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ในสังคมสมัยใหม่ อํานาจมีรูปแบบใหม่ที่แปลกประหลาด  

มันอิงแอบอยู่เบื้องหลังหลักการอ้างเหตุผลและความชอบธรรม

ของการบริหารจัดการ โดยนัยนี้ ขบวนการทางสังคมแบบใหม ่

จงึมบีทบาทสาํคญั ในการชีใ้ห้เหน็ว่า ระเบยีบ กฎเกณฑ์ และโลก

ทัง้มวลนี ้ล้วนเป็นสิง่ทีส่งัคมมนษุย์สร้างขึน้ สามารถเปลีย่นแปลง

และจัดการในรูปแบบใหม่ได้

ข้อความข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างเล็กๆ ที่บอกกับเราว่า แนวคิด

ทฤษฎีว่าด้วยขบวนการทางสังคม หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  

ได้เดินทางมาไกลแล้ว จากที่เคยถูกมองว่า ขบวนการทางสังคมเป็นเรื่อง

ของคนที่ไม่สามารถเข้ากับสังคมปกติได้ มาเป็นเรื่องของการกระทําที่มี

เหตผุลของมนษุย์ รวมทัง้เป็นสทิธอินัชอบธรรมทีก่ลุม่บคุคลจะดาํเนนิการ

ค�ำน�ำ
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เพื่อเปลี่ยนแปลงบางส่วนของโครงสร้างทางสังคมและระบบการแบ่งปัน

ทรัพยากรที่เขาเห็นว่าไม่เป็นธรรม มาจนถึงการตั้งคําถามกับรัฐและ

โครงสร้างทางสังคมที่เข้ามากํากับครอบงําโลกชีวิต จนปัจเจกต้องลุกขึ้น

มาทวงสิทธิที่จะดํารงชีวิตในแบบที่ตนต้องการ 

ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพราะมีความสนใจเป็นพิเศษ

เกีย่วกบัขบวนการทางสงัคม อาจเป็นเพราะชวีติและทศันะต่อโลกและชวีติ

ในวัยเยาว์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่า 

“ขบวนการทางสงัคม” ผูเ้ขยีนจงึสนใจอ่านและศกึษาว่า นกัวชิาการในสาขา

สังคมวิทยาได้สร้างและจัดระบบความรู้ในเรื่องนี้ไว้อย่างไร ผู้เขียนได้เปิด

สอนรายวิชาระดับปริญญาตรีชื่อรายวิชา “ขบวนการสังคมเปรียบเทียบ” 

และได้เขยีนเอกสารคาํสอนเพือ่สอนนกัศกึษา และได้พฒันาเอกสารคาํสอน

ต่อมาจนเป็นหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ เมื่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารู้ว่า

ผู้เขียนสนใจในเรื่องนี้ (นอกเหนือจากความสนใจในเรื่องของกระบวนการ

เปลีย่นผ่านของสงัคมชาวนา และเรือ่งของคนชายขอบ) กจ็ะมาขอให้ผูเ้ขยีน

รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เนืองๆ การสอนหนังสือ การควบคุม

วทิยานพินธ์ทีต้่องเจอกบักรณศีกึษาทีเ่ป็นของจรงิ บวกกบัการพานกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรอีอกสนามไปเรยีนรูจ้ากขบวนการทางสงัคมในภาคอสีาน 

ทําให้ความสนใจของผู ้เขียนเกี่ยวกับขบวนการทางสังคมคงอยู ่เป็น 

เวลานาน จนคิดว่า หากไม่ค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดระบบความรู้ออกมาเป็น

หนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย 

เมือ่หนงัสอืเล่มนีส้าํเรจ็ออกมา จงึเป็นความยนิดอีย่างยิง่ของผูเ้ขยีน 

จากการที่ได้สอนหนังสือในสาขาวิชาสังคมวิทยาทั้งในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้เขียนมีความรู้สึกว่า วงวิชาการในสาขา

สงัคมวทิยาและสาขาสงัคมศาสตร์โดยรวม ยงัขาดแคลนหนงัสอืทางทฤษฎี
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ที่เขียนเป็นภาษาไทยเป็นอย่างมาก ทําให้นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ระดบับณัฑติศกึษา ทีส่นใจใคร่รูแ้ละต้องการทาํวจิยั แต่ยงัมคีวามอ่อนด้อย

ด้านภาษาอังกฤษ ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ทั้งๆ ที่ความตั้งใจและ 

ความสามารถที่จะทํางานวิจัยในภาคสนามมีอยู่สูง หากมีหนังสือที่ปูพื้น

ความเข้าใจทางทฤษฎีอย่างเป็นระบบ พร้อมแหล่งอ้างอิงค้นคว้าต่อ ก็น่า

จะช่วยให้เกิดงานวิจัยดีๆ มากขึ้น 

ผู ้ เขียนจึงขอขอบคุณศูนย ์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ ่มนํ้าโขง  

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีส่นบัสนนุการ

จดัพมิพ์หนงัสอืและตาํราประเภททฤษฎทีางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยในประเด็นที่สําคัญต่อภูมิภาค ผู้เขียน

เห็นด้วยกับนักคิดทางสังคมวิทยาที่เสนอว่า ขบวนการทางสังคมนั้น  

เปรียบได้กับห้องทดลองของการต่อรองเชิงอํานาจ ด้วยเหตุนี้ การศึกษา

ขบวนการทางสงัคมอย่างลกึซึง้แม้เพยีงขบวนการเดยีวกจ็ะทาํให้เราเข้าใจ

การทํางานของโครงสร้างอํานาจในสังคมนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า 

แม้นักวิชาการในศาสตร์อื่น เช่น ประวัติศาสตร์ ก็สามารถนําแนวคิดทาง

สังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคมไปใช้ได้ ด้วยเหตุที่สังคมลุ่มนํ้าโขง

มีอดีตที่รุ ่มรวยด้วยวัฒนธรรมการต่อสู ้กับผู้รุกรานและเจ้าอาณานิคม 

การนาํบางแนวคดิทฤษฎไีปประยกุต์ใช้ ยกตวัอย่างเช่น กระบวนการสร้าง

กรอบโครงความคดิ กน่็าจะทาํให้เราเข้าใจกรอบโครงความคดิทางการเมอืง

และทางสงัคมวฒันธรรมในประเทศเพือ่นบ้านได้ชดัเจนขึน้ ทัง้กรอบคดิของ

ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง 

ผูเ้ขยีนขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารตัน์ เมตตารกิานนท์ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบรกิารวชิาการของศนูย์วจิยัพหลุกัษณ์สงัคมลุม่นํา้โขง 

ที่ช่วยผลักดันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้ผู ้เขียนทํางานชิ้นนี้ 



iv     

จนสําเร็จ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่ได้ให้

คําแนะนําทางวิชาการที่มีคุณค่ายิ่ง ขอขอบคุณ ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยฯ คุณณัฐธิดา คงเจริญกุล ที่ช่วยตรวจต้นฉบับ 

และเจ้าหน้าทีศ่นูย์วจิยัฯ ทกุคน ขอขอบคณุนกัศกึษาทีผู่เ้ขยีนเคยสอนและ

เคยควบคมุวทิยานพินธ์ ทีท่าํให้ผูเ้ขยีนต้องเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ทกุวนั ขอขอบคณุ

ผู้นําและสมาชิกในองค์กรการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ให้ความรู้อันประมาณค่า

มิได้แก่ผู้เขียน และท้ายที่สุด ขอขอบคุณนักคิดนักเขียนทุกท่านที่ผู้เขียน

ได้อ้างอิงหรือกล่าวถึงงานของท่าน ผู้เขียนขออุทิศคุณงามความดีจาก 

งานเขียนชิ้นนี้ให้แก่ทุกท่านที่ผู้เขียนกล่าวมา แม้มิได้เอ่ยนาม  

  มณีมัย ทองอยู่

 24 เมษายน 2557
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