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บทบาทภาคประชาสังคม  กับแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรณีบทบาทประชาสังคม ในโลกตะวันตก 

 
โอฬาร อ่องฬะ 1 

 
1) พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบประชาสังคม 
 เมือกล่าวถึงกระบวนการภาคประชาสังคมในโลกตะวันตก ค่อนข้างมีความหลากหลายของ
องค์ประกอบทั้งสถาบันของประชาชนธรรมดาและพ่อค้า นายทุนรวมถึงกลไกการท างานของตลาด 
นอกจากนี้แล้วการตีความประชาสังคมในภาคทฤษฎีการเมืองตะวันตกก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ไม่
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความสัมพันธ์กับฝ่ายรัฐ นักคิดแนวเสรีประชาธิปไตย ( Liberal 
Democracy) อย่าง จอห์น ล็อก และรุสโซ หรือ อาดัม สมิท ต่างมองประชาสังคมว่ามีประสิทธิภาพ 
ศักยภาพในการใช้เหตุใช้ผลและสามารถกลั่นกรองได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ส่วนร่วม ในขณะที่เฮเกล 
เห็นว่าองค์ประกอบประชาสังคมนั้นมีแต่แตกแยกและแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะส่วน ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยในการควบคุมจ ากัดเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมเอาไว้2 
 แนวความคิดประชาสังคมเป็นทฤษฎีทางสังคม-การเมืองที่มักจะหาค าจ ากัดความท่ีชัดเจน
เป็นหนึ่งเดียวกันได้ยาก เพราะนักคิดนักปฏิบัติการทางการเมืองเศรษฐกิจ  และสังคมที่เก่ียวข้องในแต่
ละยุคสมัยต่างใช้แง่คิดมุมมองของตนมาอธิบายและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งภาวะแวดล้อม
มีความแตกต่างและผันแปรตามกาลเวลา  บ่อยครั้งนักคิดจากส านักเดียวกันในยุคเดียวกันก็ยังตีความ
ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น  แนวความคิดประชาสังคมได้แก่กลุ่มแนวคิดที่เน้น
เกี่ยวกับการคานอ านาจระหว่างรัฐกับสังคม  ระหว่างรัฐกับกิจกรรมการรวมกลุ่มและการแสดงความ
คิดเห็นของสังคม  ประชาสังคม  คือสังคมท่ีสมาชิกมีความกระตือรือร้น  เอาการเอางาน  ถกเถียงกันใน
ประเด็นร่วมกันของสังคมในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์โดยรวมของสาธารณะหรือส่วนรวม  
           การท างานของแนวความคิดประชาสังคมเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นมีการถ่วงดุลอ านาจ
อย่างเพียงพอที่จะระงับยับยั้งการใช้ก าลังของฝ่ายรัฐได้  การแสดงความคิดเห็นจึงเป็นอาวุธส าคัญของ
ชนชั้นกลางและภาคสังคมมาตั้งแต่ต้นและเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการเมืองแบบ “ประชาธิปไตย ” 
มาจนถึงยุคปัจจุบัน  ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าประชาสังคมจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มหรือสังคมวาทกรรม  และ
สังคมสื่อสารมาตั้งแต่ต้น   
 เพ่ือความเข้าใจพัฒนาการของแนวความคิดประชาสังคมในโลกตะวันตกได้ง่ายขึ้น  พลเดช 
ปิ่นประทีป จึงแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ยุค3 โดยพิจารณาจากแนวความคิดของปราชญ์ส านักคิดต่างๆและ
บริบทแวดล้อมในช่วงเวลาเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ยุคก่อตัว ยุครัฐชาติสมัยใหม่ และยุคร่วมสมัย 
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1) ยุคก่อตัวแนวความคิดประชาสังคม (ก่อนศตวรรษที่ 18) 
 ยุโรปในยุคนั้นและก่อนหน้า  ล้วนเป็นสังคมในระบอบฟิวดัลและสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ซึ่งอยู่
ภายใต้การปกครองของกษัตริย์  เหล่าอัศวินนักรบ  ขุนนางและศาสนจักร  ชนชั้นปกครองเหล่านี้เป็นผู้
ก าหนดกฎเกณฑ์  ระบบคุณค่า  และระเบียบสังคมทุกประการ  พ้ืนที่สาธารณะในยุคนั้นได้แก่ 
เทศกาล  งานเลี้ยง  พระราชพิธี  ศาสนพิธี  ซึ่งกระท ากันในพระราชวัง  โบสถ์  วิหารต่อมาเกิดการ
ขยายตัวของชนชั้นกลาง และกระฎุมพีเนื่องมาจากการเกษตรกรรมที่พบเทคโนโลยีผลาญไถหลายหัว 
(คศ. 1200) หัตถอุตสาหกรรม  และการค้าพาณิชย์เติบโตภายหลังสงครามครูเสด (คศ. 1095-
1291) ท าให้เมืองการค้าใหญ่ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมายทางตอนเหนือของอิตาลี  ในผรั่งเศส  ลุ่มน้ า
เรน์ เยอรมันตอนเหนือ  และอังกฤษ  ขณะเดียวกันจ านวนชนชั้นกลางและความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ
ของพวกเขาที่เพ่ิมพูนขึ้นท าให้เกิดอ านาจต่อรองทางการเมือง  กษัตริย์และขุนนางบางกลุ่มต้องกู้เงิน
พวกเขาเพ่ือกิจกรรมสงครามและกิจการอ่ืนๆ  บางทีกษัตริย์ต้องตั้งพวกเขาเป็นสภาที่ปรึกษาราชการ
แผ่นดินซึ่งเทียบเคียงได้กับพระและขุนนาง  บางเมืองเกิดรูปแบบการปกครองนครรัฐเป็นแบบ
สาธารณรัฐหรือก่ึงสาธารณรัฐขึ้นแล้ว เช่น  เวนิส  ฟลอเรนซ์  เนเธอร์แลนด์  ปริมณฑล และพ้ืนที่
สาธารณะของชนชั้นกลางและปัญญาชนปราก ฎขึ้นตามห้องโถงรับแขกของผู้มีอันจะกิน  ตามซา
ลอน ร้านกาแฟ ชมรม สโมสรที่ตั้งขึ้นเองโดยไม่เก่ียวข้องกับพระราชพิธีและศาสนา  ชนชั้นกลางและ
กระฎุมพีเหล่านี้ได้สร้างวัฒนธรรมแบบใหม่  สังคมแบบใหม่  และการเมืองแบบใหม่ข้ึนแล้ว  และเป็น
หน่ออ่อนของประชาสังคมในยุคต่อๆมา  
 ในช่วงนี้มีเหตุการณ์ใหญ่ทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของแนวความคิด
ประชาสังคมหลายเหตุการณ์  ได้แก่ การเกิดระบบเศรษฐกิจยุคพาณิชยนิยม  (Mercantilism) ซึ่งเป็น
ทุนนิยมยุคก่อนอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้รัฐสมัยนั้นต้องพ่ึงพารายได้จากภาษีการค้าและการเงินแทนที่
จะเป็นภาษีจากภาคเกษตรกรรมอย่างแต่ก่อน  การเกิดระบอบอาณานิคมที่เป็นพลังค้ าจุนรัฐของ
กษัตริย์ ขุนนาง และพระผู้มีอ านาจ การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของกูเต็นเบิร์กในปี คศ. 1452 ท าให้เกิด
การขยายตัวของการศึกษา  การอ่าน  การเขียนในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางแทนที่จะถูกจ ากัดอยู่
แต่ในวังและวัดอย่างแต่ก่อน  มหาวิทยาลัยในยุโรปได้ก่อตั้งขึ้นมากมาย  คนหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษา
เป็นรากฐานส าคัญส าหรับประชาสังคมที่ต้องอาศัยการถกเถียงและกิจกรรมทางปัญญา  กล่าวกันว่า
การปฏิวัติการพิมพ์ดังกล่าวได้น าไปสู่การปฏิรูปศาสนาซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งภายในกลุ่มประเทศ
วัฒนธรรมคริสเตียน  โดยคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนท์ที่คัดค้านการคอร์รัปชัน  ความฟุ่มเฟือยในชีวิต
ความเป็นอยู ่พิธีกรรม และสถาปัตยกรรมของนิกายคาทอลิก จึงเป็นที่ดึงดูดใจแก่พ่อค้า  ชาวเมือง ชน
ชั้นกลาง  และช่างฝีมือท่ีด ารงชีพด้วยการท าอาชีพการงานต่างๆ  เศรษฐกิจทุนนิยมและความคิด
การเมืองแบบประชาธิปไตยและประชาสังคมจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งเกิดการปฏิวัติใหญ่ใน
อังกฤษ ในปี ค.ศ.1688  
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2) แนวความคิดประชาสังคมในยุครัฐชาติสมัยใหม่  (ศตวรรษ 18-19) เป็นช่วงที่ระบบศักดินาของ
กษัตริย์และพระเริ่มอ่อนก าลังลงและเกิดรัฐชาติสมัยใหม่  แต่เดิมสถานที่แสดงอ านาจเหนือสาธารณะ
หรือการเป็นบุคคลสาธารณะคือวังและวัดซึ่งแสดงออกในรูปของงานพิธีต่างๆ ที่เน้นความ
หรูหรา สถานะท่ีสูงส่งและทรงอ านาจของผู้เข้าร่วมงาน  ส่วนประชาชนทั่วไปมีฐานะเป็นเพียงบุคคล
สามัญและเป็นเพียงผู้ดูชมเท่านั้น  มาในยุคนี้อ านาจความเป็นสาธารณะของทั้งวังและวัดค่อยๆ
สลายตัวหรือเปลี่ยนรูปไป ภายหลังการปฏิรูปศาสนาเกิดเสรีภาพทางศาสนา  ประชาชนสามารถเลือก
นับถือศาสนาได้เอง  ไม่ใช่อ านาจก าหนดของศาสนจักรอีกต่อไป  สถาบันทางศาสนจักรด ารงอ านาจ
และสถานะสาธารณะของตนไว้ได้ด้วยการลดบทบาทลงมาเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆสถาบันเท่านั้น  
 ทางด้านราชส านัก  เกิดกระบวนการแยกตัวของระบบงบประมาณส่วนบุคคลของ
พระมหากษัตริย์(ทรัพย์สินส่วนพระองค์) ออกจากงบประมาณสาธารณะของหน่วยราชการ
ต่างๆ กองทัพและสถาบันยุติธรรมแยกตัวจากราชส านักมาเป็นอ านาจราชการต่างหาก 
  ทางด้านสังคมครอบครัวของชาวเมือง  มีการปรับตัวตามภาวะแวดล้อมในยุคเปลี่ยนผ่านทาง
เศรษฐกิจการค้า  ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องกลายเป็นผู้อุตสาหะวิริยะในอาชีพการงานอย่าง
ใหม่ๆของตนซึ่งอาจจะเป็นงานหัตถกรรม  ค้าขาย บริการ ส่วนภรรยาต้องท าหน้าที่ผลิตซ้ าทางสังคม 
คือ การอบรมสั่งสอนขนบธรรมเนียมประเพณี  มารยาทสังคม  ทัศนคติ  และการศึกษาแก่ลูกเพ่ือให้
สามารถประกอบอาชีพตามรอยพ่อของตนได้  ครอบครัวชาวเมืองจึงต้องสนใจต่อกิจการสาธารณะ 
เช่น การจัดการสุขภาพอนามัย  การศึกษา  หรือการจัดหาอาหารยามท่ีเกิดภัยพิบัติต่างๆ  สังคมเป็น
รูปแบบของการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น4 
 อย่างไรก็ตาม  แม้ในช่วงต้นนี้ระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นยังมีความจ าเป็นให้รัฐดูแลกิจการ
สาธารณะบางด้านอยู่  จะเห็นการแยกตัวชัดเจนระหว่างกิจการสาธารณะที่รัฐดูแล  กับอ านาจ
สาธารณะที่ชาวเมืองดูแล ความคิดเรื่องสังคมแยกตัวออกจากรัฐเริ่มเกิดข้ึนแล้ว  รัฐถูกท าให้ต้องขยาย
หน้าที่ของตนออกไปใน 3 ด้านคือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน  การคมนาคมทางน้ า  และ
รถไฟในยุคต่อมา  การปกป้องเครือข่ายการค้าต่างๆ โดยก าลังทหารและต ารวจ  และการกระจายตัว
และหมุนเวียนของความรู้และข้อมูลข่าวสารในระบบธุรกิจแบบการค้าทางไกล มีเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์โลกที่เก่ียวพันหลายเหตุการณ์ในช่วงนี้ได้แก่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ สงคราม
ปฏิวัติอเมริกา (1776), และการปฏิวัติฝรั่งเศส (1789)  
 
3) แนวความคิดประชาสังคมร่วมสมัย  (ศตวรรษท่ี 20) ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปลาย
ศตวรรษท่ี 20 มีความผันผวนมากมายเกิดขึ้นกับแนวความคิดประชาสังคมเนื่องมาจากปัจจัยทาง
ประวัติศาสตร์  ได้แก่การจลาจลลุกฮือใหญ่ของผู้ใช้แรงงานในหลายประเทศจากอิทธิพลแนวคิดลัทธิ
มาร์ก ซึ่งเน้นการปฏิวัติช่วงชิงอ านาจรัฐโดยชนชั้นกรรมาชีพ , การเกิดรัฐสวัสดิการในยุโรปอันเป็นผล
สะเทือนมาจากปรัชญาอรรถประโยชน์นิยมของ Jeremy Bentham และ John Stuart Mill อัน
น าไปสู่การปฏิรูปกฎหมายและขยายสิทธิของประชาชน , และการเกิดศาสตร์ด้านสังคมวิทยาซึ่งมีส่วน
ลดทอนความสนใจและความส าคัญของประชาสังคมลงไประยะหนึ่ง 
                                                           
4 พลเดช ปิ่นประทีป,การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในโลกตะวันตก อ้างอิงจาก www.ldinet.org 
 



4 
 

 

 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงเชิงภววิสัยหลายอย่างท่ีกระทบต่อ
แนวความคิดประชาสังคม เช่น กระแสสังคมบริโภคนิยมมาแรงเนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีท า
ให้เกิดความสะดวกสบาย   ปรากฏการณ์เช่นนี้ท าให้ความเป็นปัจเจกชนเพิ่มมากขึ้น  สนใจเรื่องสังคม
ส่วนรวมน้อยลง  การเกิดทฤษฎีวิชาการเก่ียวกับการท าให้ทันสมัย (Modernization) และทฤษฎีการ
พัฒนา (Development) ขึ้นมามีบทบาท  แต่ในที่สุดความซับซ้อนของระบบการเมืองหลังสงครามได้
ท าให้การท าให้ทันสมัยและการพัฒนาประสบความล้มเหลวทั้งการสร้างอุตสาหกรรมในอาฟริกา  และ
การสร้างประชาธิปไตยในละตินอเมริกา เกิดการกัดเซาะจากแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่  (Post 
Modern)  ซึ่งมุ่งวิพากษ์โลกสมัยใหม่ทุกๆมิติ  รวมทั้งความเป็นสังคม  รัฐ ชาติ และอ่ืนๆ เกิดกระแส
ความคิดหลังลัทธิมาร์ก ได้ก่อตัวเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่  (New Social Movement) 
ซึ่งส่งผลสะเทือนอย่างสูงต่อการเคลื่อนไหวด้านสตรี  สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชน ฯลฯ เกิด
กระแสโลกที่หักเหสู่ปัญหาจริยธรรมและคุณธรรม  (Ethical Turn) เกิดกระบวนการรื้อฟ้ืนความสนใจ
ภาคสาธารณะ  ประชาสังคม  และทุนทางสังคม ( Social Capital) ทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค  
 
2) บทบาทภาคประชาสังคม (Civil Society) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
2.1) บทบาทภาคประชาสังคมในประเทศอเมริกา กรณี  “Earth First” ขบวนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 “ Earth First”5 เป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมในระดับท้องถิ่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มท าการรณรงค์เคลื่อนไหว ในปี 1980 ในมลรัฐอริโซน่า (Arizona State) ก่อน 
จากนั้นได้ขยายการเคลื่อนไหวไปยังมลรัฐต่างๆและมีเครือข่ายโยงใยในหลายๆประเทศทั่วโลก  
 ขบวนการ“ Earth First” มีเป้าหมายหลักอยู่ที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้และท่ีดินสาธารณะต่างๆและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อคงความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ของโลกไว้ แต่รัฐบาลและสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับท้องถิ่น
และในระดับชาติ ไม่ได้ให้ความสนใจ ในทางกลับกันกลับพยายามให้ภาพลักษณ์ของการเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม Earth First เป็นรูปแบบการก่อการร้ายทางนิเวศน์ ( Eco-Terrorism) เหตุผลส าคัญหลัก
ประการหนึ่งคือว่าทั้งรัฐบาลและสื่อมวลชนอเมริกัน ต่างก็ร่วมมือกันในการท าสงครามเย็นกับโลก
คอมมิวนิสต์มานานหลายทศวรรษ จนท าให้มืดบอดกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนใน
รูปแบบอื่นๆ มองเห็นแต่เพียงว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชน มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้าน
รัฐ ต่อต้านระบบ ต้องเป็นการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์เท่านั้น นอกจากวิธีคิดในสังคมอเมริกัน ทั้ง
ในส่วนรัฐและสื่อมวลชนที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของขบวนการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ขบวนการ Earth First น ามาใช้ในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง ก็ชวนให้ถูก
มองไปในทางผู้ก่อการร้ายเป็นการกระท าท่ีไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ต่อสังคม และต่อระบบเศ ษรฐกิจ
                                                           
5 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่/ขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมใน
ต่างประเทศ,(โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย) 
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โดยรวมด้วย ยุทธศาสตร์หลักๆที่กลุ่ม EARTH First ใช้ในการเคลื่อนไหวได้แก่ พยายามเข้าไปสร้าง
ความเสียหายให้กับบรรดาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกิจการที่ได้ชื่อว่าท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น
การแอบเอาทรายไปใส่ในน้ ามันเครื่อง เอาตะปู ไปตอกไว้ตามต้นไม้ที่ บริษัทจะตัด น าตัวเองไปผูกไว้
กับต้นไม้ เอาขยะไปทิ้งในโรงงาน หรือบ้านเจ้าของกิจการ ปิดถนนประท้วง ท าลายป้ายโฆษณาของบ
บริษัท เป็นต้น 

วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ในการต่อต้านนี้ ถูกเรียกกันในขบวนการ Earth First ว่า
เป็น “Monkey Wrenching ตามชื่อนวนิยายเรื่องหนึ่ง ก็เพ่ือปิดกั้นขัดขวางไม่ให้มีการผลิต หรือการ
ด าเนินการของรัฐ ซึ่งมีผลมาจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลท าให้
ขบวนการนี่ถูกตอบโต้จากรัฐและถูกฉายภาพจากสื่อมวลชนว่าเป็นขบวนการก่อการร้าย แต่ในอีกด้าน
หนึ่ง ยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็สร้างความฮือฮาและท าให้การเคลื่อนไหวของขบวนการนี้กลายเป็นข่าว
ตลอดเวลา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆเช่น CNN Time Magazine 
เป็นต้น  
 
2.2) ขบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบ นิเวศวิทยาการเมือง ( Green Politic) กรณีพรรคกรีน (Green 
Party) ในยุโรป (โลกตะวันตก) 

“ทุนนิยมอุสาหกรรม” ในโลกยุโร ป คือวิถีการพัฒนาที่ไม่จ าเป็นต้องต้ังค าถามหรือแสวงหา
ทางเลือกอ่ืนๆอีกต่อไป ความจริงในอีกด้านหนึ่งกับพบว่าทุกวันนี้ผู้คนจ านวนมากยังขาดแคลน
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อยังชีพ ความจ่างกันของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนยังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แม้
ในสังคมท่ีประสพความส าเร็จในการเสพสะสมวัตถุกลับพบว่าผู้คนไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุข
และมีความหมาย แต่กลับเต็มไปด้วยปัญหานานาชนิดที่ขยายตัวออกไปอย่างไม่มีขีดจ ากัดและส่งผล
กระทบในทางระบบนิเวศน์อันเปราะบางซึ่งไม่อาจลองรับได้อีกต่อไป  
 ท่ามกลางวิกฤติที่ดูจะไร้ทางออกนี้ “นิเวศวิทยาการเมือง”( Green Politic) อุดมการณ์
การเมืองชนิดใหม่นี้ผสานตะวันออกเข้ากับตะวันตกและหลอมวิทยาศาสตร์เข้ากับจิตวิญญาณ ก าลัง
ก่อรูปขึ้นอย่างช้าๆและสืบทอดภารกิจทดแทนสังคมนิยมในการท้าทายต่อต้านและน าเสนอทางเลือกสู่
อนาคตที่แตกต่างกันไปจากเส้นทางสายทุนนิยมอุสาหกรรม 6 

ช่วงปลายศตวรรษ ที่ 20 ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายแนวทางนิเวศวิทยา
การเมือง จึงได้เริ่มเด่นชัด สามารถวิพากษ์และชี้น าสังคมได้อย่างมีพลวัตรและถือได้ว่าเป็นนวัตกรรม
ทางขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส าคัญท่ีสุดนับจากยุคของสังคม
นิยม  

พฤษภาคม 1972 พรรคกรีน แห่งแรกของโลกถือก าเนิดข้ึน ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศ
นิวซีแลนด์ ภายใต้ชื่อ The Value Party โดยน าเสนอนโยบายพิทักษ์ระบบนิเวศน์ควบคู่กับสิทธิสตรี 
อันเป็นสะท้อนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ( Social Movement Approach) แห่งทศวรรษ 
1960 ซ่ึงด าเนนิไปอย่างคึกคักและในการเลอืกต้ังในระดับชาติปีเดียวกันน้ันเอง คะแนน 2.8 

                                                           
6 นพนันท์ อนุรัตน์ ,พรรคกรีน จากปรัชญาสู่การปฏิบัต,ิ(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ มกราคม 2548) 
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เปอร์เซ็นต์ ของ The Value Party ก็ได้ก้าวไปสู่โลกการเมืองยุคใหม่ ซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนไหวทาง
สังคม  

โดยเฉพาะในยุโร ปตะวันตกเริ่มให้ความสนใจกับมิติการเมืองขึ้นตามล าดับ กลุ่มเคลื่อนไหว
ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเคลื่อนไหวในประเด็นปัญหา เช่น ระบบนิเวศน์ สิทธิสตรี สันติภาพ
และความเป็นธรรมทางสังคม ที่เกิดข้ึนหลากหลายและมีคนหนุ่มสาว เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก เริ่ม
สร้างเครือข่ายเข้าต่อสู้การเมืองในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติเพ่ิมข้ึนตามล าดับ กระทั้งในปี 1979 
ขบวนการสีเขียว(Green Movement) แห่งสวิสเซอร์แลนด์ สามารถส่งผู้แทนเข้าสู่รัฐสภาได้เป็นครั้ง
แรก  
 ก้าวส าคัญของนิเวศวิทยาการเมือง มาถึงเดือนมีนาคม 1983 เมือพรรคกรีน เยอรมัน สร้าง
ปรากฏการณ์ในการลงชิงชัยการเมืองระดับชาติครั้งแรก โดยได้คะแนนเสียง 5.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท าให้
ผู้แทนพรรคกรีน สามารถก้าวขึ้นสู่รัฐสภาได้ถึง 27 คน ความส าเร็จของพรรคนอกสายตาอย่างพรรค
กรีน นอกจากจะท าให้แวดวงการเมืองจากท่ัวโลกต้องหันกลับมาจับตาพลังทางการเมืองกลุ่มใหม่นี้
อย่างจริงจังแล้ว ยังก่อให้เกิดการตื่นตัวให้แก่ขบวนการสีเขียวทั่วโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ปัจจุบันนี้มีพรรคกรีนเกิดขึ้นกว่า 70 ปะเทศทั่วโลก ผู้แทนพรรคกรีน หลายร้อยคน ก าลังท าหน้าที่ท้ัง
ในฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ 

ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การเคลื่อนไหวภาคประสังคมในโลกตะวัน  ได้พัฒนารูปแบบขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ขึ้นมาหรือที่เรียกว่า New social Movement ในกรณีขบวนการ
เคลื่อนไหวของขบวนการสตรี ขบวนการศาสนายุคใหม่ ขบวนการสิ่งแวดล้อมและขบวนการต่อต้าน
โลกาภิวัตน์ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค
ประชาชนในยุคโลกาภิวัฒน์หรือท่ีเรียกว่าการเมืองแบบหลังสมัยใหม่ 7 ความส าคัญของกระบวนการ
เหล่านี้ อยู่ที่การเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นแต่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันในระดับโลก ส่วนเป้าหมายของ
การเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อล้มหรือยึดอ านาจรัฐแต่เป็นการท้าทายในเชิงวาทะกรรมและระบบคิด โดย
ภาพรวมแล้ว ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการเมืองแบบเก่ากับการเมืองแบบใหม่สามารถประมวล
ได้ดังนี ้

ประการแรก  การเมืองแบบใหม่ไม่ศรัทธาในระบบการปกครองแบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ เพราะ
เห็นว่าไม่มีที่ว่าง หรือพ้ืนที่ให้กับประชาชนธรรมดาในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินในทาง
การเมืองอย่างมีนัยยะส าคัญ ฉะนั้น หัวใจของการทางการเมืองแบบใหม่ จึงอยู่ท่ีการสร้างการเมือง
แบบที่ให้ประชาชนธรรมดามีบทบาทอย่างแข็งขันในรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวมากกว่าการเมือง
แบบรัฐประชาชาติที่มุ่งเน้นการช่วงชิงอ านาจรัฐ (State Power)  

ประการที่สอง รูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ มิได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง
การเจริญเติบโตทางเศ รษฐกิจและความม่ันคงในระดับชาติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการค้ าชูระบบ
การเมืองเก่า ซึ่งส่งผลต่อการท าลาย ช่วงชิงฐานทรัพยากรไปเพ่ือสร้างการเติบโตทางเศ รษฐกิจและ
ภาคอุสาหกรรม หรือการท าสงครามภายใต้ข้ออ้างความม่ันคง ของประเทศ โดยไม่สนใจผลกระทบที่
ท้องถิ่น ชุมชน สังคมได้รับผลและเผชิญความเจ็บปวด ในทางกลับกันขบวนการดังกล่าว ได้ให้ความ
                                                           
7ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ ,(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544) หน้า 
150-155 
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สนใจการเมืองที่กว้างไกลกว่าพรมแดนรัฐชาติและอ านาจอธิปไตย เป็นการเมืองที่มีโลกทัศน์ในระดับ
โลกแต่เคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นหรือในระดับย่อย โดยการเชื่อมโยงปัญหาในระดับย่อย ท้องถ่ิน เพ่ือ
ไปสัมพันธ์ในระดับโลก “ Think globally act locally” 

 ประการที่สาม กลุ่มคนที่สนับสนุนหรือเป็นฐานให้กับการเคลื่อนไหวแบบใหม่ได้แก่กลุ่มท่ี
เรียกขานจากวงวิชาการว่า เป็น ชนชั้นกลางใหม่ ( The new middle class) ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ที่
การศึกษาสูง มีอาชีพการงาน รายได้ดี คนชั้นกลางใหม่นี้ ไม่พอใจกับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ าลง เช่นการ
จลาจลสาธารณะ น้ า ป่า อย่างไรก็ตามชนชั้นกลางใหม่ อาจไม่มีบทบาทเป็นหัวหอกในการน าเหมือน
ชนชั้นกลางเก่า แต่ได้เข้าไปในลักษณะความร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆ  

ประการที่สี่ รูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ในวิธีการเคลื่อนไหวต่อสู้ มิใช่
การเรียกร้องบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่คับแคบและเฉพาะกลุ่มตนเองแต่เคลื่อนไหวเรียกร้องบน
ปัญหาที่หลากหลายและกว้างไกล ยิ่งไปกว่านั้นยุทธวิธีมิใช่การประนีประนอมต่อรองหรือการประสาน
ผลประโยชน์แต่เลือกใช้วิธีเผชิญหน้า ปะทะหรือแตกหัก ดังจะเห็นได้จากภาษาท่ีใช้เช่น หยุดการสร้าง
เขื่อน เลิกเอารัดเอาเปรียบสตรี เลิกสร้างอาวุธนิวเคลียร์ มุ่งมากูเผา เป็นต้น  
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