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บทคัดยอ
บทความนีเ้ สนอรูปแบบของการศึกษาการพัฒนา ในฐานะทีเ่ ปนขบวนการ
เคลื่อนไหวสนามวาทกรรม โดยมองการพัฒนาที่มีผูแสดงหลักคือประชาชน
ทีต่ อ งการเรียกรอง และเสนอแนวทางการพัฒนาดวยตัวเอง โดยสนใจทีภ่ าคปฏิบตั กิ าร
ทางวาทกรรมที่เกิดขึ้นในสนาม ซึ่งไดผลิตสรางวาทกรรมตอบโต พรอมไปกับการ
เสนอทางเลือกของรูปแบบการใชชวี ติ ภายใตอดุ มการณใหมขน้ึ ทดแทน โดยบูรณาการ
กรอบมุมมองของการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)
รวมกับวิธีวิเคราะหวาทกรรมแนววิพากษ (critical discourse analysis) เพื่อเสนอ
รูปแบบการศึกษาการพัฒนา ทีส่ ามารถจะศึกษาใหเห็นถึง การประกอบสรางวาทกรรม
(discursive construction) การรื้อสรางวาทกรรม (discursive deconstruction)
และการกําหนดนิยาม (resignification) การพัฒนาขึ้นใหม อยางเปนกระบวนการ
เรียกวิธีการศึกษานี้วา การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรม
คําสําคัญ: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, การวิเคราะหวาทกรรมแนววิพากษ,
การศึกษาการพัฒนา, ขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรม
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Abstract
This paper presents a style of study on the development of Discursive
Field Movement, a development method of people being agents of development.
Focusing on discursive practices in the field, these people construct a counterdiscourse and explosion on lifestyle relating to a new ideology. I have integrated
a perspective of social movement and a critical discourse analysis to study
the discursive process called Discursive Field Movement in three elements:
discursive construction; discursive deconstruction, and resignification.
Keywords: Social movement, Critical Discourse Analysis, Development Studies,
Discursive Field Movement

สวนนํา
การศึกษาการพัฒนา ที่เรียกวา หลังการพัฒนา (post development)
ไดเสนอความหมายของการพัฒนาทีแ่ ตกตางไปจากการพัฒนากระแสหลัก กลาวคือ
การพัฒนาคือ การปลดปลอย (emancipation) (Nakano, 2007: 65) โดยเขาไป
ศึ ก ษากลุ ม เคลื่ อ นไหวเรี ย กร อ ง ที่ แ สดงออกถึ ง ความไม พ อใจต อ การพั ฒ นา
เสนอใหศึกษาการพัฒนาในฐานะที่เปนขบวนการเคลื่อนไหว มีเปาหมายเพื่อ
แสวงหาทางเลือกที่จะนําไปสูการพัฒนา (alternative to development) หลังการ
พัฒนามองวาการพัฒนาเปนวิธกี ารของการปลดปลอย สนใจศึกษารูปแบบ วิธกี าร
มากกวาสนใจการพัฒนาเพือ่ มุง สูผ ลลัพธ ดังเชนการพัฒนากระแสหลัก หนวยของ
การวิเคราะหในแนวหลังการพัฒนาคือ วาทกรรม โดยมองวาการพัฒนาก็คือ
วาทกรรมที่ เข า มาควบคุ ม ครอบงํ า เช น เดี ย วกั น กั บ กลุ ม หลั ง อาณานิ ค ม
(post-colonial) ทีส่ นใจศึกษาวาทกรรมของประเทศเจาอาณานิคมซึง่ ยังคงครอบงํา
มีอิทธิพลตอประเทศอดีตอาณานิคม (Sylvester, 1999: 703-21; Brigg, 2002:
421-36; Veltmeyer, 2011: 597-620) จากการวิจยั เรือ่ ง วิธวี ทิ ยาวิเคราะหวาทกรรม
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แนววิพากษในการศึกษาการพัฒนาของผูเขียนพบวา (สามชาย ศรีสันต, 2558)
การศึกษาการพัฒนาในฐานะทีเ่ ปนวาทกรรมทัง้ ในและตางประเทศ เปนการศึกษา
ทีเ่ นนวิเคราะหตวั บท (text) และคํากลาว (talk) การศึกษาสวนใหญเปนการวิเคราะห
จากเอกสาร และแมจะมีงานศึกษาบางสวนศึกษาวิเคราะหวาทกรรมในภาคสนาม
แตจะมีจุดสนใจที่แตกตางกันไปใน 3 ลักษณะคือ เปนไปเพื่อศึกษาการประกอบ
สรางวาทกรรม (discursive construction) ศึกษารูปแบบ วิธีการรื้อสรางวาทกรรม
(discursive deconstruction) และศึกษาถึงการกําหนดนิยามความหมายที่มาจาก
ภาคประชาชนที่ไม่พอใจการพัฒนา (resignification) ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษา
ดังกลาว มีลักษณะการศึกษาแบบแยกสวน มุงเนนการตอบคําถามการวิจัยเพียง
ลักษณะใดลักษณะหนึง่ ใน 3 ลักษณะดังกลาว โดยทีก่ ระบวนการวิเคราะหวาทกรรม
ควรศึ ก ษาในลั ก ษณะที่ เ ป น กระบวนการนั บ แต ก ารประกอบสร า งวาทกรรม
การรื้อสรางวาทกรรม และการกําหนดนิยามวาทกรรมขึ้นใหม เพื่อแสดงใหเห็นถึง
จุดออน รอยปริราว ของการประกอบสราง การสรางวาทกรรมตอบโตเพื่อหักลาง
และการนิยามผลิตสรางวาทกรรมขึ้นใหม ในพื้นที่ที่วาทกรรมไดเคลื่อนไหวกอรูป
และปฏิบัติการ
ในงานวิจยั ดังกลาวยังพบวา การศึกษาการพัฒนายังมีขอ จํากัด ในการสราง
ความรู ความคิดของการพัฒนาทีม่ าจากประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการพัฒนา
ทําใหผลการศึกษาไมสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวงกวาง และไมกอใหเกิด
ความหมายใหมที่เปนทางเลือกของการพัฒนาเทาที่ควร โดยกรอบการมองที่ใช
ศึกษาซึง่ มีพลังสามารถเปดพืน้ ทีก่ าํ หนดนิยามใหกบั ตนเองไดนนั้ เปนการศึกษาทีใ่ ช
กรอบการมองการพัฒนาในฐานะที่เปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social
movement) การศึกษาแนวนี้ใชวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ โดยมีวาทกรรมเปนหนวยใน
การวิเคราะห อยางไรก็ตามการศึกษาภายใตกรอบของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
ในขอบขายของการพัฒนายังพบไมมากนักและยังขาดแคลนวิธวี ทิ ยาของการศึกษา
เพราะสวนใหญเปนการศึกษาจากเอกสาร หรือการศึกษาเอกสารประกอบการสัมภาษณ
ทําใหการตีความจํากัดอยูเพียงตัวบท และคํากลาว มองไมเห็นภาคปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม (discursive practice)
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ในบทความนีผ้ เู ขียนตองการเสนอรูปแบบของการศึกษาการพัฒนา ในฐานะ
ที่เปนวาทกรรม โดยมองการพัฒนาที่มีผูแสดงหลักคือภาคประชาชน ที่ตองการ
เรียกรอง และเสนอแนวทางการพัฒนาดวยตัวเอง โดยสนใจที่ภาคปฏิบัติการทาง
วาทกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสนามของวาทกรรมที่ ม าปะทะประสานกั น ผ า นผู แ สดง
(agents) โดยใชกรอบมุมมองของการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social
movement) รวมกับวิธีวิเคราะหวาทกรรมแนววิพากษ (critical discourse analysis)
เพื่อเสนอรูปแบบการศึกษาการพัฒนา ที่สามารถจะศึกษาใหเห็นถึง การประกอบ
สรางวาทกรรม (discursive construction) การรื้อสรางวาทกรรม (discursive
deconstruction) และการกําหนดนิยามการพัฒนาขึ้นใหม (resignification) อยาง
เปนกระบวนการ โดยบูรณาการแนวคิดเขาดวยกัน เรียกวิธกี ารศึกษานีว้ า การศึกษา
ขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรม

การศึกษาภาคสนามและสนามวาทกรรม
การศึกษาภาคสนามคือการศึกษาปรากฏการณ ณ ที่ตั้งทางสังคม (social
setting) ในสภาพธรรมชาติ โดยผูศ กึ ษาไมไดเขาไปจัดกระทํา เปลีย่ นแปลง แตเขาไป
สังเกต และมีสว นรวม (participant-observation) ในชีวติ ประจําวันของผูค นในพืน้ ที่
ทางสังคม การเขาไปศึกษาที่ตั้งทางสังคมทั้งในระดับ ความสัมพันธ (relationships)
ไดแกการดํารงอยูข องการปฏิสมั พันธทม่ี แี บบแผนตอเนือ่ ง ระหวางคูบ ทบาท หรือ
คูค วามสัมพันธ ในระดับกลุม (group) ไดแกการศึกษาในระดับเหนือขึน้ มาจากระดับ
คู ค วามสั ม พั น ธ สนใจที่ ก ารจั ด ระเบี ย บแบบแผนการปฏิ บั ติ ต อ กั น ในระหว า ง
สมาชิกกลุม และมีเปาหมายบางประการรวมกัน ในระดับองคกร (organization)
เปนการศึกษาในระดับทีม่ คี วามซับซอนมากกวาระดับกลุม ประกอบดวยกลุม ยอยๆ
ทีม่ คี วามหลากหลายมาอยูร ว มกันในรูปขององคกร ตลอดจนศึกษาในระดับขอบเขต
พื้นที่ของการตั้งถิ่นฐาน (settlements) ซึ่งเปนอาณาบริเวณที่มีหนวยทางสังคม
ในแตละระดับประกอบกันอยูภายใน (Lofland and Lofland, 1984: 71-92)
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การศึ ก ษาภาคสนามทํ า ให ผู ศึ ก ษาสามารถเห็ น รายละเอี ย ด แง มุ ม
ของปรากฏการณทศี่ กึ ษาไดอยางละเอียดลึกซึง้ เห็นถึงกระบวนการปฏิบตั ิ อารมณ
ความรูส กึ ในขณะทีป่ รากฏการณทศี่ กึ ษากําลังเกิดขึน้ เนือ่ งจากผูศ กึ ษาจะตองเขาไป
มีสวนรวมกับสมาชิกของสังคม ในฐานะเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคมนั้น
พรอมไปกับการสังเกต วิเคราะห ตีความ และตรวจสอบขอมูลที่กระทําตอเนื่อง
ตลอดเวลาของระยะเวลาของการศึกษาภาคสนาม ดังนั้นการศึกษาภาคสนาม
จะเผยใหเห็นถึง สิ่งที่ปกปด ซอนเรน ที่ไมปรากฏขึ้นในสถานการณปกติทั่วไปใน
ชีวติ ประจําวัน โดยเฉพาะการตอตานขัดขืน (resistance) สถานการณของการปะทะ
ประสาน (articulation) การตอบโตทางวาทกรรม และการผลิตสรางวาทกรรม
ที่เกิดขึ้นจากสนาม
สนามเปนพื้นที่ของการปะทะ ประสาน เปนพื้นที่ของตัวแสดงที่ลงมา
เคลือ่ นไหว แสดงกระทําการรวมกัน ภายใตกฎเกณฑเชิงโครงสราง ทีเ่ ปดโอกาสให
ผูแสดงเลนบทตามตําแหนงแหงที่ที่ตนเองสังกัด สนามจึงเปนพื้นที่ (space)
ทางสังคมที่เปดโอกาสใหผูเลนตําแหนงตางๆ ทางสังคมมาเผชิญหนากันและ
แสดงออกตามตําแหนง ประสบการณ ทุนทีส่ งั่ สมอยูใ นตัวบุคคล สนามตามแนวคิด
ของบูดริเยอร (Boudier) ประกอบไปดวย 1) เกมทางภาษา คือการใชทรัพยากร
ในการประดิษฐสรางวาทกรรมเพื่อเปนแนวทางกํากับการกระทํา 2) ชุดของ
ความเชื่ อ และข อ สมมติ (assumption) ที่ พ าดผ า นข า งใต ค อยกํ า กั บ การเล น
3) เดิมพันของการเลน ผลตอบแทนสําหรับผูชนะ การสูญเสียของผูแพ สนามจึง
เปนพืน้ ทีข่ องความเคลือ่ นไหว เปนพืน้ ทีข่ องการเกิดขึน้ ของเหตุการณ การลมสลาย
สัน่ คลอน ผลิตซ้าํ ความหมาย และแบบแผนเชิงโครงสราง พรอมๆ ไปกับการกอรูป
ของการกําหนดนิยามความหมายใหม (Hanks, 2005: 73)

196 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

การวิเคราะหสนามวาทกรรม
สํ า หรั บ สนามวาทกรรมเป น มโนทั ศ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในงานเขี ย นของฟู โ กต
(Foucault, 1972: 26, 63) ทีก่ ลาววา การวิเคราะหสนามวาทกรรมจะตองเก็บรวบรวม
วาทกรรมในบริบทที่เกิดขึ้น ตรวจสอบเงื่อนไขการดํารงอยู และการสรางความ
เฉพาะเจาะจงใหกบั ความหมาย ตลอดจนการสรางความหมายใหเกิดความสัมพันธ
กับวาทกรรมอืน่ และความหมายในแบบอืน่ ๆ ทีถ่ กู กันแยกกําจัดออกไป ในพืน้ ทีส่ นาม
วาทกรรมแวดลอมไปดวยกฎเกณฑที่ไมปรากฏใหเห็น แตคอยชี้แนะกํากับการพูด
การผลิตสรางวาทกรรม สนามวาทกรรมจึงเปนแหลงผลิตสรางความจริง โดยการ
จัดวางระเบียบความคิด จินตนาการ สัญญะ และสัญลักษณ เพือ่ จัดการกับความรู
เปนพื้นที่ของการปฏิบัติการทางสังคม (Krool-Smith and Gunter, 2005: 349)
สนามวาทกรรมเปนแหลงรวมรายการของการละเลน การแสดง ภายใตแบบแผน
เชิงโครงสรางความสัมพันธ ซึง่ ถูกนํามาใชเปนเครือ่ งมือของการผลิตสรางความหมาย
(Spillman, 1995: 140) สโนว (Snow, 2013) ชีใ้ หเห็นถึงสนามวาทกรรมวาเปนพืน้ ที่
ตัดกันระหวาง ปจเจกบุคคลและกลุม (collective actors) ที่ปฏิสัมพันธกันภายใต
สถานการณของความเห็นพองตองกันและความเห็นทีไ่ มลงรอย ในสนามประกอบ
ดวยกฎเกณฑเชิงโครงสราง และการแขงขันอยางรุนแรงทีก่ อ ใหเกิดการแยกตัวของ
สิ่งใหมๆ มโนทัศนสนามวาทกรรมถูกนํามาใชในงานศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว
ในฐานะทีเ่ ปนโครงสรางทีเ่ ปนโอกาสใหเกิดขบวนการเคลือ่ นไหวเรียกวา โครงสราง
โอกาสในเชิงวาทกรรม (discursive opportunity structures) สนามวาทกรรม
ชวยทําใหการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว มองเห็นถึงรูปรางของกรอบกิจกรรม
(framing activities) เห็นถึงการปะทะ โตเถียง แขงขัน ในสถานการณที่ดําเนินอยู
ของขบวนการเคลื่อนไหว (Snow, 2004: 402) สนามวาทกรรมจึงเปนพื้นที่ของ
การแขงขันตอสู การปะทะกันของวาทกรรม ที่กําลังถูกผลิตสรางขึ้นใหม และ
วาทกรรมหลักที่ครอบงําอยู
การวิ เ คราะห ส นามวาทกรรมจึ ง ต อ งมองให เ ห็ น ถึ ง ความรู ความคิ ด
ที่ถูกผลิตซ้ํา ซึ่งมาจากธรรมเนียมปฏิบัติ (convention) และความรูความคิด
(ideology) ที่ถูกนํามา ปรับปรุง ตกแตง และกอรูปขึ้นใหม ในอาณาบริเวณที่

Thai Studies & Thai-ization 197

วาทกรรม ตัวบทตางๆ ไดมาปะทะประสานกัน ภายใตบริบทแวดลอมที่ประกอบ
ไปดวยทั้งเครื่องไมเครื่องมือ ตัวแสดง การจัดวางบรรยากาศ แสงสี ภาพ ตลอดจน
ภาษากาย ที่เปนสื่อทางสัญญะ (semiosis) (Fairclough, 2001: 121; 2013: 11)
การศึกษาสนามวาทกรรมเปนการผสานการศึกษาระหวางวาทกรรมในฐานะ
ทีเ่ ปนตัวบท กับวาทกรรมในฐานะทีเ่ ปนการกระทํา หรือปฏิบตั กิ าร ในพืน้ ทีท่ างสังคม
ของการต อ สู ปะทะ ประสาน ภายในพื้ น ที่ ข องสนามทํ า ให ผู ศึ ก ษาเห็ น ถึ ง
กระบวนการทั้งการผลิตสราง การใช และการแพรกระจายของวาทกรรม เชนเดียว
กับปฏิบัติการของอํานาจ และการตอตานขัดขืนอํานาจโดยมุงวิเคราะหใหเห็นถึง
เดิมพัน หรือผลลัพธที่ไดจากสนามใน 3 ประการ คือ
ประการแรก การผลิตสรางวาทกรรม (discursive construction) โดยเปน
การผลิตขึ้นจาก ตัวบท การสนทนา (talk and text) และทรัพยากรทางสัญญะ
เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงการจัดวางองคประกอบของการใชคํา โครงสรางของ
ภาษา ลีลา น้ําเสียง และทรัพยากรทางสัญญะที่ถูกนํามาใช โดยแสดงใหเห็นถึง
การจัดระเบียบของวาทกรรม (order of discourse) ซึง่ ในขัน้ ตอนนีถ้ อื เปนวิเคราะห
ทีห่ นวยยอยทีส่ ดุ ของวาทกรรมทีใ่ ชการผลิตสรางความจริง (Fairclough, 1992: 169)
ขณะเดียวกันก็วิเคราะหในขั้นตอนนี้จะทําใหเห็นการผลิตสรางวาทกรรมตอบโต
(counter discourse) เพื่อปะทะ โนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และระดม
ทรัพยากร (resource mobilization) จากสังคมเขามาสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ประการทีส่ อง การรือ้ สรางวาทกรรมหลักทีด่ าํ รงอยูใ นสังคม (deconstructive
discourses) เปนการชี้ใหเห็นถึงจุดบกพรองผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากวาทกรรมหลัก
ในขัน้ ตอนนีเ้ ปนการวิเคราะหเพือ่ คนหาขอเสนอทางวาทกรรมซึง่ สะทอนใหเห็นถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ขบวนการเคลื่อนไหวผลิตสรางขึ้นเพื่อโตแยง เสนอ
ทางออกใหกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา มุงวิเคราะหเพื่อเปดเผยใหเห็นถึง
อํานาจที่มากับการพัฒนา สิ่งที่ถูกปกปดซอนเรนทําใหกลายเปนอื่น ขอจํากัดและ
โอกาสของรูปแบบการดําเนินชีวิต เพื่อคนความเปนตัวเอง และขอเรียกรอง
ของขบวนการ โดยมีผลผลิตคือ รูปแบบการใชชีวิตที่แตกตาง และเปนทางเลือก
เสนอตอสังคม
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ประการทีส่ าม การกําหนดนิยามใหม (discourse of resignification) เปนการ
พิจารณาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากขบวนการเคลื่อนไหว ภายใตบริบท ทางสังคม
วัฒนธรรม โดยวิเคราะหใหเห็นถึงอุดมการณ (ideology) ของขบวนการ ซึ่งเปน
ผลรวมของความเชื่อ ความตองการ ขอเรียกรอง แบบแผนการปฏิบัติ ที่ขบวนการ
เคลือ่ นไหวเสนอตอสังคม ทัง้ นีก้ ารวิเคราะหใหเห็นถึงอุดมการณทเี่ ริม่ กอรูปขึน้ เปน
ความพยายามที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณของการพัฒนา โดยใช
ในความหมายของอุดมการณที่เปนความคาดหวัง เปนขอเสนอ (ideal) มากกวา
จะเปนอุดมการณที่มั่นคง ลงหลักปกฐานแลวในสังคม (ดูขอถกเถียงนี้ไดจาก
Snow, 2004: 396-400)
จุดมุงหมายทั้ง 3 ประการมีลักษณะเสมือนการเรียงอิฐ (building box)
ที่จะชวยผลิตสราง สิ่งใหมใหกับการศึกษาการพัฒนา เปนการพัฒนาขึ้นจาก
เบื้องลาง จากแหลงกําเนิด ที่กําหนดนิยามการพัฒนาดวยตนเอง

ความหมายและขอบเขตของการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหว
สนามวาทกรรม
ความหมายทีใ่ ชกนั โดยทัว่ ไปของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม มักจะมีจดุ
รวมกันอยูที่ การแสดงออกทางสังคม (collective action) ใหปรากฏตอสาธารณะ
ถึงความตองการของผูคนที่มีจํานวนมากเพียงพอจะทําใหสังคมสนใจติดตาม และ
ตระหนักถึงพลังการเคลือ่ นไหว โดยมีจดุ หมายปลายทางเพือ่ การเปลีย่ นแปลงระบบ
ระเบียบทางสังคม ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมจึงปรากฏในหลากหลายรูปแบบ
ประการสําคัญของการแบงแยกวาอะไรคือขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมและอะไร
ไมใชก็คือ การเคลื่อนไหวที่เปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นจะตองเปน
การเคลือ่ นไหวนอกสถาบัน องคกร ภาครัฐ และเอกชน เปนการเคลือ่ นไหวในนาม
ของประชาชนในลักษณะการกระทํารวมกัน (Snow, Soule and Kriesi, 2004: 6-7)
เพื่อคนหา เรียกรอง เปลี่ยนแปลง สถานการณทางสังคมที่เปนอยูใหไปสูสภาวะ
ที่กลุมเคลื่อนไหวตองการ ขบวนการเคลื่อนไหวจึงมีคูตรงขาม หรือกลุมความ
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ขัดแยง (Porta and Diani, 2006: 21) ซึ่งมักจะเปนรัฐ หรือองคกรภาคธุรกิจ
ที่มีอํานาจ
การปะทะ ตอสู กับขบวนการภาคประชาชนนี้ กอใหเกิดทางเลือกใหมๆ
ที่จะนําไปสูการพัฒนา เปนการสรางความคิด (ideal) และปฏิบัติการทางสังคมขึ้น
ใหม กลาวคือ ขบวนการเคลือ่ นไหวทีม่ าจากภาคประชาชน จะแสดงใหเห็นถึงความ
ตองการที่มาจากคนขางลาง จากผูที่มีสวนไดสวนเสีย ผูไมสามารถจะนิ่งเฉย
ปลอยใหสถานการณดาํ เนินตอไปไดจนตองลุกขึน้ มาตอสู เรียกรอง และเสนอทาง
เลือกใหมใหกับสังคม ซึ่งจะกลับบทบาทของตัวแสดงหลัก จากรัฐ หรือผูมีอํานาจ
มาสูประชาชน ที่มีความแตกตางหลากหลาย เสมือนการแตกรากที่อยูใตดิน
(rhizome) ก อ เกิ ด เป น ลํ า ต น ใหม ที่ ไ ม ใช ก ารแผ กิ่ ง ก า นสาขาของลํ า ต น เดิ ม
แตกลายเปนสิง่ ใหมทมี่ อี สิ ระและมีความเปนตัวของตัวเอง (Escobar, 1992: 20-56)
เสมือนการเกิดขึ้นขององคความรูที่ไมไดยึดโยงพึ่งพากับองคความรูที่เปนทฤษฎี
มหภาค (gran theories) ซึ่งครอบคลุม อธิบายไดทุกสิ่งอีกตอไป
สําหรับการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวที่เสนอในบทความนี้เปนการมอง
ขบวนการเคลื่อนไหวในฐานะที่เปนวาทกรรมซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษา
ขบวนการเคลื่อนไหวทางอัตลักษณ ที่สนใจการสรางนิยาม ความหมาย ระบบ
สั ญ ลั ก ษณ ในขบวนการเคลื่ อ นไหว แต ห น ว ยในการวิ เ คราะห ที่ เ สนอในที่ นี้
จะมุ ง ความสนใจที่ ก ารวิ เ คราะห ว าทกรรมแนววิ พ ากษ และมี จุ ด มุ ง หมาย
เพื่อเปดพื้นที่ใหกับแนวคิด อุดมการณที่เกิดขึ้นใหมภายใตขบวนการเคลื่อนไหว
วาทกรรม ในการศึกษาทางสังคมศาสตรมีความแตกตางจากการศึกษา
ในกลุม ภาษา วรรณกรรม ในการศึกษาทางสังคมศาสตร วาทกรรมไมใชเพียงคําพูด
(talk) ตัวบท (text) เทานั้น แตวาทกรรมเปนปฏิบัติการทางสังคมผานภาษา
สัญลักษณ และทรัพยากรทางสัญญะ เพื่อสงผานความหมายที่สงผลตอวิธีคิด
วิธปี ฏิบตั ิ ลาคลาว และ มูฟฟ (Ernesto Laclau and Chantal Mouﬀe) มองวาทกรรม
วาไดสรางความหมายใหโลกทางสังคม โดยเกิดจากกระบวนการปะทะประสาน
(articulation) วาทกรรมในที่นี้เปนผลรวมเชิงโครงสราง ที่เกิดขึ้นจากการสถาปนา
ความเกีย่ วของสัมพันธกนั ของสวนสําคัญตางๆ (elements) จนกลายเปนโครงสราง
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ที่มีตัวตนในรูปของวาทกรรม โดยมีหัวใจอันเปนแกนกลางของวาทกรรมเรียกวา
“nodal point” ซึง่ ไดแกศนู ยกลางของความหมายทีแ่ วดลอมดวยสัญญะซึง่ ถูกจัดวาง
อยางเปนระเบียบ ถักทอเชื่อมโยงกันเปนตาขายของสัญญะ ดังเชน วาทกรรมวา
ดวยประชาธิปไตย ที่ประกอบขึ้นดวยสวนสําคัญๆ (elements) ไดแก การเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ โดยมีหัวใจสําคัญที่แกนกลางไดแก “ประชาชน”
สวนสําคัญที่กระจัดกระจายถูกทําใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต
กระบวนการปะทะประสานจนเกิ ด เป น วาทกรรมประชาธิ ป ไตยที่ เชื่ อ มแน น
แข็ ง แกร ง โดยการทํ า ให ว าทกรรมย อ ยๆ มี ลั ก ษณะความหมายเฉพาะขึ้ น
เพื่อถักทอสรางความเชื่อมแนน มั่นคงใหกับความหมายของประชาธิปไตย เรียก
ความหมายเฉพาะเหลานีว้ า “moment” การทําใหกลายเปน moment เปนขัน้ ตอน
ของการลดรูป ยอสวน ความสัมพันธกับสัญญะอื่น ใหเหลือเพียงความสัมพันธที่
ตองการเพือ่ ผลิตสรางวาทกรรม อยางไรก็ตามกระบวนนีไ้ มเคยจะสมบูรณ เบ็ดเสร็จ
แตมีการตอบโต ตอสู แขงขันในสนามวาทกรรม (Laclau and Mouﬀe, 1985:
105-12) การสรางความหมายของวาทกรรมจึงเต็มไปดวยการตอสูชวงชิงใหไดมา
ซึ่งอํานาจนําในการกําหนดนิยามความหมายใหกับสรรพสิ่ง วาทกรรมหลักจะทํา
หนาที่เปนตาขายคลุมครอบวาทกรรมอื่นๆ ใหตกอยูในชุดความหมายลักษณะ
เดียวกัน การวิเคราะหวาทกรรมของ ลาคลาว และมูฟฟ สนใจที่ความคิดที่
วาทกรรมได สราง ธํารงรักษา และเปลี่ยนแปลงความหมายของความคิดนั้นไป
อยางไร สถาปนาวาทกรรมหลักขึ้นเปนระบบทางสัญญะไดอยางไร โดยรื้อสราง
(deconstruction) โครงสรางทางสังคมทีต่ อ งการจะจัดระเบียบโลก (Jørgensen and
Phillips, 2002: 48) วาทกรรมในแบบ ลาคลาว และ มูฟฟ ชวยทําใหเราเห็นถึง
การตอสู ชวงชิง การกําหนดนิยามความหมายของวาทกรรม และสถาปนา
วาทกรรมหลัก (dominance discourse) ใหกลายเปนตัวแทน (representation)
ดังนัน้ การศึกษาขบวนการเคลือ่ นไหวสนามวาทกรรม จึงเปนการศึกษา การผลิตสราง
การธํารงรักษา การตอสู ชวงชิงการนิยาม เพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายของ
วาทกรรม ที่เกิดขึ้นจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยมีแนวทางการศึกษา
แบงเปนการวิเคราะหใน 3 ระดับ ดังนี้
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การผลิตสรางวาทกรรม (discursive construction)
ตัวบทเปนองคประกอบยอยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของวาทกรรม ตัวบทเมือ่ มาประกอบ
เขาดวยกันจะอยูในรูปคํา (word) คําศัพท (vocabulary) อนุประโยค (clause)
และประโยค (sentence) ตัวบททําหนาที่เปนตัวแทน เสนอโลกทางสังคม และ
โลกทางกายภาพ เปนสิง่ ทีค่ นใชในกระบวนการสราง-ผลิตความหมายในเหตุการณ
ทางสังคม (social events) ซึง่ นอกจากจะใชตวั บทเปนแนวทางหรือเปนตัวแทนเสนอ
ความหมายแลว ยังใชในการผลิตสรางความหมายดวย ตัวบทมีความหมายใน
3 ลักษณะดวยกัน (Fairclough, 2003: 26-8, 159-63) ไดแก 1) ตัวบทที่บงบอก
การกระทํา (action) ซึ่งปรากฏในรูปของประเภทของตัวบท (genres) นั้น บงบอก
ชีแ้ นะแนวทางใหกระทํา เชน การลําดับเรือ่ งราวของหนังสือการตนู ญีป่ นุ ทําใหตอ ง
อานจากดานหลังมาดานหนา หรือการเขียนบทความทางวิชาการทีต่ อ งมีบทคัดยอ
และคําสําคัญ (keyword) 2) ตัวบทมีลกั ษณะของความเปนตัวแทน (representation)
กลาวคือมีลักษณะเปนวาทกรรม ที่ครอบงํา และสงผลถึงการรับรูของคน เมื่อ
พลเอกประยุทธ กลาวถึงการใหความชวยเหลือชาวนา โดยกลาวถึงปญหาที่สั่งสม
มายาวนาน พลเอกประยุทธกาํ ลังผลิตสราง ชาวนาแบบหนึง่ คือชาวนาทีข่ าดความรู
ขาดเทคโนโลยี รอรับความชวยเหลือจากรัฐบาล ซึง่ เปนชาวนาทีถ่ กู สรางขึน้ ใหเปน
ตัวแทนของชาวนา (สามชาย ศรีสันต, 2557) 3) ตัวบทที่มีลักษณะเปนการนิยาม
(identification) คือผลที่ตามมาจากการเปนตัวแทน และการกระทําที่ฝงแนนคงทน
ซึง่ สะทอนใหเห็นในลักษณะรูปแบบเฉพาะ (styles) เปนกฎเกณฑทางวาทกรรมของ
แนวทางที่เริ่มตนที่จะเปน และพัฒนาไปสูอัตลักษณ (identities) รูปแบบเฉพาะ
(styles) เปนแนวทาง รูปแบบทั่วไปที่ยังไมเฉพาะเจาะจงเทาอัตลักษณที่ตองสราง
ความแตกต า งจากสิ่ ง อื่ น ดั ง เช น ชาวนาที่ มี รู ป แบบการปลู ก ข า วแบบการ
ทํ า ไร น าสวนผสม และการเป ด พื้ น ที่ ก ารเกษตรให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว หรื อ
ศูนยเรียนรู เปนชาวนาที่มีคุณคา และควรไดรับการสงเสริม ซึ่งเปนการสราง
ความแตกต า งระหว า งชาวนาผู ย ากจน กั บ ชาวนาผู มี คุ ณ ค า ในสั ง คมไทย
เปนการกําหนดนิยาม “ชาวนา” จากคําพูดของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา)
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หนาที่ของตัวบทในสนามวาทกรรม
การวิเคราะหตัวบทในสนามวาทกรรมคือการพิจารณาการทําหนาที่ของ
ตัวบทใน 3 ลักษณะดังกลาว คือ บงบอกการกระทํา การสรางความเปนตัวแทน
และการกําหนดนิยาม โดยพิจารณาการจัดวางองคประกอบของตัวบทอยางไร
การเลือกใชคาํ ศัพท (vocabulary) การใชไวยากรณ กลาวอีกนัยหนึง่ เปนการพิจารณา
องคประกอบทีถ่ กู จัดระเบียบของวาทกรรม (order of discourse) (Fairclough, 1992: 73-8)
การวิเคราะหตัวบท จะกระทําควบคูไปกับการวิเคราะหบริบทที่วาทกรรม
ไดปรากฏขึ้น เพื่อเผยใหเห็นถึง การปะทะกับแบบแผนการกระทําที่ตัวบทเสนอ
ความเปนตัวแทน และความหมาย ทีถ่ กู สรางขึน้ ในขบวนการเคลือ่ นไหว เพือ่ ตอบโต
กับวาทกรรมหลัก ที่สรางผลกระทบกระเทือนใหกับการดําเนินชีวิต ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นจากการถูกกดทับ ความไมพอใจ การตอบโตตอความ
ยากลําบาก ไมเปนธรรม ไมไดรับการยอมรับ เปนการลุกขึ้นมาบอกกลาวใหสังคม
ไดรับรูถึงความเก็บกดคับของใจ ดังนั้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในฐานะที่
เปนวาทกรรมจึงปรากฏตัวขึ้นจาก “วาทกรรมตอบโต” ซึ่งเปนวาทกรรมเริ่มแรกที่
ปรากฏขึ้นในกระบวนการกอรูปของขบวนการ วาทกรรมตอบโต (discursive
counter) ไดแกการพูด การเขียน แสดงออก ตอผูอื่น (speaking for others)
ซึง่ เปนการตอบโตเหตุทท่ี าํ ใหขนุ เคือง คับของใจ (Deleuze and Foucault, 1977: 209)
วาทกรรมการตอบโตบรรจุขอเสนอ ทางออก ที่มีลักษณะคูขนานที่นํามาทดแทน
สิ่งที่กําลังเปนปญหา เพื่อจะสรางใหเกิดความพึงพอใจ ในงานของฟูโกตไดแสดง
ใหเห็นถึงเสียงไมมีใครไดยิน เมื่อนักโทษในเรือนจํากลาวเหน็บแนมรากฐานทาง
ความคิดที่มีอยูในระบบกฎหมายอาญา หรือการที่บุคคลปลดปลอยรางกายของ
ตัวเองโดยแสดงใหเห็นถึงการมีความสุขทางเพศวิถี (sexuality) ขณะที่ผูเชี่ยวชาญ
ชี้บอกวาการกระทําเชนนั้นเปนภาวะผิดปกติทางเพศ อยางไรก็ตามวาทกรรม
ตอบโตไมจาํ เปนตองเปนวาทกรรมทีก่ า วราว หรือถอนรากถอนโคนวาทกรรมหลัก
(Moussa and Scapp, 1996: 89) ในขบวนการเคลื่อนไหววาทกรรมตอบโตมี
ทัง้ ขัดขืน และยอมตาม วาทกรรมหลักทีม่ ากดทับเพือ่ ใหจดุ มุง หมายของขบวนการ
บรรลุผลสําเร็จ วาทกรรมหลักที่วาทกรรมตอบโตปะทะดวยจึงไมใชศัตรูหรือ
ขัว้ ตรงขาม แตเปนคูส นทนา (pair conversation) มีการปะทะประสาน ตอบโต และ
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ประนีประนอม การศึกษาวาทกรรมตอบโตวาดวยสิทธิสตรีของหญิงชาวมุสลิม
ในประเทศอินเดีย พบวาคูสนทนาของวาทกรรมตอบโตก็คือวาทกรรมวิถีปฏิบัติ
ของสตรีมุสลิมหรือที่เรียกวา “purdah” ซึ่งควบคุม แบงแยก พื้นที่ และเวลาในการ
ใชชีวิตของผูหญิงไมใหเขาไปเกี่ยวของ ใกลชิด กับผูชาย ผูหญิงจะตองหลบเรน
ตนเองไมปรากฏตัวในที่สาธารณะเพื่อปองกันการถูกจองมอง ใชผาคลุมหนา และ
แตงกายมิดชิดเมื่อตองออกไปในที่สาธารณะ ผูหญิงจึงมักถูกใหเก็บตัวอยูในบาน
และไมไดรับอนุญาตใหศึกษาในโรงเรียน วาทกรรมตอบโตที่ถูกยกขึ้นมาตอสู
เพือ่ ใหผหู ญิงไดมโี อกาสเขาศึกษาในระบบโรงเรียน คือคําสอนของศาสดา (hadith)
ทีใ่ หความสําคัญกับการศึกษา การอธิบายวาการศึกษาเปนสิง่ จําเปนสําหรับผูห ญิง
ทีจ่ ะตองทําหนาทีภ่ รรยาในโลกสมัยใหม ทีส่ ามีตา งไดรบั การศึกษาในระบบ ซึง่ เปน
คําอธิบายทีย่ งั คงทําใหมนั่ ใจไดวา โรงเรียนจะยังคงรักษาไวซงึ่ ขนบธรรมเนียม และ
การปฏิบัติของผูหญิงที่จะตองเครงครัดกับหลักศาสนา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
มีกฎเกณฑควบคุมเปนการเฉพาะ เพื่อทําใหผูปกครองมั่นใจไดวา ลูกสาวของตน
จะไมลวงละเมิดวิถีปฏิบัติของสตรีมุสลิม การใชวาทกรรมตอบโตเกิดขึ้นอยาง
คอยเปนคอยไป การเรียกรองใหผูหญิงสามารถใชหองสมุดสาธารณะไดบอยครั้ง
และมีเวลานานขึน้ เมือ่ ผูห ญิงอางวาไมไดอา นหนังสืออยางเพียงพอทีจ่ ะทําใหเรียน
ไดดี การเรียกรองใหที่สาธารณะปลอดภัย และเปนมิตรกับสตรีที่จะเดินทางไป
หองสมุด มากกวาที่สังคมจะเรียกรองใหผูหญิงจะตองระมัดระวังตัวจนไมกลา
ออกนอกบาน สิ่งเหลานี้คือความพยายามที่จะสรางสมดุลระหวางการยอมตาม
(conformity) กับการขัดขืน (resistance) ซึง่ ทําใหวาทกรรมตอบโตสง ผลในทางปฏิบตั ิ
(Imam and Bano, 2015: 282-99)
วาทกรรมตอบโตสามารถปะทะเขากับอุดมการณหลักที่ดํารงอยูในสังคม
อยางมีศักยภาพ เปนการสงสารไปยังประชาชนใหหันมาสนใจรับฟง และสราง
แรงจูงใจใหคลอยตาม วาทกรรมตอบโตในขบวนการเคลื่อนไหวจะถูกผลิตซ้ํา ย้ํา
และสงผานไปยังประชาชนภายใตขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เมื่อไดรับ
การขานรับจากสังคม จะนําไปสูก ารกอรูปขึน้ แนวปฏิบตั ิ (social practice) เปนแนว
ปฏิบัตทิ ี่แตกตาง ปะทะประสานเขากับรูปแบบชีวิตที่กําลังเผชิญ ภายใตวาทกรรม
ตอบโตจึงแฝงไปดวยกฎเกณฑของการผลิตสราง กฎเกณฑใหมทางสังคม
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วาทกรรมตอบโตในบริบทของสนาม
การวิเคราะหตัวบทเพื่อคนหาวาทกรรมตอบโต ในขบวนการเคลื่อนไหวมี
สองสวนควบคูกันไปคือ การวิเคราะหเนื้อหา (content) และการวิเคราะหบริบท
(context) ในการวิเคราะหเนือ้ หา เปนการพิจารณาเพือ่ คนหา วิเคราะหการจัดกลุม
(categories) ของคํา ประโยค ที่ถูกนํามาใช กลุมคํา ประโยคเหลานั้นผลิตสราง
ความหมายแบบใด ซึ่งการวิเคราะหนี้จะพิจารณาควบคูไปกับบริบทที่ตัวบทนั้น
ถูกนําเสนอ นอกจากนัน้ ยังตองพิจารณาวาสิง่ ใดทีไ่ มถกู นําเสนอ หรือถูกทําใหเลือน
หายไปในบริบท การเสนอตัวบทในขบวนการเคลื่อนไหวยอมหลีกไมพนการรื้อ
ทํ า ลาย วาทกรรมชุ ด เดิ ม และประกอบสร า งวาทกรรมชุ ด ใหม ใ นลั ก ษณะ
กระบวนการวิภาษวิธกี ารศึกษาขบวนการเคลือ่ นไหวในฐานะทีเ่ ปนวาทกรรมจึงตอง
คนหาวา อะไรคือสิ่งที่ถูกลมลาง และอะไรคือสิ่งที่ถูกเสนอขึ้นแทนที่
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สําหรับการวิเคราะหบริบท ไดแก ภาพ หรือสิง่ ทีป่ รากฏใหเห็น เพือ่ ประกอบ
การผลิ ต สร า งความหมาย ดั ง เช น การจั ด วางองค ป ระกอบ การใช พื้ น ที่
ภาพไดโนเสารทมี่ หี างเปนคอนทีใ่ ชประกอบการพิจารณาคดีของผูพ พิ ากษา (gavel)
ซึ่งเปนการวิเคราะหบริบทที่ตัวบทปรากฏขึ้น เพื่อดูเจตนารมณ สารที่ตองการ
จะสงผานมายังผูชม ผูฟง
การวิเคราะหเนื้อหาตัวบท ภายใตบริบท (context) ซึ่งหมายถึงพื้นที่และ
เวลาของการปรากฏขึ้นของวาทกรรม สามารถพิจารณาไดจาก (Ruiz, 2009: 4-8)
1) การวิเคราะหเหตุการณ (situational discourse analysis) เปน
การวิ เ คราะห จ ากการพรรณนาให เ ห็ น ถึ ง เนื้ อ หารายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ ที่
วาทกรรมไดถกู ผลิตสรางขึน้ โดยมุง ความสนใจไปทีว่ าทกรรมทีถ่ กู ผลิตสรางขึน้ นัน้
มีคุณลักษณะอยางไร (characteristics) จากถอยคําการสนทนา การพูดบนเวที
การประชุม การใหสัมภาษณ ขอความที่ใชในปาย โปสเตอร ฯลฯ การวิเคราะห
เหตุการณไมไดมงุ คนหาความหมายในทางสากล หรือความหมายทีเ่ ปนวาทกรรมหลัก
แตการวิเคราะหเหตุการณจะตองคนหาความหมายเฉพาะ ของทองถิน่ ชุมชน กลุม
หรือบริบททีว่ าทกรรมนัน้ ๆ ถูกใช เปนการเชือ่ มโยงระหวางวาทกรรมทีถ่ กู สรางขึน้
กับพื้นที่ทางสังคมที่วาทกรรมนั้นไดปรากฏตัว ดังกรณี ภาพโปสเตอรเชิญชวนให
มารวมงาน “ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย” ตัวบทนี้เกิดขึ้นภายใตเหตุการณ
การจับกุม ดําเนินคดี และคุมขังนักโทษการเมืองจํานวนมากภายหลังเหตุการณ
สลายการชุมนุมในชวงที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ตอเนื่องมา
จนถึงสมัยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
2) การวิเคราะหการสนทนา (conversation analysis) เปนกระบวนการ
วิเคราะหการสื่อสารในเหตุการณประจําวัน โดยพิจารณาที่การตอรองความหมาย
การผลิตสรางวาทกรรม ของผูกระทํา หรือผูแสดง ที่ไมเพียงเปนผูกลาว เขียน
แตมีฐานะเปนผูปฏิบัติภายใตกฎเกณฑทางวาทกรรมดวย วาทกรรมจึงไมใชเพียง
ภาษาเขียน หรือภาษาพูดเทานั้น แตหมายรวมถึงภาษากาย และภาษาสัญลักษณ
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของการวิ เ คราะห ก ารผลิ ต สร า งวาทกรรมในการวิ เ คราะห
การสนทนาไดแก การวิเคราะหสัมพันธบท (intertextual analysis) เปนขั้นตอนของ
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การใชตัวบทที่มีการรับรูทางสังคมมากอนหนาแลว นํามาจัดวางประกอบขึ้น
ภายใตบริบทเฉพาะ โดยพิจารณาเนื้อหาของการเสนอตัวบท การเรียงรอยตอกัน
ดูการประกอบสรางโดยเชื่อมโยงเหลานั้น และการจัดวางในบริบทซึ่งอาจสราง
ความหมายที่แตกตาง สอดคลอง หรือยอนแยงกันกับที่เคยใชมากอน แตไดผลิต
สรางวาทกรรมที่มีความหมายใหมขึ้น
การศึกษาการผลิตสรางวาทกรรม โดยพิจารณาจากตัวบท และบริบท
ที่มาประกอบสรางขึ้นวา ใครเปนผูพูด พูดในสถานะใด สังคมไดมอบสิทธิอํานาจ
แบบใดให กั บ ผู พู ด หากผู พู ด มี ส ถานะทางสั ง คม เป น ตั ว แทนที่ ส ามารถผลิ ต
ความหมายใหกับวาทกรรมนั้นๆ ไดหนักแนนนาเชื่อถือเพียงใด
นอกจากนัน้ การวิเคราะหการประกอบสรางวาทกรรมไมเพียงสนใจทีต่ วั บท
บริบท ผูพูด หรือผูแสดงเทานั้น แตยังสนใจเครื่องไมเครื่องมือ ฉาก พิธีกรรม
ธรรมเนียมปฏิบัติ องคประกอบแวดลอม ซึ่งสัญวิทยาเรียกวา พาหะสัญญะ (sign
vehicles) ของการทําใหวาทกรรมปรากฏขึ้นดวย ผูวิเคราะหตองคนหากฎเกณฑที่
อยูเ บือ้ งหลัง ของการผลิตสรางความหมาย (Kosicki, 1993: 57) การศึกษาในสวนนี้
จึงเปนการศึกษา การผลิต และการใชภาษาในบริบท งานศึกษาทางวาทกรรม
ผูศึกษาจะศึกษาโดยการเขาไปมีสวนรวมในเหตุการณหรือศึกษาผานเอกสาร
ภาพเคลือ่ นไหว สือ่ สาธารณะ เชน การพูดบนเวทีของการชุมนุมประทวง บทสนทนา
ของสมาชิกในขบวนการเคลือ่ นไหว ประกาศ แถลงการณ ขาวทางหนาหนังสือพิมพ
เพลง การแสดงบนเวที คลิปวิดีโอ ตลอดจนสื่อในโลกออนไลน เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงวาทกรรมตอบโตทถี่ กู สรางขึน้ จากขบวนการเคลือ่ นไหว โดยจะตองตอบคําถาม
ใหไดวา อะไรคือวาทกรรมตอบโต วาทกรรมดังกลาวถูกสรางขึ้นอยางไร ภายใต
เงื่อนไขบริบทแบบใด และวาทกรรมใดที่เปนคูสนทนาหลักของวาทกรรมตอบโต
ดังกลาว
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วาทกรรมรื้อสราง (deconstructive discourses)
การรือ้ สรางในทีน่ คี้ อื การปะทะประสาน ตอบโตทางวาทกรรม ภายใตแบบ
ปฏิบตั ทิ างสังคม (social practice) ซึง่ ไดแกกฎเกณฑทกี่ าํ กับการคิด การกระทํา เปน
แม แ บบที่ ค อยชี้ นํ า ให ส มาชิ ก ในสั ง คมคิ ด และกํ า หนดนิ ย ามความหมาย
(subjectivity) ใหกับสรรพสิ่ง แบบปฏิบัติทางสังคมเปนสิ่งที่หอหุมหอมลอม
เหตุการณ ผูกระทําทางสังคมที่เกิดขึ้นในสนาม เสมือนกติกาที่กํากับการแขงขัน
ในทัศนะของฟูโกตแบบปฏิบตั ทิ างสังคมคือวาทกรรม ในรูปของกฎเกณฑทบี่ ง บอก
ถึงแนวทางของการพูด การเขียน กําหนด มอบหมายวามีเรื่องใด ใครสมควร
มีอํานาจในการกระทํา และใครที่ถูกหามไมใหกระทํา แบบปฏิบัติทางสังคมจึง
สรางอัตบุคคลขึน้ (subject) ใหมสี ถานะเปนตัวแทนของการพูด การเขียน การแสดง
วาทกรรม ขณะเดียวกันก็กีดกันคนบางกลุมบางพวกไมใหกระทํา หรือทําใหเลือน
หายไปในพื้นที่สนาม (Hall, 1997: 13-74) บูดริเยอร มองวาตําแหนงแหงที่และ
การแสดงบทบาทของผูเลนเชื่อมโยงกับโครงสรางทางสังคมที่ผูเลนจะปรับแตง
(configuration) ใหสอดคลองกับบริบทในพื้นที่ของสนาม (Hanks, 2005: 72) เชน
การเคลือ่ นไหวเรียกรองตอรัฐในปจจุบนั จะตองใชรปู แบบทีเ่ รียกวา “อารยะขัดขืน”
จึงจะไดรบั การยอมรับจากสังคม การเรียกรองเคลือ่ นไหวเรือ่ งผลกระทบสิง่ แวดลอม
จากโครงการขนาดใหญของรัฐในประเทศไทย จะตองกันแยกกลุมคนที่เขามา
สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ไมใชคนในพื้นที่ออกไปไมใหมีบทบาทโดดเดน ดังเชน
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของเครือขายประชาชนภาคตะวันออก ทีถ่ กู กลาวหา
วาผูที่ออกมาเคลื่อนไหวไมใชคนในพื้นที่ (นราพร อินทรแดนดอน, 2556: 121)
แบบแผนเหลานีก้ าํ กับ ชีแ้ นะแนวทางการปฏิบตั ใิ หกบั การเคลือ่ นไหว การวิเคราะห
แบบแผนปฏิบตั ทิ างสังคมจึงตองอางอิงถึงโครงสรางทางสังคมทีค่ อยกํากับอยูด ว ย
เสมอ โครงสรางดังกลาวไดแกธรรมเนียมปฏิบตั ิ (conventions) กฎเกณฑ (rules) และ
บรรทัดฐาน (norms) ทีเ่ สนอตัวในรูประเบียบของวาทกรรม (order of discourse)
(Faiclough, 1992: 62-73)
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คนหาแบบปฏิบัติทางสังคม (social practice)
และทางเลือกที่ถูกสราง
การวิเคราะหการเคลื่อนไหววาทกรรมสนามจะตองคนหาอํานาจนําที่
แอบซอน แฝงเรน ในปฏิบตั กิ ารทีผ่ ปู กครองสรางขึน้ ในรูปของชุดความคิดทีด่ าํ รงอยู
ในสังคม พิจารณาพรอมไปกับเงือ่ นไขแวดลอมในทางโครงสรางของโครงขายความ
สัมพันธ เชน องคกร สถาบัน กลุม ที่เชื่อมตอรวมกันในรูปของเครือขาย (network)
เพื่อใหอํานาจมีผลในภาคปฏิบัติ รวมถึงการพิจารณาบรรดาอุปกรณเครื่องไม
เครื่องมือ กฎระเบียบที่เครือขายของอํานาจผลิตสรางขึ้นซึ่งเรียกวา “กลไกกํากับ
ความสัมพันธ” (apparatus or dispositif) ในความหมายที่ฟูโกตใชดวย โดยดูที่
โครงขายความสัมพันธดังกลาวผลิตสรางความสัมพันธ และกําหนดกฎเกณฑ
ความเชื่ออยางไร (Fairclough, 2001: 123) สิ่งสําคัญคือการคนหารอยแตกราว
จุดเปราะบาง ชองวางที่ขบวนเคลื่อนไหวจะเบียดแทรก และสถาปนาตัวตน
เปดพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเองได
ภายใตวาทกรรมตอบโตทขี่ บวนการเคลือ่ นไหวสนามวาทกรรมผลิตสรางขึน้
ในการปะทะเขากับวาทกรรมหลักที่มีอํานาจครอบงําในสังคม จําเปนจะตองเสนอ
ทางเลือก ซึ่งเปนแบบการปฏิบัติที่กลุมขบวนการตองการจะไปใหถึงปะทะเขากับ
แบบปฏิ บั ติ ท างสั ง คมที่ ดํ า รงอยู แบบแผนการปฏิ บั ติ นี้ เ ป น ทั้ ง การปะทะ
เชือ่ มประสาน ประนีประนอม ขัดแยง กับแบบแผนทางสังคมทีด่ าํ รงอยู เปนรูปแบบ
การดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนสิ่งที่ขบวนการเคลื่อนไหวเสนอตอสาธารณะ
โนมนาวใหสังคมเปดพื้นที่ใหกับการใชชีวิตที่มาจากความตองการของผูรับผล
การพัฒนา (ดูตัวอยาง Herath, 2009: 1449-64; Banda and Oketch, 2009:
165-181; Nygren, 2000: 11-34; Klenk, 2004: 57-78; Ukeje, 2004: 605-17)
แบบปฏิบัติทางสังคมที่ถูกเสนอขึ้นในขบวนการเคลื่อนไหวจึงเปนการคืนความ
เปนการเมืองใหกับการพัฒนา ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความไมพอใจของแบบปฏิบัติ
ทางสังคมทีด่ าํ รงอยู และรูปแบบการดําเนินชีวติ ทีป่ ระชาชนตองการ เปนการปะทะ
ตอบโต เพื่อเสนอรูปแบบการดําเนินชีวิต เปนการเมืองของการตอรองตัวตน
อัตลักษณ และการใชชวี ติ ประจําวัน ดังเชนขบวนการเคลือ่ นไหวของกลุม หญิงรักหญิง

Thai Studies & Thai-ization 209

(Taylor and Whittier, 1992: 117-18) การใชชวี ติ เปนลักษณะเฉพาะของปจเจกบุคคล
เปนสิง่ บงชีส้ ถานะทางเศรษฐกิจสังคม และเกีย่ วของกับระบบคุณคาทีส่ งั คมกําหนด
นิยามสถานะทางสังคมการศึกษาการใชชวี ติ จะศึกษาผานการบริโภค การใชเวลาวาง
และการกําหนดนิยาม จัดการกับรางกายของตนเอง ซึง่ หมายรวมไปถึงการแตงกาย
การเลือกซือ้ สินคาและบริการ เครือ่ งดืม่ การกิน บานทีอ่ ยูอ าศัย และอืน่ ๆ รูปแบบ
การใชชวี ติ นอกจากจะใชกาํ หนดตําแหนงแหงทีใ่ หกบั ปจเจกบุคคลแลว ยังจัดกลุม คน
ที่มีลักษณะการใชชีวิตแบบเดียวกันเขาดวยกัน เปนการเมืองของการใชชีวิต
(Zablocki and Kanter, 1976: 269-98) เชน ชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร
เรียกตัวเองวา “ชาวนาวันหยุด” นิยมที่จะซื้อที่ดินเพื่อทําการเกษตร ทําไรนา
สวนผสม เพื่อไวพักผอนและปลูกขาวกินเองในครอบครัว โดยจําลองแบบการ
ใชชีวิตของชาวชนบทในวันที่วางจากการทํางานประจํา ขบวนการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบการใชชีวิตจึงเปนรูปธรรมของภาพความตองการที่จะกําหนดวิถีชีวิตของ
ตนเอง เปนการเมืองของกลุม อัตลักษณทแ่ี ตกตางหลากหลายทีเ่ นนความเปนสวนตัว
เปนปจเจกผูมีรสนิยมรวมกัน ที่ตองการกําหนดนิยามการดําเนินชีวิตของตนเอง
ตัวอยางของขบวนการเคลือ่ นไหวแนวนีไ้ ดแก ชีวติ ทีเ่ รียบงาย (voluntary simplicity)1
การดําเนินชีวติ ทีร่ บั ผิดชอบตอสังคม (social responsibility) การใชชวี ติ สีเขียว (green
living) การบริโภคมังสวิรตั ิ (vegetarianism) เปนตน (Haenfler, Johnson and Jones,
2012: 1-20)
การวิเคราะหในสวนนีจ้ งึ เปนการวิเคราะหเพือ่ คนหารูปแบบของขบวนการ
(style of movement) ที่เสนอแบบการใชชีวิต ภายใตขอจํากัด และโอกาสของ
แบบแผนปฏิ บั ติ ท างสั ง คมที่ ดํ า รงอยู กั บ แบบแผนปฏิ บั ติ ท างสั ง คมที่ ถู ก เสนอ
ขึ้นมาใหม ตัวอยางเชน ขบวนการเคลื่อนไหววนเกษตร พยายามเติมเต็มชองวาง
จุดบกพรองของระบบ (dramatization of system vulnerability) ทุนนิยม โดยรื้อฟน
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ที่มีมาแตอดีต ดังเชน การผลิตยาสมุนไพรใชเอง
จากการคนควาตํารายาเกาและความรูที่ถายทอดสืบกันมา การสรางประเพณี
“ทําบุญขวัญขาว” การแขงขันทําขนมทีผ่ ลิตขึน้ จากขาว ทําใหไดอาหารทีห่ ลากหลาย
รือ้ ฟน ขนมไทยทีก่ าํ ลังสูญหายไป คานิยมใหมของคนเมืองผูโ หยหาอดีตทีถ่ กู ทําให
เชื่อวากําลังจะหมดไปเพราะกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน ทําใหวนเกษตรมีที่ยืน
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ในสังคมไทย ในฐานะเปนอดีตที่ดํารงอยู ควรคาแกการภาคภูมิใจ เปนทางออกให
กั บ เกษตรกร เป น แหล ง ผลิ ต อาหารปลอดสารพิ ษ ที่ ไ ด ใ ห ท างออกกั บ สุ ข ภาพ
และคุณภาพชีวิตของคนเมือง อีกทั้งเปนแหลงอางอิงภูมิปญญาไทย (สามชาย
ศรีสันต, 2552: 172-210) รูปแบบการใชชีวิต เปนเสมือนเข็มทิศกิจกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน ทีส่ ะทอนใหเห็นถึงรสนิยม ทัง้ การใชเวลาวาง การแตงกาย การสราง
และการใชภาษา ตลอดจนการบริโภค (Featherstone, 1987: 55) รูปแบบ (style)
จึงเปนการปะทะประสานระหวางแบบปฏิบัติทางสังคมที่ดํารงอยูกับกอรูปขึ้นของ
เคาโครงของขบวนการเคลื่อนไหว เพื่อเขาจับจองเปดพื้นที่ทางสังคมใหปรากฏขึ้น
โดยการใชวาทกรรม เครื่องมือทางสถาบัน (dispositifs) ตลอดจนทรัพยากร
ทางสัญญะเพื่อแสดง (perform) ตัวตนภายใตแนวทางการปฏิบัติทางสังคม (social
practice)
สิง่ ทีค่ วรระมัดระวังคือการศึกษา ขบวนการเคลือ่ นไหวในรูปแบบการใชชวี ติ
ไม จํ า เป น ต อ งเป น ขบวนการเคลื่ อ นไหวที่ ป ะทะ ตอบโต กั บ ภาครั ฐ เท า นั้ น
แตขบวนการเคลือ่ นไหววาทกรรมสนามนีค้ รอบคลุมการตอบโต ปะทะกันระหวาง
การเคลื่อนไหวภาคประชาชนดวยกันเอง ดังเชน ขบวนการเสื้อเหลือง/กปปส.
กับเสื้อแดง ที่ตองการเสนอรูปแบบการใชชีวิตทางการเมืองที่แตกตางกัน แตทั้ง
สองฝายก็ลวนมีสวนเกี่ยวของและไดรับการสนับสนุนจากรัฐหรือกลไกของรัฐ
ดวยกันทั้งสองฝาย หรือกรณีรูปแบบ
การใชชวี ติ ของคนเมืองทีเ่ รียกวา
“ชาวนาวันหยุด” ไดสรางวาทกรรม
เขาปะทะกับรูปแบบการใชชีวิต
ของชาวนาเดิม โดยแสดงใหเห็น
ขอเสนอถึงชีวิตที่ดีกวาของชาวนา
ที่มา : ชาวนาวันหยุด
https://www.facebook.com/
WeekendFarmerNetworks/photos/
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แต ไ ด ช ว งชิ ง การนิ ย ามชาวนาใหม โดยแสดงตนเป น ผู รู แ ละสถาปนา
ความเปน “มืออาชีพ” ของการทํานา เบียดขับชาวนาที่ทํานามาตลอดชีวิตให
กลายเปน “ผูมีอาชีพทํานา” ที่ขาดความรู
รู ป แบบการใช ชี วิ ต พิ จ ารณาได จ ากแง มุ ม ประเด็ น หรื อ หั ว เรื่ อ งย อ ย
(subtopics) ดังเชนขอปฏิบัติ 6 ประการ ในตาราง ระหวาง ชาวนาผูมีอาชีพทํานา
กับชาวนามืออาชีพ (ที่ไมไดทํานาเปนอาชีพ) นอกจากนั้นในการศึกษาขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมในรูปแบบการใชชวี ติ สามารถจะตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม
จากการแสดงสัญลักษณ ในการกระทําในชีวติ ประจําวันของกลุม คนหลากหลายกลุม
ไมวาจะเปนการแสดงสัญลักษณ การจัดเวทีสัมมนา เสวนา การพูด การบรรยาย
ทัง้ ในชัน้ เรียนและเวทีสาธารณะ ของอาจารย นักวิชาการ การใสเสือ้ แสดงสัญลักษณ
การตอตานผลพวงทีต่ ามมาจากการรัฐประหาร โดยมีแนวทางในการวิเคราะหสนาม
วาทกรรม เพื่อคนหารูปแบบการใชชีวิตในขบวนการเคลื่อนไหวดังนี2้
1) ภายใตวาทกรรมตอบโต ที่ขบวนการเคลื่อนไหวไดสรางขึ้น วาทกรรม
ดั ง กล า วปะทะกั บ วาทกรรมที่ ค รอบงํ า อยู ใ นสั ง คมด ว ยคํ า อธิ บ ายแบบใด
โดยพิจารณาวาทกรรมในฐานะที่เปนหัวขอเรื่อง (topics) ที่ประกอบดวยโครงขาย
ทางวาทกรรม (หัวขอยอย) เชน วาทกรรมประชาธิปไตยของคนเสือ้ แดง ประกอบดวย
ความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาที่เทาเทียมกัน สิทธิเสรีภาพ
ทางการเมือง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะไมถูกลดทอนเหลือแคการเปน “ควาย”
ทีถ่ กู หลอก และไมสามารถคิดคํานวณดวยเหตุดว ยผลได (ดู ฐิวารี วิรยิ ะประสบสงค,
2557) จากนั้นพิจารณาการสรางคําอธิบาย การใหเหตุผล และขอเสนอใหม
ที่เปนทางเลือกที่ดีกวา ทั้งตอขบวนการ และตอสังคม
2) ขอปฏิบัติทางสังคมที่ถูกปะทะ ประสาน และสรางขึ้นใหมในขบวนการ
เคลื่อนไหว พิจารณาวาสิ่งใดที่ตองกระทํา และหามไมใหกระทํา สิ่งที่ขบวนการ
เคลือ่ นไหวแบบวนเกษตรจะไมกระทําคือ การปลูกพืชเชิงเดีย่ ว ใชสารเคมีในการปลูก
และการปลูกพืชตามภาวะขึน้ ลงของผลผลิตทางการเกษตร แตวนเกษตรจะปลูกพืช
แบบผสมผสาน ไมใชสารเคมี และปลูกพืชตามความตองการบริโภคในครัวเรือน
และในชุมชน การแบงปนแลกเปลีย่ นสินคากันเองภายในชุมชน และชุมชนใกลเคียง
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โดยหลีกเลี่ยงการใชเงินเปนสื่อกลาง ซึ่งปะทะเขากับการเกษตรในแบบไรนา
ขนาดใหญที่เนนปริมาณในเชิงพื้นที่และผลผลิต เพื่อกดราคาสินคาเกษตรใหต่ําลง
3) ขอเสนอตอสังคม ทีจ่ ะสรางชีวติ ทีด่ กี วา เปนรูปแบบ วิธกี ารซึง่ จะทําให
รูปแบบการใชชีวิตที่ตองการปรากฏขึ้น และไดรับการยอมรับจากสังคม เพื่อสราง
คุณคาใหกบั รูปแบบการใชชวี ติ ทีถ่ กู เสนอขึน้ เผยแพร และโนมนาวใหสงั คมยอมรับ
และหันมาปฏิบัติตาม ดังเชน ความสําเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิของสัตว
(animal rights) ที่สามารถโนมนาวใหคนทั่วโลก ลด เลิก การบริโภคเนื้อสัตว และ
ผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว รวมถึงการหลีกเลี่ยงการใชสัตวเพื่อการทดลอง เปนตน
(Plous, 1991: 194-96; Herzog, 1993: 103-19)
การคนหารูปแบบการใชชวี ติ ทีถ่ กู สรางขึน้ ในขบวนการเคลือ่ นไหว คือจุดเริม่
ตนที่แสดงใหเห็นถึงการผลิตสรางการพัฒนาจากเบื้องลาง และการกอรูปขึ้น
ของนิ ย าม เพื่ อ เตรี ย มพร อ มที่ จ ะสถาปนาอุ ด มการณ ข องการพั ฒ นาขึ้ น ใหม
ที่มาจากขางลาง

การกําหนดนิยามจากขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรม
การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรมในสวนนี้ เปนการกําหนด
นิยามความหมายในเชิงอุดมการณการดําเนินชีวติ ชุดใหม ทีไ่ ดจากขบวนการเคลือ่ น
ทางสังคม ซึ่งเปนการกําหนด นิยาม (subjectivity) จากเบื้องลาง โดยมุงวิเคราะห
เพื่อคนหา อุดมการณ (ideology) ของขบวนการเคลื่อนไหว ที่เสนอตอสาธารณะ
เพื่อปะทะเขากับอุดมการณชุดเดิมที่ดํารงอยูในสังคม
อุดมการณ (ideology) เกิดขึ้นจากการทําหนาที่ของวาทกรรม ในสถานะ
ของการเปนระบบตัวแทน ทําใหคนมีจนิ ตนาการถึงรูปแบบความสัมพันธทางสังคม
วาทกรรมจึงเปนการกอรูป (formation) ขึ้นของความจริงเมื่อคนนําความคิดนั้นมา
สูการปฏิบัติ เพราะความคิดไมเพียงแตทําใหเราเห็นภาพ เกิดความรูสึก ที่มีตอตัว
บทที่เราเห็น หรือคําพูดที่เราไดยินเทานั้น แตยังแฝงไวดวยวิธีการประพฤติปฏิบัติ
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ตอสิ่งนั้นๆ ดวย (Althusser, 1971: 121–76) ความคิด (idea) เปนนามธรรมที่
มองไม เ ห็ น แต ค วามคิ ด ชั ก นํ า บุ ค คลไปสู ก ารมี ตั ว ตน ความเชื่ อ สํ า นึ ก รู
(consciousness) การที่บุคคลจะรับรูความคิด คือสามารถคิดได กําหนดนิยาม
ตนเองไดก็โดยการรับรูภาษา หรือวาทกรรม วาทกรรมจึงเปนวัตถุดิบของความคิด
ที่กลายมาเปนอุดมการณ เมื่อคนสามารถกําหนดนิยามตนเอง (Purvin and Hunt,
1993: 482-83) อุดมการณจงึ เปนวาทกรรมทีค่ งรูป และดํารงอยูใ นสังคม เปนระบบ
ความคิด ความเชื่อ ที่มาอยูรวมกัน ซึ่งกํากับชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ ทําหนาที่
ผลิตซ้ําปฏิบัติการทางสังคม ธํารงรักษาความเหลื่อมล้ํา ไมเทาเทียม และชวยให
ผูปกครองยังคงรักษาอํานาจตอไปได จุดสนใจของการวิเคราะหอุดมการณในกลุม
วิเคราะหวาทกรรมแนววิพากษอยูที่ การวิเคราะหอุดมการณของความเหลื่อมล้ํา
ไมเทาเทียม อุดมการณที่คอยผลิตซ้ําอํานาจการกดทับสรางความเปนอื่นใหกับ
กลุมคนไรอํานาจในสังคม (Maynard, 2013: 304-09) ดังนั้น อุดมการณของ
ขบวนการเคลื่ อ นไหวจึ ง เป น การกํ า หนดนิ ย ามความหมายเพื่ อ เสนอตั ว ตน
อัตลักษณ ความตองการ ของขบวนการตอสังคม เปนกระบวนสรางกรอบแนวทาง
(frame alignment process) ที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อุดมการณของขบวนการเคลื่อนไหว กับกระบวนการสรางกรอบในขบวนการ
เคลื่อนไหวจึงมีความคลายคลึงกัน แตจุดแตกตางไดแก การวิเคราะหแนวกรอบ
กระบวนการของ เดวิด สโนว และโรเบิรต เบนฟอรด (Snow and Benford, 1986)
เปนการวิเคราะหกระบวนการสรางกรอบ (framing process) สนใจที่ระดับองคกร
กลุมผูเคลื่อนไหว ที่เสนอขอบเขต ทิศทาง อันเปนแนวทางของการขับเคลื่อน
ขบวนการที่ตองการจะไปใหถึง แตการวิเคราะหเพื่อคนหาอุดมการณกวางไกล
กวานั้น อุดมการณเปนระบบความคิด ความเชื่อ ที่ถักทอรวมกันอยางหลากหลาย
เปนทั้งหมดที่มารวมกัน โดยสมาชิกในสังคมยึดถือรวมกัน มีความเปนนามธรรมที่
ใชไดกับคนหลากหลายกลุม (Basu, 2012: 8-12) มากกวาเพียงแคขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมขบวนการใดขบวนการหนึ่ง อุดมการณจึงกอรูปขึ้นจาก
วาทกรรมของขบวนการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย จํานวนมาก เสนอตอสังคม
เพื่อปะทะเขากับอุดมการณชุดเดิมที่มีอยู
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อุดมการณที่อยูเบื้องหลัง
ในทีน่ อี้ ดุ มการณจะใชในความหมายของระบบความเชือ่ ทีส่ มาชิกในสังคม
ยึดถือรวมกัน ซึ่งคอยกํากับชี้แนะแบบแผนการปฏิบัติ ใชตัดสินความดี เลว
ในเชิงคุณคา และมีสถานะเปนตัวแทน (representation) ของกลุมทางสังคม
(Van Dijk, 1998: 12, 69-73; Van Dijk, 2000: 93-7) เปนอุดมการณที่ถูกผลิต
สรางขึน้ ใหมภายใตขบวนการเคลือ่ นไหวเพือ่ ปะทะเขากับอุดมการณชดุ เดิมทีม่ อี ยู
ในสังคม โดยมีแนวทางในการวิเคราะหดังนี้
1) คนหาความเปนตัวเรา การวิเคราะหอดุ มการณในสนามวาทกรรมของ
ขบวนการเคลือ่ นไหวจะตองสรางความเปนเรา (our movement) ขึน้ เพือ่ ใหสามารถ
กําหนดนิยามตนเองไดวาเราคือใคร โดยการตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวเรา ซึ่งไดแก
ขบวนการเคลื่อนไหวในหัวขอสําคัญตอไปนี้
สมาชิ ก ของขบวนการ คื อ ใคร ใครคื อ เป า หมายที่ จ ะรั บ เข า ร ว ม
เปนสมาชิก พวกเขาและเธอเหลานั้นมาจากไหน
กิ จ กรรมของขบวนการ อะไรคื อ สิ่ ง ที่ เราทํ า กิ จ กรรมแต ล ะครั้ ง
มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร ทําไมจึงเลือกสถานที่นี้ในการทํากิจกรรม
เปาหมายของขบวนการ ทําไมจึงทําสิ่งนี้ อะไรคือสิ่งที่เราตองการ
คานิยม และบรรทัดฐานของขบวนการ อะไรคือคานิยมหลัก เราประเมิน
ตนเองและผูอื่นดวยกฎเกณฑแบบใด (การแยกตัวตน/อัตลักษณออกจากผูอื่น)
อะไรที่เราจะไมทํา
ตําแหนงแหงที่ และความสัมพันธของขบวนการ อะไรคือตําแหนง
แหงที่ทางสังคม (position) ของเรา ใครคือฝายตรงขาม ใครคือพันธมิตร และใคร
คือกลุมที่แตกตางจากเรา
ทรัพยากรทีถ่ กู นํามาใช อะไรคือทรัพยากรทางสังคมทีม่ อี ยู และจําเปน
จะตองแสวงหาเพิ่ม (ตัวบุคคล, ความสัมพันธ, สิทธิอํานาจ, สถานะทางสังคม)
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การตอบคํ า ถามดั ง กล า วจะทํ า ให ท ราบว า ขบวนการเคลื่ อ นไหวมี
อุดมการณทที่ าํ ใหขบวนการมีอตั ลักษณทแี่ ตกตางไปจากกลุม ทางสังคมอืน่ อยางไร
ในขั้นตอนตอมาคือการคนหาเนื้อหาที่อธิบายคําตอบตอคําถามขางตน โดยให
ความสนใจไปทีค่ วามเชือ่ ในเชิงอุดมการณ (ideological belief) ซึง่ ไดแกการประเมิน
ใหคุณคาทางสังคมตออุดมการณเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ความเชื่อในเชิงอุดมการณ
เรื่อง เสรีนิยมใหม ที่เชื่อมั่นในระบบตลาดเสรี รัฐไมควรเขาไปกาวกายแทรกแซง
ยอมรับใหมีการแขงขันการคาการลงทุนโดยไมมีอุปสรรคขวางกั้น การกระจาย
ผลประโยชน ความมั่งคั่งเปนไปตามกลไกตลาด รัฐไมจําเปนตองเขาไปชวยเหลือ
คนยากจน เหลานี้คือความเชื่อพื้นฐานของกลุมเสรีนิยมใหม แนนอนวาความเชื่อ
เหลานี้ยอมมีความแตกตางจากกลุมสังคมนิยมประชาธิปไตย
ในการวิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรม จะตองสราง
อุดมการณขึ้นจากขบวนการเคลื่อนไหว โดยพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้
(Van Dijk, 2006: 115-40)
2) วิเคราะหความเชือ่ ทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังความเปนตัวเรา ในสนามวาทกรรม
ผูศ กึ ษาจะตองเขาไปคนหาความเชือ่ ทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังในสถานการณทกี่ าํ ลังดําเนินอยู
โดยสนใจทีว่ าทกรรมซึง่ เกิดขึน้ ในทีต่ งั้ ของปรากฏการณ ภายใตแบบแผนทางสังคม
กํากับควบคุมอยู ซึ่งเปนเงื่อนไขขอจํากัดหรือสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนไหวทาง
สังคม โดยพิจารณาไปทีว่ าทกรรมทีถ่ กู สรางขึน้ ภายใตนา้ํ เสียง ถอยคํา การใชศพั ท
รูปแบบวิธีการในการพูด การเขียน รวมทั้งใครที่เปนผูพูด ผูเขียน วาทกรรมสําคัญ
ที่ควรใหความสนใจในการศึกษาวาทกรรมภาคสนามคือ วาทกรรมตอบโต และ
วาทกรรมที่ผลิตสรางรูปแบบ (style) ของการดําเนินชีวิต โดยวิเคราะหใหเห็นวา
วาทกรรมเหลานี้เกิดขึ้นภายใตบริบทแบบใด มีเงื่อนไข อุปสรรคขวางกั้น หรือสิ่งที่
ชวยสงเสริมใหเกิดการยอมรับอยางไร เปนการดึงบริบทออกมาพิจารณาเพือ่ คนหา
ความเชื่อที่แฝงอยูเบื้องหลังของการจัดวางบริบท โดยใหความสนใจไปที่
ก) แบบแผนการจัดประเภทของการพูดการเขียน (genres) ไดแก
คุณลักษณะเฉพาะเมื่อกลาวถึงเหตุการณ หรือสถานการณ ที่สังคมมีตัวแบบ หรือ
เกณฑกําหนดวิธีการที่จะพูด จะเขียน ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวอยูแลว เชน เมื่อกลาวถึง
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สิทธิชุมชนในสังคมไทย (กอนการรัฐประหาร 2557) จะหมายถึงสิทธิอันชอบธรรม
ที่ไดรับการยอมรับวามีอยู ถูกเขียนรับรองไวในรัฐธรรมนูญ และสามารถยกเปน
ข อ อ า งต อ การเคลื่ อ นไหวเรี ย กร อ งได โ ดยชอบธรรม แต ห ลั ง จากรั ฐ ประหาร
สิทธิชมุ ชนไมไดรบั การรับรอง และถูกมองวาเปนสิง่ ขัดขวาง สรางความลาชาใหกบั
การพัฒนา การวิเคราะหแบบแผนการจัดประเภทของการพูดการเขียนจึงตอง
พิจารณาบริบทพรอมกันไปดวย โดยมุง คนหาวาวาทกรรมจากขบวนการเคลือ่ นไหว
ไดปรับเปลี่ยน ปะทะ กับรูปแบบ วิธีการพูดการเขียนถึงอุดมการณที่ดํารงอยูใน
สังคมไทยอยางไร และเสนอกฎเกณฑใหมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน
ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิของสัตว ทําใหการพูดการเขียนถึงสัตว ตางไปจากเดิม
ที่กลาวถึงสัตวในฐานะทรัพยากรที่มนุษยเปนเจาของนํามาบริโภค และใชงาน
โดยมองวาสัตวไมมีความเจ็บปวด ความรูสึกกลัว เศราเสียใจ มาสูการพูดและ
เขียนถึงสัตวในฐานะเพื่อนรวมโลกที่เทาเทียมกับมนุษย มีความรูสึก สํานึกรู
ดังปรากฏคําเรียกสุนัขวา “นองหมา” ใชสรรพนามแทนวา “เขา-เธอ” จากที่เคย
เรียกวา “มัน”
ข) ความรู (knowledge) เปนรูปแบบของวาทกรรมที่เกิดจากการ
วิเคราะหบริบท และแบบแผนการจัดประเภทของการพูดการเขียน โดยวิเคราะห
เพื่อแสดงใหเห็นถึงระบบความเชื่อที่อยูเบื้องหลัง ซึ่งระบบความเชื่อในที่นี้มี
ความหมายรวมถึง ทัศนคติ คานิยม แบบแผนการปฏิบัติ ที่สะทอนออกมาจาก
ความเชือ่ ทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังซึง่ สมาชิกของขบวนการเคลือ่ นไหวยึดถือรวมกัน ความรูท ี่
ไดนจี้ ากการวิเคราะหนจี้ ะเปนฐานทีช่ ว ยในการผลิตสรางวาทกรรมใหมๆ ทีจ่ ะขยาย
เผยแพรไปสูสังคม ซึ่งในที่นี้ใชในความหมายของรหัส (code) หรือกฎเกณฑ ที่ใช
ผลิตสรางความหมายใหกบั สัญญะ ตามแนววิเคราะหแบบสัญญวิทยา (semiotics)
นั่ น เอง ความรู จึ ง มี ลั ก ษณะเป น นามธรรม ยกระดั บ วาทกรรมให ก ลายเป น
แนวความคิด (idealization) ที่สมาชิกในชุมชนยึดถือรวมกัน
ค) ความเชื่อของขบวนการเคลื่อนไหว ความเชื่อเปนอุดมการณใน
เชิงคุณลักษณะ ที่ใชควบคุม และจัดระเบียบ อุดมการณ นอกจากนั้นยังควบคุมให
เกิดแบบแผนของการพูดการเขียนดวย ภายในความเชื่อประกอบไปดวย ทัศนคติ
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คานิยม และความรู ความเชือ่ ของขบวนการเคลือ่ นไหวจึงเปนแกนกลางในการผลิต
สร า งวาทกรรม เช น กลุ ม เหยี ย ดผิ ว (racism) มี ค วามเชื่ อ ว า คนผิ ว ขาวมี
ความเหนือกวาในทุกดาน ความเชื่อเชนนี้ สรางทัศนคติที่เปนลบตอคนผิวดํา
ผลิตคานิยมความงามจากความขาวของผิว และสรางความรูท กี่ ดเหยียด จํากัดสิทธิ
เสรีภาพของคนดํา การแบงแยกวาใครเปนสมาชิกกลุมเหยียดผิวจึงพิจารณาจาก
สีผิว เชื้อชาติ กิจกรรมของกลุมเปนกิจกรรมที่แสดงออกในทางลบตอคนผิวสี
กันแยก กดเหยียด และสรางความแตกตาง โดยมีเปาหมายเพื่อจํากัดควบคุม และ
ขจัดผูที่มีผิวสีอื่นที่ไมใชคนผิวขาวออกไป สําหรับคานิยมของกลุมไดแก สิ่งที่เปน
ของคนผิวขาวจะตองอยูเหนือกวา และตองรักษาความบริสุทธิ์ของคนผิวขาวไว
(Van Dijk, 2000: 97)
ง) กระบวนการเชิงยุทธศาสตร กระบวนการของการสงผานวาทกรรม
ซึง่ ไดแก การพูด การเขียน การใชรปู ประโยค คํา น้าํ เสียง ลีลา การนําเสนอ ภายใต
บริบทของเวลา สถานที่ เครื่องมือ ชองทางการสื่อสาร ตลอดจนกลไกกํากับ
ความสัมพันธ (apparatus) เปนการสงผานอุดมการณไปสูส มาชิกในขบวนการ และ
โน ม น า วสั ง คมเพื่ อ การระดมทรั พ ยากรมาสนั บ สนุ น ขบวนการ กระบวนการ
เชิงยุทธศาสตรเปนผลผลิตของ วาทกรรมตอบโต รูปแบบการดําเนินชีวิต และ
อุดมการณ ที่เปลี่ยนผานกลับมาสูการเคลื่อนไหวทางวาทกรรม เพื่อเสนอตัวตน
ตอสังคม และเปดพื้นที่การกําหนดนิยามใหม
การกําหนดนิยาม ที่มาจากขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรมจึง
เปนการผลิตสรางอุดมการณขึ้นจากวาทกรรม เปนอุดมการณในทางวาทกรรม
(discursive ideology) ซึ่งไดแกระบบความเชื่อ อันประกอบไปดวย คานิยม ความ
คิดเห็น ฐานความรู และกฎเกณฑของการผลิตสรางความหมายที่อยูเบื้องหลัง
ซึ่งสะทอนออกมาในรูปของแบบแผนการปฏิบัติทางสังคม อุดมการณจึงเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นในรายละเอียดของอัตลักษณขบวนการเคลื่อนไหวที่ตองการเสนอตอ
สังคม คําถามสําคัญของการพัฒนาอุดมการณขึ้นจากขบวนการเคลื่อนไหวสนาม
วาทกรรมคื อ รู ป แบบการใช ชี วิ ต ที่ ถู ก เสนอขึ้ น ภายใต ข บวนการเคลื่ อ นไหว
มีอดุ มการณใดอยูเ บือ้ งหลัง เปนพืน้ ฐานทางความเชือ่ ความคิด ความรู ของสมาชิก
ในขบวนการ
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สรุป
การศึ ก ษาขบวนการเคลื่ อ นไหวสนามวาทกรรม เป น การศึ ก ษาการ
เคลือ่ นไหวเรียกรองของภาคประชาชน ผูป ระสบกับความทุกข คับของใจ ถูกกดทับ
สรางใหกลายเปนอื่น ไมไดรับความเปนธรรม เพื่อเผยใหเห็นตัวตน ความตองการ
และเสนอทางเลื อ กใหม ที่ ต อ งการให กั บ สั ง คม เป น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ส นาม
ทีไ่ มจาํ เปนวา ปรากฏการณ หรือเหตุการณทศี่ กึ ษานัน้ กําลังดําเนินอยู แตเปนสนาม
ทางวาทกรรม ที่ปรากฏขึ้น ทั้งในที่ตั้งทางสังคม (social setting) ที่ตัวแสดงตางๆ
มาเผชิญหนากันแบบซึ่งหนา หรือในที่ที่ตัวบท และการบอกกลาว ทั้งภาพ เสียง
มาปะทะประสานกัน อาจเปนบนแผนกระดาษ จอมอนิเตอร ภาพโปสเตอร แตจะ
ตองเปนพื้นที่ ที่ตัวแสดงมาเผชิญหนากันดวยวาทกรรม ซึ่งมีบริบทแวดลอมที่มาก
เพียงพอที่จะศึกษาขอมูล ของการเลนเกมทางภาษา กฎกติกา ยุทธศาสตรที่ใช
การชวงชิงพื้นที่ของการกําหนดนิยาม จุดมุงหมายของการวิเคราะหขบวนการ
เคลื่อนไหวสนามวาทกรรมสําคัญ 3 ประกอบ ไดแก
1) การวิเคราะหใหเห็นถึงการผลิตสรางวาทกรรม (discursive construction)
ซึ่งเปนการวิเคราะหกระบวนการผลิตสรางวาทกรรมตอบโต ที่เกิดขึ้นภายใน
ขบวนการเคลื่อนไหว เปนการตอบโตตอวาทกรรมหลักที่มาปะทะ
2) การวิเคราะหใหเห็นถึงการรือ้ สรางวาทกรรม (deconstructive discourse)
พรอมไปกับการเสนอรูปแบบของการดําเนินชีวติ ทีต่ อ งการจะไปใหถงึ เพือ่ มาปะทะ
ประสาน และทดแทนวาทกรรมที่ถูกรื้อลง
3) การวิ เ คราะห เ พื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง วาทกรรมที่ ถู ก กํ า หนดนิ ย ามขึ้ น ใหม
(discourse of resignification) โดยใชการวิเคราะหอุดมการณ (ideology) เปน
เครื่องมือ เพื่อคนหา ระบบความเชื่อ อันประกอบไปดวย คานิยม ความคิดเห็น
ฐานความรู และกฎเกณฑของการผลิตสรางความหมายที่อยูเบื้องหลัง ซึ่งสะทอน
ออกมาใหเห็นจากรูปแบบการดําเนินชีวิต ขณะเดียวกันก็เปนวาทกรรมหลัก
ที่จะผลิตสรางวาทกรรมตอบโต ยุทธศาสตรของการสงผานวาทกรรมไปสูสังคม
เพื่อเปดพื้นที่ใหกับอุดมการณใหมที่ถูกสราง
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Discourse of
Resignification

Discursive
Construction

Deconstructive
Discourse

แผนภาพแสดงขั้นตอนการศึกษาสนามวาทกรรม
ขั้นตอน

วิเคราะหอะไร

การผลิตสรางวาทกรรม
วิเคราะหใหเห็นถึงกระบวนการผลิต
สรางวาทกรรม การทําหนาที่ และ
การเกิดขึ้นของวาทกรรมหลัก และ
วาทกรรมตอบโตวาทกรรมหลัก
การปะทะ รือ้ สรางวาทกรรมเดิม
วิเคราะหกระบวนการปะทะประสาน
ภายใตแบบแผนการปฏิบัติทางสังคม
เดิมที่ควบคุมอยู และแบบแผน
ปฏิบัติที่เปนทางเลือกซึ่งถูกเสนอขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นวิถีชีวิต และลักษณะ
รางกายที่ผูเปนเจาของกําหนดนิยาม
การกําหนดนิยามความหมาย
คนหาความหมายในฐานะที่เปน
ระบบความเชื่อ ที่กํากับอยูเบื้องหลัง
สนามวาทกรรม ซึ่งถูกเสนอตอสังคม

• องคประกอบทางภาษา
ที่ถูกนํามาใชสรางวาทกรรม
คํา อนุประโยค ประโยค
• การทําหนาที่ของวาทกรรม
• วาทกรรมตอบโต
• แบบปฏิบัติทางสังคมที่เปน
กรอบชี้แนะการกระทํา
• เครื่องมือกลไกกํากับความ
สัมพันธที่ถูกนํามาใช
• ทางเลือกของแบบปฏิบัติทาง
สังคมที่ถูกสรางขึ้น

•
•
•

•

• อุดมการณ หรือระบบความ •
เชื่อที่อยูเบื้องหลัง รูปแบบการ
ใชชีวิต และลักษณะรางกายที่
ผูเปนเจาของกําหนดนิยาม
ดวยตนเอง

เปาหมายของ
การวิเคราะห
อะไรคือ
วาทกรรมหลัก
และวาทกรรมตอบโต
ถูกผลิตสรางขึ้น
อยางไร
ลักษณะรูปแบบ
การใชชวี ติ ทีถ่ กู
เสนอขึน้ ในขบวนการ
เคลื่อนไหว
การปกครองรางกาย
ตนเอง (รางกายแบบใด
ที่ถูกผลิตสรางขึ้น)
อุดมการณที่เสนอ
ตอสังคม
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ขบวนการเคลื่ อ นไหวสนามวาทกรรมจึ ง หมายถึ ง วาทกรรม ตอบโต
วาทกรรมหลั ก ที่ มี อํ า นาจในสั ง คม เป น วาทกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในขบวนการ
เคลือ่ นไหว พรอมไปกับการเสนอทางเลือกของรูปแบบการใชชวี ติ ภายใตอดุ มการณ
ใหมขึ้นทดแทน ขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรมจึงเปนการ “รื้อ” วาทกรรม
เดิ ม ที่ ส ร า งความไม พ อใจ คั บ ข อ งใจ จนเกิ ด เป น ขบวนการเคลื่ อ นไหวสนาม
วาทกรรม และ “สราง” วาทกรรมใหมขึ้นแทนที่ เมื่อนํามาใชกับการพัฒนา
การพัฒนาจึงหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงภายนอกองคกรทางสังคม
เปนการเคลือ่ นไหวในพืน้ ทีภ่ าคสนามทีม่ าจากประชาชน มีจดุ มุง หมายเพือ่ ใหหลุด
พนจากสภาวะที่เปนอยู (being) และสามารถทํา (doing) การพัฒนาดวยตนเอง
โดยประชาชนเปนเจาของการพัฒนา เปนการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ควบคูไ ปกับการเมือง
ซึ่งเปนการเมืองของการพัฒนาในชีวิตประจําวัน

เชิงอรรถทายบท
1

2

ดูการใหคํานิยาม สรางความหมายทํานองนี้ในเมืองไทยไดจาก Jon Jandai,
Life is easy. Why do we make it so hard? ในรายการ TEDx Talks,
https://www.youtube.com/watch?v=LovmKLQcQw4
ดูตวั อยางการศึกษาทํานองนีไ้ ดจาก Powell, K. A. (2002). Lifestyle as rhetorical
transaction: A case study of the vegetarian movement in the United States.
New Jersey Journal of Communication, 10(2), 169-190.

Thai Studies & Thai-ization 221

บรรณานุกรม
ฐิวารี วิริยะประสบสงค. 2557. “คน หรือ ควาย: ปฏิบัติการผานรางกายของคนอีสานใน
นามคนเสื้อแดง,” วารสารสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร, 10(2): 179–212.
นราพร อินทรแดนดอน. 2556. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสิทธิชุมชน : ศึกษา
กรณีการเคลื่อนไหวของเครือขายประชาชนภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง.
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ชนบทศึกษาและการพัฒนา, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
สามชาย ศรีสันต. 2552. “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบวนเกษตร: การสราง
อัตลักษณเพื่อตอสูกับความยากจน,” วารสารไทยคดีศึกษา, 6(2): 172-210.
________. 2556. “มโนทัศนการพึง่ ตนเองของชนบท : การลดทอนความหมายของชนบท
ใหเปนขั้วตรงขามกับเมือง,” วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, 32(2): 183-208.
________. 2557. “เกษตรกร-ชาวนา ภายใตการผลิตสรางความหมายของนายกรัฐมนตรี
ผานรายการ ‘คืนความสุขใหคนในชาติ’”. ประชาไท. http://prachatai.org/journal/
2014/12/56894.
________. 2558. วิธวี ทิ ยาวิเคราะหวาทกรรมแนววิพากษในการศึกษาการพัฒนา. รายงาน
วิจัยวิทยาลัย พัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
Althusser, Louis. 1971. “Ideology and Ideological State Apparatus (Notes towards
an Investigation). I Lenin and Philosophy and Other Essays (ss. 127-186).”
New York: Monthly Review Press.
Banda, Felix, and Omondi Oketch. 2009. “‘What Can We Say When the English
Used Has Gone so High-Tech?’: Institutionalised Discourse and Interaction
in Development Projects in a Rural Community in Kenya,” Journal of
Multicultural Discourses, 4(2): 165-81.
Basu, Sudeep. 2015. “Rethinking Knowledge as Ideology Sudeep,” Social Scientist,
40(1): 69-80.
Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.
Edited by Richard Nice. Cambridge: Harvard University Press.

222 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

Brigg, Morgan. 2002. “Post-Development, Foucault and the Colonisation Metaphor,”
Third World Quarterly, 23(3): 421-36.
Buechler, Steven M. 2015. “New Social Movement Theories,” The sociological
quarterly, 36(3): 441-64.
Deleuze, Gelles; Foucault, M. (1977). “Intellectuals and Polictics”, M. Foucault & D.
F. Bouchard (eds.), Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays
and Interviews, Pp. 205-217. New York: Cornell University Press.
Escobar, Arturo. 1992. “Imagining a Post-Development Era? Critical Thought,
Development and Social Movements,” Social Text, 20-56.
Fairclough, Normal. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity press.
________. 2001. “The Dialectics of Discourse,” Textus, 14(2): 231-42.
________. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London:
Psychology Press.
Ferguson, James. 1990. The Anti-Politics Machine: “Development”. Depoliticization,
and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge: CUP Archive.
Foucault, Michel. 1972. The Archaeology of Knowledge and the Discourse on
Language. Edited by A.M. Sheridan Smith. New York: Pantheon Books.
Gamson, William A. 1990. The Strategy of Social Protest. California: Wadsworth
Publishing Company.
Haenfler, Ross, Brett Johnson, and Ellis Jones. 2012. “Lifestyle Movements: Exploring
the Intersection of Lifestyle and Social Movements,” Social Movement Studies,
11(1): 1-20.
Hall, Stuart. 1997. “The Work of Representation”. Stuart Hall (ed.), Representation:
Cultural Representations and Signifying Practices. Vol. 2. London: Sage.
Hanks, W F. 2005. “Pierre Bourdieu and the Practices of Language,” Annual Review
of Anthropology, 34: 67-83.
Herath, Dhammika. 2009. “The Discourse of Development: Has It Reached Maturity?,”
Third World Quarterly, 30(8): 1449-64.

Thai Studies & Thai-ization 223

Herzog, Harold A. 1993. “‘The Movement Is My Life ’: The Psychology of Animal
Rights Activism,” Journal of Social Issues, 49 (1): 103-19.
Imam, Z., and S. Bano. 2015. “Patriarchy, Community Rights and Institutions for
Education: Counter-Discourse and Negotiation for Rights,” Indian Journal
of Gender Studies, 22(2): 282-99.
Jasper, M. James. 2007. “Cultural Approaches in the Sociology of Social Movement”.
B. Klandermans and C. Roggeband (eds.), Handbook of Social Movements
Across Disciplines. New York: Springer.
Jenkins, J.Craig. 1983. “Resource Mobilization Theory and the Study of Social
Movements,” Annual Review of Sociology, 9(1): 527-53.
Jørgensen, M. W. and L. J. Phillips. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method.
London: SAGE Publications.
Klenk, Rebecca M. 2004. “‘Who Is the Developed Woman?’: Women as a Category
of Development Discourse, Kumaon, India,” Development and Change,
35 (1): 57-78.
Kroll-Smith, Steve, and Valerie Gunter. 2005. “Governing Sleepiness: Somnolent
Bodies, Discourse, and Liquid Modernity,” Sociological Inquiry, 75(3): 346-71.
Laclau, E, and C Mouﬀe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical
Democratic Politics. Phronesis Series. London: Verso.
Larana, E, H Johnston, and J R Gusfield. 2009. New Social Movements: From
Ideology to Identity. Temple University Press.
Lofland, J, and L H Lofland. 1984. Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative
Observation and Analysis. Wadsworth Publishing Company.
Maynard, Jonathan Leader. 2013. “A Map of the Field of Ideological Analysis,”
Journal of Political Ideologies, 18(3): 299-327.
McAdam, D. 2010. Political Process and the Development of Black Insurgency,
1930-1970. University of Chicago Press. https://books.google.co.th/
books?id=m_nkRogoE_sC

224 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

Morris, Aldon and Herring Cedric. 1984. “Theory and Research in Social Movements:
A Critical Review”. Samuel Long (ed.), Political Behaviour Annual, Vol.2, Pp.
137-98. Boulder: Westview Press.
Moussa, Mario, and Ron Scapp. 1996. “The Practical Theorizing of Michel Foucault:
Politics and Counter-Discourse,” Cultural Critique, 33(Spring): 87-112.
Nakano, Y. (2007). On the Singular Name of Post-development: Serge Latouche’s
Destruktion of Development and Possibility of Emancipation. Exploring PostDevelopment, Theory and Practice, Problems and Perspectives, London:
Routledge.
Nygren, Anja. 2000. “Development Discourses and Peasant-Forest Relations: Natural
Resource Utilization as Social Process,” Development and Change, 31(1): 11-34.
Pan, Zhongdang, and Gerald Kosicki. 1993. “Framing Analysis: An Approach to
News Discourse,” Political Communication, 10 (1): 55-75.
Parvis, Trevor; Hunt, Alan. 1993. “Discourse, Ideology, Discourse, Ideology,
Discourse, Ideology...,” The British Journal of Sociology, 44(3): 473-99.
Plous, Scott. 1991. “An Attitude Survey O Animal Rights Activists,” Psychological
Science, 2(3): 194-96.
Polletta, Francesca; Jasper, M. James. 2009. “Collective Identity and Social
Movements,” Annual Review of Sociology, 27(2001): 283-305.
Porta, D. D. and M. Diani. 2006. Social Movements: An Introduction. MA: Blackwell
Publishing.
Ruiz Ruiz, Jorge. 2009. “Sociological Discourse Analysis: Methods and Logic,”
Qualitative Social Research, 10(2):1-30.
Schneiberg M, Lounsbury M. 2008. “Social Movements and Institutional Analysis”.
Suddaby R. Greenwood R., Oliver C, Sahlin K. (eds.), The Sage Handbook
of Organizational Institutionalism, Pp. 648-70. London: Sage Publications.

Thai Studies & Thai-ization 225

Smith, Jackie; Fetner, Tina. 2007. “Structural Approaches in The Sociology of Social
Movements”. B. Klandermans and C. Roggeband (eds.), Handbook of Social
Movements Across Disciplines, Handbooks of Sociology and Social Research.
New York: Springer.
Snow, David A. 2004. “Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields”. David
A Snow, Sarah A Soule, and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion
to Social Movements, Pp. 380-412. Malden: Blackwell Publishing Ltd.
________. 2013. “Discursive Fields,” The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social
and Political Movements. Blackwell Publishing Ltd. (doi:10.1002/
9780470674871.wbespm072).
Snow, David A., E. Burke Jr Rochford, Steven K. Worden, and Robert D. Benford.
1986. “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement
Participation,” American Sociological Review, 51(4): 464-81.
Spillman, L. 1995. “Culture, Social Structures, and Discursive Fields,” Current
Perspectives in Social Theory, 15: 129-54.
Sylvester, Christine. 1999. “Development Studies and Postcolonial Studies: Disparate
Tales of the Third World,” Third World Quarterly, 20(4): 703-21.
Taylor, Verta; Whittier, Nancy E. Morris. 1992. “Collective Identity in Social Movement
Communities: Lesbian Feminist Mobilization”. Carol McClurg Morris and
Mueller Aldon D. (eds.), Frontiers in Social Movement Theory, Pp. 104-29.
CT: Yale University Press.
Ukeje, Charles. 2004. “From Aba to Ugborodo: Gender Identity and Alternative
Discourse of Social Protest among Women in the Oil Delta of Nigeria,” Oxford
Development Studies, 32(4): 605-17.
Van Dijk, T. a. 1998. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage
Publications.
Van Dijk, Teun a. 2006. “Ideology and Discourse Analysis,” Journal of Political
Ideologies, 11(2): 115-40.

226 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

Van Dijk, Tune A. 2000. “Ideologies, Racism, Discourse: Debates on Immigration
and Ethnic Issues”. J. T. Wal and M. Verkuyten (eds.), Comparative
Perspectives on Racism, Pp. 91-115. Burlington, VT: Ashgate Publishing, Ltd.
Van Leeuwen, Theo. 2005. Introducing Social Semiotics. London: Routledge.
Veltmeyer, Henry. 2001. “The Politics of Language: Deconstructing the Discourse
of Postdevelopment,” Canadian Journal of Development Studies/Revue
Canadienne D’études Du Développement, 22(3): 597-620.
Zablocki, D. Benjamin; Kanter, Moss Rosabeth. 1976. “The Diﬀerentiation of LifeStyles,” Annual Review of Sociology, 2: 269-98.

