่งที่ขบวนการทางสังคมเรียกร้อง

ดังนั้น ถ้าหากเราเปรียบเทียบโอกาสทางการเมืองตามมุมมองต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นกับทฤษฎีการ

ระดมทรัพยากร จะเหน็ได้ว่าโอกาสทางการเมอืงนัน้เปรยีบเสมือนทรพัยากรทีอ่ยู่ภายนอกขบวนการทางสงัคม

ซึ่งยากต่อการควบคุมในการระดม ทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ด�ารงอยู่ซึ่งเเตกต่างไป

จากทรัพยากรตามทฤษฎีการระดมทรัพยากร126 ท่ีมีนัยหมายถึง เงิน เครื่องอ�านวยความสะดวกและแรงงาน 

(ในแง่ของการสละเวลาให้กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม ซึ่งสามารถระดมมาได้จาก

ปัจเจกบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนขบวนการ

125 ผู้ที่สนใจเรื่องของขบวนการปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตย (Democratic Revolutionary Movements) ภายหลังยุคสงคราม

เย็นที่ต้องการโค่นล้มระบอบเผด็จการอ�านาจนิยม (Authoritarian Regeme) ซึ่งเกิดข้ึนในหลายประเทศว่าเพราะเหตุใดในบางประเทศ

จึงประสบความส�าเร็จ (เช่น ฟิลปปินส์ และรัสเซีย เป็นต้น) และในบางประเทศกลับล้มเหลว (เช่น จีน และพม่า เป็นต้น) ดูได้ใน Mark 

N. Katz. (2004). “Democratic Revolutions: Why Some Succeed, Why others Fail,” World Affairs 166, 3. (Winter 2004). 

pp. 163-170.
126 Jeff Goodwin, and James M. Jasper. (Eds.). The Social Movements Reader: Cases and Concept. (n.d.). 

pp. 257-258. นอกจากนี้การท�าความเข้าใจโอกาสทางการเมืองอาจดูจากมิติต่างๆ ของโอกาส (dimensions of opportunity) ที่เปรียบ

เสมึอนปัจจัยเอื้อต่อความส�าเร็จและล้มเหลวของการกระท�าร่วมที่เกิดขึ้นตามที่ Sidney Tarrow ได้ แบ่งเอาไว้ 4 ปัจจัย ได้แก่ ทาง

เข้าไปสูร่ะบบการเมอืงทีเ่พิม่มากขึน้ (increasing access) การเปลีย่นแปลง โยกย้ายของต�าแหน่งทีท่างการเมอืง (shifting alignment) 

ความแตกแยกทีเ่กดิขึน้ในหมูช่นช้ันน�า (divided elites) และกลุม่พนัธมติรทีม่อีทิธพิลของขบวนการ (influential allies) ดรูายละเอยีด

เพิ่มเติมใน Sidney Tarrow. (1998). Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics (2nd ed.). 

Cambridge: Cambridge University Press. pp. 76-80.
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7-95แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

แม้ว่าทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองจะมีข้อดีตรงที่ช่วยเติมเต็มให้การศึกษาขบวนการทางสังคม

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดังที่ได้กล่าวมาเเล้ว แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังได้รับการวิพากษวิจารณ์ว่า ใช้กรอบการ

วิเคราะห์ซึ่งเน้นไปที่การเมืองท้องถิ่นและในระดับประเทศ (the framework of local and national poli-

tics) มากเกินไป127 ผลจึงท�าให้ละเลยการต่อสู้ของขบวนการทางสังคมที่ได้ก้าวข้ามไปสู่ภายนอกประเทศ 

ดังนั้น ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง จึงควรขยายขอบเขตออกไปให้มีความครอบคลุมประเด็นเรื่องโลกา

ภิวัตน์ (globalization) ที่เป็นเสมือนทรัพยากรโอกาส และเป้าหมายเกี่ยวกับทางเลือกอีกทางหน่ึงส�าหรับนัก

เคลื่อนไหวข้ามชาติ (transnational activists) ในการสร้างข้อเรียกร้องต่อตัวแสดงทางการเมืองอื่น ๆ ทั้ง

ที่อยู่ภายในและภายนอกประเทศ128

หากพิจารณาทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ทฤษฎีน้ีในฐานะที่เป็น

ผู้สืบสกุลในแนวการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคม ได้รับอิทธิพลจากส�านักคิดสัจนิยม (scientific realism) 

ที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างตัวแบบ (model) เพื่อใช้อธิบายขบวนการทางสังคมให้มีความใกล้เคียงกับความ

จริงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับตัวแบบที่โลกทัศน์ของทฤษฎีการระดม

ทรัพยากรได้สร้างเอาไว้ จึงท�าให้ตัวแบบของทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองยังคงรักษามรดกที่ได้รับจาก

กระบวนทัศน์เก่าเอาไว้ ดังจะเห็นได้จาก เร่ืองการจัดโครงสร้างองค์กรในการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เคยอยู่

เดิมเพียงแต่ขยายขอบเขตให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการรวมเอาองค์กรที่ด�ารงอยู่ก่อนในสังคม ทั้งองค์กร

แบบเป็นทางการ เช่น โรงเรียน องค์กรทางศาสนา เป็นต้น และองค์กรแบบไม่เป็นทางการที่อยู่ในรูปของเครือ

ข่ายความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการอธิบายมากขึ้น 

ในแง่ดังกล่าวกลไกส�าคัญที่ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้อธิบายขบวนการ

ทางสังคม จึงเกิดจากการพัฒนาทฤษฎีในระดับมหภาคขึ้นมา ซึ่งพยายามเชื่อมโยงการกระท�าร่วมของ

ขบวนการทางสังคมในช่วงหรือในระยะเวลานั้น ๆ เข้ากับการวิเคราะห์เชิงระบบในสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม 

(post-industrial’ society) และสังคมยุคหลังวัตถุนิยม129 (post-material’ society) โดยการมุ่งเน้นไป

ที่ปัจจัยทางการเมืองระดับมหภาคมากขึ้น และแนวคิดเรื่องโครงสร้างทางการเมืองก็ได้รับการสร้างขึ้นมาจาก

จุดมุ่งหมายดังกล่าวขั้นต้นน้ีน่ีเอง ซ่ึงมุมมองนี้เป็นการเน้นการพัฒนาระยะยาวของขบวนการทางสังคมที่ขึ้น

อยู่กับการเปลี่ยนแปลงในข้อจ�ากัดและโอกาสภายนอก

โลกทัศน์ของทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ซึ่งใช้การอธิบายระดับกลุ่มประกอบกับมีลักษณะ

โครงสร้างนิยม (structuralism) อย่างชัดเจน ได้ท�าให้ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ให้ความส�าคัญกับ

โครงสร้างทางสังคม (social structure) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกของขบวนทารทางสังคมอย่างมาก จนกระทั่ง

ละเลยการให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนร่วมในขบวนการขบวนการทางสังคมตามโลกทัศน์น้ี โดยให้ความส�าคัญ 

 

127 John D. McCarthy. and Meyer N. Zald. (n.d.). “Resource Mobilication and Social Movements: A Par-

tial Theory,” The American Journal of Sociology 82, 6. pp. 12-16.
128 Sidney Tarrow. (2005). The New Transnational Activism. New York, NY: Cambridge University Press.
129 เอกพลณฐั ณฐัพทัธสนนัท์. (2554). “การเปลีย่นกระบวนทศัน์ภายในแนววิเคราะห์ขบวนการทางสงัคม” วารสารรัฐศาสตร์ 

และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

7-96 การวิเคราะห์การเมือง

ความรู้สึกอ่อนไหวต่อบริบทภายนอกที่ขบวนการเผชิญอยู่ โดยไม่สามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงที่อาจ

จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้130

แม้ว่าทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง จะมีข้อดีตรงที่ช่วยเติมเต็มให้การศึกษาขบวนการทางสังคม

มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังได้รับ การวิพากษ์วิจารณ์ว่า ใช้กรอบการ

วเิคราะห์ซึง่เน้นไปทีก่ารเมืองท้องถิน่และในระดบัประเทศมากเกนิไป ผลจงึท�าให้ละเลยการต่อสูข้องขบวนการ

ทางสังคมที่ได้ก้าวข้ามไปสู่ภายนอกประเทศ

ดังนั้นทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองจึงควรขยายขอบเขตออกไปให้มีความครอบคลุมประเด็น

เรื่องโลกาภิวัตน์ที่เป็นเสมือนทรัพยากร โอกาสและทางเลือกอีกทางหนึ่ง ส�าหรับนักเคลื่อนไหวข้ามชาติ ใน

การสร้างข้อเรียกร้องต่อตัวแสดงทางการเมืองอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกประเทศ

นอกจากค�าวิจารณ์ดังกล่าว ยังมีการวิจารณ์ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองอย่างแหลมคม ด้วย

จุดมุ่งหมายที่จะโค่นล้มกระบวนทัศน์นี้ เกิดขึ้นจากความคิคของแจสเปอร์ (Jasper) และกู๊ดวิน (Goodwin) 

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้131

ประการแรก โครงสร้างโอกาสทางการเมือง ตามทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ไม่ได้มีค�านิยามที่

ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร จึงท�าให้ถูกมองว่าไม่มีลักษณะตายตัว กล่าวคือ อะไรก็ตาม ที่อยู่ภายนอกขบวนการ

ทางสังคม ก็ถูกมองว่าเป็นโอกาสส�าหรับขบวนการทุกอย่าง ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาขบวนการแรงงานคอ

ปกชาวเกาหลี (Korean White-collar Labor Movements) ของ Doowon Suh ที่มองว่าค�านิยามของ

โอกาสทางการเมืองกลายเป็นเรื่องอัตวิสัย สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการตีความของผู้เข้าร่วมขบวนการ

ประการทีส่อง ทฤษฎกีระบวนการทางการเมอืง พยายามมองทกุสิง่ทกุอย่างให้เป็นโครงสร้างทางการ

เมืองเพียงอย่างเดียว ท�าให้เกิดมุมมองตามกระบวนทัศน์น้ี ละเลยต่อของประเด็นทางวัฒนธรรมที่เก่ียวข้อง

อยู่ด้วย เช่น อัตลักษณ์ และกระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปของนักเคลื่อนไหวที่

ท�างานภายในขบวนการ 

ประการท่ีสาม ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ได้รับการพัฒนา ถูกสร้างให้เป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ทั่วไป 

(Generalization) ดังจะเห็นได้จากการก�าหนดลักษณะของโครงสร้างโอกาสทางการเมือง ที่ระบุว่าต้องมี

ลักษณะเช่นใดบ้าง ขบวนการทางสังคมจึงจะเกิดขึ้นได้ และประสบความส�าเร็จในการเคล่ือนไหว ทั้งท่ีตาม

ความเป็นจริงแล้ว เม่ือมีลักษณะของโครงสร้าง โอกาสทางการเมือง ตามที่ทฤษฎีกล่าวอ้างไว้ อาจมิได้ท�าให้

ขบวนการทางสังคมเกิดข้ึนก็ได้ 

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งน้ีท�าให้เกิดการปรับตัวของทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ด้วยการสร้าง

ตวัแบบ (model) ขึน้มาใหม่เพือ่ให้เหมาะสมกบัความเป็นพลวตั ของสภาพแวดล้อมของขบวนการทางการเมือง

ข้อจ�ากัดของกระบวนทัศน์ทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองที่มุ่งศึกษาปัจจัยระดับมหภาค (macro 

level) ได้ท�าให้เกิดความสนใจปัจจัยระดับจุลภาค (micro level) โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการการระดมทรัพยากร (micromobilization) และการเข้ามีส่วนร่วมในขบวนการ ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

 
130 เพิ่งอ้าง.
131 เพิ่งอ้าง.
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7-97แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เรื่องของอารมณ์ของผู้เข้าร่วมและวัฒนธรรม ที่ถูกละเลยจากทฤษฎีการระดมทรัพยากรและทฤษฎี

กระบวนการทางการเมือง

จากที่กล่าวถึงทฤษฎีการระดมทรัพยากรและทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองมาข้างต้น สรุปได้ว่า 

ทฤษฎีการระดมทรัพยากร มุ่งเน้นการอธิบายว่า บุคคลที่เข้ามาเคลื่อนไหวร่วมกันนั้นเนื่องจากการมองเห็น

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เช่น การตรากฎหมายใหม่ 

หรอืการยกเลกิ หรอืปรับปรุงกฎหมายเดิม เป็นต้น ความส�าเรจ็ของขบวนการจะขึน้อยูก่บัการระดมทรพัยากร

ต่าง ๆ ส่วนของบุคคลที่เข้ามาร่วมขบวนการ และความสามารถในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ

ขบวนการอื่น ๆ

ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า บุคคลที่เข้ามาเคลื่อนไหวร่วมกันนั้นเป็นผลมา

จากสภาวะทางการเมืองเป็นช่องให้มีการรวมกลุ่มกันได้ ซึ่งความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการเคลื่อนไหว

จะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของรัฐบาล ดังน้ัน การเคล่ือนไหวของกลุ่มจะเป็นไปตามโอกาส

ทางการเมืองที่เอื้ออ�านวย

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ หรือรวมทั้งแนวคิดทฤษฎี

การสร้างกรอบเชงิวาทกรรมทีน่�ามาใช้ในการอธบิายปรากฏการณ์เกีย่วกบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนว

ใหม่

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.3.3 แล้ว โปรดปฏิบติกิจกรรม 7.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.3 เรื่องที่ 7.3.3
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7-98 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 7.4 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 7.4 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เร่ืองที่ 7.4.1   กรณีศึกษาที่หนึ่ง: การเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในสังคม

ไทย 

เรื่องท่ี 7.4.2   กรณีศึกษาที่สอง: ขบวนการเสื้อแดงกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเมือง

แนวคิด
 กรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีที่น�ามาเสนอเพ่ือให้นักศึกษารัฐศาสตร์ที่ศึกษาหน่วยนี้มีความรู้ ความ

สามารถ ในการน�าแนวคิดของทฤษฎีทางสังคมวิทยาการเมือง ในตอนที่ 7.2 และ 7.3 มา

ประยุกต์ในการอธิบาย วิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 2 ได้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 7.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์กรณีศึกษาแต่ละกรณีได้
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7-99แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เรื่องที่ 7.4.1  กรณศีกึษาทีห่นึง่: การเมอืงของขบวนการเคลือ่นไหว

ด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย*

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ผู้เขียนน�ามาเสนอเป็นตัวอย่างของการน�าทฤษฎีเก่ียวกับขบวนการเมืองในทาง

สังคมแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ โดยกรณีศึกษาเป็นงานของประภาส ปิ่นตกแต่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ กรอบคิด

ทฤษฎี สมมติฐาน และวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.  เพ่ือศึกษาบริบทแวดล้อมในเชิงโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งสภาพแวดล้อม

ด้านนิเวศน์ในปัจจุบันที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดขบวนการชาวบ้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

2.  เพ่ือศกึษาว่าขบวนการชาวบ้านสิง่แวดล้อมมลีกัษณะส�าคญัอย่างไรในประเดน็ทีว่่ามบีคุคล/กลุม่/

องค์กรทางสังคมใดเข้าร่วมอยู่ในขบวนการฯ น้ี มีแบบแผนอย่างไรในประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้าง/องค์กร 

และจุดหมายอะไร

3.  เพื่อศึกษาว่าขบวนการชาวบ้านสิ่งแวดล้อมมีแบบแผนการต่อสู้หรือยุทธศาสตร์/วิธีการอันจะน�า

ไปซึ่งการบรรลุถึงจุดหมายอย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กับระบบการเมืองปกติอย่างไร ทั้งในด้านการผลักดัน

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอ�านาจในสังคม

กรอบคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง132

การวิจัยชิ้นนี้ศึกษาการเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกรอบคิดการศึกษา 

ต่าง ๆ มาสร้างเป็นสมมติฐานชั่วคราว เพื่อตอบค�าถามตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการส�ารวจกรอบ

คิดทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเเบ่งเป็นประเด็นใหญ่ 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับค�าถามในการวิจัยคือ 

กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับบริบทแวดล้อมในเชิงโครงสร้างที่เป็นเงื่อนไข ให้เกิดขบวนการชาวบ้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของโครงสร้าง องค์กรจุดหมายและวิธีการต่อสู้เพื่อให้

บรรลุซ่ึงจุดหมายรวมทั้งลักษณะปฏิสัมพันธ์กับรัฐหรือระบบการเมือง

ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะขยายกรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบ กลุ่มผลักดัน

ทางการเมอืง (politics of pressure groups) ซ่ึงเหมาะส�าหรบัการศกึษาในระบบการเมอืงแบบประชาธิปไตย

ของตะวนัตกทีโ่ครงสร้างทางการเมอืงค่อนข้างทีจ่ะลงรากปักฐาน และให้ความสนใจในการต่อสูเ้พือ่การผลกัดัน 

 

* ผู้เขียนหน่วยนี้ขอคงเชิงอรรถนาม-ปีตามต้นฉบับ
132 นกัศกึษาทีส่นใจกรณศีกึษาทีห่นึง่สามารถอ่านได้ใน ประภาส ป่ินตกแต่ง การเมอืงของขบวนการชาวบ้านด้านสิง่แวดล้อม

ในสังคมการเมืองไทย วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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7-100 การวิเคราะห์การเมือง

ในเชิงนโยบาย ซึ่งยังสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาดังกลาวนี้ได้ดี โดยจะผนวกเข้ากรอบการวิเคราะน์ดัง

กล่าวกับกรอบการศึกษาการเมืองแบบขบวนการทางสังคม (politics of social movements) ที่มีจุดเน้นใน

การหาค�าตอบว่า “เหตุใด” จึงเกิดขบวนการทางสังคมขึ้น 

สมมติฐาน
จากการส�ารวจแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้น�ามาเป็นกรอบในการศึกษาและ

การก�าหนดค�าถามวิจัยและสมมติฐาน ดังนี้

เหตุใดจึงเกิดขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม การเกิดขึ้นของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการคือ

1.  เงือ่นไขจ�าเป็นด้านโครงสร้าง ได้แก่ นโยบายและโครงการของรฐัทีเ่กดิจากยทุธศาสตร์การพฒันา

ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกน�าความจ�าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (export-led growth) 

2.  เงื่อนไขเพียงพอ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านการพัฒนาองค์กรภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร

คือ โครงสร้างโอกาสทางการเมือง (political opportunity structure) โครงสร้างโอกาสทางสังคม (social 

opportunity structure) และฝ่ายต่อด้าน (counter-movements)

จุดหมายและวิธีการต่อสู้ของขบวนการชาวบ้านด้านส่ิงแวดล้อม จดุหมายของขบวนการชาวบ้านด้าน

ส่ิงแวดล้อม มีจุดมุ่งหมายที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ ทั้ง 2 ระดับคือ ผลประโยชน์ทางวัตถุและอุดมการณ์

ด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอ�านาจในระบบการเมืองปกติภายใต้ประชาธิปไตยแบบ

เลือกตั้ง โดยใช้วิธีการต่อสู้ด้วยการชุมนุมประท้วง การสร้างพันธมิตร และอาศัยสื่อมวลชนชักจูงความเห็น

จากสาธารณชนหรือกลุ่มที่สามมาเป็นพลังในการต่อรองกับรัฐ (ดูรายละเอียดค�าถามวิจัยและสมมติฐานเพิ่ม

เติมในบทที่ 2 หัวข้อ 4)

วิธีการศึกษา
ในด้านวิธีการศึกษาจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

โดยจะใช้วธิกีารศกึษาและการวิเคราะห์ข้อมลูในเชงิคณุภาพเป็นด้านหลกั ส่วนวธิกีารในเชิงปรมิาณจะใช้เสรมิ

เพื่อตอบค�าถามในบางประเด็น โดยวิธีการศึกษาจะข้ึนอยู่กับการตอบค�าถาม แต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

1.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารของทางราชการท่ีสามารถให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ 

รวมท้ังงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การวิเคราะห์เพื่อให้ภาพการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมเชิงโครงสร้าง

2.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารของกระทรวงมหาดไทย หนังสือพิมพ์ ข้อมูลที่รวบรวม โดยองค์กร

พัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิโลกสีเขียว คณะกรรมการเผยแพร่

งานพัฒนา (ผสพ.) ฯลฯ)

3.  ใช้การสัมภาษณ์บุคคล/เจ้าหน้าที่ซ่ึงสามารถให้ข้อมูลได้ เช่น นักพัฒนาในพื้นท่ี ผู้น�าประชาชน

ที่อยู่ในเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวม ปริมาณการกระจายตัว และลักษณะของโครงสร้างองค์กร จุด

หมาย เครือข่ายต่าง ๆ ของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

7-101แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

เลือกกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่า การเกิดขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขจ�าเป็น คือ 

วิกฤตการณ์เชิงโครงสร้างจากรัฐและการพัฒนาได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความเดือดร้อน และการรุกรานวิถี

ชีวิตปกติของชาวบ้าน ตลอดจนปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้านอันเป็นเงื่อนไขจ�าเป็นต่อการก่อตัวของ

ขบวนการชาวบ้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขด้านองค์กรจะพบว่า ลักษณะโครงสร้างและการจัดองค์กรของขบวนการชาว

บ้านด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนในการศึกษาคือสมัชชาคนจน มีลักษณะที่ส�าคัญของการพัฒนา

องค์กรคือ เป็นองค์กรที่มีความอิสระ มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างความรับรู้ร่วมกันในผู้เข้าร่วมด้วย

กันอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งในช่วงก่อนการชุมนุมและช่วงการชุมนุม ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการระดม

ทรัพยากร และระดมผู้เข้าร่วมขบวนการฯ และน�ามาสู่พลังในการชุมนุม ซ่ึงสมัชชาคนจนได้แสดงให้เห็นว่า

มีสมานฉันท์ที่สามารถชุมนุมได้ยืดเยื้อยาวนานที่สุดประสิทธิภาพของการจัดโครงสร้างและการบริหารองค์กร

ได้ท�าให้มีประเด็นข้อเรียกร้องที่เป็นระบบสาธารณชนร่วมรับรู้ปัญหาได้ ความสามารถในการชุมนุมที่ยืดเย้ือ

ยาวนาน ยังท�าให้ปัญหาและข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนถูกถ่ายทอดสู่สาธารณชน ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างกว้าง

ขวาง จนท�าให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะ ท�าให้เกิดความชอบธรรมในชุมนุมเรียกร้อง และเป็นแรงกดดัน

ให้รัฐบาลต้องสนใจแก้ไขปัญหา

การมีผู้น�าแบบรวมหมู่ (collective leadership) ท�าให้ขบวนการฯ ไม่ถูกท�าลายได้ง่ายด้วยวิธีการ

ที่รัฐชอบปฏิบัติต่อขบวนการประชาชนด้วยการดึงเอาไปเป็นพวก ให้ผลประโยชน์ตอบแทน ฯลฯ ดังเช่นที่

เกิดขึ้นในหมู่ผู้น�าของขบวนการแรงงานปัจจุบัน ท�าให้ปัญหาการให้ร้ายป้ายสีผู้น�าไปกระทบกระเทือนต่อ

ขบวนการโดยรวม 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในสมัชชาคนจนมีผู้น�าชาวบ้านและพื้นที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน

หลายพ้ืนที่ในภาคเหนือ มีประสบการณ์การต่อสู้ร่วมกับสหพันธ์ชาวนาแห่งประเทศไทย และพื้นที่ส่วนใหญ่

ในกรณีปัญหาป่าไม้ ที่ดินภาคอีสาน ผ่านการต่อสู้ในช่วงความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหน่อเชื้อที่เป็นเงื่อนไขให้ชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันต่อสู้ต่อวิกฤตการณ์ของชุมชนที่เกิดจาก

รัฐได้เป็นอย่างดี ส่วนบริบทแวดล้อมการพัฒนาองค์กรที่ส�าคัญ คือ

ด้านแรก คือ โครงสร้างโอกาสทางการเมืองพบว่า การเกิดและเติบโตของสมัชชาคนจนนับแต่ยุค

ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เป็นต้นมา จะเห็นว่าควบคู่มากับพัฒนาการทางการเมืองที่ได้ก้าวเข้า

สูยุ่คทีเ่รยีกกันว่า “ประชาธปิไตยเตม็ใบ” ท�าให้การเคลือ่นไหวในรปูแบบการเดนิขบวนชมุนมุประท้วงสามารถ

ด�าเนินได้อย่างชอบธรรม เพราะมีกฎหมายรัฐธรรมนญรองรับสิทธดังกล่าวนี้ไว้

ในช่วงรัฐบาลพณเอกชวลิต ยงใจยุทธ ยังมีปัจจัยเอื้อท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เป็นรัฐบาลที่มี

ฐานเสียงหนาแน่นในภาคอีสานเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ยึด “หลักการ” และตัวบท

กฎหมาย มีท่าทีต่อการเดินขบวนชุมนมประท้วงในเชิงลบ ดังนั้นการเคลื่อนไหวในยุครัฐบาลพลเอกชวลิต 

ยงใจยุทธของสมัชชาคนจน จึงมีเงื่อนไขให้เกิดความส�าเร็จมากกว่ารัฐบาลอื่น ๆ
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7-102 การวิเคราะห์การเมือง

ด้านท่ีสอง คอื โครงสร้างโอกาสทางสงัคม พบว่ามีเงือ่นไขทีเ่อ้ือต่อการเกิดและการเติบโตของสมัชชา

คนจนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากล กลุม่คนซึง่มสี�านกึสิง่แวดล้อม องค์กรด้านสิง่แวดล้อมเอน็จโีอ (NGO.) 

บุคคลและองค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาร่วมในขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดลอมกรณีสมัชชาคนจนจ�านวนมาก 

และมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจน เงื่อนไขที่ส�าคัญอีกประการ

หน่ึงที่ท�าให้การเคล่ือนไหวเป็นไปได้ด้วยดีคือ การเติบโตของสื่อมวลชน มีการขยายตัวของสื่อต่าง ๆ เป็น

สะพานเชื่อมการเคลื่อนไหวกับสาธารณชนได้เป็นอย่งดี

ส่วนการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านและการควบคุมปราบปรามจากรัฐ พบว่า ฝ่ายต่อต้านไม่มาก

นัก และการเผชิญหน้าเป็นความขัดแย้งในความเชื่อด้านการอนุรักษ์ กลุ่มอุดมการณ์ฝ่ายขวาที่ออกมาเผชิญ

หน้าก็ไม่มีความเข้มแข็งเหมือนดังยุคก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การควบคุมและปราบปรามที่รุนแรง

โดยรัฐเกิดขึ้นเฉพาะในระดับพื้นท่ี และไม่มีความรุนแรงถึงข้ันท�าลายขบวนการ

เม่ือเง่ือนไขจ�าเป็นผนวกกับเงื่อนไขเพียงพอด้านการพัฒนาด้านองค์กรจึงเป็นเงื่อนไขที่เอื้อให้เกิด

การรวมตัวเป็นขบวนการชาวบ้านด้านส่ิงแวดล้อม

กล่าวโดยสรุป การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิง่แวดล้อมในสงัคมไทย กรณสีมชัชาคนจน เป็น

เครือข่ายของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ และมีพันธมิตรซึ่งเป็นคนจนในเมือง รวมทั้งคนชั้นกลางใน

เมืองคือ เอ็นจีโอ นักอนุรักษ์ ฯลฯ กระท�ารวมหมู่ของของขบวนการฯ ใช้องค์กรในการเป็นเคร่ืองมือปกป้อง

สภาพการด�ารงชีพ และทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวนอกระบบการเมืองปกติ 

โดยใช้วิธีการประท้วงทางสังคมแบบสันติวิธี สร้างพันธมิตร และการดึงสาธารณะชนให้เข้ามาเห็น

อกเห็นใจ โดยมีจุดหมายในสามระดับคือ การได้มาซึ่งผลประโยชน์เฉพาะหน้า การผลักดันให้เกิดนโยบาย

ที่เอ้ือต่อการได้มาซึ่งผลประโยชน์ และสุดท้ายคือจุดหมาย เพื่อผลักดันให้เกิดกติกาใหม่ หรือการเปลี่ยน

สัมพันธภาพทางอ�านาจระหว่างรัฐ ภาคธุรกิจกับขบวนการฯ ซ่ึงก็คือ การขยายประชาธิปไตยแบบตัวแทนของ

สังคมไทยมาสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่มีช่องทางการเมือง หรือข้อต่อทางการเมืองให้ขบวนการฯ 

สามารถน�าปัญหาและความเดือดร้อนเขาสู่ระบบการเมอืงได้ เพือ่ใช้กตกิาหรอืขอต่อทางการเมอืงใหม่ดงักล่าว

นี้ปกป้องสภาพการด�ารงชีพของผู้ร่วมขบวนการฯ

ประเด็นถกเถียงด้านกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในส่วนนี้จะพิจารณาว่าผลการศึกษาได้ช่วยพัฒนากรอบในการวิเคราะห์การเมืองได้อย่างไร โดย

แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 

ประการแรก ด้านการพัฒนาทฤษฎีทั่วไป งานวิจัยนี้พบว่า การอธิบายการเกิดขบวนการชาวบ้านด้าน

สิง่แวดล้อมจากการศกึษาได้ชีใ้ห้เหน็ว่า จ�าเป็นต้องเช่ือมเงือ่นไขเชงิโครงสร้างด้วยเงือ่นไขเพยีงพอด้านองค์กร

ด้วยการผนวกแนวการศึกษาขบวนการทางสังคม 2 แนว ทางเขาด้วยกันคือ ส�านักคิดขบวนการทางสังคม

ใหม่ (New Social Movement) กับส�านักทฤษฎีการระดมทรัพยากร (resource mobilization) และทฤษฎี

กลุ่ม เพื่อช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อเงื่อนไขโครงสร้าง (picture) มาสู่การกระท�า (action) และปฏิสัมพันธกับ

ระบบการเมือง และแม้การศึกษาจะไม่สามารถสรุปได้ว่า ขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมเป็นขบวนการ
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7-103แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ทางสังคมใหม่หรือไม่ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนที่เข้าร่วมไม่มีลักษณะของชนชั้นเดียวคือชาวนา แต่มี

ลักษณะรวมของพันธมิตรที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลายด้านผลประโยชน์ ค่านิยมหรือความเชื่อ

ประการที่สอง ด้านการพัฒนากรอบการวิเคราะห์การเมืองไทย งานวิจัยน้ียืนยันการเติบโตของ

องค์กรนอกระบบราชการ สอดคล้องกับการอธิบายที่ชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวของสังคมประชาที่มีพลังในการ

แข่งขันกับสถาบันของรัฐ (state institutions) สังคมการเมือง (political society) และภาคธุรกิจ และมี

บทบาทในการผลักดันสู่กระบวนการตัดสินใจในระบบการเมือง

ปรากฏการณ์เช่นน้ีท�าให้ตวัแบบทฤษฎีอ�ามาตยาธปิไตยหรอืการเมอืงทีม่ข้ีาราชการครอบง�า (breau-

cratic polity) ไม่สามารถอธบิายการเมอืงไทยในทศวรรษน้ีได้ เช่นเดียวกับงานของเอ็มบร ี(Embree) (1950) 

ที่เห็นว่าสังคมไทยด้วยลัทธิปัจเจกชนนิยมแบบไทย และการอธิบายสังคมไทยว่ามีโครงสร้างหลวมและข้อ

สรุปว่าในสังคมไทยส่วนมากแล้ว การรวมกลุ่มสังคมไทยมีลักษณะไม่เป็นทางการและเฉพาะกิจ ทั้งนี้เพราะ

จาก การศึกษาครั้งน้ีพบว่า กลุ่มคนจนในชนบทที่ยากจนที่สุดกลับมีการรวมกลุ่มที่มีลักษณะคงทนถาวร มี

การจดัองค์กรทีเ่ข้มแขง็ ไม่ขึน้อยูก่บัตวับคุคลหรือผูน้�า ความสมัพันธ์ระหว่างชาวบ้านกบัระบบราชการ สังคม

การเมือง ไม่ได้เป็นไปในลักษณะของระบบอุปถัมภ์ (patron-client relationships) ชาวบ้านไม่สามารถใช้

วิธีการปกป้องที่ดินในเขตป่าสงวนฯ โดยอาศัยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น คือติดต่อกับทาง

มหาดไทยโดยอาศัยอะไรก็ตามเพื่อขอให้ช่วยท�าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรสั่งระงับค�าสั่งของกรมป่าไม้ 

ดังนั้น จึงไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับระบบการเมืองได้โดยใช้แนวคิดเรื่อง 

“ระบบบริวาร” และ “แวดวง” ของแฮงส์ (แฮงส์, 2518, น. 200. ใน อมรา พงศาพิชญ์และปรีชา คุวินทร์

พันธ์ (บก.), 2539) แม้จะมีตัวแบบในการอธิบายองค์กรนอกระบบราชการที่ส�าคัญ 2 ตัวแบบคือ “ภาคี-รัฐ-

สังคมแบบจ�ากัด” (State Corporatism) (Montri, 1982) และตัวแบบ “ภาคีรัฐ-สังคม-แบบเสรี” (Liberal 

Corporatism) ข้อสรุปของตัวแบบแรกคือ กลุ่มในสังคมที่มีบทบาทในเวทีอ�านาจการเมืองคือ 

กลุ่มที่รัฐจัดตั้งและวางกรอบการด�าเนินกิจกรรมตามที่รัฐต้องการเท่านั้น งานศึกษานี้กลับชี้ให้เห็น

ว่า ขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระ 

ลักษณะองค์กรมีความแตกต่างไปจากกลุ่ม/องค์กรในชนบทท่ีรัฐจัดตั้งหรือวางกรอบกิจกรรมโดย

กฎหมายหรือระเบียบ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ฯลฯ สัมพันธ์กับรัฐในลักษณะของการผลักดันต่อ

รอง และเป็นความขัดแย้งมากกว่าจะเป็นการกระท�าการภายใบกรอบของรัฐ

ส่วนตัวแบบ “ภาคีรัฐ-สังคมแบบเสรี” สามารถอธิบายได้เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มผล

ประโยชน์ทางธุรกิจคือ สภาอุตสาหกรรม สมาคมการเงินการธนาคาร และสภาหอการค้าเเห่งประเทศไทย ที่

รัฐเลือกร่วมมือเพื่อกระบวนการสะสมทุน 

ตัวแบบดังกล่าวน้ีไม่สามารถอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ดังล่าวในกรณีกลุ่ม อื่น ๆ กับรัฐ ดังจะ

เห็นจากผลการศึกษากรณีขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมที่พบว่า รัฐไม่ต้องการดึงเข้ามาร่วมในกลไก

ความร่วมมือแบบภาคีสังคมรัฐแบบเสรี เเต่รัฐต้องการที่จะให้กลุ่มองค์กรเหล่านี้อยู่ในกรอบแบบกลุ่ม

เกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ คือเคล่ือนไหวอยู่ในขอบเขตจ�ากัดภายในระบบเศรษฐกิจการตลาด อาทิเช่น 
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7-104 การวิเคราะห์การเมือง

ปัญหาราคาพืชผล ปัจจัยการผลิต ฯลฯ และผ่านกลไกปกติท่ีจัดวางไว้ เช่น โครงการปรับปรุงโครงสร้างการ

ผลิต และระบบการเกษตร (คปร.) ตามตัวแบบภาคีรัฐ-สังคมแบบจ�ากัด 

ประการที่สาม ด้านทฤษฎีการพัฒนาประชาธิปไตย ปัญหาพื้นฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยที่

ส�าคัญคือ แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยด้านหนึ่งคือ ลัทธิเสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism) ที่ต้องการจ�ากัด

อ�านาจรัฐ ให้รัฐบาลมหีน้าทีเ่พยีงบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ซ่ึงจะป้องกันสทิธิ เสรภีาพ และทรพัย์สนิของปัจเจกบคุคล 

แนวทางดังกล่าวละเลยการมองปัญหาและข้อจ�ากัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ด�ารงอยู่ ทั้งน้ีเพราะ

ระบอบการปกคครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ไม่สามารถสร้างหลักประกันหรือสร้างเงื่อนไขส�าหรับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองที่มีประสิทธิผลได้ สภาพดังกล่าวน้ีเป็นปัญหาร่วมสมัยของประชาธิปไตยในสังคมไทย

ที่มุ่งแต่เรื่องการลดบทบาทของรัฐโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การสร้างกลไกทางกฎหมายที่จะเป็นกฎระเบียบ

เพื่อให้สิทธิของปัจเจกบุคคลได้รับการคุ้มครอง ฯลฯ แต่ไม่ได้ปฏิรูปช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้

เอื้อแก่การที่ส่วนต่าง ๆ ของสังคมจะเข้ามาสู่อ�านาจในการตัดสินตกลงใจ การมีส่วนร่วมแบบที่เป็นอยู่ใน

กระบวนการประชาธิปไตยจึงเป็นสิทธิของ “ผู้บริโกค” (consumers) ที่บริโภคแต่นโยบายและการตัดสิน

ตกลงใจที่ผลิตโดยรัฐโดยไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตนโยบาย

ดังน้ัน จึงเป็นไปตามที่ เดวิด เฮลด์ ได้มีข้อเสนอไว้คือ จ�าเป็นต้องสรรค์สร้างระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งให้สิทธิที่เสมอภาคในกระบวนการที่ก�าหนดผลลัพธ์ของระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตยที่ต้องสร้าง

ขึ้นนี้จะต้องไม่เพียงให้สิทธิเสมอกาคในการออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องจัดให้มีสิทธิเสมอภาคที่จะมี

สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ที่จะมีส่วนร่วมในทุกช่องของการตัดสินใจของส่วนรวม 

และที่จะจัดระเบียบวาระทางการเมือง สิทธิสาธารณะเช่นน้ีย่อมหมายความว่า ต้องมีสิทธิทางสังคมและสิทธิ

ทางเศรษฐกิจที่จะท�าให้ผู้คนมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพียงพอต่อการที่จะมีปฏิบัติการประชาธิปไตย หรือมี

ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นอิสระด้วย

ปรากฏการณ์ของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมจึงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความขัดแย้งทาง

สังคมใหม่ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ข้อจ�ากัดของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่โครงสร้างทางการเมืองไม่

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะท�าให้รัฐเปิดช่องทางหรือ

ข้อต่อทางการเมืองใหม่ระหว่างรัฐกับประชาชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐซึ่ง เฮลด์ชี้ให้เห็นว่าเป็น

ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมสมัย

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า

ประการที่หนึ่ง งานวิจัยครั้งน้ีใช้หน่วยวิเคราะห์คือ สมัชชาคนจน ซึ่งท�าให้ไม่ได้ศึกษาในเครือข่าย

ย่อย/กรณีปัญหาในสมัชชาคนจนที่ได้ต่อสู้มาก่อน ซึ่งน่าจะมีการศึกษาโดยใช้เครือข่าย/กรณีปัญหาเหล่านี้

เป็นหน่วยในการศึกษา เช่น กรณีปัญหาเขื่อนแก่งเสือเต้น กรณีเครือข่าย คกน. ฯลฯ ซึ่งน่าจะท�าให้สามารถ

เข้าใจการเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งข้ึน
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7-105แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

ประการที่สอง ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ยกประเด็นส�าคัญว่า การต่อสู้ของขบวนการชาวบ้านด้านส่ิง

แวดล้อมเป็นการต่อสู้ที่มากไปกว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการต่อสู้

ในเรื่ององค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร เกษตรทางเลือก ฯลฯ แต่งานวิจัยนี้ไม่สามารถศึกษาได้ จึงน่าจะ

มีการศึกษาวิจัยต่อไป

ประการที่สาม งานวิจัยชิ้นนี้สิ้นสุดการศึกษาในช่วงรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และยังไม่เกิด

ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในปลายปี 2540 ดังนั้น น่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบในช่วง

โครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่แตกต่างกัน

ประการท่ีสี ่งานวิจยัชิน้นีแ้สดงให้เหน็ถงึศักยภาพของผูว้จิยัในการน�าทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยมีความเช่ียวชาญใน

แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวเป็นอย่างดี

จากการน�าเสนอกรณีศกึษากรณีแรก หากนกัศึกษารฐัศาสตร์ทีศ่กึษาหน่วยนี ้และต้องการท�าค้นคว้า 

อิสระ หรือวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมืองโดยเฉพาะในหัวข้อเร่ืองเกี่ยวกับขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ที่รวมถึงแนวคิดทฤษฎีส�านักศึกษารัฐศาสตร์ ศึกษากรณีศึกษานี้อย่างเข้าใจ 

และเข้าถึงอย่างถูกต้อง กรณีศึกษานี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง และเม่ือนักศึกษาเข้าใจเข้าถึงการ

ประยกุต์ใช้แนวคดิทฤษฎทีีน่�ามาใช้ในกรณีศึกษาแรกนีส้ามารถน�าแนวคดิทฤษฎจีากกรณศีกึษานีไ้ปประยกุต์

ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนจริงภายใต้บริบทการเมืองไทยได้อย่างเข้าใจและได้อย่างถูกต้องอีก

ด้วย นอกเหนือไปจากการน�าไปใช้ในการน�าค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.4 เรื่องที่ 7.4.1
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7-106 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 7.4.2    กรณศีกึษาทีส่อง: ขบวนการเสือ้แดงกบัการปรับเปลีย่น

พื้นที่ทางการเมือง

กรณีศึกษาที่สองทางผู้เขียนได้น�ามาจากบทความของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ที่ให้ความส�าคัญกับ

พื้นที่ทางกาเรมืองในรูปของ “พื้นที่สาธารณะ” (Public sphene) โดยขอน�าเสนอตามล�าดับหัวข้อต่อไปนี้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการเสื้อแดง*
ข้อเขียนชิ้นนี้ของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร** ได้พยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเคลื่อน

ทางการเมืองที่มีฐานในชนบทของไทย ซ่ึงเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549 ให้มากข้ึน

โดยน�าเสนอว่า การเพิ่มข้ึนของกลุ่มผู ้ชุมนุมเสื้อแดงในช่วงหลายปีมานี้ เป็นผลมาจากความ

เปลี่ยนแปลงอยา่งมนีัยส�าคญัที่เกิดขึน้กับแบบแผนความแตกแยกระหว่างเมืองกับชนบทในสังคมไทยทีด่�ารง

อยู่มาอย่างสืบเนื่อง

ข้อเขียนชิ้นนี้ต่างไปจากงานศึกษาส่วนใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์หลัก อยู่ที่การต�าหนิตัว พตท.ทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกโค่นลงจากต�าแหน่ง ว่าเป็นต้นเหตุของการแบ่งข้ัวทางการเมืองอย่างหนัก

ระหว่างชาวบนบทกับชาวเมือง แต่จะเสนอว่าความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทที่เกิดข้ึนในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา

โดยพื้นฐานแล้วเป็นปรากฏการณ์เชิงโครงสร้างที่พัฒนามายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่เกิด

กระบวนการท�าให้เป็นสมัยใหม่และการพัฒนาของไทย อันปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูปของการพัฒนาที่

ไม่เท่าเทียมกันระหว่างคน/เขตชนบทกับคน/เขตเมือง** รูปแบบการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในลักษณะนี้เป็น

สิ่งส�าคัญที่ก่อร่างโครงสร้างของความไม่เสมอภาคที่แฝงฝังอยู่กับสังคมไทยมานับแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่

สอง133

* ผู้เขียนขอคงเชิงอรรถตามต้นฉบับเดิม

** อ่านรายละเอียดเรื่องกรณีศึกษาที่สองได้ ให้ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2554). เรื่อง ‘ขบวนการ’ เสื้อแดงกับการเปลี่ยน

พื้นที่ทางการเมือง วารสารอ่าน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เมษายน-กันยาย. 

*วริศา กิตติคุณเสรี แปลจาก บทความฉบับภาษาอังกฤษของผู้เขียน “Redrawing Thai Political Space: The Red-

Shirted Movement”, in Tim Bunnell. (ed.). Reimagining urban-rural networks and transitions: Asian perspectives. 

Singapore and London: Springer, forthcoming.
133 Chairat Charoensin-O-larn. (1988). Understanding Postwar Reformism in Thailand: A Reinterpretation 

of Rural Development. Bangkok: Editions Duang Kamol. Jim Glassman. (2010). “ ‘The Provinces Elect Governments, 

Bangkok Overthrows Them’: Urbanity, Class and Post-democracy in Thailand,” Urban Studies 47: 6 (2010). pp. 

1301-1323.
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7-107แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

การเกิดข้ึนของกลุ่มผู ้ประท้วงเสื้อแดงเป็นดัชนีช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเครื่องหมายของความ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคม-เศรษฐกิจระดับพื้นฐานในระลอกท่ีสาม134 ในเชิงประวัติศาสตร์ คลื่น 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพื้นฐานระลอกแรกของไทยเกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2453-2473 ซึ่งเป็นช่วงที่

รัฐชาติแบบสมัยใหม่ของไทยก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น อันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนา

ระบบราชการและกองทัพแบบสมัยใหม่

ผลของคลื่นความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม-เศรษฐกิจระลอกแรกน้ีคือ การเกิดขึ้นของกลุ่มข้าราชการ

ทหาร ที่ต่อมาได้ท�าการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปี 2475 คลื่นของความเปลี่ยนแปลงเชิง

สังคม-เศรษฐกิจระดับพื้นฐานระลอกที่สองเข้ามาในช่วงสงครามเย็นระหว่างทศวรรษ 2510-2520 ในระยะ

เวลานี้ ประเทศไทยได้น�าตัวแบบการท�าให้เป็นสมัยใหม่ของตะวันตกเข้ามาใช้อย่างมหาศาล เพราะมองว่าเป็น

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งต่อต้านคอมมิวนิสต์ ผลบั้นปลายของยุคพัฒนานี้คือการ

เกิดชนชั้นกลางใหม่ในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นชาวเมืองที่มีการศึกษา และชนช้ันกลางชาวเมืองกลุ่มใหม่น้ีได้กลาย

เป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและผลักดันกระบวนการสร้างประชาธิปไตย อันส่งผลให้

เกิดการพังทลายของระบอบเผด็จการทหารในปี 2516 การเรียกร้องประชาธิปไตยเสรีนิยมในปี 2535 และ

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดที่เมือง

ไทยเคยมีมา

คลื่นความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจพื้นฐานระลอกที่สามเริ่มต้นขึ้นในช่วงความรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจในทศวรรษ 2520 เม่ือกระบวนการโลกาภิวัตน์ในทศวรรษ 2530 ทวีความเข้มข้นขึ้น การก่อตัวของ

กลุ่มทางสังคมกลุ่มใหม่ซึ่งมีฐานส่วนใหญ่อยู่ในชนบทก็เริ่มเกิดขึ้น กลุ่มทางสังคมกลุ่มใหม่นี้ ซึ่งถูกมองว่า

เป็น “ชนช้ันกลางระดับล่าง” ได้กลายมาเป็นฐานของกลุ ่มเสื้อแดง135 คนกลุ ่มนี้เป็นผลพวงมาจาก

กระบวนการท�าให้เป็นสมัยใหม่และการพัฒนาที่ด�าเนินมาอย่างยาวนานในไทย ในการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้างระลอกท่ีสาม

ของไทยนี้ ได้เกิดการหดตัวของภาคการเกษตร และเกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการในพ้ืนที่เขตชนบท ขณะที่ความยืดหยุ่นของการเดินทางไปมาระหว่างเขตชนบทกับเขตเมือง (อันเป็น

ผลมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าแต่มีราคาถูก ซึ่งโลกาภิวัตน์

เอื้อให้เกิดขึ้น) ได้ท�าให้เส้นแบ่งระหว่างชนบทกับเมืองมีความลื่นไหลมากขึ้นหรือถึงขั้นมลายไป หรือกล่าว

อีกอย่างหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระลอกที่สาม ท�าให้ชนบท “กลายเป็นเมือง” มากขึ้นโดยค�า 

 

 

134 Thongchai Winichakul. “Thongchai on Thailand in transition,” Presentation text (2009), New Man-

dala. http://asiapacific.anu.edu.ay/ newmandala/2009/12/12/ thongchai-on-thailand-in-transition. Accessed 14 

February 2011.
135 อภิชาติ สถิตนิรามัย. “การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคมของชนช้ันใหม่” บทสัมภาษณ์ทาง Voice TV http://

www.voicetv.co.th/content/17003 เข้าถึงเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2554.; Kamol H. “Who are the red shirts and why?,” Bang-

kok Post 24 July 2010. p. 10.
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7-108 การวิเคราะห์การเมือง

ว่า “กลายเป็น” ในที่น้ี มีความหมายแบบที่ ฌีลล์ เดอเลิซ และเฟลิกซ์ กัตตารีใช้136 นั่นคือ ต�าแหน่งท่ีตั้ง

ของสถานที่มีความส�าคัญน้อยกว่าการตอกย�้าแบบแผนและวิถีชีวีตแบบเมือง 

ส�าหรับชาวชนบท อันเป็นการตอกย�้าที่บทกวีข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงท�าให้บุคคลสามารถกลายเป็นคนเมือง

ได้โดยไม่ต้องย้ายเข้าไปอาศัยในเขตเมือง มองในแง่นี้ ความเป็นเมืองจึงไม่ใช่ต�าแหน่งที่ตั้งหรือพื้นที่ แต่

เป็นการก่อรูปของค่านิยมและความหมายทางสังคม

นอกจากนี้ เมื่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าข้ึน จึงมีการจัดการเลือกตั้งอย่าง

ค่อนข้างสม�่าเสมอนับแต่ช่วงทศวรรษ 2530 การเลือกตั้งที่จัดขึ้นอย่างสม�่าเสมอไม่เพียงเป็นลู่ทางให้ผู้ลง

คะแนนเสียงชาวชนบทสามารถเข้าถึงส่วนแบ่งทางอ�านาจและบริการสาธารณะพื้นฐาน เช่น สาธารณสุขและ

การศกึษาได้มากข้ึนเท่าน้ัน แต่ยงัท�าให้พวกเขารูสึ้กถงึความเสมอภาคอกีด้วย กระบวนการเลอืกตัง้ทีส่ถาปนา

มั่นคงขึ้นนับแต่ทศวรรษ 2530 ได้ท�าให้ผู้ออกเสียงชาวชนบท ตระหนักถึงอ�านาจของตนเองและท�าให้พวก

เขาได้รับสิทธิประโยชน์จากประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก 

ในสายตาของผู้ออกเสียงชาวชนบทเหล่านี้ ประชาธิปไตยไม่ใช่หลักการนามธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ�าวันของพวกเขาอีกต่อไป แต่กลายมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสัมพันธ์กับชีวิตจริง ดังจะเห็นตัวอย่าง

ได้จากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทยรักไทยช่วง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร แต่ได้

เกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ขึ้นและรวมถึง หากกระบวนการท�าให้เป็นสมัยใหม่ของไทยนับแต่ช่วง

สงครามโลกครั้งท่ีสองเป็นต้นมา ซ่ึงเกิดขึ้นในรูปของการเติบโตอย่างไม่สมดุล ได้ท�าให้กรุงเทพฯ กลายเป็น

เมืองที่ได้รับความส�าคัญมากกว่าที่อื่น และท�าให้เกิดชนช้ันกลางในเมืองซ่ึงเป็นกลุ่มที่ครอบง�าเศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศข้ึน ก็นับได้ว่านโยบายแบบประชานิยมของอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ท่ีเริ่มต้นต้ังแต่ปี 

2544 ได้น�าไปสู่การเกิดข้ึนของกลุ่มทางสังคมกลุ่มใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน 

กลุ่มทางสังคมกลุ่ม ใหม่นี้ซึ่งนิยามกว้าง ๆ ได้ว่าเป็น “ชนชั้นกลางระดับล่าง” ส่วนใหญ่ประกอบ

ด้วยผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ถูกท�าให้เป็นเมืองของชนบท มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นจาก

กระบวนการท�าให้เป็นสมัยใหม่และการพัฒนาภายในช่วงกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ท่ีถูกกระตุ้นมากยิ่งขึ้นภายใต้

นโยบายแบบประชานิยมของทักษิณ ในขณะที่มวลชนชาวชนบทและคนจนเมือง ซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการเสื้อ

แดง ต่างอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิม อันเป็นผลมาจากนโยบายประชานิยมของทักษิณ แต่ชนชั้นกลางในเมือง

กลบัรูส้กึว่า ความม่ันคงและมาตรฐานการครองชพีของตนตกต�า่ลง137 นบัแต่วกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 เป็นต้น

มา นอกจากนี้ ในการนิยามตนเองว่าเป็นไพร่ เส้ือแดงยังได้เปิดฉากสงครามทางชนช้ันด้วยการยกระดับการ

ต่อสู้จากในเชิงปัจเจก (สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ไปเป็นการต่อสู้เชิงโครงสร้าง นั่นคือเพื่อล้มเลิก

โครงสร้างที่ไม่เสมอภาคระหว่างเมืองกับชนบท และระหว่างชนชั้นน�ากับสามัญชน

136 Gilles Deleuze and Felix Guattari. (1987). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, trans, 

by B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press. ความรู้สึกถึงความเสมอภาคไปจากผู้ลงคะแนนเสียงชาวชนบท 

ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของขบวนการเสื้อแดง
137 นิธิ เอียวศรีวงศ์. “เสื้อเหลืองเป็นใครและออกมาท�าไม,” ประชาไท ออนไลน์ http://www.prachatai.com/jour-

nal/2010/07/30301. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554
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หากมองในเชิงประวัติศาสตร์ กลุ่มคนสองกลุ่ม คือกลุ่มคนชนบทและคนจนเมือง ที่ประกอบกัน

เป็นขบวนการเสื้อแดงนี้ นับว่าเป็นองค์ประธานทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ของการเมืองไทย พวกเขาเป็นส่วน 

ที่ไม่ถูกนับรวมให้เป็นส่วนในพื้นที่ทางการเมืองไทย และเร่ิมเรียกร้องที่จะให้ตนเองได้รับการนับรวมมวลชน

ที่เป็นคนชนบทได้รับประโยชน์อย่างมากจากนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทย พวกเขารู้สึกถูกโกง

เม่ือรัฐบาลที่ตนเองเลือกถูกบังคับให้พ้นจากอ�านาจด้วยการรัฐประหาร และพวกเขายังเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบ

จากการถูกทอดทิ้งในทางการเมืองเมื่อคะแนนเสียงของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับ สืบเนื่องมาจากการที่

พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผู้น�าท่ีพวกเขาเลือกถูกท�าให้ไร้อ�านาจ

โดยสถาบันทางอ�านาจของคนในเมือง ทั้งนี้ สิ่งที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท�าในการเมืองไทยคือการสร้างแนว

ร่วมกับกลุ่มคนชนบทและคนจนเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งจากชนชั้นน�าในเมืองและชนชั้นน�าด้ังเดิมมา

แต่ไหนแต่ไร ไม่ว่าจะมีปัญหามากเพียงไรก็ตาม การเมืองแบบประชานิยมได้ท�าให้พื้นที่ทางการเมืองอันจ�ากัด

ที่ถูกครอบง�ามานานโดยกลุ่มชนชั้นน�าในเมืองที่มีการศึกษา ได้เปิดกว้างขึ้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้เข้าไป

เปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติของการเมืองไทยแบบที่เป็นอยู่มาช้านาน เขาได้ให้ความส�าคัญแก่อ�านาจของประชาชน

ผ่านคูหาเลือกตั้ง ได้สร้างเกมทางอ�านาจในรูปแบบที่ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงขึ้นมา หากจะกล่าวในค�าของ

เดอเลิซ138 อาจกล่าวได้ว่ามีการ “สลายเส้นแบ่ง” การเมืองไทย และท�าลายสมดุลทางอ�านาจของสถาบัน

ทางการเมืองของไทย นักการเมือง ผู้ใช้แรงงานในเมือง และมวลชนคนชนบท ได้รับพ้ืนที่ทางการเมืองมาก

ขึ้นในสมดุลทางอ�านาจใหม่น้ี โดยแลกกับการสูญเสียอ�านาจของฝ่ายชนช้ันน�า การรัฐประหารในปี 2549 จึง

เป็นการตอบโต้ โดยตรงต่อเกมการเมืองแบบใหม่ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

กลุ่มคนในเมืองส่วนที่เหลือของขบวนการเสื้อแดง เช่น กลุ่มต้านรัฐประหารและกลุ่มสนับสนุน

ประชาธปิไตย เป็นนกัเคลือ่นไหวรุน่ใหม่ท่ีไม่ได้มสีายสมัพนัธ์โดยตรงกับนักเคลือ่นไหวรุ่นเดือนตลุาคม 2516 

และม็อบมือถือปี 2535 หากแต่พวกเขาเป็น “พลเมืองเน็ต” ที่เรียนรู้การเมืองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ

จากห้องราชด�าเนินในเว็บไซต์พันทิป เช่น นักศึกษาและกลุ่มฟาเรด (FARED-First Aid Red Shirts) หลัง

จากเว็บไซต์หลายแห่งที่พวกเขาใช้ถูกปิดลง ก็มีการตั้งเว็บ www.thaifreenews.com คนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่ม

ที่สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หากเป็นกลุ่มท่ีทนไม่ได้กับการที่ประชาธิปไตยถูกท�าลายโดยทหารหรือ

กลุ่มพันธมิตรฯ หลายคนต้องการเห็นการเมืองไทยยุคใหม่ ที่ไม่มีผู้บงการจากหลังฉาก ไม่ว่าจะเป็นทหาร

หรือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ บางคนต้องการให้สถาบันกษัตริย์อยู่นอกเหนือการเมืองอย่างแท้จริง

กล่าวโดยย่อ เสื้อแดงที่เป็นคนรุ่นใหม่เริ่มจินตนาการถึงพื้นที่ทางการเมืองของไทยในแบบใหม่ และ

คนกลุ่มนี้ย่อมก่อให้เกิดความท้าทายต่อความเชื่อกันแพร่หลายที่ว่าเสื้อแดงทั้งหมดเป็นเพียงลิ่วล้อของ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ชัดเจนว่าขบวนการเสื้อแดงไม่ได้เกิดข้ึนเพียงเพราะ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

อย่างเดียว อย่างที่เช่ือกัน แต่เกิดจากแนวร่วมของกลุ่มที่หลากหลายทั้งที่เป็นคนชนบทและคนเมืองท่ีต่อต้าน

การรัฐประหาร ส่วนกลุ่มที่สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้นเพิ่งจะเริ่มยึดกุมการเคลื่อนไหวหลังจากที่ 

“สามเกลอ” คือวีระ มุสิกพงศ์ จตุพร พรหมพันธุ์ และณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จากรายการ ความจริงวันนี้ เข้ามามี

อิทธิพลในการน�าการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ของขบวนการเสื้อแดงเป็นผู้ที่สนับสนุน 

138 Gilles Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaus.
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7-110 การวิเคราะห์การเมือง

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร139  จึงน่าพิจารณาว่า คนกลุ่มน้ีถูกปลูกส�านึกทางการเมืองขึ้นมาอย่างไร ดังที่ได้กล่าว

มาแล้วว่ากลุ่มที่สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ประกอบด้วยคนสองกลุ่มที่เก่ียวข้องกัน กลุ่มหน่ึงคือ 

ผู้ออกเสียงในชนบท และอีกกลุ่มคือผู้ใช้แรงงานในเมืองและคนจนเมือง ซึ่งการมีภูมิล�าเนาจากชนบทเหมือน

กนัท�าให้พวกเขายดึโยงกันได้ คนทัง้สองกลุม่น้ีถกูดหูมิน่จากชนชัน้น�าในเมอืงว่าโง่เขลาและไม่รูข้้อมลูข่าวสาร 

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องได้รับการช้ีน�าจากพวกตน ในช่วงแรกของการชุมนุม ผู้ที่ร่วมชุมนุมกลุ่มนี้มักถูกเรียกว่า

เป็น “ม็อบรับจ้าง” หรือ “ม็อบเติมเงิน” การตระหนักดีถึงทัศนคติท่ีดูหมิ่นเช่นนี้ ท�าให้พวกเขาผลิตเสื้อยืด

ที่มีข้อความว่า “ไม่ต้องจ้าง กูมาเอง” ขึ้นมา การดูหมิ่นของชนชั้นน�าในเมืองยิ่งท�าให้กลุ่มผู้สนับสนุน พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเท่าทวีคูณ

ความคับข้องใจที่ส�าคัญของกลุ่มเสื้อแดง คือความไม่เป็นประชาธิปไตยของการเมืองและสังคมไทย 

ตัวอย่างที่พวกเขายกมา ได้แก่ การรัฐประหารปี 2549 ที่ล้มอ�านาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การเดินขบวน

ของพันธมิตรฯ ที่น�าไปสู่การรัฐประหาร รัฐธรรมนูญปี 2550 ที่มีเป้าหมายลดทอนอ�านาจนักการเมืองและ

พรรคการเมือง 

บทบาทอันไม่เหมาะสมของศาลรัฐธรรมนูญในการตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน

อย่างน่ากังขา ประธานองคมนตรีที่เลือกข้างทางการเมืองอย่างชัดเจนด้วยการอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร ความ

ล้มเหลวของรัฐในการด�าเนินการทางกฎหมายกับการยึดท�าเนียบรัฐบาลและสนามบินสองแห่งของกลุ่มพัน

ธมิตรฯ

กล่าวอย่างสัน้ ๆ กลุม่เสือ้แดงพยายามเสนอสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ถึงระบบ “สองมาตรฐาน” อย่างชดัเจน

ในสังคมและการเมืองไทย ขบวนการเสื้อแดงเติบโตขึ้นจากกลุ่มผู้สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และต่อ

ต้านรัฐประหาร และกลายเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ทั้งสังคม ไม่ใช่

เรียกร้องต่อการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคที่ด�ารงอยู่ในระบบสังคมแบบอภิชนาธิปไตยในรูปของความสัมพันธ์

ระหว่างอ�ามาตย์กับไพร่เท่าน้ัน

จากบทความของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร* จะเห็นเขาได้ให้ความส�าคัญกับพื้นที่ทางการเมืองของ

กลุ่มคนเสื้อแดงที่ใช้พื้นที่ทางการเมืองเพื่อแสดงความคับข้องใจที่ส�าคัญของกลุ่มเสื้อแดงต่อการไม่เป็น

ประชาธิปไตยของการเมืองและสังคมไทย โดยพื้นท่ีทางการเมืองที่กลุ่มเสื้อแสดงใช้ ใช้ทั้งในต่างจังหวัด และ

ระดับภูมิภาครวมทั้งในกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้มีการสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง โดยการต่อสู้ของคน

เสื้อแดงเห็นหรือผู้ให้มีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างอันเป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาให้มีความทันสมัย  

 
139 จากค�าให้สัมภาษณ์ของจรัล ดิษฐาอภิชัย แกนน�าเส้ือแดง จากการสัมภาษณ์เมื่อเดือนมกราคม 2553 กลุ่มที่สนับสนุน 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีประมาณร้อยละ 70 ของขบวนการเสื้อแดง และทั้งหมดก็ไม่ใช่ “คนรากหญ้า” อย่างที่มักจะเข้าใจกันด้วย จรัล 

ดิษฐาอภิชัย กลับคิดว่า ส่วนใหญ่ของคนเสื้อแดงเป็น “ชนชั้นกลางระดับล่าง” ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทั่วประเทศ จ�านวนมากเป็นคนที่

เกษียณแล้วและอยากเห็นประเทศไทยเป็นไปในทางที่ดีข้ึนส�าหรับคนรุ่นต่อไป ดู จรัล ดิษฐาอภิชัย. “ยังไม่มีทางออก,” ไทยโพสต์ 23 

สิงหาคม 2552. น. 2-5.

*หากนักศึกษารัฐศาสตร์คนใดสนใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ ‘พ้ืนที่ทางการเมือง’ ที่ผู้เขียนบทความนี้ คือไชยรัตน์ เจริญสิน

โอฬาร ได้น�ามาเสนอ นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2541). ‘พื้นที่กับการพัฒนา’ วารสาร

ธรรมศาสตร์ พฤษภาคม-สิงหาคม.
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7-111แนวทางสังคมวิทยาการเมือง

(modernization) ท่ีก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนบทกับเมือง โดยพื้นที่ทางการเมืองในบทความ

ชิ้นนี้ นั่นก็คือพื้นที่สาธารณะ น่ันเอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 7.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 7.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.4 เรื่องที่ 7.4.2




