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กุญแจสามประการของการต่อต้านด้วยสันติวธีิ: เอกภาพ การวางแผน และวินัย 

ฮาร์ดี ้เมอร์ร่ีแมน เขียน  

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 

ขบวนการสนัติวิธีทัว่โลกจะส าเร็จหรือล้มเหลวขึน้อยูก่บัคุณสมบตัิสามประการ ได้แก่ เอกภาพ การวางแผน และวินยั 

เกี่ยวกับผู้เขียน 

ฮาร์ดี ้เมอร์ร่ีแมน เป็นอดีตผู้ อ านวยการโครงการและงานวิจัยของศูนย์ความขัดแย้งไร้ความรุนแรงนานาชาติ   

(ICNC) เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือเร่ือง “Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century 

Potential” ซึ่งเขียนโดยยีน ชาร์ป และร่วมเขียนหนงัสือเร่ือง “A Guide to Effective Nonviolent Struggle” 

อะไรท าให้การต่อต้านด้วยสันติวิธีมีประสทิธิภาพ ? 

ถ้าเราเห็นตรงกนัอยูแ่ล้วว่าในโลกการเมอืงนัน้ “อ านาจเป็นสิ่งที่ไมม่ใีครให้ แต่เป็นส่ิงท่ีต้องชิงมาเสมอ” ข้อสรุปท่ี

หนีไมพ้่นก็คือขบวนการสันติวิธีท่ียิง่ใหญ่ในอดีตประสบความส าเร็จเพราะกลุ่มเคล่ือนไหวเหล่านัน้กมุอ านาจได้มากกว่า

ฝ่ายตรงข้าม 

ข้อสรุปท่ีว่านีข้ัดแย้งกับสมมติฐานท่ีว่าอ านาจนัน้มาจากการควบคมุทรัพยากรวตัถแุละขีดความสามารถในการ

ใช้ความรุนแรง ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เกิดการตัง้ค าถามต่อสมมติฐานดังกล่าวโดยตรงด้วย ถ้าสมมติฐานที่ว่านีถ้กูทัง้หมด 

ขบวนการสันติวิธีไม่มีวันสู้ชนะฝ่ายตรงข้ามท่ีอาวุธดีกว่าและทรัพยากรมากกว่าได้เป็นแน่  อยา่งไรก็ตาม ประวัติศาสตร์

กลับเผยให้เห็นล าดับเหตุการณ์ของการต่อสู้ ด้วยสันติวิธีท่ีประสบความส าเร็จจ านวนมาก  ย้อนกลับไปกว่าศตวรรษ 

ขบวนการต่าง ๆ เหล่านีม้ีเป้าหมายและผู้ แสดงหลักท่ีหลากหลายมากเทียบเท่ากับมนุษยชาติด้วยตัวมนัเองเลยทีเดียว 

ยกตวัอยา่งเช่น:  

- ในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และ 1940 ชาวอนิเดียได้รับชยัชนะเป็นอิสรภาพด้วยการใช้วิธีไมใ่ห้ความร่วมมือในระดบั

มวลชน (คว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ คว ่าบาตรโรงเรียน ประท้วงหยดุงาน ไมจ่่ายเงินภาษี อารยะขดัขืน และการขอ

ลาออก) วิธีนีเ้ป็นการข่มขู่ว่าจะท าให้อินเดียปกครองไม่ได้ จนสุดท้ายสามารถกดดนัให้จักรวรรดิองักฤษถอนตวั

ออกไปในท่ีสดุ    

- ช่วงระหว่างทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 ขบวนการสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาได้รับสิทธิความเท่าเทียมจาก

การต่อสู้ โดยไมใ่ช้ความรุนแรง เช่น การนัดกันเลิกใช้รถโดยสารมอนโกเมอรี และการบุกเข้าไปนัง่ในร้านอาหาร

กลางวนัของเมืองแนชวิลล์ซึ่งเป็นการโจมตีจดุอ่อนของระบบแบง่แยกสีผิวที่ถกูท าให้กลายเป็นสถาบนัและเรียก

เสียงผู้สนบัสนนุจากคนทัว่ทัง้ประเทศ  



 

 

- ช่วงปี 1965 -1970 สหภาพคนงานชาวนารวมพลัง (the United Farm Workers) เร่ิมเติบโตขึน้จากการเป็น

องค์กรท้องถ่ินท่ีไม่มีเงินสนบัสนุนจนได้รับความสนใจจากคนทัง้ประเทศจากการคว ่าบาตรและประท้วงหยดุงาน

เพ่ือสู้กบักลุ่มธุรกิจไร่องุ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียจนประสบความส าเร็จ 

- ปี 1986 ประเทศฟิลิปปินส์ นกักิจกรรมได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ ท่ีหนัมาต่อต้านกองทัพ เพ่ือดึงประชาชนหลายล้าน

คนออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านระบอบเผด็จการภายใต้การปกครองของเฟอร์ดินาน มาร์กอสซึ่งได้รับการ

หนนุหลังจากสหรัฐอเมริกา ทางเลือกของมาร์กอสหมดลงอยา่งรวดเร็วหลังเกิดการลุกฮือโดยสันติวิธี  เขาจึง

ตดัสินใจหนีออกนอกประเทศ 

- ในปี 1988 ชาวชิลีเอาชนะความกลัวท่ีระบอบเผด็จการโหดร้ายของออกุสโต ปิโนเชสร้างขึน้ และเร่ิมรณรงค์

ประท้วงเพ่ือต่อต้านผู้น าเผด็จการ การท าเช่นนีท้ าให้เสียงสนับสนุนปิโนเช ลดน้อยลงถึงขนาดท่ีสมาชกิของกลุ่ม

เผด็จการทหารก็ไมส่นบัสนนุเขาในช่วงขีดสดุของวิกฤติการณ์ จนเขาถกูขบัไล่ลงจากอ านาจในท่ีสดุ 

- ช่วงปี 1980-1989 ชาวโปแลนด์จัดตัง้สหภาพแรงงานอิสระขึน้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโซลิดาริตี  ้

(Solidarity) และทวงคืนประเทศจากสหภาพโซเวียตได้ส าเร็จ 

-  ในปี 1989 การประท้วงและการนัดหยดุงานท่ีต่อมาเรียกขานกันว่าการปฏิวัติก ามะหย่ี (Velvet Revolution) 

น าไปสู่การเปล่ียนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศเชคโกสโลวาเกีย การกระท าในลักษณะเดียวกัน

น าไปสู่การเปล่ียนผ่านโดยสันติในเยอรมนีตะวนัออก และกลุ่มประเทศลตัเวีย ลิทวัเนีย และเอสโตเนียในปี 1991 

-  การประท้วงหยดุงาน อารยะขัดขืน และการคว ่าบาตรจากภายนอก ซึ่งเร่ิมขึน้ในทศวรรษท่ี 1980 มีบทบาท

ส าคญัต่อการยตุิระบบแบง่แยกสีผิวในประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงต้นของทศวรรษท่ี 1990 

- ในทศวรรษต่อมา ชาวเซิร์บ (2000) จอร์เจีย (2003) และยเูครน (2004) ยตุิเผด็จการอัตตาธิปไตย ด้วยการดึง

พลงัประชาชนออกมาเพ่ือยบัยัง้และต่อต้านผลการเลือกตัง้ท่ีฉ้อโกง  

-  ในปี 2005 ชาวเลบานอนใช้การประท้วงสันตวิิธีมวลชนเพ่ือท าให้ประเทศของตวัเองหลดุพ้นจากการยดึครองของ

ทหารซีเรีย 

-  ในปี 2006 ชาวเนปาลใช้การขดัขืนระดบัมวลชนเพื่อบีบให้มีการฟืน้ฟไูปสู่การปกครองโดยพลเรือนได้ส าเร็จ  

- ตัง้แต่ปี 2007-2009 ท่ามกลางการจลาจลรุนแรงและการปกครองโดยทหาร กลุ่มทนายความ ภาคประชาสงัคม 

และพลเมืองสามญัชนชาวปากีสถานได้ผลักดนัให้มีการฟืน้ฟตูลุาการอิสระและยกเลิกกฏหมายสภาวะฉุกเฉินได้

ส าเร็จ 

 



 

 

ถ้าประชาชนไม่ยนิยอม ผู้ปกครองก็อยู่ไม่ได้ 

ขบวนการต่อต้านด้วยสันติวิธีเหล่านีแ้ละที่อ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจความรู้มลูฐานเก่ียวกบั

อ านาจ กล่าวคือ ระบบ องค์กร และสถาบนัเกือบทัง้หมดในสงัคมอยูไ่ด้เพราะการให้ความยนิยอม ความร่วมมือ และความ

เช่ือฟังของสมาชิกที่เป็นสามัญชนจ านวนมาก ดังนัน้ ถ้าประชาชนเลือกถอนความยินยอมและความร่วมมืออย่างเป็

นระบบและมียุทธศาสตร์ พวกเขาก็สามารถกุมอ านาจเชิงบีบบังคับได้ เม่ือประชาชนไม่ยินยอม ประธานาธิบดี 

นายกเทศมนตรี ซีอีโอ นายพล และ "ผู้ ถืออ านาจ" อ่ืน ๆ ก็ปกครองโดยใช้อ านาจอยา่งไร้การตรวจสอบไมไ่ด้อีกต่อไป  

กลยทุธ์ไร้ความรุนแรง เช่น การนัดหยดุงาน การคว ่าบาตร การประท้วงมวลชน อารยะขัดขืน การจัดตัง้สถาบนั

คู่ขนาน และปฏิบตัิการสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่จริงอีกไม่รู้ก่ีร้อยวิธี เป็นเคร่ืองมือที่ถกูน ามาใช้ถอนความยินยอมและกมุอ านาจ

เชิงบีบบงัคบัดงักล่าว เคร่ืองมอืเหล่านีไ้มไ่ด้ถกูหยบิน ามาใช้ด้วยเหตผุลทางศีลธรรม แต่ด้วยเหตผุลในทางปฏิบตัิ บางคนท่ี

เลือกใช้ปฏิบตัิการสันติวิธีเคยเห็นยทุธศาสตร์แบบเดียวกันได้ผลในประเทศอ่ืน ๆ หรือไมเ่ช่นนัน้ก็ในประวตัิศาสตร์ของ

ประเทศตนเองแล้ว พวกเขาจึงตระหนกัว่าการต่อต้านประเภทนีมี้โอกาสส าเร็จมากท่ีสดุในบรรดาทางเลือกทัง้หมดท่ีมีอยู่ 

ทักษะและเงื่อนไข 

อยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางชัยชนะต่าง ๆ ของขบวนการสันติวิธีท่ีสร้างแรงบนัดาลใจเหล่านี ้ในประวัติศาสตร์และ

โลกร่วมสมยัก็มีตัวอย่างของขบวนการท่ีล้มเหลวหรือยงัไมไ่ด้ข้อสรุปเช่นกนั สายตาชาวโลกได้เห็นการปฏิวัติไร้ความ

รุนแรงในโปแลนด์และเชคโกสโลวาเกียในปีเดียวกับท่ีมีการสังหารหมูใ่นจตรัุสเทียนอันเหมิน ประชาชนจ านวนมากใช้กล

ยทุธ์สันติวิธีในพม่า ซิมบับเว อียิปต์และอิหร่านในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา แต่เป้าหมายของขบวนการเหล่านัน้ยงัไม่ประสบ

ผลส าเร็จ การต่อต้านด้วยสันติวิธีเป็นส่วนผสมท่ีขาดไม่ได้ของความส าเร็จในการต่อสู้ เพ่ือสิทธิในการปกครองตนเองของ

ติมอร์ตะวนัออก แต่ในขณะท่ีวิธีการนีช้่วยขับเคล่ือนขบวนการประชาชนให้ต่อต้านผู้ยึดครองในท่ีอื่น ๆ แต่ในปาเลสไตน์ 

ปาปัวตะวนัตก ซาฮาราตะวนัตก และทเิบต การต่อสู้ เหล่านีก้ลบัยงัไมไ่ด้ข้อสรุป  

ความแตกต่างระหว่างกรณีเหล่านีก้บักรณีอ่ืน ๆ คืออะไร? 

ปัจจัยท่ีท าให้การเคล่ือนไหวเหล่านีแ้ละอื่น ๆ ประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวเป็นสิ่งท่ีคนมีเหตุผลและได้รับ

ข้อมลูครบถ้วนรอบด้านสามารถเห็นต่างกันได้ แต่ละสถานการณ์มีความซบัซ้อนมาก ส่งผลให้การระบสุาเหตุและผลลัพธ์

โดยตรง แม้จะพยายามอยา่งดีที่สดุแล้วก็ยงัเป็นเร่ืองยาก ข้อเสนอท่ีผู้ เขียนได้ยนิบ่อยท่ีสดุจากนกัวิชาการ นกัข่าว และคน

อ่ืน ๆ คือ แนวโน้มและผลลัพธ์ของขบวนการสันติวิธีส่วนใหญ่ถกูก าหนดจากปัจจยัส าคัญ ได้แก่ โครงสร้าง เง่ือนไข และ

สถานการณ์จ าเพาะอนัเป็นบริบทท่ีขบวนการปฏิบติัการอยู ่ 

ตัวอย่างเช่น มีคนเสนอว่าขบวนการสันติวิธีจะประสบความส าเร็จเฉพาะในประเทศท่ีผู้ กดข่ีไม่ประสงค์จะใช้

ก าลงัเท่านัน้ คนอื่น ๆ เสนอว่าปัจจยัเศรษฐกิจบางประการ (อนัได้แก่ อดุมการณ์เศรษฐกิจ ระดบัรายได้ การกระจายความ

มัง่คัง่ และการมีอยูข่องชนชัน้กลาง) และระดบัการศึกษามีความส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จของการเคล่ือนไหว แต่ก็มีคนอ่ืน 



 

 

ๆ ท่ีเสนอเช่นกนัว่าบทบาทของประเทศมหาอ านาจและผู้ มีอ านาจน าในภูมภิาคเป็นตวัก าหนดผลลพัธ์ของการเคล่ือนไหวท่ี

ส าคญักว่าตวัแปรอื่น ๆ คน ๆ หน่ึงสามารถอ้างถึงโครงสร้างและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ได้อีกมาก ไมว่่าจะเป็นความหลากหลายทาง

ชาติพนัธุ์  ประวัติศาสตร์การเมืองและวฒันธรรม ขนาดประชากร หรือภูมศิาสตร์ และแน่นอนว่าเง่ือนไขหลาย ๆ อยา่งใน

จ านวนเหล่านีส้ามารถส่งอิทธิพลต่อวิถีของการเคลื่อนไหวหนึง่ ๆ ได้จริง  

คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอว่าด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างและเงื่อนไขเหล่านี  ้แต่เช่ือว่าความส าเร็จของ

การเคล่ือนไหวสันติวิธีมาจากทักษะการต่อสู้ ของขบวนการในสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือปัจจยัท่ีนักวิชาการเรียกว่า 

"ความสามารถกระท าการ" ทกัษะและความสามารถกระท าการหมายถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ขบวนการเคล่ือนไหวสามารถ

ควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นยทุธศาสตร์ท่ีเลือกใช้ ภาษาท่ีเอาไว้ใช้สร้างและรักษาเสียงสนับสนุนจากประชาชน วิธีการสร้าง

แนวร่วม แนวทางและพืน้ท่ีซึ่งเอาไว้โจมตีฝ่ายตรงข้าม และการตดัสินใจเร่ืองอ่ืน ๆ อีกนบัไมถ้่วนท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้าน

ด้วยสนัติวิธี  

ในมมุมองของผู้ เขียน ปัจจยัเชิงทกัษะเหล่านีย้งัได้รับการให้ความส าคญัน้อยเกินไปอยา่งมีนยัส าคญั ไมเ่ช่นนัน้ก็

ถกูมองข้ามจากผู้ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องหรือวิเคราะห์เก่ียวกบัขบวนการเคลื่อนไหวสนัติวิธี การอภิปรายว่าท าไมจึงเป็นเช่นนีอ้ยู่

นอกขอบเขตของบทความนี ้แต่เหตผุลอยา่งหนึง่อาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนยงัไมเ่ช่ือ หรือไมก่็ยงัไมเ่ข้าใจสมมติฐานเก่ียวกบั

ฐานพลงัของปฏิบตัิการไร้ความรุนแรง ท่ีชีว้่าเราสามารถดึงอ านาจจากศตัรูท่ีกดข่ีและแข็งแกร่งมาอยู่ในมือขบวนการพลัง

ประชาชนได้ด้วยการปรับย้ายพฤติกรรมรวมหมู ่แทนท่ีจะเช่ือเช่นนี ้พวกเขาเช่ือว่าความส าเร็จของขบวนการสนัติวิธีเกิดขึน้

ได้ จ าเป็นต้องมีปัจจยัจากภายนอก หรือไมก่ต้็องมีสถานการณ์พิเศษบางประการ 

อยา่งไรก็ตาม เราสามารถยอมรับบทบาทของโครงสร้างและเง่ือนไขท่ีส่งอิทธิพลต่อแนวโน้มและผลลัพธ์ของ

ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงได้ พร้อมกับท่ีไม่ละเลยความส าคัญของความสามารถกระท าการและทักษะ ท่ีจริงแล้ว 

ความสามารถกระท าการและทักษะสร้างความแตกต่างได้จริง ๆ และในบางกรณีก็ท าให้ขบวนการเคล่ือนไหวสามารถ

เอาชนะ ตีล้อม และแปรสภาพท่ีเลวร้ายให้ดีขึน้ได้  

ในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น วิชาธุรกิจและวิชาทหาร เป็นท่ีรับรู้กันอย่างแพร่หลายว่าทกัษะและความ

สามารถกระท าการเป็นสิ่งท่ีส าคญั และบางทีก็ส าคญัเป็นอนัดบัหนึง่ มีอะไรหรือท่ีจะท าให้ปฏิบติัการไร้ความรุนแรงไมเ่หมื

อนกับกรณีเหล่านี ้นายพลของกองทัพและซีอีโอของบริษัทคงกลัน้ข าไม่อยู่ถ้ามีคนมาบอกพวกเขาว่ายุทธศาสตร์มี

ความส าคัญเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดจากความพยายามของพวกเขา ต าราพิชยัยทุธ์ซึ่งเป็นงานชิน้คลาสสิกของ

ซุนจ่ือคงไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนัก ถ้าผู้คนคิดว่าผลลัพธ์ของการชิงชยัและการปฏิสมัพันธ์เชิงพิพาทถกูก าหนดจากเง่ือนไขทาง

วตัถอุยา่งไมมี่วนัเปล่ียนได้ 

กลับมาสู่ค าถามหลักของบทความนี ้กล่าวคือ อะไรท่ีท าให้การเคล่ือนไหวด้วยสันติวิธีมีประสิทธิภาพ เรา

สามารถเร่ิมหาค าตอบได้ด้วยการดูไปที่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และวิธีปฏิบัติที่ดีท่ี สุด โดยดึงข้อมูลจากขบวนการ

เคลื่อนไหวที่ยิง่ใหญ่ในประวตัิศาสตร์ มีปัจจยัเชิงความสามารถกระท าการและทักษะต่าง ๆ หลากหลายมากที่สามารถส่ง



 

 

อิทธิพลต่อผลลพัธ์ของการเคลื่อนไหวได้ แต่ (เพ่ือความเรียบง่าย) ถ้าเรากลั่นกรองออกมาให้เหลือเพียงแก่นไม่ก่ีประการ 

จะพบว่าคุณลกัษณะท่ีเป็นกญุแจความส าเร็จของขบวนการสันติวิธีมีอยู่สามข้อด้วยกนั ได้แก่ เอกภาพ การวางแผน และ

วินยัในการไมใ่ช้ความรุนแรง 

เอกภาพ การวางแผน และวินัย 

 มองดูทีแรก ความส าคัญของคุณลกัษณะเหล่านีก้็ชดัเจนในตวัมนัเองอยู่แล้ว แต่กระนัน้ คนท่ีมองขบวนการโดย

เน้นระดับกลยุทธ์และรายละเอียดเป็นหลัก ก็ยังมองข้ามความลึกซึง้และนัยยะส าคัญยิ่งของคุณลักษณะเหล่านีไ้ป 

คณุลกัษณะแต่ละประการเหล่านีจ้ึงควรได้รับการขยายความ  

 เอกภาพ นัน้ส าคญัเพราะการเคลื่อนไหวด้วยสนัติวิธีมีพละก าลงัขึน้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคส่วน

ท่ีหลากหลายของสังคม  พูดง่าย ๆ ก็คือ ตัวเลขนัน้มีความส าคัญ ยิ่งขบวนการมีประชาชนสนับสนุนมากขึน้เท่าไหร่ การ

เคล่ือนไหวก็ยิ่งชอบธรรม มีอ านาจ และมีขุมก าลังเชิงกลยทุธ์มากขึน้เท่านัน้ ขบวนการที่ประสบความส าเร็จจึงเข้าหาคน

กลุ่มใหม่ ๆ ในสังคมอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชายและผู้หญิง เยาวชน ผู้ ใหญ่และผู้สูงอาย ุคนเมืองและคนชนบท คน

กลุ่มน้อย สมาชิกของสถาบนัศาสนา ชาวนา แรงงาน นกัธุรกิจ และผู้ เชี่ยวชาญ คนรวย ชนชัน้กลาง และชนชัน้ล่าง ต ารวจ 

ทหาร และสมาชิกของตลุาการ รวมไปถึง กลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 

 ขบวนการท่ีประสบความส าเร็จยงัเข้าหาผู้สนบัสนนุของฝ่ายตรงข้ามอยา่งต่อเนื่องด้วย เพราะขบวนการเหล่านัน้

เข้าใจดีว่าหนึ่งในจดุแข็งของการต่อต้านด้วยสันติวิธีท่ีต่อเนื่องเพื่อท าให้วิสัยทัศน์ท่ีรวมผู้คนเข้าด้วยกันเป็นความจริง คือ 

ความสามารถในการก่อให้เกิดการย้ายฝ่ายและแปรพกัตร์ในฝ่ังของศตัรู ตวัอยา่งเช่น ขบวนการต่อต้านการเหยียดสีผิวใน

ประเทศแอฟริกาใต้ได้ใช้การขัดขวางด้วยพลเมืองร่วมกับการเรียกร้องให้ประเทศเกิดความสมานฉันท์  ท าให้สามารถ

รวบรวมเสียงสนับสนุนและสร้างเอกภาพจนน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงได้ แม้แต่กับกลุ่มคนผิวขาวท่ีเคยสนบัสนนุระบบ

เหยียดสีผิวมาก่อน  

 ผู้ มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวด้วยสนัติวธีิต้องตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเต็มไปด้วยสลบัซบัซ้อน เพ่ือควบคมุทศิและ

แนวทางของขบวนการ การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์มีความส าคัญอย่างมากในกระบวนการนี ้ไม่ว่าเป้าหมายของเราจะดี

อยา่งไร และไมว่่าฝ่ายตรงข้ามจะท าอะไรท่ีเลวร้ายจนหาเหตผุลมาอ้างไมไ่ด้อยา่งไรก็ตาม เราไมส่ามารถเอาชนะการกดข่ี

ได้ด้วยปฏิบตัิการต่อต้านท่ีเกิดขึน้เองและปราศจากการวางแผน แม้ว่าปฏิบตัิการดงักล่าวจะท าออกมาได้ดีก็ตาม ตรงกัน

ข้าม ขบวนการจะมีแรงดึงได้เม่ือพวกเขาสามารถวางแผนได้ว่าจะบริหารจัดการปฏิบตัิการต่อต้านด้วยสันติวิธีอย่างเป็น

ระบบได้อยา่งไร และจะท าอยา่งไรให้ประชาชนในสงัคมเข้าร่วมเพื่อบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้และโฟกสัไว้ 

 การตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์ใดและควรเรียงล าดับอย่า งไร การพัฒนาจุดยืนท่ีปลุกเร้าให้มุ่งไปสู่ความ

เปล่ียนแปลง โดยวางอยูบ่นแรงบนัดาลใจและความเจ็บแค้นของประชาชนที่ขบวนการมุง่เป็นผู้แทน การวางแผนว่าปัจเจก

บุคคลหรือกลุ่มใดท่ีควรเป็นเป้าของการใช้กลยทุธ์ การตัง้เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือท าให้ส าเร็จ 



 

 

และการสร้างช่องทางส่ือสารเพ่ือเจรจาและสร้างแนวร่วม เป็นเพียงประเด็นบางประการท่ีขบวนการสนัติวธีิจะต้องคิดวาง

ยทุธศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ การจะท าเช่นนีไ้ด้จ าเป็นต้องวิเคราะห์บริบทสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการต่อสู้สันติวิธีขึน้ใน

ภาพรวม เพ่ือการวางแผนแล้ว ขบวนการท่ีมีประสิทธิภาพต้องเก็บข้อมลู ฟังเสียงคนรากหญ้า วิเคราะห์ตนเอง ฝ่ายศัตรู 

และกลุ่มบุคคลท่ีสามซึ่งไมผ่กูมดักบัฝ่ายใด โดยต้องท าเช่นนีอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดห้วงเวลาของความขดัแย้ง  

 ประการสุดท้าย ยทุธศาสตร์จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือได้รับการลงมือปฏิบตัิอยา่งมีวินยัเท่านัน้ ความเส่ียงที่

ใหญ่หลวงท่ีสุดเมื่อวินัยล้มเหลวในขบวนการสันติวิธีก็คือเวลาท่ีสมาชิกบางคนใช้ความรุนแรง  ดังนัน้ วินัยในการไม่ใช้

ความรุนแรง ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของประชาชนในการควบคมุตัวเองไมใ่ห้ใช้ความรุนแรง แม้ว่าจะโดนยแุหย่กต็าม 

มกัจะได้รับการเน้นย า้บ่อยครัง้ในหมูผู่้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว ท่ีเป็นเช่นนี ้เพราะมีเหตุผลในเชิงปฏิบตัิอยู่ เหตคุวาม

รุนแรงที่เกิดจากสมาชิกอาจบัน่ทอนความชอบธรรมของขบวนการได้อยา่งมหาศาล อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามใช้

เป็นข้ออ้างในการปราบปราม ยิง่กว่านัน้ ขบวนการท่ีไมใ่ช้ความรุนแรงอยา่งเสมอต้นเสมอปลายยงัมีโอกาสโน้มน้าวกลุ่มท่ี

มีศกัยภาพเป็นพนัธมติร (รวมกระทัง่ผู้สนบัสนนุของฝ่ายศตัรู) ให้เข้ามาเป็นพวกมากขึน้ด้วยตลอดห้วงเวลาของการต่อสู้    

 การส ารวจคุณลักษณะเหล่านีอ้ย่างเต็มรูปแบบอาจจะต้องใช้เนือ้ท่ีขนาดหนังสือหลายเล่มเลยทีเดียว และวิชา

ปฏิบัติการสันติวิธีนัน้ก็ควรและก าลังได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบยิ่งขึน้  แต่ละขบวนการใหมท่ี่เกิดขึน้ช่วยเสริมองค์

ความรู้ และน าไปสู่ความเข้าใจมวลรวมเก่ียวกับปรากฏการณ์มากขึน้  แต่กระนัน้ในศาสตร์และศิลป์ของปฏิบตัิการทาง

สงัคมและการเมืองรูปแบบนีก้็ยงัมีเร่ืองให้ต้องศึกษาและพฒันาอีกมาก  

 แต่คุณสมบัติทัง้สามประการ อันได้แก่ เอกภาพ การวางแผน และวินัย ถือเป็นสัจธรรมเหนือกาลเวลา และ

เน่ืองจากเป็นเช่นนี ้คุณสมบตัิเหล่านีจ้ึงเป็นกรอบทั่วไปท่ีสมาชิกและผู้สนบัสนนุขบวนการ รวมไปถึง ผู้ที่รายงานข่าวและ

ศึกษาขบวนการเคล่ือนไหว เอาไว้ใช้ประเมนิสถานะของการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวมีเอกภาพหรือไม่ มีการวางแผน

หรือไม ่และมีวินยัหรือไม ่การกระท าท่ีใช้หลกัการทัง้สามนีใ้นปฏิบตัิการสนัติวิธีนัน้ได้จดุประกายให้เห็นทางไปสู่โลกท่ีสันติ

และยตุิธรรมขึน้แล้ว และอนาคตจะถกูก าหนดด้วยผู้ ท่ีท าเช่นนัน้ต่อไป   

[1] เพ่ือวัตถุประสงค์ของบทความนี ้ผู้ เขียนนิยามว่าขบวนการเคล่ือนไหวท่ี “ประสบความส าเร็จ” คือ กลุ่มที่บรรลุ

เป้าประสงค์ท่ีตนตัง้ไว้ได้ และขบวนการเคล่ือนไหวท่ี “ล้มเหลว” คือ กลุ่มที่ไมส่ามารถบรรลเุป้าประสงค์ท่ีตนตัง้ไว้ได้ การ

นิยามเช่นนีมี้องค์ประกอบด้านเวลาเช่นกนั ขบวนการหนึง่ท่ีประสบความส าเร็จอาจบรรลุเปา้ประสงค์ของตนไปแล้ว (เช่น 

ขบวนการปฏิวัติสีส้มในยเูครนในปี 2004)  แต่ความท้าทายที่บัน่ทอนความส าเร็จของขบวนการในปีต่อ ๆ มาอาจท าให้

ขบวนการถอยหลังไปอยูท่ี่เดิมได้ (ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักรณียเูครน โปรดดูบทความเร่ือง “The Struggle after 

People Power Wins” ของ Olena Tregub และ Oksana Shulyar ได้ใน openDemocracy วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2010) 

ในทางกลับกัน ขบวนการท่ีล้มเหลวในการบรรลุเป้าประสงค์ของตน (เช่น ขบวนการเพื่อประชาธิปไตยของจีนในปี 1989) 

อาจสร้างผลข้างเคียงในปีต่อ ๆ มาและส่งผลเชิงสร้างสรรค์ต่อเป้าหมายของขบวนการได้เช่นกนั (ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม

เก่ียวกับกรณีจีน โปรดดูบทความเร่ือง “Repression’s Paradox in China” ของ Lester Kurtz ได้ใน openDemocracy 



 

 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2010 ได้เช่นกัน) แม้ผลท่ีตามมาเหล่านีจ้ะไม่ได้ช่วยเปล่ียนให้ขบวนการหนึ่ง ๆ กลายเป็น “ประสบ

ความส าเร็จ” หรือ “ประสบความล้มเหลว” เสมอไป แต่ผลท่ีตามมาเหล่านีก้็ทรงพลงัและควรได้รับการพิจารณาเป็นหัวข้อ

เอกเทศด้วยตวัมนัเอง  


	Checklist Tamil cover
	Trifecta of Civil Resistance Thai FINAL

