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ปฏิส มั พัน ธ์ร ะหว่า งกรอบโครงความคิด และโครงสร า้ งเครือ ข่า ยของขบวนการประท ว้ งที่
นาไปสู่การกระทารวมหมู่ ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพือ่ สารวจอิทธิพลของโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมทีม่ ตี ่อการระดมคนเข้าร่วมประท้วง
ผลการศึกษาพบว่า ขบวนการประท้วงโรงไฟฟ้ าใช้กรอบแนวคิดหลายรูปแบบในการระบุ
ที่มาของปัญหาโรงไฟฟ้ า การหาทางออกของปัญหา รวมถึงการสร้างยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและ
การกาหนดเป้ าหมายเพื่อคัดค้าน รวมถึงการสร้างเหตุผลในการชักจูงคนเข้าร่วมประท้วง การวิเคราะห์
โครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมพบว่า กลุม่ ผูป้ ระท้วงแตกออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก ๆ ซึง่ ชี้ให้เห็นถึง
ร่องรอยความขัดแย้งในเรื่องยุทธวิธีในการระดมคนเข้าร่วมและเป้ าหมายของขบวนการ นอกจากนี้
ขบวนการประท้วงมีการใช้สายสัมพันธ์แบบหลวมในการแสวงหาและขยายเครือข่ายพันธมิตร หา
ข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั กรอบแนวคิดในการชักจูง
คนเข้าร่วม ข้อค้นพบดังกล่าวช่วยให้มคี วามเขา้ ใจในเรื่องพฤติกรรมรวมหมู่มากขึ้น เป็ นการแสดง
ให้เห็นบทบาทและความสาคัญของกรอบแนวคิดในการชักจูงคนเข้าร่วมประท้วง และปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกรอบโครงความคิดกับเครือข่ายทางสังคม
คาสาคัญ : เครือข่ายทางสังคม, กรอบโครงความคิด, ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม

Abstract
In this study, I bring together social network theory and framing process
toward understanding the emergence of anti-power plant movement in Bangkla,
Chachoengsao. Using a case study design, I draw practical and theoretical insights
from this living example to investigate the framing process of anti-power plant
movement and the network structure of protest movement and to examine the
relationship between them that might inspire collective action. I use social network
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analysis in conjunction with qualitative methods to explore the influence of social
network structure on the mobilization of the power plant issues.
The findings revealed that the anti-power plant movement use different
frames to define its concerns with the proposed power plant, specifically the reason
to identify the problem, the solution to the problem and “strategies, tactics, and
targets” for implementation of that solution, and the rationale for action. The
analysis of network structure also found that the movement has decentralized into
2 groups. This indicated the conflict within the movement based on disagreement
regarding strategic mobilization and the goal of the movement. Ultimately, the
findings confirmed that the network actors use weak ties for seeking alliances to
gain more information and resources and to strengthen their credibility of frames
in order to inspire people to participate in a protest movement. The findings
contribute to the sociological understanding of collective action. By revealing how
the framing process are constituted and play a key role in mobilizing a protest
movement by local residents – as well as how the frames interact with social
network.
Keywords: Social Network, Framing Process, Social Movement.

บทนา
การระดมสมาชิกเพื่อเข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางการสังคมเป็ นภารกิจที่สาคัญของ
ทุกขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม โดยแกนนาและสมาชิกในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมเป็ นผู ้
มีบทบาทสาคัญในการผลิตความหมายเพื่อชักชวนและสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าร่ วมขบวนการ
กระบวนการนี้เป็ นการสร้างกรอบโครงความคิด (framing process) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
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เกี่ยวกับสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปัญหา และทางออกของปัญหาร่วมกัน ดังนัน้ ความสาเร็จของการระดม
คนเข้าร่วมขบวนการ จึงอยู่ท่ปี ระสิทธิภาพของกรอบโครงความคิดว่าจะสามารถน้าวโน้มใจคนให้
เข้าร่วมได้มากน้อยเพียงใด กรอบโครงความคิดจึงมีบทบาทสาคัญต่อการเกิดขึ้นของขบวนการ
เคลื่ อ นไหวทางสัง คมเป็ นอัน มาก (Benford & Snow, 2000; Johnston & Noakes, 2005;
Snow, Benford, McCammon, Hewitt & Fitzgerald, 2014) อย่ า งไรก็ ต าม ในการศึ ก ษา
กรอบโครงความคิดที่ผ่า นมา มักจะเป็ น การวิเ คราะห์ในเชิงสถิตย์ (static) ที่เ น้น การอธิบาย
องค์ประกอบในด้านกรอบในการวินิจฉัยปัญหา กรอบในการเสนอทางออกของปัญหา และกรอบ
ในการจูงใจ หรือไม่ก็ศึกษาในแนวทางการเชื่อมโยง หรือการขยายกรอบเค้าโครงความคิด (frame
alignment process) ซึ่งเป็ นการมองกรอบโครงความคิดในเชิงที่หยุดนิ่ง ขาดการเปลี่ยนแปลง
และไม่เห็นพัฒนาการและความเป็ นมาแต่อย่างใด (Snow, Vliegenthart, & Ketelaars, 2019)
ทัง้ ๆ ทีท่ างปฏิบตั แิ ล้วแนวคิดนี้เป็ นแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ (strategic concept) ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา มีการสร้า งความหมายเพื่ อ ต่ อ สู แ้ ละเอาชนะความหมายของฝ่ า ยตรงกัน ข า้ ม
เพื ่อ ชัก จูง สมาชิก ให เ้ ข า้ ร่ว มและสนับ สนุ น ขบวนการเคลื อ่ นไหวทางส งั คมให ม้ ากที ่ส ุด
(Johnston & Noakes, 2005) งานศึกษาในช่วงต่อมา มักเป็ นการศึกษาปฏิบตั ิสมั พันธ์ระหว่า ง
กรอบโครงความคิดกับโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (political opportunity structure) หรือ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งกรอบโครงหลัก (master frame) กับ กรอบโครงความคิ ด ในขณะที่
การศึกษาที่เน้นไปที่พฒั นาการของกรอบโครงความคิดและความเชื่อมโยงระหว่างกรอบโครง
ความคิดกับเครือข่ายทางสังคมยังไม่มีเลย ดังนัน้ ข้อถกเถียงหลัก (main argument) ที่ผูว้ ิจยั
ต้องการนาเสนอ ได้แก่ การอธิบายความสาคัญของเครือข่ายทางสังคมที่มตี ่อการสร้างกรอบโครง
ความคิด จนนาไปสู่การเคลือ่ นไหวของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ของกรอบโครงความคิดในการระดมคน (mobilization) เข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็ นขบวนการรากหญ้า ที่ไม่มี
ความรูห้ รือประสบการณ์ในการเคลือ่ นไหวและคัดค้านโครงการใด ๆ ทาให้ตอ้ งการการสนับสนุน
จากเครือข่ายทางสังคมในรูปต่าง ๆ ได้แก่ การจัดองค์กรเคลือ่ นไหว ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
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การต่อรอง ข้อมูลผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ และทีส่ าคัญที่สุดการสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กบั กรอบโครงความคิด ดังนัน้ เครือข่ายทางสังคมจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ
และสร้า งผลสะเทือ น (resonance) ให้กบั กรอบโครงความคิ ด จนสามารถระดมคนเข้า ร่ ว ม
เคลื่อนไหวในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็ นการเปลี่ยนความคิดของสมาชิกที่จะเข้าร่ วม
เคลื่อ นไหว (consensus mobilization) ไปสู่ ป ฏิ บ ตั ิ ก ารเข้า ร่ ว มเคลื่อ นไหวจริ ง ๆ (actual
mobilization) (Klandermans, 1988; Stekelenburg and Klandermans, 2013) บทความนี้
จึงมีเป้ าประสงค์เพื่อเพิ่มเติ มช่องว่างทางความรูด้ งั กล่าว โดยต้องการอธิบายปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
เครือข่ายทางสังคมและเค้าโครงกรอบแนวคิดที่นาไปสู่การเข้าร่ วมในขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมโดยการประยุกต์เ ทคนิค การวิเคราะห์เ ครือข่ ายทางสังคมมาวิเคราะห์หาโครงสร้า งของ
ปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าว
กรอบโครงแนวคิดและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
กรอบโครงความคิ ด เป็ น แนวคิ ด ที่พฒ
ั นามาจากงานของ Erving Goffman (1974)
ที่อธิบายพฤติกรรมของมนุ ษย์ในการทาความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัว โดย Goffman อธิบายว่าปกติ
แล้วมนุ ษย์จะสร้างกรอบโครง (frame) ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการ หรื อทาความเข้าใจกับโลกรอบตัว
กรอบโครงดังกล่าวจึงเปรียบเสมือน กรอบของรูปภาพ (picture frame) ที่เพ่งจุดสนใจไปที่เรื่อง
ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่รอบตัว การกาหนดกรอบโครงขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ และการรับรูใ้ นสิง่ ต่าง ๆ ทีผ่ ่าน
มา กรอบโครงจึงเป็ นการจัดการเกี่ยวกับการรับรู ้ และการให้ความหมายกับสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว
เพือ่ ทีจ่ ะกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวมนุษย์กบั มนุษย์และกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
ในการศึกษาขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม Benford and Snow (2000) และ Snow
and Benford (1988) ได้นาแนวคิดเรื่องกรอบโครง (frame) มาประยุกต์ใช้ในความหมายของชุด
ความเชื่อ และความหมายที่จูงใจและสร้างความชอบธรรมให้คนรวมกลุ่ม กันเพื่อทากิจกรรม
สนับสนุ นหรือคัดค้านสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กรอบแนวคิดจึงเป็ นสิ่งจูงให้คนเข้าร่วมในพฤติกรรมรวมหมู่
ขึ้น (collective action) และเป็ นการกาหนด/ให้ความหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปัญหา โดย

วารสารสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ ปีี ที่�่ 46 ฉบัับที่่� 2 245
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 46 ฉบับที่ 2

อธิบายว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากใคร และยังชี้ต่อไปว่าสถานการณ์ดงั กล่าวสามารถแก้ไขได้ถา้ มี
การช่วยเหลือและร่วมมือกัน โดยมีองค์กระกอบทีส่ าคัญ 3 ส่วน ได้แก่
ประการแรก การสร้างกรอบในการวินิจฉัยปัญหา (diagnostic framing) หมายถึง การระบุ
ปัญหาความเดือดร้อน (grievances) ขยายความให้เห็นเป็ นทีป่ ระจักษ์ว่า ความเดือดร้อนคืออะไร
ส่งผลกระทบต่อคนที่ประสบปัญหาอย่างไร ปัญหาดังกล่าวเกิดจากใคร ใครควรจะถูกตาหนิ
และมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ในกรณีของปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้ า แกนนาของ
ขบวนการต่อต้านจะต้องระบุปญั หาให้ชดั เจนว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้ าขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
อย่ า งไร ใครได้ร ับ ผลกระทบบ้า ง และสาเหตุ ข องปัญ หาที่ จ ะต้อ งถู ก ต าหนิ (attributing
causality) คืออะไร (Benford and Snow, 2000; Snow and Benford, 1988) แกนนาจะต้อง
พยายามหาข้อมูลและคาอธิบายทีส่ มเหตุสมผลในการอธิบายให้ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเขา้ ใจ
ประการที่สอง การสร้างกรอบในการเสนอทางออก (prognostic framing) หมายถึง
การนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่า ว ซึ่งรวมถึง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่
การแก้ไขปัญหา แกนนาจะต้องนาเสนอทางออกที่เป็ นไปได้สาหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ยิ่ง
ข้อเสนอนัน้ มีความเป็ นไปได้มากเท่าใด ก็จะทาให้คนเข้าร่ วมขบวนการเคลื่อนไหวมากเท่านัน้
นอกจากนี้ ลักษณะที่สาคัญของกรอบในการเสนอทางออกจะต้องสามารถตอบโต้ขอ้ เสนอของ
ฝ่ ายตรงกันข้าม และให้คาอธิ บายว่าทาไมข้อเสนอของตนมีความเป็ นไปได้ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดกี ว่าข้อเสนอของฝ่ ายตรงกันขา้ ม (Benford & Snow, 2000)
ประการที่สาม การสร้างกรอบในการจูงใจ (motivational framing) หมายถึง คาอธิบาย
และเหตุผลที่ทาให้คนต้อ งเข้าร่ วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งรวมถึ ง ถ้อยค าปลุ กใจ
สโลแกนที่ปลุกเร้าให้คนเขา้ ร่ว ม (Benford and Snow, 2000; Snow and Benford, 1988)
ซึ่งจะเห็นได้จากคาขวัญหรือสโลแกนที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ป้ ายที่มีขอ้ ความในการปลุกระดม
รวมถึงถ้อยคาปราศรัยของแกนนาที่ปลุกระดมสมาชิกให้มพี ลังในการต่อสูต้ ่อไป อย่างเช่ น ชัยชนะ
อยู่ขา้ งหน้า หรือ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นสู ้ เป็ นต้น องค์ประกอบส่วนนี้นบั ว่าเป็ นส่วนที่สาคัญ
ที่สุด เพราะลาพังองค์ประกอบทัง้ สองประการข้า งต้น ยังไม่ เ พียงพอที่จ ะทาให้ค นเข้า ร่ วมใน
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ขบวนการได้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการสร้างคาอธิบายและเหตุผลทีส่ ามารถจูงใจและสร้างผลสะท้อนให้
คนเข้าร่วมได้ (frame resonance)
กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด จึงเป็ นการกระบวนการสร้างและผลิตความหมาย
ขึ้นมา เพื่อให้คนเข้าร่วมในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (Johnston & Noakes, 2005) กรอบ
โครงความคิดจึงเป็ นทัง้ ตัวนาสารและตัวส่งมอบสาร (carriers and transmitters) เพือ่ ชักจูงและ
ระดมผูส้ นับสนุ น มาเป็ นพลังและเข้าร่วมในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (Snow & Benford,
1988) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าองค์ประกอบทัง้ 3 จะสามารถจูงใจให้คนเข้าร่ วมใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ทงั้ หมด กรอบโครงความคิดจะต้องสามารถสร้างผลสะท้อนที่
เพียงพอ (resonance) ที่จะทาให้คนเข้าร่วมได้ ซึ่งเงือ่ นไขดังกล่าวประกอบด้วย ความสอดคล้อง
ของกรอบโครงความคิด (frame consistency) ได้แ ก่ ความสอดคล อ้ งระหว่า งกรอบใน
การวินิจฉัยปัญหาและกรอบในการเสนอทางออก รวมถึงความสอดคลอ้ งระหว่างขอ้ อ้า งและ
การกระทาของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม ประการที่สองได้แก่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลใน
การน าเสนอกรอบในการวินิ จ ฉัย ปัญ หาและความเป็ น ไปได้ข องกรอบในการเสนอทางออก
(empirical credibility) ประการทีส่ าม ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของผูน้ าที่สร้างกรอบโครงความคิด
(credibility of frame articulator) (Benford & Snow, 2000)
ในการสร า้ งความน่ า เชื่อ ถือ ให ก้ บั กรอบโครงความคิด จาเป็ น ที่จ ะต้อ งแสวงหา
ความร่วมมือจากพันธมิตรกลุ่มต่าง ๆ ทัง้ นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเพื่อต้องการคาแนะนา
จากเครือข่ายที่มปี ระสบการณ์ในการระดมมวลชน การจัดการบนเวทีประท้วง รวมถึงยุทธศาสตร์
และยุทธวิธีทจ่ี ะใช้ในการต่อรอง เพีอ่ เรียกร้องความสนใจและความเห็นอกเห็นใจจากสังคม การออกสื่อ
เพือ่ ทาให้เป็ นประเด็นสาธารณะ และให้สงั คมรับรูใ้ นวงกว้าง การจัดการกับฝ่ ายต่อต้าน การเจรจา
ต่อ รองกับ รัฐ บาลเพื่อ ให บ้ รรลุข อ้ เรีย กร อ้ ง ดัง นัน้ เครือ ข่า ยจึง มีค วามสาคัญ ต่อ ขบวนการ
เคลื่อ นทางสังคมเป็ น อย่า งมาก ความสาเร็จที่สาคัญของขบวนการทางสังคมที่ผ่า นมาจึงอยู ่ท่ี
การสร้างเครือข่ายในการผนึกกาลังเพื่อขับเคลือ่ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมให้บรรลุเป้ าหมาย
(Diani, 2003b, Eggert & Pavan, 2014)
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ในกรณีของสังคมไทย มีการนากรอบโครงความคิดมาศึกษาในขบวนการเคลือ่ นไหวทาง
สังคมและการเมืองในช่วงสิบปี ท่ีผ่านมา เริ่มจาก อุเชนทร์ เชียงเสน (2552) ศึกษากรอบโครง
ความคิดของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย (พธม.) โดยอธิบายสาเหตุของการที่กลุ่ ม
พธม. ต้อ งเข้า ร่ วมเคลื่อนไหวและโค่ นล้ม ระบอบทักษิณอัน เนื่ องมากจากปัญหานักการเมือง
คอรัปชัน่ การใช้เ งิน ซื้อ เสีย งประชาชน โดยมีร ฐั ธรรมนู ญฉบับ ปี พ.ศ. 2540 เปิ ด โอกาสให้
นักการเมืองเข้ามาแสวงหาอานาจและนาไปสู่ระบบทักษิณที่ทาให้ประเทศต้องประสบกับปัญหา
ทางการเมืองในที่สุด ขณะที่ สุภรี ์ สมอนา, มณีมยั ทองอยู่และสมศักดิ์ ศรีสนั ติสุข (2555, 2556)
และ Samorna (2013) ได้นาแนวคิดนี้มาอธิบายขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมต่อต้านเหมืองแร่
ทองค า โดยสาเหตุ ข องปัญ หาที่น าไปสู่ ก ารต่ อ ต้า น ได้แ ก่ ความไม่ เ ป็ น ธรรมในการจัด การ
ทรัพยากรแร่ โดยรัฐ ทาให้นโยบายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน โดยได้นาเสนอ
ทางออก ได้แก่ การแก้ไขปัญหากฎหมายแร่ให้มคี วามเป็ นธรรม ลดการผูกขาดของกลุ่มทุน และ
คืนวิถีชีวิตให้กบั ชุมชน มีการนาประเพณี และพิธีกรรมมาเคลื่อนไหวตอบโต้กลุ่มทุนสัมปทาน
เหมืองแร่ นอกจากนี้ อัจจิมา ไกรพ้น (2559) ก็ได้นากรอบโครงความคิดมาอธิบายการระดมคน
เข้าร่วมเครือข่ายของกลุ่มจุฬาเชิดชูคุณธรรม งานของอัจจิมามีความน่ าสนใจตรงที่นอกจากจะ
อธิบายรายละเอียดกรอบโครงความคิดของกลุ่มจุฬาเชิดชูคุณธรรมแล้ว ยังอธิบายเชื่อมโยงที่มา
ของกรอบแนวคิดในแต่ละช่วงด้วยว่ามีพฒั นาการมาอย่างไร เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดของกลุ่ม
พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยและคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลีย่ นแปลงปฏิรูปประเทศไทย
ให้เป็ นประชาธิปไตย (กปปส.) อย่างไร โดยแบ่งงานศึกษาออกเป็ นสามช่ วง ตัง้ แต่การต่ อต้าน
นายกทักษิณในช่วง พ.ศ. 2549 มาเป็ นช่วง พ.ศ. 2553 ในการชุมนุ มเคลือ่ นไหวของคนเสื้อแดง
และช่วง พ.ศ. 2556-2557 ทีเ่ ขา้ ร่วมการเคลือ่ นไหวกับกลุม่ กปปส.
นอกจากนี้ ยังมีงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกอีกสองเล่มทีน่ ากรอบโครงความคิดมา
ศึ ก ษาขบวนการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งในไทย ได้แ ก่ งานของ Volpe (2015) และ
Pattanasrivichain (2016) งานของ Volpe ศึกษาการเคลือ่ นไหวของกลุม่ เสื้อเหลืองและเสื้อแดง
โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบโครงความคิดของทัง้ กลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงว่า มีการสร้าง
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ความหมายและให้เหตุผลอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ Volpe ยังได้วเิ คราะห์ต่อว่า กรอบโครงความคิด
อะไรที่ ส ามารถส่ ง ผลสะท้อ น (frame resonance) จนสามารถชัก จู ง และระดมคนเข้า ร่ ว ม
ขบวนการได้ รวมถึงกรอบโครงความคิดอะไรบ้างที่ลม้ เหลว ซึ่งผลการศึกษาได้ขอ้ สรุปว่า กรอบ
โครงความคิดทีส่ ามารถสร้างผลกระท้อนจะต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางการเมืองและวัฒนธรรม
ของสังคมนัน้ ๆ ประสานกลมกลืน ไปด้ว ยกัน นอกจากนี้ ยังต้อ งมีค วามหมายที่ก ว้า งและ
ครอบคลุมประโยชน์คนหลายชนชัน้ ซึ่ง กรอบโครงความคิด ของกลุ่มคนเสื้อแดงจะมีลกั ษณะนี้
ในขณะทีก่ รอบโครงความคิดของกลุม่ เสื้อเหลืองจะมีความหมายที่แคบกว่า และครอบคลุมคนแค่
ชนชัน้ เดียว งานของ Pattanasrivichain ศึกษากรอบโครงความคิดของขบวนการเสื้อเหลืองและ
เสื้อแดงเหมือนกันกับงานของ Volpe แต่ส่งิ ที่งานชิ้นนี้ศึกษาเพิ่มได้แก่ การเชื่อมโยงของกรอบ
โครงความคิดของขบวนการเคลือ่ นไหวทัง้ สองกลุม่ กับกรอบแนวคิดหลัก (master frame; ในงาน
ของเค้า ใช้ค าว่ า metaframe) Pattanasrivichain อธิ บ ายว่ า กรอบโครงความคิ ด ที่ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพในการชักจูงคนเป็ นจานวนมากให้เขา้ ร่วมอย่างกรณีขบวนการเสื้อเหลืองและเสื้อแดง
นัน้ จะต้องมีลกั ษณะพิเศษคือกรอบโครงความคิดจะต้องเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักในสังคม
อันได้แก่ กรอบโครงความคิดเรื่องชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์ รวมทัง้ กรอบโครงความคิด
เรื่องประชาธิปไตย งานของ Pattanasrivichain จึงเป็ นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างกรอบ
แนวคิดหลักกับกรอบโครงความคิดของกลุม่ เสื้อเหลืองและเสื้อแดงว่าเชื่อมโยงกันได้อย่างไร
จากการตรวจเอกสารการของการนากรอบโครงความคิด มาใช้ในการศึกษาสังคมไทย
สามารถสรุปได้ว่า งานในช่วงแรกเป็ นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบโครงความคิดทัง้ สามกรอบ
ได้แก่ กรอบในการวินิจฉัยปัญหา กรอบในการเสนอทางออกของปัญหา และกรอบในการจูงใจคน
ให้เข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งงานของอุเชนทร์และสุภีร์มีการวิเคราะห์ในเชิง
พรรณนาอย่างละเอียดตามแนวทางนี้ งานในระยะต่อมาได้แก่งานของ อัจจิมาพยายามอธิบาย
ความเชื่อมโยงของกรอบโครงความคิดกับกรอบแนวคิดของกลุม่ พันธมิตรและกปปส. ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงการหยิบยืมและการมีปฏิสมั พันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่างกลุ่มจุฬาเชิดชูคุณธรรมกับกลุ่ม
พันธมิตรในการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็ นการศึกษาในมิติการแพร่ กระจายของกรอบโครง
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ความคิด (frame diffusion) ซึ่งทาให้เข้าใจพัฒนาการและที่มาที่ไปของกรอบโครงความคิด มาก
ขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของ Volpe และ Pattanasrivichain มีการศึกษาที่ลงลึกในรายละเอียด
มากขึ้น โดยพยายามทีจ่ ะตอบคาถามว่ากรอบโครงความคิดแบบไหนที่สามารถสร้างผลสะท้อนจน
สามารถจูงใจและระดมคนเข้าร่วมได้ Volpe นาแนวคิดเรื่องโครงสร้างโอกาสทางการเมืองและ
วัฒนธรรม รวมถึงความยืดหยุ่นของกรอบโครงความคิดที่กว้างครอบคลุมคนหลากหลายชนชัน้
เป็ น การอธิ บาย ส่วน Pattanasrivichain ใช้แนวคิ ด เรื่ อ งกรอบแนวคิ ด หลักเป็ น การอธิ บ าย
ประสิทธิภาพของกรอบโครงความคิด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานเหล่านี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบโครงความคิดเป็ นอย่างดี
แต่ ก็เป็ นการศึกษาที่ให้ภาพค่อนข้างหยุดนิ่ง และไม่เห็นพัฒนาการของกรอบโครงความคิดว่า
เกิดขึ้นได้อย่างไรและพัฒนาไปอย่างไร อะไรเป็ นปัจจัยที่ทาให้กรอบโครงความคิดมีประสิทธิภาพ
จนสามารถชักจูงและระดมคนให้เข้าร่ว มขบวนการเคลือ่ นไหวได้ ดังนัน้ สิ่งที่หายไปในการศึกษา
เกี่ยวกับกรอบโครงความคิดได้แก่ กลไกทางสังคม (social mechanism) ที่ทาให้กรอบโครง
ความคิดมีพฒั นาการ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงให้เข้ากันกับความคิดของคนที่
ต้องการจะเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวได้ โดยกลไกทางสังคมที่น่าจะมีอิทธิพลต่อกรอบโครง
ความคิดนี้ มีกล่าวถึงในเชิงทฤษฎีอยู่บา้ ง คือ “เครือข่ายทางสังคม” (McLean, 2016; Eggert &
Pavan, 2014) ฉะนัน้ ถ้าหากทาความเข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างแนวคิดทัง้ สองนี้ก็จะทาให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคมในเรื่องดังกล่าวให้ดขี ้นึ
ในส่วนของงานวิจยั เกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
ต่างประเทศมีการศึกษาหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาความแน่นแฟ้ นของเครือข่าย (dense
movement network) กับ การสร้า งความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ย (Mische, 2003) การศึ ก ษา
ลักษณะความเป็ นผู น้ ากับการสร้างเครือข่ายทางสังคม (Diani, 2003a) โครงสร้างเครือข่า ยกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Emstson, 2008) และเครือข่ายของสายสัมพันธ์ท่เี ป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ (formal and informal ties) ที่มีผลต่ อการระดมคนเข้า ร่ วมในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Passy, 2003) อย่างไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบโครง
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ความคิดกับเครือข่ายทางสังคมแทบไม่มีการศึกษาเลย (Eggert & Pavan, 2014; Snow et al,
2019) ทาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมกับการสร้างกรอบโครง
ความคิดจนสามารถชักจูงและระดมคนให้เขา้ ร่วมกับขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแทบไม่มี และ
เป็ นช่ องว่างทางทฤษฎีท่ีควรทาความเข้า ใจเพื่อ พัฒนาองค์ค วามรู ใ้ นด้า นการศึ กษาขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการกระทารวมหมู่ให้มากขึ้น (Saunders, 2013; Snow et al, 2014;
Snow et al, 2019)
พัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสังคมไทย
ในกรณี ของไทย ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นในช่ วงประชาธิปไตยเบ่ งบาน
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยเริ่มจากการรวมตัวกันของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ ฯ เพื่อ
เคลื่อนไหวเรื่อ งราคาผลิตผลทางการเกษตรและปัญหาหนี้ สิน การเคลื่อนไหวของขบวนการ
แรงงานและขบวนการนิสติ นักศึกษาเพื่อเรียกร้องค่าแรงและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(Haberkorn, 2011; Lertchoosakul, 2018) ในช่วงทศวรรษ 2520 ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการด้านสิ่งแวดล้อม คือ กรณี การคัดค้านเขื่อนนา้ โจน และการคัดค้านโรงงานแทนทาลัม
จัง หวัด ภู เ ก็ ต ซึ่ง เป็ น การเคลื่อ นไหวในประเด็ น สิ่ง แวดล้อ มที่เ กิ ด ขึ้น ในยุ ค แรกๆ ของไทย
(Forsyth, 2001; 2002) ต่ อ มาขบวนการเคลื่อ นไหวทางสังคมที่เกิด ขึ้นในทศวรรษ 2540 เกิด
ขึ้นมาจากการรวมตัวกับของชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ
(Missingham, 2003; Somchai, 2006) ขบวนการเคลื่อ นไหวที่ เ กิ ด ขึ้น เป็ น การรวมตัว ของ
ชาวบ้านที่ยงั ไม่มปี ระสบการณ์ในการเคลือ่ นไหวเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาของตน ขาดความรู ใ้ น
การจัดการขบวนการเคลือ่ นไหว ปัญหาดังกล่าวทาให้ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมถูกโดดเดี่ยว
และต่อ สู ก้ บั รัฐและนายทุนเพียงลาพัง ขาดเครือ ข่ายและคนช่วยเหลือ ทาให้ประสบปัญหาใน
การต่อสูก้ บั ภาครัฐและนายทุน ขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้านโครงการของรัฐในช่วงทศวรรษ 2550
จึงได้เรียนรูท้ ่จี ะสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มของตน โดยการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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เพื่อ น ามาสร้า งความเชื่อ ถือ ให้กบั การสร้า งกรอบโครงความคิ ด และชักจู งให้ค นเข้า ร่ ว มใน
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
ผูศ้ ึกษาได้เลือกขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้ า ต.เสม็ดเหนือ และ ต.เสม็ดใต้ อาเภอบางคล้า
จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็ น กรณี ศึกษา เนื่ อ งจากความขัดแย้งระหว่า งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
กับประชาชนในพื้นที่เป็ นปรากฏการณ์ท่เี กิดขึ้นจานวนมากทัง้ ในประเทศที่พฒั นาแล้วและกาลัง
พัฒนา (Rucht, 2002) ในกรณีของโรงไฟฟ้ าบางคล้า เหตุการณ์ประท้วงต่อต้านโรงไฟฟ้ าเกิดขึ้น
เมื่อช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2553 หลังจากที่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ าจาก
ผู ผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) มีกาลังการผลิต 1,600 เมกกะวัตต์ ความน่ า สนใจของ
กรณีศึกษานี้ ได้แก่ เป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านเอง มีการใช้เครือข่ายทาง
สังคมเพื่อแสวงหาพันธมิตรและแสวงหาความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เครือข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสร้างกรอบโครงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เขา้ ร่วมสนับสนุนขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้ าเป็ นจานวนมาก จนในที่สุด
รัฐบาลต้องประกาศยุตโิ ครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าไปในปี 2554

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษากรอบโครงความคิ ด และโครงสร้า งเครื อ ข่ า ยทางสัง คมของขบวนการ
เคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ าบางคล้า อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมกับกรอบโครงความคิดของขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมต่อต้านโรงไฟฟ้ า
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วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้วิธีวิจยั แบบผสานวิธี (mixed method) ระหว่างการวิจยั เชิงปริม าณ
และการวิจยั เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอ้ มูลเครือข่ายทางสังคมในเชิงปริมาณ ผูศ้ ึกษาใช้วธิ ี
การศึ กษาเครื อ ข่ า ยแบบบางส่ ว น (ego-network) โดยใช้วิธี การแบบบอกต่ อ (snowballing
sampling) ในการคัดเลือกแกนนาที่มบี ทบาทสาคัญมาทาการศึกษา (Prell, 2012; Scott, 2013)
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูศ้ ึกษาใช้วธิ ีสมั ภาษณ์เชิงลึกสาหรับแกนนาที่มบี ทบาทใน
การสร้างกรอบโครงความคิดของการกระทารวมหมู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเครือข่ายทางสังคม ผูว้ จิ ยั
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ UCI.net 6.2 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากนัน้ จะทาการนาเสนอข้อมูล
ในรู ปของแผนผังความเครือข่ายทางสังคม (sociogram) โดยใช้โปรแกรม Netdraw แสดงผล
(Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. , 2002) ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล เชิ ง
คุณภาพ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Atlas.ti Version 7.12 ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีส่ ามารถ
จาแนก แยกแยะข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้ร่วมกับภาษาไทยได้ โดยก่อนที่ผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (triangulation)
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยการเข้าไปสังเกตการณ์
เข้า ไปสร้า งสัม พัน ธ์กบั กลุ่ม ที่ตอ้ งการศึ กษาเป็ น ระยะเวลายาวนานตลอดการวิจ ยั (prolong
engagement) และสร้า งสัม พัน ธ์อ นั ดี (rapport) จนเกิ ด ความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจกับ กลุ่ ม ที่ศึ กษา
เพื่อที่จะให้รายละเอียดของข้อมูลให้ได้มากที่สุด สาหรับขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพมี
รายละเอียดดังนี้
(1) การให้รหัสแบบเปิ ด (open-coding) เป็ นขัน้ ตอนการลดทอนข้อมูลและการแบ่ง
ข้อมูล แยกแยะข้อมูลออกเป็ นส่วนย่อย ๆ เพื่อจัดระบบของเนื้อหา ตัดทอนเนื้อหาที่ไม่เกี่ย วข้อง
ออก และให้รหัสของข้อมูล ซึ่งจะทาให้มองเห็นประเด็นในการวิเคราะห์ชดั เจนขึ้น ในขัน้ ตอนนี้
ผูว้ จิ ยั จะอ่านข้อมูลดิบที่ได้จากภาคสนามทัง้ หมดอย่างละเอียด จนกระทัง่ จับประเด็นหลัก ๆ ได้
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เปลีย่ นประเด็นหลักเหล่านัน้ ให้เป็ นรหัส เพื่อแยกแยะจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งในขัน้ ตอนนี้จะทาโดยใช้
โปรแกรม ATLAS.ti ช่วยในการวิเคราะห์ ซึง่ จะทาให้การเข้ารหัสได้งา่ ยและสะดวกรวดเร็ว
(2) การเชื่อมโยงรหัสที่สมั พันธ์กนั (axial/theoretical coding) ในขัน้ ตอนนี้ผูว้ ิจยั จะ
เชื่อมโยงข้อมูลจัดเป็ นหมวดหมู่ เชื่อมโยงเพื่อหาแบบแผนความสัมพันธ์ รวมทัง้ หาคาอธิบายของ
แบบแผนและความสัมพันธ์นนั้ ๆ
(3) การบันทึกข้อมูล (memo writing) ในระหว่างที่ทาการเชื่อมโยงรหัส ผูว้ ิจยั จะทา
การบันทึกเพื่อหาแบบแผนและคาอธิบาย โดยการเขียนบันทึกไว้ใน โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อ
บันทึกคาอธิบาย และอธิบายความเป็ นเหตุเป็ นผลของพฤติกรรมนัน้ ๆ เป็ นการสร้างข้อสรุ ป
ชัว่ คราวถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก
การบันทึกทัง้ หมดกลับไปตอบคาถามและวัตถุประสงค์ของการวิจยั
(4) การเชื่ อ มโยงรหัส เพื่ อ เชื่ อ มโยงเข้า กับ แก่ น ของการวิจ ัย (selective/focusedcoding) ในขัน้ ตอนนี้ผูว้ จิ ยั จะเชื่อมโยงรหัสทัง้ หมดเข้าด้วยกัน เพือ่ ประกอบเป็ นภาพรวมเพือ่ ตอบ
คาถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทัง้ หมด

ผลการศึกษา
(1) โครงสร้างเครือข่ายทางสังคมของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ าบางคล้า
(1.1) ลักษณะโครงสร้างเครือข่ายทางสังคม (social network structure)
จากการวิเคราะห์ข อ้ มูลเครือข่ ายทางสังคมด้วยโปรแกรม UCI.net พบว่า ลักษณะ
โครงสร้างเครือข่ายทางสังคมของขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้ าบางคล้ามีการแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ย่อยด้วยกัน กลุม่ ทีห่ นึ่ง ได้แก่ แกนนา (A1) ทีเ่ ป็ นตัวแทนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของชาวบ้าน เคยทางาน
เป็ นนักข่าวโทรทัศน์ จึงมีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั หน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อให้มาทาข่าวใน
พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เป็ นแกนนาในการเจรจากับหน่ วยงานของรัฐ มีบทบาทในการการจัด การ
ประท้ว ง/ปิ ด ถนน การยื่น หนังสือคัดค้านไปยังหน่ วยงานต่ า ง ๆ และกลุ่ม ที ่สอง ได้แก่ กลุ่ม
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นักการเมืองท้องถิน่ (A20) ซึง่ เขา้ มาเคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ าในช่วงก่อนทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ โดย
ต้องการเข้ามาหาคะแนนเสียงจากชาวบ้านทีก่ าลังประท้วงโรงไฟฟ้ า แม้ว่าเป้ าหมายของกลุม่ ย่อยทัง้
สองจะอยู่ท่กี ารคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ า แต่วธิ ีการในการแก้ไขปัญหาหรือกรอบในการเสนอ
ทางออก (prognostic framing) มีความแตกต่างกัน โดยกลุม่ แรก ต้องการแก้ไขปัญหาโดยใช้วธิ ี
เข้าไปให้ขอ้ มูลและชี้แจงข้อเท็จจริงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างโรงไฟฟ้ ากับหน่วยงานทีม่ ี
อานาจในการตัด สิน ใจ เช่ น เข้าไปชี้แจงในคณะผู ช้ านาญการ ในการพิจารณาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และการเข้าไปรวมตัวเคลื่อนไหวร่วมกับเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้ าอื่น ๆ ในขณะที่
กลุ่มที่สองเป็ นนักการเมืองท้องถิ่นจึงไม่ตอ้ งการออกไปคัดค้านนอกพื้นที่ ต้องการเพียงแต่ เฝ้ า
ระวังไม่ให้โรงไฟฟ้ าเข้ามาก่อสร้าง จากความขัดแย้งดังกล่าว (frame dispute) ทาให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้ าแยกออกเป็ นสองกลุ่ม จนในที่สุดก็แสดงความขัดแย้งออกมาอย่าง
เปิ ดเผย และแยกตัวออกมาคัดค้านโรงไฟฟ้ าโดยใช้แนวทางและวิธีการในการคัดค้านที่ต่า งกัน
(ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ า

วารสารสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ ปีี ที่�่ 46 ฉบัับที่่� 2 255
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 46 ฉบับที่ 2 16

(1.2) เครือข่ายสนับสนุ นการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้ า
(supporting networks)
การหาเครือข่ายสนับสนุ นการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้ าถือเป็ นแนวทางในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ขบวนการเคลือ่ นไหว ทัง้ นี้เนื่องจากขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ าเป็ น
ขบวนการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนอย่างเร่งด่วน และไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ การสร้างเครือข่ายสนับสนุนจึงก่อให้เกิดผลดีหลายประการ ได้แก่
การได้รบั คาแนะนาในการสร้างแนวร่วมในการเคลือ่ นไหว การจัดการการประท้วง การใช้กลยุทธ์
และยุทธวิธีต่าง ๆ ในการต่อรองกับโรงไฟฟ้ าและภาครัฐ และที่สาคัญที่สุดคือการได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารที่นามาสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั กรอบโครงความคิดของการกระทารวมหมู่ (collective
action frames) เพื่อที่จะนามาใช้ในการระดมพลังมวลชนเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวต่ อ ต้าน
โรงไฟฟ้ ามากขึ้น เครือข่ายที่สนับสนุ นขบวนการเคลื่อนไหวเกิดจากความสัมพันธ์ของแกนนา
ชาวบ้านช่วงที่เป็ นนักข่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นคนรูจ้ กั กัน การติดต่อเครือข่ายสนับสนุ นจึงเกิดจาก
ความสัมพันธ์แบบหลวม (weak ties) ของแกนนากับเครือข่ายสนับสนุ น จากการศึกษาพบว่า
ขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ ามีเครือข่ายทีใ่ ห้การสนับสนุนอยู่ 4 กลุม่ ด้วยกัน (ภาพที่ 2)
กลุ่มแรก ได้แก่ กลุม่ ต่อต้านโรงไฟฟ้ าในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น กลุม่ ต่อต้านโรงไฟฟ้ ามาบตาพุด
โรงไฟฟ้ าหนองแซง โรงไฟฟ้ าราชบุรี โรงไฟฟ้ าบางปะกง โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ และกลุ่มเครือข่าย
ประชาชนภาคตะวันออก กลุม่ นี้จะให้คาแนะนาเกี่ยวกับกรอบในการเสนอทางออกของปัญหา เช่น
การสร้างวิธีการต่ อรองกับ ฝ่ ายรัฐและโรงไฟฟ้ า การช่ วยเหลือในด้านการนาคนเข้าร่ วมในการ
เดินขบวนหรือปิ ดถนน การขึ้นเวทีอภิปรายของแกนนาในการประท้วง รวมถึงการให้ขอ้ มูลถึง
ผลกระทบของโรงไฟฟ้ าในทีต่ ่าง ๆ
กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุม่ นักวิชาการสิง่ แวดล้อม กลุม่ นักวิชาการจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกรอบ
ในการวินิจฉัยปัญหา ซึ่งเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟ้ าต่อการดารงชีวติ ของประชาชน
ข้อมูลจากเครือข่ายนักวิชาการเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างกรอบโครงความคิดเป็ นอันมาก เพราะ
เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องมีความน่ าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นา้ ของโรงไฟฟ้ า ข้อมูลเกี่ยวกั บ
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การทางาน การปล่อ ยนา้ ร้อนและของเสียที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดลอ้ ม ข อ้ มูลดังกล่าวทาให้เพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของกรอบในการวินิจฉัยปัญหาและส่งผลสะเทือน (resonance) ที่ทาให้ชาวบ้าน
เขา้ ร่วมในขบวนการเคลือ่ นไหวเพือ่ คัดค้านโรงไฟฟ้ า
กลุ่มที่สาม ได้แก่ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็ นองค์กรที่
ทางานด้านมลพิษจากอุตสาหกรรม และผลกระทบของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่อประชาชน
ข้อ มูลขององค์กรพัฒ นาเอกชนทาให้ขบวนการเคลื่อ นไหวทางสังคมน ามาเป็ น ตัวอย่าง หรื อ
กรณี ศึกษาที่ทาให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตนหากมีการสร้างโรงไฟฟ้ า เช่น
ข้อมูลผลกระทบของโรงไฟฟ้ าแม่เมาะต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ ข้อมูลผลกระทบของโรงไฟฟ้ าบางปะกง
และโรงไฟฟ้ าวังน้อยต่ อพืชผลทางการเกษตร ข้อมูลดังกล่าวเป็ นตัวอย่างของประสบการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ประชาชนได้รบั รู แ้ ละตระหนักถึงผลกระทบของโรงไฟฟ้ าที่
น่าจะเกิดขึ้นในพื้นทีข่ องตน (experimental commensurability)
กลุ่มที่ส่ี สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สือ่ วิทยุ และสือ่ โทรทัศน์ การสร้างเครือข่ายกับ
สื่อ มวลชนก่ อ ให้เ กิ ด ผลดี ห ลายประการ สื่อ สามารถถ่ า ยทอดปัญ หาในพื้น ที่สู่ ก ารรับ รู ข้ อง
สาธารณชนได้อ ย่ างรวดเร็ ว สื่อ สามารถนาเสนอถึงผู ม้ ีอ านาจในการตัด สิน ใจยุติโครงการได้
โดยตรง การสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์จึงมีความจาเป็ นของขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมทีจ่ ะถ่ายทอดปัญหาและความเดือนร้อนของตนให้สาธารณะชนรับทราบ
ภาพที่ 2 แสดงเครือข่ายสนับสนุนของขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ า
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(2) กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ า
จากการศึกษาข้อมูลของขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ าบางคล้า ผูศ้ ึกษาได้อาศัย
แนวคิดกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด (Snow & Benford, 1988; Benford & Snow,
2000; Johnston & Noakes, 2005) ในการทาความเข้าใจการสร้างความหมายและการตีความ
ความหมายของสถานการณ์ท่นี าไปสู่การจูงใจให้คนเข้าร่วมขบวนการ โดยการทาความเข้าใจผ่าน
กรอบแนวคิดการกระทารวมหมู่ (collective action frame) 3 กรอบ คือ กรอบในการวินิจฉัย
ปัญหา กรอบในการเสนอทางออก และกรอบในการจูงใจให้เขา้ ร่วมในขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้าน
โรงไฟฟ้ า
(2.1) การสร้างกรอบในการวินิจฉัยปัญหา (diagnostic framing)
กรอบในการวินิจฉัยปัญหา หมายถึง การระบุปญ
ั หาความเดือนร้อนของโรงไฟฟ้ าที่จะ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ ลักษณะของผลกระทบมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดย
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้ า ได้แก่
1) โรงไฟฟ้ าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร ได้แก่ สวนผลไม้ บ่อเลี้ยงปลา
และกุง้ เนื่องจากโรงไฟฟ้ าจะปล่อยความร้อนจากการผลิตไฟฟ้ าออกมา ทาให้มีผลกระทบต่อ
พืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่
2) โรงไฟฟ้ าจะก่ อให้เกิดผลกระทบต่ อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากโรงไฟฟ้ าจะ
ปล่อยมลพิษทางอากาศออกทางปล่องโดยสู งตัง้ แต่ 20 – 50 เมตร ซึ่งมลพิษทางอากาศ ได้แก่
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นต่าง ๆ แม้มลพิษจากโรงไฟฟ้ าพลังก๊าซธรรมชาติจะ
ไม่รุนแรงเท่ากับโรงไฟฟ้ าถ่านหิน แต่มลพิษจากโรงงานไฟฟ้ าเป็ นมลพิษสะสม ทาลายสิง่ แวดล้อม
สุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรระยะยาว (จากกรณีของโรงไฟฟ้ าวังน้อยและบางปะกง)
3) การที่โรงไฟฟ้ าไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รบั รู ้ และไม่เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิ ดเห็น ในการด าเนิ นการของโรงไฟฟ้ า เป็ น เหตุให้โ รงไฟฟ้ า
ดาเนินงานโดยไม่รบั ฟังเสียงของประชาชน ไม่ยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างจากประชาชน บริษทั
ใช้วิธีดาเนินการแบบเงียบ ๆ เปิ ดประชุมและชี้แจงโครงการในเวทีท่ีบริ ษ ทั เป็ นผู ก้ าหนดและ

19

258

วารสารสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ ปีี ที่�่ 46 ฉบัับที่่� 2
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 46 ฉบับที่ 2

ควบคุมได้ และนารายชื่อชาวบ้านที่เข้าร่ วมเวทีไปประกอบรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลหลายส่วนไม่มกี ารเปิ ดเผยให้เป็ นทีร่ บั รู ้ ได้แก่ ปริมาณการใช้กา๊ ซและปริมาณการใช้นา้ ในแต่
ละวัน หรือปริมาณสารเคมีท่ใี ช้ในโรงไฟฟ้ า รวมทัง้ การปล่อยนา้ ทิ้งก็ไม่มกี ารเผยแพร่แก่ชาวบ้าน
ในท้องถิ่น การไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวทาให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการรับรู ข้ อ้ มูล
ข่ า วสารของโครงการ และไม่ ได้ร บั รู ก้ ารด าเนิ น งานของโรงไฟฟ้ า จึงเกิด ความวิตกกังวลต่ อ
ผลกระทบของโครงการทีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคตจนนาไปสู่การคัดค้านโครงการในทีส่ ุด
4) นโยบายเปิ ดประมู ล โรงไฟฟ้ าเอกชนเป็ นนโยบายที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ชุ ม ชน
เป็ นสาเหตุท่กี ่อให้เกิดความขัดแย้งให้กบั ประชาชนในพื้นที่ ผลักให้บริษทั เอกชนเผชิญหน้ากับ
ประชาชนอย่างไม่มคี วามรับผิดชอบ หน่วยงานของรัฐจากส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพิกเฉยและไม่ตอบสนองเรื่องการขอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้ าเอกชน
การที่ก ลุ่ม แกนนาคัด ค้า นจะสร า้ งกรอบในการวินิ จ ฉัย ปัญ หาได ้ จะต้อ งได ร้ บั
ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน เพราะข้อมูลหลาย
ประการเป็ นข้อมูลทางด้านเทคนิคที่จาเป็ นต้องใช้ผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยในการอธิบายและขยายความ
การได้ขอ้ มูลจากเครือข่ายสนับสนุ นจึงทาให้การสร้างกรอบในการวินิจฉัยปัญหามีความน่าเชื่อถือ
และมีรายละเอียดครอบคลุมผลกระทบในทุกด้าน ทาให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงผลกระทบ
ของโรงไฟฟ้ าทีจ่ ะเกิดขึ้นกับชุมชนของตน
(2.2) การสร้างกรอบในการเสนอทางออก (prognostic framing)
หลังจากที่ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแล้ว ขบวนการจะต้องนาเสนอทางออกของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหานัน้ ๆ การนาเสนอทางออกแบ่งได้เป็ นสองแนวทาง ได้แก่
แนวทางของชาวบ้าน ที่ตอ้ งการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างพลังในการต่อต้าน
โรงไฟฟ้ า โดยมียุทธวิธีหลากหลายในการขับเคลือ่ น ได้แก่

วารสารสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ ปีี ที่�่ 46 ฉบัับที่่� 2 259
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 46 ฉบับที่ 2 20

1) การยื่น จดหมายคัด ค้า นก่ อ นการสร้า งโรงไฟฟ้ า ตัง้ แต่ ในระดับอ าเภอ จังหวั ด
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีท่รี บั ผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ ยื่นจดหมายขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ าของเอกชนจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2) การปิ ดถนนทางหลวงสาย 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) บริเวณหน้าวัดสนามช้าง
ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จานวน 2 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2551 และ 2552 เพื่อเรียกร้องให้รฐั มาเจรจากับ
ตัวแทนชาวบ้าน และให้ทบทวนการอนุญาตบริษทั เอกชนสร้างโรงไฟฟ้ า
3) การเข้า ร่ วมกับเครื อข่ ายเคลื่อ นไหวต่ อต้า นการสร้างโรงไฟฟ้ า ได้แก่ เครื อ ข่ าย
ต่อต้านโรงไฟฟ้ ามาบตาพุด โรงไฟฟ้ าเขาหินซ้อน โรงไฟฟ้ าบางปะกง โรงไฟฟ้ าราชบุรีและโรงไฟฟ้ า
หนองแซง
4) การเข้าไปชี้แจงกับหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ในการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
โดยตรง เพื่อให้ขอ้ เท็จจริงในพื้นที่แก่หน่วยงานในการพิจารณา โดยต้องการให้ได้รบั ทราบข้อมูล
จากชาวบ้านแทนทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลจากโรงไฟฟ้ าฝ่ ายเดียว
5) การทางานร่วมกับสื่อมวลชน ออกข่าวและออกรายการทีวี เพื่อนาเสนอปัญหาใน
ท้องถิน่ ให้เป็ นทีร่ บั รูต้ ่อสาธารณะ
ส่วนแนวการแก้ไขปัญหาของแกนนากลุม่ ประท้วงทีเ่ ป็ นนักการเมืองท้องถิน่ มีแนวทางใน
การสร้างกรอบในการเสนอทางออกแตกต่างกันออกไป ไม่ตอ้ งการออกไปประท้วงนอกพื้นที่ ทาให้
เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มชาวบ้านอย่างเปิ ดเผย (frame dispute) จนในทีส่ ุดขบวนการเคลือ่ นไหว
จึงแตกออกเป็ นสองกลุ่ม ดาเนินการคัดค้านแยกกันออกไปและมีผลทาให้ผูส้ นับสนุ นขบวนการ
แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ด้วย การเคลือ่ นไหวนอกพื้นทีเ่ พือ่ คัดค้านโรงไฟฟ้ าจึงเป็ นกิจกรรมของกลุ่ม
ชาวบ้านทัง้ หมด ได้แก่ การยื่นหนังสือคัดค้าน การเข้าร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ คัดค้านโรงไฟฟ้ าตาม
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง การติ ด ต่ อ ขอข้อ มู ล ข่ า วสาร ค าแนะน าและความช่ ว ยเหลือ จากกลุ่ม
นัก วิช าการ กลุ่ ม องค์ก รพัฒ นาเอกชน รวมถึง การเข้า ไปชี้ แ จงกับ หน่ ว ยงานที่ ทาหน้า ที่ ใ น
การพิจารณาโครงการฯ
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(2.3) การสร้างกรอบในการจูงใจ (motivational framing)
การสร้างกรอบในการจูงใจ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างคาอธิบาย เหตุผล รวมถึงการสร้าง
คาขวัญและคาปลุกใจให้เห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องออกมาคัดค้านโรงไฟฟ้ า ประเด็นทีช่ ูเป็ นประเด็น
สาคัญ ได้แก่ การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของ “ความรุนแรงของปัญหา” ที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
หากมีการสร้างโรงไฟฟ้ า เช่น นา้ ร้อนทีป่ ล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้ ามีผลกระทบต่อสัตว์นา้ ควันและ
มลพิษ ที่ป ล่ อ ยออกมาจากโรงไฟฟ้ าจะท าให้พืช ผลทางการเกษตรเสีย หาย เหมือ นดัง กรณี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้ าวังน้อย และโรงไฟฟ้ าราชบุรี ท้ายที่สุดชาวบ้านจะไม่สามารถ
ดารงชีพอยู่ได้ ส่งผลให้ลูกหลานไม่สามารถอยู่อาศัยที่ น่ีได้อีกต่อไป การสร้างกรอบจูงใจเพื่อเน้น
การคัดค้านโรงไฟฟ้ าเพือ่ “รักษาทีด่ นิ ให้กบั ลูกหลาน” จึงเป็ นภารกิจสาคัญทีช่ าวบ้านต้องร่วมกันรักษาเอาไว้

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่องเครือข่ายทางสังคมและการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการ
ต่อต้านโรงไฟฟ้ า สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
(1) การสร้างกรอบโครงความคิด (framing process)
การสร้า งกรอบโครงความคิ ด เป็ น กระบวนการสร้า งความเข้า ใจร่ ว มกัน เกี่ ย วกับ
สถานการณ์ท่กี าลังเป็ นปัญหา และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยการหาสาเหตุว่าอะไรคือ
ปัญหาและอะไรคือทางออกของปัญหา จากนัน้ ก็ให้เหตุผลสนับสนุ นถึงความจาเป็ นต้องออกมา
เคลือ่ นไหวเพื่อเปลีย่ นแปลง กรอบโครงความคิดจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างผลสะเทือนเพื่อชักจูง
ให ค้ นเข า้ ร่ว มในขบวนการเคลื่อ นไหวทางสังคม ซึ่ง ในงานวิจ ยั ชิ้น นี้ ช้ ีใ ห้เ ห็น ว่า กรอบโครง
ความคิดทาให้เกิดความชัดเจนของการนาเสนอสาเหตุของปัญหา การเสนอทางออกของปัญหาและ
เหตุผลในการเข้าร่วมคัดค้าน ทาให้ชาวบ้านเกิดการรับรู ้ เข้าร่วมและสนับสนุ นขบวนการคัดค้าน
โรงไฟฟ้ าในเวลาต่อมา สอดคล้องกับแนวคิดของ Benford & Snow (2000) และ Johnston &
Noakes (2005) ที่อ ธิ บายถึงความสาคัญของกรอบโครงความคิ ด ในการระดมคนเข้า ร่ ว มใน
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ขบวนการเคลือ่ นไหว กรอบโครงความคิดจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญของขบวนการเคลือ่ นไหวทาง
สังคมในการชักจูงคนเข้าร่วม และทาให้กิจกรรมของขบวนการเคลือ่ นไหวต่อไปได้
(2) การสร้างผลสะเทือนของกรอบโครงความคิด (frame resonance)
การสร้างผลสะเทือนเพื่อระดมผู ส้ นับสนุ น จะต้องมีการสร้างกรอบโครงความคิ ด ที่
น่ าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างกรอบในการวินิจฉัยปัญหา และกรอบในการเสนอ
ทางออก ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการนาเสนอกรอบในการวินิจฉัยปัญหา และความน่าเชื่อถือ
ของผูน้ าทีส่ ร้างกรอบโครงความคิด ในการศึกษาครัง้ นี้ ขบวนการต่อต้านโรงไฟฟ้ าใช้แนวทางหลาย
แนวทางเพื่อ สร้า งความน่ า เชื่อ ถือ ได้แก่ การนาข้อมูลและข่ าวสารที่น่ าเชื่อถือ ให้ก บั กรอบใน
การวินิจฉัยปัญหาและกรอบในการเสนอทางออก ความน่าเชื่อถือดังกล่าว เกิดจากการติดต่อกับ
เครือข่ายนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน ทาให้การเสนอปัญหาของโรงไฟฟ้ ามีความชัดเจน
สามารถทาให้ชาวบ้านมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Benford
(1993) และ Gerhards & Rucht (1992) ที่ไ ด้ก ล่ า วถึง ความส าคัญ ของกรอบในการวินิ จ ฉัย
ปัญหาว่ามีส่วนสาคัญต่อการระดมคนเขา้ ร่วมในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
ในขณะที่กรอบในการเสนอทางออกรวมทัง้ กลยุทธ์ท่ใี ช้ ได้แก่ การยื่นจดหมายคัดค้าน
การปิ ดถนนเพื่อให้ภาครัฐลงมาเจรจา การเข้าร่วมกับเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้ าในที่อ่นื ๆ การเข้า
ไปชี้แจงต่อผูม้ อี านาจและการทางานร่วมกับสื่อ เป็ นกรอบที่อยู่ในศักยภาพทีช่ าวบ้านจะทาได้ และ
เป็ นแนวทางที่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของขบวนการได้ จึงทาให้มีชาวบ้านร่ วมเคลื่อนไหว
คัดค้านโรงไฟฟ้ าเป็ นจานวนมาก ความสอดคล้องระหว่างกรอบในการวินิจฉัยปัญหาและกรอบใน
การเสนอทางออก (Benford & Snow, 2000) จึงทาให้การเคลื่อนไหวขัดค้านโรงไฟฟ้ าได้รบั
การสนับสนุนจากชาวบ้านทีอ่ ยู่รอบ ๆ โครงการเป็ นอันมาก
(3) โครงสร้างเครือข่าย (network structure)
จากลักษณะโครงสร้างของขบวนการเคลือ่ นไหวต่อต้านโรงไฟฟ้ า (network structure)
ถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม อันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ในเรื่องการสร้างกรอบในการเสนอทางออก
แกนนาชาวบ้านจาเป็ นทีจ่ ะต้องแสวงหาความร่วมมือและพันธมิตรจากภายนอกเพื่อให้ขบวนการ
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สามารถดาเนินต่อไปได้ การใช้สายสัมพันธ์แบบหลวมของแกนนาเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุ นใน
การดาเนินการของขบวนการด้านต่าง ๆ (Diani, 2002; Wasserman & Faust, 1994) ทาให้
การสร้างกรอบโครงความคิดมีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างผลสะเทือน (frame resonance)
ให้กบั ขบวนการเคลือ่ นไหว ซึ่งในกรณีน้ ีแกนนาได้ใช้วธิ ีการสร้างเครือข่ายโดยใช้สายสัมพันธ์แบบ
หลวม (weak ties) ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ท่ไี ม่เป็ นทางการเชื่อมโยงเพื่อ หาเครือข่ายสนับสนุ นใน
การให้คาปรึกษาในการดาเนินงานของขบวนการ อันได้แก่ เครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้ าในพื้นที่ต่าง ๆ
เครือ ข่า ยนัก วิช าการ เครือ ข่า ยองค์ก รพัฒ นาเอกชน และเครือ ข่า ยสื่อ มวลชน ทาให้ไ ด้ร บั
การสนับสนุ นเขา้ ร่วมคัดค้านโรงไฟฟ้ าเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ขบวนการมีความเข้มแข็ง สามารถ
ต่ อ รองและเคลื่อ นไหวคัด ค้า นโรงไฟฟ้ าจนประสบผลสาเร็ จ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานศึ กษาของ
Baldassari and Diani (2007) ที่ศึก ษาเครื อ ข่ า ยประชาสัง คมในประเทศอัง กฤษ พบว่ า
สายสัมพันธ์แบบหลวมมีส่วนช่ วยให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มประชาสังคมในประเทศอังกฤษ
เนื่องจากสายสัมพันธ์แบบนี้จะนาข้อมูลใหม่ ๆ และน่าเชื่อถือให้กบั ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
สอดคล้อ งกับทฤษฎีจุด แข็งของสายสัม พัน ธ์ (the strength of weak ties) ที่อ ธิ บายว่ า สาย
สัมพันธ์แบบหลวมทาให้ได้ขอ้ มูล ได้คาแนะนา คาปรึกษาในการดาเนินการที่หลากหลายสามารถ
นามาปรับและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มของตนเองได้ และยังสอดคล้องกับงานของ Saunders
(2007, 2013) ศึกษาการขยายเครือข่ายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขยายเครือข่ายการสนับสนุ น มาจาก
การใช้ค วามสัม พัน ธ์แบบหลวม เชื่อ มประสานองค์กรและชุม ชนต่ า ง ๆ เข า้ มามีส่วนร่ วมใน
การทางานด้านสิง่ แวดล้อม
(4) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกรอบโครงความคิดและเครือข่ายทางสังคม
เครือข่ายทางสังคม มีบทบาทสาคัญในการนาเอาข้อมูลข่าวสาร และความช่วยเหลือใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ มาสร้า งเป็ น กรอบโครงความคิ ด ของการกระท ารวมหมู่ ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องปฏิสมั พันธ์ระหว่างการสร้างกรอบโครง
ความคิ ด กับ เครื อ ข่ า ยทางสัง คมมากขึ้ น เครื อ ข่ า ยทางสัง คมจึ ง ไม่ เ พีย งแต่ ม ีบ ทบาทใน
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ด้านการนาเอาทรัพยากรภายนอกตามที่แนวคิดเรื่องการระดมทรัพยากร (resource mobilization)
กล่าวถึงเท่านัน้ แต่เครือข่ายทางสังคมยังมีบทบาทในด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ และการสร้าง
ผลสะเทือนให้กบั ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมอีกด้วย ซึง่ มีงานวิจยั หลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าเครือข่าย
ทางสัง คม เป็ น เสมือ นสื่อ ที่เ ชื่ อ มประสานให้ก รอบโครงความคิ ด สามารถกระจาย (frame
diffusion) ไปยังกลุ่มสนับสนุ น (Carroll & Ratner, 1996; Diani, 2015) โดยถ้าขาดเครือข่าย
ทางสังคมแล้ว การสนับสนุนเพือ่ นาเอาทรัพยากรมาช่วยเหลือขบวนการทางสังคมจะเกิดขึ้นได้ยาก
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่างกรอบโครงความคิดกับเครือข่ายทาง
สังคมยังคงมีการศึกษาน้อยมาก ทาให้ความรูค้ วามเข้าในคุณลักษณะของเครือข่ายทางสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ ทีจ่ ะมีผลต่อกรอบโครงความคิดยังไม่ชดั เจน ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปเพื่อ
ขยายความรูใ้ นเรื่องดังกล่าว จึงควรครอบคลุมคุณลักษณะของเครือข่ายทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ
ทีน่ ่าจะมีผลต่อกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมกับการสร้างกรอบโครงความคิดควรมีการศึกษา
ในมิตทิ ล่ี กึ ซึ้งและรอบด้านมากขึ้น ได้แก่
(1) ควรศึกษาบทบาทของแกนนาที่อยู่ในตาแหน่ งศู นย์กลางระหว่าง (betweenness
centrality) และศู นย์กลางใกล้ชิด (eigenvector centrality) มากขึ้น ทัง้ นี้เนื่องจากการดาเนินการ
ของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมมีแกนนาอยู่หลายคน การศึกษาบทบาทของแกนนาอื่น ๆ ใน
ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั เค้าโครงกรอบคิดจะนาให้เข้าใจการสร้า ง
กรอบโครงความคิดของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมมากขึ้น
(2) การแสวงหาพันธมิตรและการสร้างความร่วมมือเพือ่ สร้างเครือข่ายในการเคลือ่ นไหว
ทางสัง คมเป็ น เรื่ อ งที่มีค วามส าคัญ เพราะเป็ น การน าเอาความช่ ว ยเหลือ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเอาขอ้ มูลและข่าวสารจากเครือข่ายสนับสนุนมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
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กรอบโครงความคิด แนวคิดเรื่องหลุมโครงสร้าง (structural holes) รวมถึงแนวคิดเรื่องบทบาท
ในการประสานงาน (brokerage roles) เป็ นแนวคิดที่น่ าจะนามาประยุกต์ใช้เพื่อดูลกั ษณะของ
รูปแบบของความช่วยเหลือ การประสานงานและการสร้างเครือข่ายให้กบั ขบวนการเคลือ่ นไหวทาง
สังคม
(3) ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของเครือข่าย (effectiveness network) ที่เหมาะสาหรับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นประเด็นที่ยงั ไม่มีการศึกษามากนัก ควรมีการศึกษาลักษณะ
โครงสร้า งของขบวนการเคลื่อ นไหวที่น าไปสู่ ประสิท ธิ ภ าพและผลส าเร็ จ ของขบวนการและ
โครงสร้างเครือข่ายแบบใดทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการขับเคลือ่ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
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