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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยเรื่อง “พลวัตของยุทธวิธีการตอสูของขบวนการทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการ
ตอสูเพ่ือสิทธิในท่ีดิน  จังหวัดลําพูน”  มีวัตถุประสงคประการแรกเพ่ือศึกษาลักษณะ รูปแบบ
ยุทธวิธีเคลื่อนไหวของขบวนการในชวงป พ.ศ.2536-2545   ประการท่ีสองเพ่ือศึกษาเง่ือนไขและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดและการพัฒนายุทธวิธีของขบวนการฯ 

ผลการศึกษาพบวา พลวัตของยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการตอสูเพ่ือสิทธิในท่ีดิน 
จังหวัดลําพูน จากการประทวงมาสูการเคลื่อนไหวขัดขวางทาทายระบบ (disruptive tactic) โดยใช
ยุทธวิธีบุกยึดท่ีดิน โดยมีการจัดต้ังกลุมแนวรวมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.) และการจัดต้ังสหพันธ
เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และความสําเร็จของการบุกยึดท่ีดินของชาวบานบานศรีเต้ีย เปน
เง่ือนไขสําคัญที่ทําใหการบุกยึดท่ีดินของนายทุนถูกกําหนดใหเปนยุทธวิธีของขบวนการฯ ในการ
เจรจาตอรองกับรัฐบาล  

นอกจากน้ี พบวา เง่ือนไขท่ีทําใหการบุกยึดท่ีดินถูกปราบปรามและควบคุมไดจากฝายตรง
ขามสามารถแบงไดเปนเง่ือนไขภายในและเงื่อนไขภายนอกขบวนการฯ  โดยเง่ือนไขภายใน
ประกอบดวย โครงสรางการตัดสินใจ ภาวะผูนํา ขอจํากัดของกระบวนการเรียนรูภายในสําหรับ
การพัฒนาจิตสํานึก การสรางความเปนปกแผนและสรางความยึดม่ันผูกพันของสมาชิก ความจํากัด
กลุมของพันธมิตร และการขาดพื้นท่ีและตําแหนงแหงท่ีในสังคมประชา ปจจัยเหลาน้ีเปนขอจํากัด
สําคัญที่ทําใหพลังการตอรองกดดันของยุทธวิธีลดลงหลังการถูกการปราบปราม สวนเง่ือนไข
ภายนอกขบวนการฯคือ โครงสรางโอกาสทางการเมืองท่ีเปดสําหรับการเคลื่อนไหวทาทายดวย
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ยุทธวิธีบุกยึดท่ีดิน เมื่อรัฐบาลไมมีความม่ันคงทางการเมือง และโครงสรางโอกาสทางการเมืองที่
ปด เมื่อรัฐบาลมีความม่ันคงทางการเมือง ซึ่งไดนําไปสูการควบคุมปราบปรามการเคลื่อนไหวทา
ทายดวยยุทธวิธีบุกยึดท่ีดินอยางรุนแรง 

********************************* 

Abstract 
 

This research is to examine the dynamics of social movement : The case of 
the land rights movement in Lumphum province. It firstly attempts to analyze the 
characteristics of movement’s tactics during the period of 1983-2002. Secondly, it 
studies the conditions and factors influencing the decision making and the 
development of the movement tactics. 

The research argues that the dynamic of the land rights movement moved 
from mass demonstration strategy to the disruptive tactic of the land occupation. 
The development of the movement organization like the Northern Farmers Alliance 
(Nor Kor Nor), and Northern Farmers Federation (Sor Kor Nor)  and the successful 

of land occupation in Sri Tea village in 1997 became the most crucial conditions 
enforcing the movement deploying the private land occupation as the movement 
major tactic in negotiating with government. 

The main factors lead to defeat and control from state and counter-
movement consist of the internal and external factors. The internal factors consist 
of the structure of decision making process, leadership, intra-organizational 
learning process, in raising insurgent consciousness, solidarity and commitment, 
the limited coalition alliance, and the political space in the civil society. Theses 
condition constrained and decreased the power of the disruptive tactics. According 
to the external factors the weak and instable political situation provided the 
political opportunity structure for the occupation tactic for the movement. On the 
other hand, the strong and stable political condition led to the state’s suppressive 
control over the land occupation tactic. 
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