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บันทึกของผู้เขียน 
ผมเริ่มศึกษาและสนับสนุนปฏิบัติการไร้ความรุนแรงในช่วงปลายทศวรรษที่ 
1970 ความสนใจพิเศษของผมคือการออกแบบสังคมเพื่อส่งเสริมปฏิบัติการ
ไร้ความรุนแรงและทำให้กองทัพทหารต่าง ๆ กลายเป็นสิ่งหมดความจำเป็น 

หนึ่งในลักษณะที่น่าสนใจอย่างยิ่งของปฏิบัติการไร้ความรุนแรงคือ
เมื่อผู้ประท้วงโดยสันติถูกโจมตีอย่างโหดร้าย การกระทำเช่นนี้สามารถส่งผลให้
ผู้ประท้วงได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึนได้ ยีน ชาร์ป นักวิจัยผู้บุกเบิกสันติวิธีเรียก
สิ่งนี้ว่า “ยิวยิตสูทางการเมือง”0

1 ในกีฬายิวยิตส ูพละกำลังและการเคลื่อนไหว
ของฝ่ายตรงข้ามสามารถถูกนำมาเปลี่ยนเป็นภัยต่อฝ่ายตรงข้ามเองได้ ในทาง
เดียวกัน ผู้ประท้วงก็สามารถเปลี่ยนกำลังอันเหลือล้นของผู้โจมตีให้ย้อนกลับมา
เป็นภัยต่อผู ้โจมตีได้ ด้วยการยังคงไม่ใช้ความรุนแรงต่อไปจนได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มมากข้ึน  

ตัวอย่างของการต่อต้านความอยุติธรรมนั้นมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน 
เมื่อราวปี 2000 ผมเริ่มหันมาสนใจสถานการณ์ที่ไม่มีการต่อต้านมากนัก 
เพื่อนร่วมงานสองคน (เวนดี วาร์นีย์ และเอเดรียน วิกเกอร์ส) และผมได้สังเกต
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  โดยกองทัพของอินโดนีเซีย บางกรณีพบการ
ต่อต้านอย่างแข็งขัน เช่น การรุกรานเข้าไปในติมอร์ตะวันออก แต่ในกรณีอื่น ๆ 
กลับมีการต่อต้านน้อยจนน่าแปลกใจ ในปี 1965 กองทัพอินโดนีเซียเ ร่ิม
ปฏิบัติการเข่นฆ่าคร้ังใหญ่โดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ ซ่ึงเป็นปฏิบัติการที่
นักวิชาการหลายคนเห็นว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มีเหย่ือผู้รับเคราะห์ประมาณ 
800,000 คน แต่กลับมีการต่อต้านค่อนข้างน้อยภายในอินโดนีเซีย และที่น่า

 
1
Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (Boston: Porter Sargent, 1973). 
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แปลกใจกว่าก็คือแทบไม่มีความคับแค้นใจในต่างประเทศเลย นี่คือการนองเลือด
ที่รัฐบาลต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่าง ๆ เห็นดีเห็นงามด้วย1

2  
ผมเคยรู้เรื ่องยิวยิตสูทางการเมืองมาก่อนแล้ว เหยื่อการสังหาร

ในช่วงปี 1965-1966 ไม่ได้ลุกขึ้นต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงใด ๆ  เลย นี่
ทำให้ผมคิดว่าทำไมในบางกรณียิวยิตสูทางการเมืองถึงไม่เกิดขึ้น ผมเกิด
ความคิดขึ้นว่าผู้โจมตีอาจทำอะไรบางอย่างเพื่อต้านฤทธิ์ของยิวยิตสู ผมเร่ิม
พัฒนาความคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้กระทำผิดใช้เพื่อลดระดับความคับ
แค้นใจ เนื่องจากกรอบคิดที่ผมพัฒนาขึ ้นมีลักษณะบางอย่างที่ไม่พบอยู่ ใน
ยิวยิตสูทางการเมืองของชาร์ป ผมจึงเรียกผลกระทบเช่นนี้ว่า “การสะท้อน
กลับ”  

ช ่วงหนึ ่งทศวรรษมานี้ ผมนำทฤษฎีการสะท ้อนกลับมาใช ้กับ
กรณีศึกษาจำนวนมาก โมเดลนี้ช่วยให้เราเข้าใจกรณีการสังหารหมู่ผู้ประท้วง
อย่างสันติต่าง ๆ  ได้ทันที เช่น ในติมอร์ตะวันออกและแอฟริกาใต้ ทฤษฎีนี้ยัง
สามารถนำมาปรับใช้กับความยุติธรรมอื่น ๆ นอกกรอบของปฏิบัติการไร้ความ
รุนแรงแบบปกติได้อีกด้วย เช่น การเซ็นเซอร์ การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้
ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การทารุณกรรม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ2์3  

คู่มือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการใช้ทฤษฎีการ
สะท้อนกลับ นี่คือคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการลุกข้ึนมาต่อสู้กับความอยุติธรรมและ
อยากคิดวางแผนอย่างระมัดระวังว่าควรดำเนินการอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   

 
2

Brian Martin, Wendy Varney, and Adrian Vickers, “Political Jiu-Jitsu against 

Indonesian Repression: Studying Lower-profile Nonviolent Resistance,” Pacifica 

Review, Vol. 13, 2001, pp. 143–156. 

3
สาํหรบับทความจาํนวนมาก โปรดดู “Backfire materials,” 

http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html 
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โมเดลทฤษฎีการสะท้อนกลับเป็นเพียงแนวทางเพื ่อการคิดในเชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เท่านั้น โมเดลนี้ไม่สามารถทดแทนการคิดได้ ผู้ที่จะสร้าง
ผลลัพธ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น [ของตัวเอง] และความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ไม่มีสูตรสำเร็จใดที่ใช้ได้ผลทุกที่ทกุเวลา 
สิ่งที่โมเดลหนึ่ง ๆ ช่วยได้มากที่สุดคือการคอยเตือนวา่ควรพิจารณาเร่ืองใดบ้าง  

ประเด็นสำคัญที่สุดจากโมเดลทฤษฎีนี้คือการคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ  
และพิจารณาว่าอีกฝ่ายมีแนวโน้มจะทำอะไร เมื่อพูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเร่ือง
ที่เห็นได้ชัดอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัตินักกิจกรรมมักทำเหมือนที่เคยทำมาเสมอ 
โดยคิดถึงแต่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการไปให้ถึงและสิ่งที่วางแผนว่าจะทำเป็นหลัก 
แต่ไม่คิดถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะทำอะไร 

บทที่ 1 เป็นการแนะนำให้รู้จักกับโมเดลการสะท้อนกลับ บทที่ 2 เป็น
การเล่าถึงวิธีการวิเคราะห์การสะท้อนกลับ: ทำอย่างไรถึงจะค้นพบและเข้าใจกล
ยุทธ์ที่ผู้กระทำผิดใช้เพื่อระงับความคับแค้นใจต่อความอยุติธรรม บทที่ 3 เป็น
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมปฏิบัติการ โดยพิจารณาว่าฝ่ายตรงข้าม
สามารถทำอะไรได้บ้าง บทที่ 4 เป็นการให้แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงมือ
ปฏิบัติการเมื่อเหตุอยุติธรรมกำลังเกิดข้ึน บทที่ 5 เป็นการตอบคำถามต่าง ๆ 
เก่ียวกับโมเดลทฤษฎีนี้ 

ผมใช้ตัวอย่างอยู่ประมาณสองสามกรณี เช่น การทุบตีโดยเจ้าหน้าที่
ตำรวจ คุณควรนึกยกตัวอย่างของตัวเองด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นต่าง 
ๆ ที่คุณมีความรู้เป็นอย่างดี จากนั้นลองวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ดู ทฤษฎีการ
สะท้อนกลับเป็นเพียงชุดเครื่องมือสำหรับการคิด ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่นำไปใช้ใน
ปฏิบัติการได้ทันที คุณจำเป็นต้องฝึกฝนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ฉะนั้น จงลอง
หาตัวอย่างด้วยตัวเอง คุณจะทำอย่างไรถ้าอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดในเมือง
ใกล้เคียง คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณค้นพบการทุจริตขนาดมหึมาของรัฐบาล บทที่ 
6 จะมีแบบฝึกหัดให้บางส่วน คุณสามารถพัฒนาแบบฝึกหัดของตัวเองได้
เช่นกัน  
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มีงานวิจัยจำนวนมากเก่ียวกับทักษะความเช่ียวชาญที่ช้ีให้เห็นว่าหาก
ต้องการเก่งในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง คุณต้องใช้เวลาอย่างมากไปกับการฝึกฝนส่วน
ที่ยากที่สุดของเร่ืองนั้น3

4 หากคุณอยากเป็นนักกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์เก่ง คุณ
จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากในการฝึกคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธศาสตร์ ทฤษฎี
การสะท้อนกลับสามารถเป็นเคร่ืองมือช่วยคุณได้ 

บนเว็บไซต์ของผม ผมได้ลงบทความที่ใช้ทฤษฎีนี้ไว้จำนวนมาก โปรด
ส่งต้นฉบับหรือลิงค์ให้ผมด้วยเพื่อขยายฐานข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎีนี4้ 5 ผมสนใจ
เป็นพิเศษในการเรียนรู้เก่ียวกับจุดอ่อนของโมเดลทฤษฎีนี้และวิธีการขยายโมเดล
ทฤษฎีนี้ไปสู่อาณาบริเวณใหม่ ๆ ซ่ึงอาจทำได้ด้วยการปรับแก้ตัวโมเดล หลายปี
มานี้ผมได้พัฒนาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้จนมันค่อย ๆ เปลี่ยนไปอย่างช้า ๆ ยัง
มีโอกาสสำหรับการปรับปรุงพัฒนาอีกมาก

 
4
หนังสือที่นําเสนองานวิจัยเก่ียวกับทักษะความเชี่ยวชาญ ได้แก่ Geoff Colvin, Talent is 

Overrated: What Really Separates World-class Performers from Everybody Else (New 

York: Penguin, 2010); Daniel Coyle, The Talent Code. Greatness Isn’t Born. It’s Grown. 

Here’s How (New York: Bantam, 2009); David Shenk, The Genius in All of Us: Why 

Everything You’ve Been Told about Genetics, Talent, and IQ Is Wrong (New York: 

Doubleday, 2010). 

5
อีเมล: bmartin@uow.edu.au 

mailto:bmartin@uow.edu.au
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1. ทฤษฎีการสะท้อนกลับ 
การโจมตีบางครั้งก่อให้เกิดการสะท้อนกลับ การโจมตีเหล่านี้ไม่ส่งผลดีต่อผู้
โจมตี ที่จริงแล้ว การโจมตีเหล่านี้ส่งผลร้ายต่อผู้โจมตีมากถึงข้ันที่พวกเขาคิดวา่
ตอนนั้นไม่น่าทำลงไปเลยด้วยซ้ำ 

• ในปี 1991 ตำรวจเมืองลอสแอนเจลิสได้ทุบตีรอดนีย์ คิง ผู้ขับข่ี
มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่ขับข่ีเร็วเกินกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม 
หลังจากวิดิโอดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโทรทัศน์ ผู้ชมรู้สึกโกรธเกร้ียว
คับแค้นจนการสนับสนุนตำรวจจากสาธารณะลดฮวบลง การทุบตี
สะท้อนกลับมาทำร้ายตำรวจเอง 

• ในทศวรรษที่ 1990 แมคโดนัลด์เคยฟ้องคดีนักอนาธิปไตยสองคน 
ได้แก่ เฮเลน สตีล และเดฟ มอร์ริส เพราะแผ่นพับเร่ือง “ปัญหาของ
แมคโดนัลด์” ของพวกเขา การดำเนินคดีถูกมองว่าไม่เป็นธรรมโดย
คนจำนวนมากและนำไปสู ่การรณรงค์สนับสนุนสตีลและมอร์ ริส 
เหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นหายนะของงานประชาสัมพันธ์สำหรับแมค
โดนัลด์ การฟ้องคดีสตีลและมอร์-ริสสะท้อนกลับมาทำร้ายแมค
โดนัลด์เอง 

• ในปี 2004 สื่อรายงานเหตุทารุณกรรมนักโทษชาวอิรักในเรือนจำ
อาบู กราอิบ ภาพถ่ายแสดงความรุนแรงโจ่งแจ้งให้เห็นว่าผู้คุมชาว
อเมริกันกำลังยิ้มขณะที่เหยียดหยามและทารุณกรรมนักโทษ การ
นำเสนอภาพดังกล่าวส่งกระทบต่อช่ือเสียงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
อย่างมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง การทารุณกรรม
สะท้อนกลับมาส่งผลร้ายต่อกองทัพของสหรัฐอเมริกา 
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• ในปี 1991 ผู้คนนับพันได้เข้าร่วมงานเดินแห่ศพจัดที่เมืองดิลีในหมู่
เกาะติมอร์ตะวันออก และใช้โอกาสนั้นเพื่อประท้วงการรุกรานของ
อินโดนีเซียอย่างสันติ เมื่อขบวนแห่เดินทางมาถึงสุสานซานตาครูส 
ทหารอินโดนีเซียเปิดฉากยิงทันที มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยราย สื่อ
ตะวันตกไปปักหลักทำข่าวอยู่ที่นั่นและบันทึกเหตุการณ์สังหารหมู่ไว้ 
ประจ ักษ์พยานและหลักฐานวิด ิโอส่งผลให้นานาชาติสน ับสนุน
ขบวนการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออกสูงขึ ้นอย่างมาก และเป็น
รากฐานสำหรับเอกราชในทศวรรษต่อมา การสังหารหมู่ผู้ประท้วงโดย
สันติวิธีสะท้อนกลับมาทำร้ายรัฐบาลอินโดนีเซียเอง 

แต่ละกรณีเหล่านี้ล้วนเก่ียวข้องกับความอยุติธรรม อันได้แก่ ความโหดร้ายของ
ตำรวจ การเซ็นเซอร์ การทารุณกรรม และการสังหารหมู่ ในแต่ละกรณ ีกลุ่มที่
เป็นผู้จู่โจม ได้แก่ ตำรวจ แมคโดนัลด์ ผู้คุมนักโทษ และทหารอินโดนีเซีย ล้วน
สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายของพวกเขา แต่ในกรณีเหล่านี้การโจมตีล้วน
สะท้อนกลับในท้ายที่สุดและก่อความเสียหายที่ใหญ่กว่าต่อผู้โจมตีและพันธมิตร
เอง  

การสะท้อนกลับอาจมีคุณค่าอย่างยิ่งในการสนับสนุนความพยายาม
เพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรม ปัญหาอยู่ที่การโจมตีส่วนใหญไ่ม่ก่อให้เกิดการ
สะท้อนกลับ การทุบตีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน
น้อยมากหรือไม่เป็นที่รับรู้เลย การฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทส่วนใหญ่แทบไม่เป็น
ที่รับรู้ การทารุณกรรมส่วนใหญ่มักทำกันอย่างลับ ๆ กระทั่งการสังหารหมู่ซ่ึง
ปกปิดได้ยากกว่าก็ยังอาจก่อให้เกิดความสนใจในระดับไม่มากนัก 

เกิดอะไรขึ้น ทำไมการโจมตีบางครั้งสะท้อนกลับแต่ครั้งอื่น ๆ  ถึงไม่
สะท้อนกลับ? 
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เหตุการณ์สงัหารหมู่ที่ซานตาครูสเกิดขึน้ในงานเดินขบวนแห่ศพไปยงัหลุมฝังศพ 

ของเซบาสเตียว โกเมส เมื่อปี 1991 

โมเดลทฤษฎีการสะท้อนกลับเป็นวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์เหตุการณ์
โจมตีต่าง ๆ ทฤษฎีนี้เน้นให้เห็นปฏิบัติการที่กระทำโดยแต่ละฝ่ายเพื่อลดหรือเพิ่ม
ระดับความคับแค้นใจที่เกิดจากการรับรู้ถึงความอยุติธรรม 

ทฤษฎีนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อบอกว่าประชาชนต้องทำอะไรบ้าง นักกิจกรรม
เป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดีและอยู่ตำแหน่งดีที่สุดที่จะ
ตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ โมเดลนี้เป็นเครื ่องมือทั ่วไปที่ชี ้ให้เห็นเหตุการณ์
ประเภทต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดข้ึนหรือสามารถเกิดข้ึนได้ มันสามารถช่วย
ให้นักกิจกรรมตัดสินใจได้ฉลาดข้ึน 
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เ  
 

ในปี 1960 มีการประทว้งไปทั่วแอฟริกาใตเ้พือ่ต่อตา้นกฎหมายควบคุมการเดินทาง

ของคนผิวสี (pass law) ทีเ่มืองชาร์ปวิลล์ ตํารวจเปิดฉากยงิผูที้อ่อกมาประทว้งอย่าง

สนัต ิฆ่าผูค้นไปกว่ารอ้ยราย ตาํรวจและรฐับาลพยายามลบลา้งความโกรธเกรีย้วคบั

แคน้ใจ แต่ถึงอย่างนัน้การสงัหารหมู่ก็ส่งกระทบต่อช่ือเสียงของรฐับาลแอฟริกาใตใ้น

สายของตานานาชาติอย่างสาหัส 
 

ทฤษฎีการสะท้อนกลับเป็นเคร่ืองมือไม่ต่างจากทฤษฎีอื่น ๆ มันไม่ได้
เป็นสิ่งรับรองความสำเร็จ ลองจินตนาการถึงกองทัพที่มียุทธศาสตร์ยอดเย่ียม
ที่สุดดู มันอาจมีประโยชน์ แต่ถ้ากองทัพมีทหารเพียงไม่กี่คน ขาดการฝึกฝน 
และมีอาวุธล้าสมัย กองทัพนั้นก็ไม่น่าประสบความสำเร็จแม้จะมียุทธศาสตร์ยอด
เยี่ยมก็ตาม เช่นเดียวกัน ทฤษฎีการสะท้อนกลับสามารถช่วยให้นักกิจกรรม
พัฒนายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้ดีข้ึนได้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งรับรองความสำเร็จ ทฤษฎีนี้
เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการที่ใหญ่กว่ามาก 
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การสะทอ้นกลับ: ความรู้พ้ืนฐาน 
เมื่อกลุ่มผู้มีอำนาจกระทำการใดอย่างไม่เป็นธรรม พวกเขาสามารถใช้วิธีการต่าง 
ๆ เพื่อลดระดับความคับแค้นใจของประชาชนได้ 

• ปกปิดการกระทำ 

• ลดทอนคุณค่าของเป้าหมาย 

• เปลี่ยนการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการโกหก การทำให้เรื่องดูเล็ก 
(minimise) การโยนความผิด และการตีกรอบเร่ืองเล่า (framing) 

• ใช้ช่องทางของทางการเพื่อทำให้ดูเหมือนยุติธรรม 

• ข่มขู่หรือให้รางวัลผู้คนที่เก่ียวข้อง 

การทารุณกรรมเป็นสิ่งที่ผู้คนประณามกันโดยอยู่แล้วโดยสากล ดังนั้น เมื่อ
รัฐบาลใช้วิธีทารุณกรรม เจ้าหน้าที่จึงมีแนวโน้มใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อลดระดับ
ความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรม 

ปกปิดการกระทำ 
ปกติแล้วรัฐบาลต่าง ๆ จะดำเนินการทารุณกรรมอย่างลับ ๆ บางคร้ังผู้กระทำ
การทารุณกรรมจะใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้น้อยมาก เช่น การ
ทุบตีเข้าที่ฝ่าเท้า เป็นต้น  

เมื่อการกระทำถูกปกปิด คนภายนอกจึงไม่รู้เก่ียวกับการกระทำเหล่านี้
ด้วยซ้ำ และดังนั้นจึงไม่สามารถหันมาสนใจในเร่ืองเหล่านี้ได ้ 
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การทารุณกรรมในเรือนจาํอาบู กราอิบ 

 

การลดทอนคุณค่าของเป้าหมาย 
รัฐบาลต่าง ๆ จะอ้างว่านักโทษซึ่งอยู่ภายใต้การสอบปากคำเป็นผู้ก่อการร้าย 
อาชญากร พวกบ่อนทำลาย หรือคนประเภทอื่น ๆ ที่ไม่น่าพึงประสงค์ เมื่อ
นักโทษผู้ถูกทารุณกรรมถูกมองว่าเป็นอันตราย น่ารังเกียจ หรือมีสถานะต่ำ 
การทำอะไรกับนักโทษจึงอาจฟังดูไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายเท่าใดนัก 

เปลี่ยนการตีความสิ่งที่เกิดข้ึนด้วยการโกหก การทำให้เร่ืองดู
เล็ก การโยนความผดิ และการตีกรอบเร่ืองเล่า  
เมื่อพบว่ามีวิธีการบางอย่างถูกนำมาใช้ เช่น การห้ามนอน การวอเตอร์บอร์ด
ดิ้ง (waterboarding) หรือการปิดก้ันประสาทสัมผัส รัฐบาลจะบอกว่าวิธีการ
เหล่านี้ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น ไม่มีใครเจ็บตัวจริง ๆ แม้แต่น้อย พวกเขาจะบอก
ว่าผลที่ตามมาไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือเรียกอีกอย่างคือพวกเขากำลังทำให้
เรื่องดูเล็ก วิธีทารุณกรรมจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นการล่วงละเมิดหรือการลบหลู่ 
หรือบางอย่างที่ไม่ใช่เร่ืองใหญ่ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คำว่าการทารุณกรรม ภาษาถูก
ใช้เพื่อทำให้ความร้ายแรงของการทารุณกรรมดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็ก  
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บางคร้ัง รัฐบาลต่าง ๆ จะโยนความผิดให้กับผู้คุมเรือนจำอันธพาลที่
กระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู ้ค ุมเรือนจำถูกป้ายความผิดเพื ่อช่วยให้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงข้ึนไปไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

รัฐบาลต่าง ๆ จะบอกว่าพวกเขากำลังใช้เทคนิคการสอบปากคำที่ชอบ
ธรรมเพื่อดึงข้อมูลออกมาใช้ในวัตถุประสงค์เร่งด่วน นี่เป็นเพียงมุมมองของ
พวกเขา มันคือกรอบแนวคิดหรือวิธีการมองโลกแบบหนึ่ง การนำเสนอสิ่งต่าง 
ๆ จากมุมมองหนึ่งเช่นนี้เรียกว่าการกำหนดกรอบเร่ืองเล่า  

การใช้ช่องทางของทางการเพื่อทำให้ดูเหมือนยุติธรรม  
บางครั้งการกล่าวหาเรียกร้องคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุทารุณกรรมเรียกความ
สนใจมากจนรัฐบาลต้องสั ่งให้มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการ หรืออาจจะ
ดำเนินคดีกับผู ้เกี ่ยวข้อง ปกติแล้วผู ้สอบสวนและศาลจะให้ความสนใจไปที่
เจ้าหน้าทีร่ะดับล่าง ไม่ใช่ผู้ออกนโยบาย และอาจลงโทษเพียงสถานเบา อาจดู
เหมือนว่าความยุติธรรมเกิดข้ึนแล้ว แต่มันเป็นเพียงการแสดงเท่านั้น 

ช่องทางของทางการ ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาล คณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ กระบวนการร้องทุกข์ และกระบวนอื่นใด
ของทางการที่เอาไว้ใช้เพื ่อจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ปกติแล้วช่องทางของ
ทางการจะส่งผลให้ความโกรธของสาธารณชนน้อยลงเพราะประชาชนหลงคิดว่า
ปัญหากำลังได้รับการแก้ไขแล้วจริง ๆ  ช่องทางของทางการมักจะช้าจนความ
โกรธของประชาชนจางหายเมื ่อ เวลาผ ่านไป ช่องทางของทางการมักใ ช้
กระบวนการที ่ซับซ้อนและพึ ่งพาผู ้เชี ่ยวชาญ เช่น ทนายความ เพื ่อให้คน
ภายนอกสามารถหรือสนใจเข้ามามีส่วนร่วมได้น้อย 

การข่มขู่หรือให้รางวัลกับผู้เกี่ยวข้อง 
การทารุณกรรมโดยตัวมันเองแล้วก็เป็นวิธีการข่มขู่รูปแบบหนึ่ง ประชาชนที่ถูก
ทารุณกรรมอาจไม่กล้าลุกข้ึนมาพูดอะไรเพราะเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมซ้ำอีก 
ในประเทศต่าง ๆ ที่รัฐบาลริดรอนสิทธิเสรีภาพ การออกมาประท้วงเหตุทารุณ
กรรมอาจส่งผลอันตรายต่อผู้อื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน นักข่าว และ
กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เพราะคนเหล่านี้อาจตกเป็นเป้าโจมตีได้ อีกด้านหนึ่ง 
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เจ้าหน้าที ่ผู ้ทำตามคำสั่งของรัฐบาลอาจได้รับรางวัลเป็นเงินหรือการเลื่อน
ตำแหน่ง 

การข่มขู่เป็นสิ่งบั่นทอนการแสดงออกซึ่งความคับแค้นใจ ประชาชน
กลัวผลลัพธ์ที่ตามมา ส่วนโอกาสได้รับรางวัลก็เป็นสิ่งล่อตาล่อใจให้ผู้คนปิด
เงียบหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความอยุติธรรมดังกล่าว 
 

 
 

วิธีการ 5 อย่างทีใ่ชเ้พือ่ลดระดบัความโกรธแคน้ และความเช่ือมโยงระหว่างวิธีการ

เหล่านีก้บัเหตุการณ์ การรับรูเ้หตุการณ์ และปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ 
 

เราสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อเผชิญหน้ากับวิธีการลดระดบัความโกรธแค้น 5 
อย่างนี้ คำตอบคือเราต้องโต้กลับวิธีการเหล่านี้ไปทีละอย่าง วิธีการมีดังนี้ 
 

• เปิดโปงสิ่งที่เกิดข้ึน 
• ยืนยันคุณค่าของเป้าหมาย: แสดงด้านบวกของใครหรือสิ่งใดก็ตามที่

ถูกโจมตี 
• ตีความเหตุการณ์วา่ไม่ยุติธรรม 
• ระดมการสนับสนุน หลีกเลี่ยงหรือลดความน่าเช่ือถือของช่องทาง

ของทางการ 
• ต่อต้านการข่มขู่และการล่อใจด้วยรางวัล 
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เปิดโปงสิ่งที่เกดิข้ึน 
ผู้ต่อต้านการทารุณกรรมสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้และเผยแพร่ข้อมูลให้โลกรู้
ได้ นี่เป็นเครื่องมือหลักของแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล การเปิดโปงคือการ
ต่อสู้กับการปกปิด ภาพถ่ายมักมีพลานุภาพเป็นอย่างย่ิง 

ยืนยันคุณค่าของเป้าหมาย: แสดงด้านบวกของใครหรือสิ่ง
ใดก็ตามที่ถกูโจมตี 
คนที ่ถูกทารุณกรรมจำเป็นต้องถูกนำเสนอภาพออกมาในฐานะของมนุษย์ 
ภาพถ่ายและรายละเอียดส่วนตัวสามารถช่วยทำให้เป้าหมายมีภาพลักษณ์เหมือน
คนทั่วไป และเป็นการต่อสู้กับคำเรียกหรือมโนภาพที่ลดทอนคุณค่า  

ตีความเหตุการณ์ว่าไม่ยุติธรรม 
เราสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (เพื่อตอบโต้การโกหก) 
ผลกระทบความเสียหายท่ีเกิดจากการทารุณกรรม (เพื่อตอบโต้การทำให้ดูเป็น
เร่ืองเล็ก) ตัวการแท้จริงที่ต้องรับผิดชอบ (เพื่อตอบโต้การโยนความผิด) ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากการทารุณกรรมและความไร้ประสิทธิภาพของมันในการล้วง
ข้อมูล (เพื่อตอบโต้การตีกรอบเร่ืองเล่า) 

ระดมการสนับสนุน หลีกเลี่ยงหรือลดความน่าเช่ือถือของ
ช่องทางของทางการ 
การระดมการสนับสนุนหมายถึงการทำให้ประชาชนเห็นสิ่งต่าง ๆ ในแบบมุมมอง
ของคุณมากขึ้น เข้าร่วมการณรงค์ของคุณมากขึ้น และประท้วงต่อต้านการ
ทารุณกรรมมากข้ึน นี่เป็นวิธีการแรกของการใช้ความโกรธเพื่อต่อสู้กับความอ
ยุติธรรม เนื่องจากช่องทางของทางการโดยปกติแล้วเป็นเคร่ืองลดระดับความ
โกรธแค้นของประชาชน ทางเลือกที่ดีกว่าคือการหลีกเลี่ยงช่องทางเหล่านี้หรือ
อย่างน้อยที่สุดคืออย่าพึ่งพาช่องทางเหล่านี้ 
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ต่อต้านการข่มขู่และรางวัล 
ประชาชนบางกลุ่มจำเป็นต้องยืนหยัดแม้เผชิญกับการข่มขู่ ตัวอย่างเช่น ด้วย
การออกมาพูดเกี่ยวกับการทารุณกรรม เป็นต้น สิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นกันคือ
การบันทึกและเปิดโปงเก่ียวกับการข่มขู่ การทำเช่นนี้ย่ิงส่งผลให้ระดับความโกรธ
แค้นเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่การสะท้อนกลับ ในทำนองเดียวกัน ประชาชนบาง
กลุ่มจำเป็นต้องยืนหยัดปฏิเสธความล่อตาล่อใจของการได้รับรางวัลด้วย 
 

 
 

หลงัอุบตัิเหตุทีโ่รงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล รฐับาลโซเวียตใชวิ้ธีการหลายอย่างเพือ่ลด

ระดบัความคบัแคน้ใจ แต่ส่วนใหญ่แลว้ไม่ประสบผลสาํเร็จ 
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การใช้วิธีการ 5 ประเภทนี้จะทำให้การโจมตีมีโอกาสสะท้อนกลับเพิ่มมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการต่อสู้ข้ึนอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง  

ทฤษฎีการสะท้อนกลับเป็นเครื่องมือเบื้องต้นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เรา
เข้าใจกลยุทธ์การลดระดับความโกรธแค้นที่ฝ่ายผู้มีอำนาจใช้เมื่อกระทำความผิด 
และกลยุทธ์ตอบโต้ประเภทต่าง ๆ ที่เราสามารถใช้เพื่อเพิ่มระดับความโกรธแค้น
ได้ ทฤษฎีนี้เล่าให้เห็นถึงกลยุทธ์และกลยุทธ์แก้ทางต่าง ๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานการณ์ คนที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
ด้วย 

สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในทฤษฎีนี ้
 

• การเลือกวิธีการ เราควรเน้นความพยายามไปที่การเปิดโปงความอ
ยุติธรรมหรือโต้กลับการลดทอนคุณค่าหรือสิ่งอื่นมากกว่ากัน การ
ตัดสินใจว่าควรใช้วิธีการใดเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเลือกเองตาม
เง่ือนไขสถานการณ์ 

• ช่วงเวลา ช่วงไหนคือเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดโปงความอยุติธรรม อาจ
ไม่ใช่ตอนท่ีสื่อกำลังยุ่งอยู่กับภัยพิบัติธรรมชาติหรือข่าวของคนดัง 
หรือตอนที่ขบวนการเคลื่อนไหวยังไม่พร้อมช่วงชิงความได้เปรียบจาก
ความคับแค้นใจของประชาชน การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนับวา่มี
ความสำคัญอย่างมาก 

• ความรู้ท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอย่างลึกซึ้งจะรู้ เกี ่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ พลวัตทางสังคม ข้อถกเถียง บุคคลสำคัญ และเร่ือง
อื่น ๆ มากจนเหลือเช่ือ โมเดลทฤษฎีนี้เป็นเพียงกรอบความคิดกว้าง 
ๆ เท่านั้น ความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินสำคัญอย่างย่ิงในการวิเคราะห์ว่าข้ัน
ต่อไปควรทำอะไรและควรทำเมื่อใด 
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• วัฒนธรรมและคุณค่า สิ่งที่ประชาชนมองว่าเป็นธรรมหรือไม่ เป็น
ธรรมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและคุณค่าหลักของพวกเขา ทฤษฎีนี้วาง
อยู ่บนฐานของสิ่งที่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน หมายถึงชุดความเชื่อและ
พฤติกรรมในปัจจุบัน หากความเชื ่อของประชาชนที่มีต่อความอ
ยุติธรรมเปลี่ยนไป ซึ ่งเป็นกระบวนการที ่บางครั ้งเกิดขึ้นได้จาก
อิทธิพลของการรณรงค์ นั่นหมายความว่าฐานของความโกรธแค้นก็
จะเปลี่ยนไปด้วย  

• การเปลี่ยนแปลงระยะยาว ทฤษฎีนี้มีไว้เพื่อทำความเข้าใจปฏิกิริยาต่อ
การกระทำต่าง ๆ ไม่ได้ตอบว่าทำอย่างไรถึงจะก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

สิ่งที่ทฤษฎีนี้ช่วยได้ 
 

• นักกิจกรรมหลายคนคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเป็นหลัก เช่น การ
จัดเดินขบวนหรือการเร่ิมงานรณรงค์ ทฤษฎีการสะท้อนกลับชวนให้
นักกิจกรรมหันกลับมาสนใจสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามจะทำ โดยเฉพาะกล
ยุทธ์ที่ผู้มีอำนาจฝา่ยตรงข้ามจะใช้เพื่อลดระดับความคับแค้นใจต่อ
ความอยุติธรรม 

• นักกิจกรรมบางคนคิดว่าช่องทางของทางการคือทางออก 
ตัวอย่างเช่น บางคร้ังพวกเขารณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลสั่งเปิดการ
สอบสวน ทฤษฎีนี้ช้ีให้เห็นจุดออ่นของช่องทางทางการ โดยเฉพาะ
เวลาที่ช่องทางเหลา่นี้ลดระดับความคับแค้นใจต่อความอยุติธรรม 

• นักกิจกรรมมักเช่ือว่าความอยุติธรรมจะก่อให้เกิดความคับแค้นใจข้ึน
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าตำรวจทุบตีผู้ประท้วงหรือรัฐบาลทำ
ผิดกฎหมาย นักกิจกรรมคิดว่าทุกคนจะเห็นเองวา่มันไม่เป็นธรรม
เพียงใด ทฤษฎีนี้ช้ีให้เห็นวา่ผู้มีอำนาจที่กระทำความผิดสามารถใช้
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดระดับความคับแค้นได้



 
 

2. วิเคราะห์การสะท้อนกลับ 
บางสิ่งที่เลวร้ายได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การปลดพนักงาน
อย่างไม่เป็นธรรม ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม หรือการสังหารหมู่ การวิเคราะห์
การสะท้อนกลับคือวิธีหนึ่งที่ใช้เพื่อประเมินการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในการกำหนด
ปฏิกิริยาของประชาชน 

ประชาชนมักตอบสนองต่อเร่ืองเลวร้ายด้วยความสนใจ เกร้ียวโกรธ 
รังเกียจ กังวล หรือโกรธแค้น5

1 ผมจะใช้คำว่า "โกรธแค้น" เป็นส่วนใหญ่ แต่คำ
พรรณนาอื่น ๆ ก็อาจสำคัญไม่แพ้กัน 

ในการวิเคราะห์การสะท้อนกลับ เราจะให้ความสนใจไปที่กลยุทธ์ กล
ยุทธ์คือปฏิบัติการ มันคือสิ่งต่าง ๆ ที่คนกระทำ ในการวิเคราะห์การสะท้อนกลบั 
การอธิบายว่าทำไมสิ่งต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนเป็นเร่ืองไม่สำคัญขนาดนั้น 

เมื่อดูไปที่กลยุทธ์ เราให้ความสนใจไปที่คำถามว่าความโกรธแค้นถูกทำ
ให้เพิ่มข้ึนหรือลดลงได้อย่างไร  

คุณจะอยากวิเคราะหก์ารสะท้อนกลับไปทำไม อย่างไรเสีย เหตุการณ์
ก็เกิดไปแล้วและเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้น่ี ประการแรก การวิคราะห์การ
สะท้อนกลับสามารถช่วยให้เราเข้าใจกลยุทธ์ที่พวกผู้กระทำผิดใช้ เพื่อเรียนรู้
วิธีการทำงานของพวกเขา และดังนั้นจึงช่วยให้เราเตรียมความพร้อมได้ดีข้ึนใน
ครั้งหน้า ประการต่อมา เราสามารถใช้การวิเคราะห์การสะท้อนกลับเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักรู้ของประชาชนเกี ่ยวกับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในการกำหนด
ความคับแค้น กล่าวคือเป็นการช่วยให้ความเข้าใจ ประการสุดท้าย การวิเคราะห์
การสะท้อนกลับสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบสนองของประชาชนต่อประเด็นต่าง 
ๆ ได้ กล่าวคือ มันสามารถทำให้ประชาชนโกรธและมีความมุ่งมั่นเพิ่มข้ึนได้ เมื่อ

 
1
บางครัง้ปฏิกิริยาของประชาชนใกลเ้คียงกับความไม่แยแสหรือสิน้หวังมากกว่า ซึ่งไม่เป็น

ประโยชนต่์อการสูกั้บสิ่งเลวรา้ยเท่าไหรน่ัก 
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ประชาชนได้เรียนรู้เก่ียวกับเทคนิคที่ผู้มีอำนาจกระทำผิดใช้ โดยเฉพาะการข่มขู่ 
การปกปิด และการลดทอนคุณค่า พวกเขาอาจเหน็ใจกลุ่มผู้ตกเป็นเป้าโจมตีมาก
ข้ึน 

ในบทนี้ ผมจะบอกวิธีการวิเคราะห์การสะท้อนกลับ หัวข้อแรกคือการ
เก็บข้อมูล โดยผมจะให้ตัวอย่าง 3 กรณีเพื่อชี้ให้เห็นว่าเราสามารถวิเคราะห์
อย่างไรได้บ้าง จากนั ้น ผมจะดูไปที่การจัดประเภทกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายใต้
หมวดหมู่ของการปกปิด การลดทอนคุณค่า การเปลี่ยนการตีความ การใช้
ช่องทางของทางการ และการข่มขู่/รางวัล ในส่วนสุดท้าย ผมจะบอกเก่ียวกับ
วิธีการเขียนเล่าเร่ืองของการสะท้อนกลับ 

การเก็บขอ้มลู 
คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อวเิคราะห์การสะท้อนกลับ ข้อมูลอาจมา
จากหนังสือ บทความ บล็อก บทสัมภาษณ์ หรือการสังเกตด้วยตัวเองก็ได้ 
สมมติว่าคุณต้องการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ใช้ในการเดินขบวนซ่ึงมีตำรวจโจมตีและ
จับกุมผู้ประท้วง คุณสามารถเก็บข้อมูลจากรายงานข่าว บล็อก รูปภาพ และ
เนื้อหาของบทสัมภาษณ์ได้ อะไรก็ได้ที่มีข้อมูลให้เรา ถ้าการเดินขบวนเกิดข้ึนใน 
ค.ศ. 1915 คุณคงต้องพึ่งพาเอกสารจดหมายเหตุทั้งหมด เนื่องจากไม่มีใคร
ในเหตุการณ์มีชีวิตอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม อาจจะมีลูกหลานหรือคนอื่นที่เคยได้
ยินเร่ืองราวของเหตุการณ์อยู่บ้าง 

ถ้าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน คุณสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ใน
เหตุการณ์ได้ นี่เป็นงานช้างมาก คนในเหตุการณ์อาจมีเป็นร้อยหรือกระทั่งเป็น
พันคน ในทางเดียวกัน ถ้าการเดินขบวนเป็นข่าวใหญ่ ก็อาจจะมีเรื ่องราว
นำเสนออยู่ในสื่ออยู่นับร้อยด้วย คุณไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลทุกรายละเอียดก็
ได้ ขอแค่มีเพียงพอ ผมจะกลับมาประเด็นนี้อีกคร้ัง 

ถ้าเป็นไปได้ คุณควรเก็บข้อมูลจากทั้งสองด้าน ได้แก่ ผู้ประท้วงและ
ตำรวจ ดังนั้น ขอให้หาข้อมูลประกาศของตำรวจ รายงานข่าวที่อ้างอิงคำพูด
ตำรวจ จดหมายข่าวของตำรวจ และพิจารณาสัมภาษณ์ตำรวจดู การเก็บข้อมูล
จากหลากหลายมุมมองช่วยให้เราเข้าใจกลยุทธ์ที่ใช้ได้ดีข้ึนอย่างมาก ย่ิงกว่านั้น 
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การใช้แหล่งขอ้มูลกว้างขวางยังช่วยให้การวิเคราะห์ของคุณมีความน่าเชื่อถือ
เพิ่มข้ึนด้วย 

บางคร้ัง ตัวแสดงก็มีมากกว่าสองฝ่าย นักการเมืองหรือนักวิจารณ์
บนสื่ออาจมีมุมมองต่างไปจากผู้ประท้วงหรือตำรวจ จากนี้คือ 3 ตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นว่าผมเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การะสะท้อนกลับอย่างไร 

ตัวอย่างที่ 1: รอดนีย์ คิง 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 1991 ตำรวจลอสแองเจลีสได้จับกุมชายคนหนึ่งชื่อว่า
รอดนีย์ คิง ซ่ึงขับข่ีขณะกำลังเมาและหลบหนีการติดตามของตำรวจ ในระหว่าง
ดำเนินการจับกุม ตำรวจได้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าโจมตีคิงและตีเขาด้วยตะบอง
เหล็กนับ 10 ครั้ง การทุบตีถูกบันทึกไว้เป็นวิดิโอเทปโดยพยานเหตุการณ์ที่
อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์ใกล้เคียง และต่อมาถูกเผยแพร่บนโทรทัศน ์ ก่อให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจอย่างหนัก 
 

 
 

ภาพน่ิงจากบันทึกวิดิโอการทุบตีรอดนีย์ คิง 
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ผมตัดสินใจสืบสวนการทุบตีคิงเพื่อใช้เป็นตัวอย่างของการสะท้อน
กลับ เพราะกรณีนี้โด่งดังมาก ผมจึงคาดว่าต้องมีข้อมูลมากมายที่แสดงให้เห็น
เทคนิคการเพิ่มและลดความโกรธแค้น[ต่อความอยุติธรรม]เป็นแน่ และผมก็
คาดการณ์ถูกต้อง ผมรวบรวมหนงัสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุทบุตีดังกล่าวได้ถึง 
10 เล่ม บ้างมาจากฝ่ายตำรวจ บ้างมาจากฝ่ายของคิง และบ้างก็ไม่เลอืกอยู่
ฝ่ายใดเป็นพิเศษ บทความที่ดีก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเช่นกัน ผมอ่านหนังสอืเหล่านี้
และจดบันทึกไว้เมื่อใดก็ตามที่ผมเจอวิธีการซ่ึงส่งผลกระทบต่อความคับแค้นใจ 
ตัวอย่างเช่น ผมอ่านเจอเกี่ยวกับ “มาตรการเก็บเงียบของตำรวจ (police 
code of silence)” หมายถึงกติกาไม ่เป ็นลายลักษณ์อ ักษรที ่กำก ับว่า
เจ้าหน้าที่ต้องไม่รายงานเหตุล่วงละเมิดที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ด้วยกันเป็นอันขาด 
ผมพบว่ามีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์จับกุมทั้งหมด 20 คน แต่ไม่มีใครรายงาน
ปัญหาเลยแม้แต่คนเดียว การกระทำเช่นนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของการปกปิด 
มาตรการเก็บเงียบของตำรวจส่งผลให้ในบรรดาตำรวจ 20 ไม่มีใครเลยที่มี
แนวโน้มว่าจะเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองเห็น แม้พวกเขาอาจจะคิดว่าการทุบตีโหดรา้ย
เกินไปก็ตาม 

เนื่องจากมีเอกสารพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมาก ผมจึงตัดสินใจไม่หา
คนมาสัมภาษณ์ อย่างไรเสีย นักข่าวและนักสืบสวนก็สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่
สำคัญไปหมดไปแล้ว บางครั้งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย ผมจึงพึ่งพาบท
วิเคราะห์ของพวกเขา บางครั ้งแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาจมีเนื ้อหาขัดกันบ้าง
เล็กน้อย ผมจึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าควรพูดอย่างไรดีในประเด็นเหล่านี้หาก
จำเป็นต้องพูด6

2 
 
 
 

 
2
Brian Martin, “The beating of Rodney King: the dynamics of backfire,” Critical 

Criminology, Vol. 13, No. 3, 2005, pp. 307–326. 
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ตัวอย่างที่ 2: เท็ด สตีล ถูกเลิกจา้ง 
ในปี 2001 เท็ด สตีล รองศาสตราจารย์ประจำวิชาชีววิทยา ถูกไล่ออกจาก
มหาวิทยาลัยวูลลองกองซึ่งเป็นที่ที่ผมทำงานอยู่ ก่อนหน้านี้สตีลเคยแสดง
ความเห็นกับสื่อเกี่ยวกับ “การปล่อยเกรด” กล่าวคือให้เกรดนักเรียนสูงกว่าที่
ควรจะได ้รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยไล่สตีลออกทันทีโดยไม่ได้มีการเตือน
ล่วงหน้า การไล่ออกคร้ังนี้สร้างความสนใจบนสื่ออย่างมหาศาล โดยเท็ด สตีล
ได้รับการปกป้องบนเหตุผลของเสรีภาพในการพูด การไล่ออกครั้งนี้ส่งผลให้
สาธารณะชนจำนวนมากมองมหาวิทยาลัยในทางเสื่อมเสียต่อมาอีกยาวนาน 
กล่าวคือ การไล่ออกเกิดผลสะท้อนกลับนั่นเอง 
 ปกติแล้ว ผมไม่อยากวิเคราะห ์เรื ่องขององค์กรใดที ่ผมเข ้าไป
เก่ียวข้องด้วยเป็นการส่วนตัว ถ้าคนภายนอกเป็นผู้วิเคราะห์จะดีกว่า เพราะคน
ภายนอกสามารถเข้าใจประเด็นเหล่านี้ได้ด้วยสายตาเป็นกลางกว่า และมีความ
น่าเช่ือถือกว่าเนื่องจากเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการรายงานเก่ียวกับการ
ไล่ออกและการพิจารณาคดีในเวลาต่อมาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีใครวิเคราะห์ใน
เชิงลึกเลย ผมจึงตัดสินใจเขียนบทความเก่ียวกับเร่ืองนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อปกป้อง
ภาควิชาชีววิทยา ซ่ึงอยู่ตรงกลางระหว่างการโจมตีกันไปมาของผู้กล่าวหาสตีล
และผู้ไม่พอใจที่เขาถูกไล่ออก 
 ผมตัดส ินใจไม ่หาคนมาส ัมภาษณ์ เน ื ่องจากมีข ้อมูลเก ี ่ยวกับ
เหตุการณ์ตีพ ิมพ ์ออกมามากแล ้ว ในฐานะน ักว ิชาการคนหนึ ่งท ี ่อย ู ่ ใน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ผมมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งคือ ผมสามารถเข้าถึง
อีเมลต่าง ๆ  ที่สตีลและคนอื่น ๆ ส่งมาย้อนหลังได้หลายปี โดยเฉพาะในเร่ืองที่
เก่ียวกับการท้าทายของสตีลต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ผมยังได้เข้า
งานประชุมสาขาท้องถิ ่นที ่สำคัญยิ ่งของสหภาพอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึง
ครอบคลุมนักวิชาการทั่วออสเตรเลีย และมีการอภิปรายกันในประเด็นเก่ียวกับ
การสนับสนุนสตีลด้วย (ผู้ร่วมงานหลายคนของสตีลในภาควิชาชีววิทยาไม่
อยากสนับสนุนเขา) หลังจากจดหมายที่ผมเขียนเก่ียวกับการไล่ออกดังกล่าวถูก
ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ มีคนมาพูดคุยกับผมมากข้ึน จนผมเก็บข้อมูลเพิ่มได้
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จากคนส่วนหนึ่งท่ีเข้ามาคุย ผมตรวจสอบข้อเอ่ยอ้างต่าง ๆ กับคนมากกว่า
หนึ่งคนเสมอ  
 หลังจากผมเขียนร่างบทความของผมเสร็จ ผมส่งร่างดังกล่าวไปให้
ตัวละครสำคัญของเรื่องทั้งหมด รวมไปถึง สตีล รองอธิการบดี สมาชิกของ
ภาควิชาชีววิทยา และเจ้าหน้าที่สหภาพคนอื่น ๆ มีเพียงบางคนเท่านั้นที่ตอบ
กลับมา การตอบกลับจากคนเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผมปรับแก้ประเด็นต่าง ๆ อีก
จำนวนหนึ่ง เนื่องจากเร่ืองนี้เพิ่งเกิดข้ึนได้ไม่นาน ผมจึงต้องระมัดระวังสิ่งที่ผม
พูดเป็นพิเศษ7

3 
 

 
 

 
3
Brian Martin, “Boomerangs of academic freedom,” Workplace: A Journal for 

Academic Labor, Vol. 6, No. 2, June 2005, 

http://www.bmartin.cc/pubs/05workplace.html. 
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ตัวอย่างที่ 3: กองเรือเล็กเสรีภาพสู่กาซา ปี 2010 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 กองเรือเล็ก 6 ลำแล่นออกจากฝั่งเพื่อไปส่ง
เสบียงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่ฉนวนกาซาและท้าทายการปิดล้อมของ
รัฐบาลอิสราเอล หน่วยคอมมานโดอิสราเอลจู่โจมกองเรือเล็กดังกล่าว ส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิต 9 รายพร้อมมีการจับกุมกลุ่มคนที่เหลือไว้ หลายคนได้รับบาดเจ็บ
รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยคอมมานโดบางคนด้วย การโจมตีกองเรือเล็กคร้ังนั้นเป็น
ข่าวสะพัดไปทั่วโลกและเป็นหายนะอย่างใหญ่หลวงต่องานประชาสัมพันธ์ของ
รัฐบาลอิสราเอล 

บทวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับสิ่งที่เกิดข้ึนและการถาม
ว่าการกระทำดังกล่าวชอบธรรมหรือไม่ ผมตัดสินใจเขียนบทวิเคราะห์การ
สะท้อนกลับชิ้นสั้น ๆ  เพื่อชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่รัฐบาลอิสราเอลใช้เพื่อลดความ
คับแค้นใจ [ต่อความอยุติธรรม] มีข้อมูลรายละเอียดมากมายบนสื่อที่สามารถ
พึ่งพาได้ รวมถึงข้อมูลออนไลน์ที ่มาจากสมาชิกกองเรือเล็กด้วย ผมไม่ได้
พยายามอ่านทั้งหมด การอ่านทั้งหมดจะใช้เวลานานเกินไปเพราะผมต้องการ
เขียนให้เสร็จภายในระยะไม่ก่ีสัปดาห์แทนที่จะใช้ระยะเวลาเป็นแรมเดือน แน่นอน
ว่าบทวิเคราะห์ของผมสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งจากฝ่าย
อิสราเอลและฝ่ายผู้มีส่วนร่วมกับกองเรือเล็ก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีถือว่ามาก
เกินพอแล้วสำหรับวัตถุประสงค์ของผม นั่นคือการเขียนบทวิเคราะห์ขนาดสั้น
และรวดเร็ว 8

4  

ข้อมลูและคุณภาพของข้อมลู 
เพื่อการเขียนบทวิเคราะห์การสะท้อนกลับ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเก่ียวกับสิ่งที่
เกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้งา่ยเสมอไป เรื่องที่ได้รับความสนใจสูงอย่างการทุบตรีอดนีย์ 
คิง หรือการจู่โจมกองเรือเล็ก จะมีข้อมูลสาธารณะจำนวนมาก แต่กรณีอื่น ๆ  
เช่น การจับกุมนักกิจกรรมท้องถ่ิน อาจจะไม่มีข้อมูลมากนักเว้นเสียแต่ว่าคุณจะ

 
4
Brian Martin, “Flotilla tactics: how an Israeli attack backfired,” Truthout, 27 July 2010. 
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เข้าไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปได้ว่าตำรวจจะไม่อยากคุยกับคุณหรือให้
ข้อมูลกับคุณ 

ถึงแม้คุณจะได้รับข้อมูลมาบ้างแล้ว คุณก็จำเป็นต้องตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลด้วย ผู้คนอาจโกหกคุณ ปกปิดข้อมูลที่สำคัญ หรือพยายาม
กีดกันไม่ให้คุณแสดงความเห็น เช่น ด้วยการขู่ฟ้องหมิ่นประมาท เป็นต้น คน
เหล่านี้อาจประดิษฐ์เรื่องราวซับซ้อนเพื ่อสร้างความสับสนและบิดเบือนเรื ่อง 
ดังนั้น เวลาที่คุณเก็บข้อมูล คุณจำเป็นต้องระลึกถึงข้อพึงระวังเหมือนเวลาที่
นักวิจัยและนักข่าวสืบสวนทำงานตามปกติ กล่าวคือ ตัดสินคุณภาพของ
หลักฐาน ตรวจสอบความน่าเชื ่อถือของแหล่งข้อมูล และเก็บข้อมูลจาก
แหล่งที ่มาอิสระหลาย ๆ แหล่ง เมื ่อคุณเริ ่มปะติดปะต่อเรื ่องราว คุณอาจ
ต้องการสืบค้นบางประเด็นเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกปิด
ซ่อนเร้นและการข่มขู่ ซ่ึงมักเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดการตบตาและบิดเบือนมากที่สุด 

การเลอืกข้าง 
คุณต้องเตรียมใจพบกับมุมมองต่าง ๆ ที่แข็งกร้าวอย่างเหลือเช่ือ 

ทั้งยังสื่อสารออกมาอย่างรุนแรง และบางครั้งขัดแย้งกันในเร่ืองพื้นฐานด้วย 
ตัวอย่างเช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวันดาในปี 1994 มักถูกนำเสนออกมาว่า
เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุ๊ดซ่ีโดยชาวฮูตู อย่างไรก็ตาม ชาวฮูตู “สายกลาง” 
ก็ถูกฆ่าเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การฆ่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของชาติพันธุ์เทา่นั้น 
แต่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนจากการฆ่าสังหาร
โดยแนวร่วมรักชาติรวันดา (Rwandan Patrotic Front หรือ RPF) ซ่ึงนำ
โดยชาวตุ๊ดซี่ด้วย ผู้สนับสนุน RPF บางคนรู้สึกไม่สบายใจเวลามีการเอ่ยถึง
การฆ่าสังหารที่กระทำโดยชาวตุ๊ดซ่ี 

 
 
 
 



27 
 

ความแตกต่างจำพวกเหล่านี้ส่งผลให้การวิเคราะห์การสะท้อนกลับไม่
สามารถเป็นกลางได้ คุณสามารถเลือกพุ่งเป้าไปที่วิธีการลดความคับแค้นใจต่าง 
ๆ ที่รัฐบาลรวันดาใช้ในระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ได้95 หรือคุณอาจเลือกดู
วิธีการที่กลุ่ม RPF ใช้เพื่อลดความคับแค้นใจต่อความป่าเถ่ือนต่าง ๆ ที่สมาชิก
ของกลุ่มเป็นผู้กระทำก็ได้ หรือคุณอาจจะทำทั้งสองอย่างก็ได้ แม้ว่าคุณจะทำทั้ง
สองอย่าง คุณอาจจะสรุปได้ออกมาเป็นบทวิเคราะห์ที่ไม่เป็นกลางอยู่ดี เพราะมี
ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเป็นเพราะความโหดร้ายป่า
เถ่ือนของฝ่ายหนึ่งเลวร้ายกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ  

 

 
 

รอยแผลลึกโดยฝีมือของฆาตกรสามารถพบเห็นไดต้ามกะโหลกศรีษะต่าง ๆ ทีเ่รียงราย

อยู่ในหอ้งแห่งหน่ึงของโรงเรียนมูรามบีและนโยบายการทาํสงครามของสหรฐัอเมริกา 

 

 
5
 นี่คือสิ่งที่ผมเคยทาํใน “Managing outrage over genocide: case study Rwanda,” Global 

Change, Peace & Security, Vol. 21, No. 3, 2009, pp. 275–290. 
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การจู่โจม 9/11 สามารถนำมาวเิคราะห์ในฐานะกระบวนการสะท้อน
กลับได้ ผู้ก่อการร้ายอัลเคดะห์ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อลดทอนความโกรธแค้นน้อย
มาก การโจมตีของพวกเขาออกมาในลักษณะเปิดเผย กล่าวคือ มีการปกปิดสิ่ง
ที่ทำลงไปเพียงเล็กน้อย แม้จะมีการปกปิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนอยู่บ้าง อัลเคดะห์มีความสามารถในการลดทอนคุณค่าของเหยื่อเพียง
เล็กน้อย และแทบไม่มีวี่แววที่จะใช้ช่องทางของทางการเลย หลังเหตุการณ์ 
9/11 อัลเคดะห์มีความสามารถในการข่มขู่คุกคามต่อน้อยมาก อีกด้านหนึ่ง 
การทิ้งระเบิดที่อัฟกานิสถาน ซ่ึงเป็นปฏิบัติการตอบโต้ที่เร่ิมข้ึน 6 สัปดาห์หลัง
เหตุการณ์ 9/11 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ได้สังหารชีวิตพลเรือนไป
กว่าหลายพันคน แต่กลับแทบไม่เกิดความโกรธแค้นในประเทศตะวันตกเลยเมื่อ
เทียบกับเหตุการณ์ 9/116 เมื ่อคุณวิเคราะห์การสะท้อนกลับ คุณต้อง
ตัดสินใจเลือกว่าจะดูเหตุการณ์ 9/11 การทิ้งระเบิดที่อัฟกานิสถาน หรือเร่ือง
อื่น 

 

 
 

ในเหตุการณ์สงัหารหมู่ทีห่มีลายในสงครามอินโดจีนเมื่อปี 1968 ทหารอเมริกันได้

สงัหารพลเรือนชาวเวียดนามไปหลายรอ้ยคนทีห่มู่บ้านหมีลาย หลงัปกปิดเร่ืองกว่า 1 

ปีเต็ม ในทีสุ่ดการสงัหารหมู่ดงักล่าวก็ไดก้่อใหเ้กิดปฏิกิริยาครัง้ใหญ่จากสาธารณะชนที่

ออกมาต่อตา้นรฐับาลและนโยบายการทาํสงครามของสหรฐัอเมริกา  

 
 

6
Brendan Riddick, “The bombing of Afghanistan: the convergence of media and 

political power to reduce outrage,” Revista de Paz y Conflictos, No. 5, 2012, pp. 6-19. 
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การจัดหมวดหมู่วิธีการ 
วิธีการ 5 อย่าง อันได้แก่ การปกปิด การลดทอนคุณค่า การเปลี่ยนการ
ตีความ การใช้ช่องทางของทางการ และการข่มขู่/ให้รางวัล เป็นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยให้เราจัดหมวดหมู่วิธีการลดความคับแค้นต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ว่าจะถูกนำมาใช้
ได้อย่างสะดวก วิธีการ 5 อย่างนี้ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจนอะไร กล่าวคือ 
บางคร้ังวิธีการเหล่านี้ก็ทับซ้อนกัน และสามารถแตกออกมาวิธีการย่อยต่าง ๆ 
ได้ อย่างไรก็ตาม คงจะเป็นประโยชน์ถ้าเราลองคิดถึงความแตกต่างระหว่าง
วิธีการเหล่านี้ให้ทะลุปรุโปร่ง 

การปกปิด คืออะไรก็ตามที่ปิดกั้นประชาชนจากการรับรู ้เกี ่ยวกับเหตุการณ์
บางอย่างที่เกิดข้ึน อาจเรียกว่าการซ่อนหรืออำพรางก็ได้  
 

 
 

 
 

พลเรือนชาวอฟักานิสถานอย่างนอ้ย 10 คน รวมถึงเด็กนกัเรียนอีก 8 คนถูกสังหารใน

การต่อสูที้พ่วัพนักบัทหารจากชาติตะวันตก เหตุเกิดขึน้ทีเ่ขตนารางของจังหวัดคุนาร์

ในประเทศอฟักานิสถานเมื่อวนัที ่27 ธันวาคม 2009 
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การปกปิดมักเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิด
ความคับแค้นใจ ถ้าไม่มีใครรู้เก่ียวกับฆาตกรรม ก็จะไม่มีใครขุ่นเคือง ในการล่วง
ละเมิดหลาย ๆ คร้ัง การปกปิดเป็นวิธีการแรกที่ถูกใช้ และมันอาจมีประสิทธิภาพ
มากจนวิธีการอื่น ๆ ไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ถ้าการปกปิดไม่สำเร็จ ผู้
โจมตีอาจหันไปใช้เทคนิคอื่น ๆ ต่อ 

การปกปิดเป็นสิ่งสัมพันธ์กับผู้ชม ตัวอย่างเช่น นักข่าวอาจรู้เร่ืองราว
เกี่ยวกับการคอรัปชั่น แต่ถ้าสื่อมวลชนไม่รายงานเรื่องนี้ การคอรัปชั่นก็จะถูก
ปกปิดในความสัมพันธ์กับสาธารณะชนทั่วไป 

การเซ็นเซอร์ไม่เหมือนกับการปกปิดเสียทีเดียว การเซ็นเซอร์คือการ
ปิดก้ันการเข้าถึงข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด ด้วยวิธีการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยปกติ
แล้วจะทำด้วยการออกกฎหมายหรือนโยบาย (แม้บางครั้งการเซ็นเซอร์จะเป็น
ความลับก็ตาม กล่าวคือ การดำรงอยู่ของการเซ็นเซอร์ถูกปกปิด) การปกปิด
สามารถเกิดข้ึนได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกเหนือจากการเซ็นเซอร์  

ตัวอย่างเชน่ การทุบตีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งไม่เป็นที่รับรู้ใน
กลุ่มตำรวจด้วยกัน11

7ตำรวจที่เก่ียวข้องไม่ได้บอกใครเลยนอกจากตำรวจคนอื่น 
ๆ ที่รักษาความลับไว้ เหยื่อของการทุบตีอาจจะไม่บอกใครเพราะความอับอาย
หรือเพราะพวกเขากลัวว่าจะถูกตำรวจตามรังควานหรือทำร้ายต่อ (นี่คือกลยุทธ์
ของการข่มขู่) เมื่อนักข่าวได้ยินเกี่ยวกับการทุบตี พวกเขาอาจไม่นำไปรายงาน
เป็นข่าวเพราะพวกเขายอมรับมุมมองของตำรวจ (นี่คือกลยุทธ์เปลี ่ยนการ
ตีความด้วยการตีกรอบของเร่ืองเล่า) [ในกรณีนี้] ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์การทุบตี

 
7
Regina G. Lawrence, The Politics of Force: Media and the Construction of Police 

Brutality (Berkeley: University of California Press, 2000); Charles J. Ogletree, Jr., Mary 

Prosser, Abbe Smith, and William Talley, Jr.; Criminal Justice Institute at Harvard Law 

School for the National Association for the Advancement of Colored People, Beyond 

the Rodney King Story: An Investigation of Police Misconduct in Minority Communities 

(Boston: Northeastern University Press, 1995). 
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อย่างเป็นทางการ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกระงับไว้ นี่คือรูปแบบการปกปิด
ในทางพฤตินัย ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรวมกันของกระบวนการหลายอย่าง 
การลดทอนคุณค่า คือการลดสถานะหรือความเห็นของบุคคล กลุ่ม หรือวตัถุ 
อคติ [ความเกลียดชัง] ต่าง ๆ เช่น แนวคิดเหยียดชาติพันธุ์ หรือแนวคิด
เหยียดเพศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการลดทอนคุณค่า ซึ่งบางครั้งฝังลึกอยู่ใน
วัฒนธรรม การลดทอนคุณค่าสามารถอยู ่ในร ูปของกระบวนการเช ิง รุก
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การแปะป้ายว่าบางคนเป็นพวกแหกคอก อาชญากร 
หรือผู้ก่อการร้าย อีกวิธีการหนึ่งที่ใช้เพื่อลดทอนคุณค่าของบุคคลคือการปล่อย
ข้อมูลสร้างความเสียหาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของกลุ่มท ี่มี
ช่ือเสียงไม่ดี เป็นต้น  

หน้าที่ของการลดทอนคุณค่าคือการทำให้เป้าหมายดูมีคุณค่าน้อยลง 
เพื่อให้การกระทำอะไรก็ตามต่อเขาฟังดูไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย บางคนจะคิดว่าการทุบ
ตีหรือกักขังผู้ก่อการร้ายเป็นเร่ืองรับได้ ดังนั้น วิธีการที่มีประสิทธิภาพคือการ
บอกว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ก่อการร้าย แม้คำเรียกที่ดีกว่ามากสำหรับพวกเขาคือ
ผู้ประท้วงหรือนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมก็ตาม  

การลดทอนคุณค่าเป็นวิธีการที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย แม้แต่ในเวลาที่
การสะท้อนกลับไม่น่าเกิดขึ้น พนักงานที่โดนไล่ออกถูกเรียกว่าพวกขี้เกียจและ
ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนถูกเรียกว่าพวกสำส่อน สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของการโยน
ความผิดให้เหยื่อ 12

8 ผู ้ประท้วงถูกเรียกว่าพวกชั ้นต่ำ ถูกจ้างมา ตัวปัญหา 
อาชญากร หรือผู้ก่อการร้าย 

 
 

 

 
8
การโยนความผิดใหเ้หย่ือมีประวัติศาสตรย์าวนาน งานศึกษาคลาสสิกในหัวขอ้นีคื้อ William 

Ryan, Blaming the Victim (New York: Vintage, 1972). 
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หน่ึงในรูปภาพจากเรือนจาํอาบู กราอิบ 
 

การเปลี่ยนการตีความ คือการเล่าความอยุติธรรมด้วยวิธีต่างออกไป เพื่อให้ฟัง
ดูไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรือฟังดูไม่ใช่ความอยุติธรรมเลย การเปลี่ยนการตีความ
สามารถทำได้หลายวิธี เพื่อความสะดวกเราจะนำวิธีการเหล่านี้มาจัดเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ การโกหก การทำให้เร่ืองดูเล็ก การโยนความผิด และการตีกรอบ
เร่ืองเล่า 

การโกหก คือวิธีการตรงไปตรงมาที่ใช้เพื่อชวนให้ประชาชนเข้าใจผิด เร่ืองโกหก
ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันดีคือการอ้างในช่วงก่อนเข้าโจมตีประเทศอิรักในปี 2003 ว่ามี
หลักฐานสนับสนุนชัดเจนว่าซัดดัม ฮุสเซนครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และ
เช่ือมโยงกับอัลเคดะห์  
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บ่อยครั้งที่การโกหกและการปกปิดมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด 
เมื่อบางอย่างไม่ถูกพูดถึงเลย นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการปกปิดก็ได้ คำโกหก
ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับซัดดัม ฮุสเซนเกี่ยวพันกับการปกปิดข้อมูล
บางอย่าง เช่น รายงานข่าวกรองต่าง ๆ คำโกหกเหล่านี้ทำหน้าที่เปลี่ยนการ
ตีความเพราะหลายคนต่อต้านการบุกโจมตีและคัดค้านเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาใช้
เพื่อสร้างความชอบธรรม 

พูดอย่างรัดกุมแล้ว คน ๆ หนึ ่งจะโกหกได้ต่อเมื่อเขารู ้ว ่ากำลัง
หลอกลวงคนอื่นอยู่ การโกหกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ รูปแบบแรกคือ
การไม่บอกความจริง บางครั้งเรียกว่าการโกหกด้วยการวางเฉย อีกรูปแบบ
หนึ่งคือการเล่าความเท็จ ถ้าบางคนเช่ือว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นความจริง นั่นไม่ใช่
การโกหกแม้ทุกคนที่เหลือจะคิดว่าคำพูดดังกล่าวไม่เป็นความจริงก็ตาม เมื่อ
ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เปรยว่าซัดดัม ฮุสเซนครอบครองอาวุธ
นิวเคลียร์และมีความเชื่อมโยงกับอัลเคดะห์ เขาเชื่อสิ่งที่เขาพูดจริง ๆ  หรือไม่ 
เร่ืองนี้คงตอบแบบแน่ชัดได้ยาก อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดประเภทของกลยุทธ์ต่าง 
ๆ ความเท็จเช่นนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของการเปลี่ยนการตีความ  

การทำให้เรื่องดูเล็ก คือการบอกว่าเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิด 
ตัวอย่างเช่น หลังการสังหารหมู่ที่เมืองดิลี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 100 คน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่ามีประชาชนเพียง 19 คนเท่านั้นที่เสียชีวิต 
ต่อมาพวกเขาเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตเป็น 50 คน ตัวเลขจริงจากการสืบสวน
โดยฝ่ายอิสระระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 271 ราย 

บางครั้งการทำให้เรื่องดูเล็กคือการโกหกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบิดเบือน
ความเป็นจริงไปในทิศทางที่ผู้โจมตีต้องการ เช่นเดียวกับการโกหก การทำให้
เร่ืองดูเล็กมีลักษณะต่างจากการปกปิด รัฐบาลอินโดนีเซียในตอนแรกพยายาม
ปิดกั้นข้อมูลเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่เมืองดิลีไม่ให้รั่วไหลไปสู่โลกภายนอก 
กล่าวคือพวกเขาพยายามปกปิดเร่ือง หลังจากมีการหยิบยกเร่ืองการสังหารหมู่
ข้ึนมาพูดแล้ว จึงได้มีแถลงการณ์เก่ียวกับผู้เสียชีวิต 19 ราย ดังนั้น การทำให้
เร่ืองดูเล็กจึงจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการเปลี่ยนการตีความมากกว่า 
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การทำให้เรื่องดูเล็กอีกรูปแบบหนึ่งคือการอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการทารุณ
กรรม โดยบอกว่ามันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น นักวิจารณ์อาจจะบอกว่าการอด
นอนไม่ได้ทรมานหรือเป็นอันตรายขนาดนั้น  

การโยนความผิด คือการบอกว่าคนอื่นเป็นตัวการหรือควรเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้
โจมตีมักพยายามโทษเหยื่อ เมื ่อตำรวจทุบตีผู ้ประท้วง ตำรวจมักอ้างว่าผู้
ประท้วงโจมตีพวกเขา การโยนความผิดเช่นนี้ทับซ้อนอยู่กับการลดทอนคุณค่า 

การโยนความผิดอีกรูปแบบหนึ่งเกิดข้ึนเมื่อประชาชนจำนวนมากโกรธ
แค้นต่อความอยุติธรรมเร่ืองหนึ่ง ผู้ที่ถูกจับได้ว่าต้องรับผิดชอบอาจพยายาม
โยนความผิดให้คนอื่นที่เกี่ยวข้อง หลังการทุบตีรอดนีย์ คิงถูกเผยแพร่บน
โทรทัศน์ทั่วโลกประเทศ  ผู้บังคับบัญชาตำรวจเมืองลอสแองเจลลิส ดาริล 
เกตส ์โยนความผิดให้กับกลุ่มตำรวจที่ทำการจับกุม ตำรวจบางคนในกลุ่มนี้โยน
ความผิดให้เกตส์อีกทอดหนึ่ง 

ปกติแล้ว ผู้มีอำนาจจะโยนความผิดให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างได้ง่ายกว่า 
หลังเหตุทารุณกรรมนักโทษที ่อาบู กราอิบในอิรักถูกเปิดโปงในปี 2004 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจำที่เก่ียวข้อง ไม่มี
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาถูกดำเนินคดี แม้จะสามารถเถียงได้ว่าพวก
เขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายต่าง ๆ  ที่อนุญาตหรือส่งเสริมให้มีการทารุณ
กรรมก็ตาม 

การตีกรอบเร่ืองเล่า คือรูปแบบวิธีการมองโลก ลองจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่
นอกบ้าน และมองเข้ามาในบ้านผ่านหน้าต่างเล็ก ๆ  บานหนึ่ง มุมมองของคณุ
ขึ้นอยู่กับหน้าต่าง กล่าวคือ คุณมองเข้ามาผ่านกรอบของหน้าต่าง คนอื่นที่
มองเข้ามาในบ้านหลังเดียวกันผ่านหน้าต่างบานอื่นจะเห็นภาพต่างออกไป เพราะ
พวกเขามองเขา้มาจากทิศทางอื่น มองเข้ามาในห้องอื่น และบางทีหน้าต่างก็มี
กระจกที่แต่งเติมสีหรือบิดเบือนภาพที่เห็น 

การต่อสู้เพื่อกำหนดกรอบเร่ืองเล่าเกิดข้ึนเมื่อคนต่างกลุ่มกันมองไป
ยังสิ่งเดียวกัน เช่น บ้านหลังดังกล่าว จากมุมมองที่ต่างกัน แต่ละคนล้วนพูดว่า
กรอบเร่ืองเล่าของตัวเองถูกต้อง  
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ลองพิจารณาตัวอย่างของการเดินขบวนประท้วง ผู้ประท้วงมองว่า
ตัวเองกำลังแสดงมุมมองของตน และกำลังใช้เสรีภาพในการพูด อีกด้านหนึ่ง 
ผู้นำรัฐบาลเห็นว่าผู้ประท้วงเป็นอันตรายต่อระเบียบของสังคมและบทบาทอัน
ชอบธรรมของรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประท้วงใช้กรองเร่ืองเล่าของ
การมีส่วนร่วมและเสรีภาพในการพูด ส่วนรัฐบาลใชก้รอบเรื่องเล่าของระเบียบ
สังคมและการควบคุมสังคม 

เมื่อตำรวจโจมตีผู้ประท้วง ผู้ประท้วงเห็นว่าเป็นความโหดร้ายของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ตำรวจเห็นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ พวกเขากำลัง
ปฏิบัติหน้าที ่ของพวกเขาเพื ่อหยุดภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของ
สาธารณะและการละเมิดกฎหมาย และพวกเขาปฏิบัติตามระเบียบวิธีการ  

กรอบเรื่องเล่ามีพลังอำนาจอย่างมากและช่วยอธิบายให้เห็นว่าทำไม
ผู้คนถึงเช่ือในสิ่งที่เช่ือและทำในสิ่งที่ทำ บางคร้ังนักกิจกรรมคิดเอาเองว่าตำรวจ
หรือนักการเมืองเป็นพวกชอบดูถูกคน ฉ้อฉล และช่ัวร้าย เพราะ “พวกเขาไม่มี
ทางเช่ือจริง ๆ หรอกว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เป็นสิ่งถูกต้อง” ปัญหาคือพวก
เขาอาจจะเช่ือมนัจริง ๆ ก็ได้ และอาจจะทำสิ่งที่กำลังทำอยู่เพราะว่าพวกเขาเห็น
เร่ืองต่าง ๆ จากมุมมองที่ต่างออกไป 

เมื่อนักการเมืองเร่ิมจากการเช่ือว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก เพราะพวกเขามี
ข้อมูลวงในและเห็นว่าพวกเขามีผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอยู่ในหัวใจ 
พวกเขาจึงเชื่อว่าตนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคุ้มครองสังคมจากภัยคุกคามตา่ง 
ๆ ผู้ประท้วงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามอันตราย ดังนั้น สำหรับนักการเมืองแล้ว
การสอดแนมผู้ประท้วง การผ่านกฎหมายจำกัดลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และการใช้
กำลังตำรวจอย่างหนักจึงกลายเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ในมุมมองของพวกเขา
แล้ว การโกหกเป็นเรื่องชอบธรรมเพราะมันนำไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า การ
ลดทอนคุณค่าผู้ประท้วงเป็นเพียงการพูดความจริงและการข่มขูเ่ป็นเรื่องชอบ
ธรรมเพราะผู้ประท้วงถูกมองว่าเป็นศัตรูที่เป็นภัยคุกคาม 

การตีกรอบเร่ืองเล่า ถ้าวางอยู่บนฐานความเช่ืออย่างบริสุทธิ์ใจ เป็น
เทคนิคเปลี่ยนการตีความเพียงรูปแบบเดียวที่ชอบธรรม เพราะถึงที่ส ุดแล้ว
ประชาชนก็ควรสามารถเช่ือในสิ่งที่ตัวเองอยากเช่ือได้ แม้ว่าพวกเขาจะลงเอยอยู่
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กับโลกทัศน์ที่บิดเบือนก็ตาม การยึดถือความเช่ือเป็นสิ่งชอบธรรม แต่ปัญหาจะ
เกิดขึ้นถ้าคุณพยายามเอาความเชื่อดังกล่าวไปยัดเยียดให้คนอื่นและพยายาม
ส่งเสริมความเช่ือดังกล่าวด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่นการโกหกหรือการข่มขู่
คุกคาม   
 

 
 

ในปี 1984 เหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานแห่งหน่ึงในอินเดียส่งผลใหม้ีผูเ้สียชีวิตหลาย

พนัคนและผูไ้ดร้บับาดเจ็บหลายแสนคน บริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ของสหรฐัอเมริกาซ่ึงเป็น

เจา้ของโรงงานใชวิ้ธีการต่าง ๆ นบัไม่ถว้นเพือ่ลดระดบัความโกรธแคน้ของประชาชน 
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ช่องทางของทางการ ได้แก่ กระบวนการร้องทุกข์ คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ 
การย่ืนอุทธรณ์ต่อนักการเมือง ผู้ตรวจการแผ่นดิน การสอบสวนของทางการ 
และศาลตุลาการ ช่องทางของทางการอาจมีชื่อเรียกอีกอย่างว่ากระบวนการที่
เป็นทางการก็ได้ ช่องทางของทางการคือกระบวนการที่ควรให้ความยุติธรรม 
ความเป็นธรรม และความจริง   
 ในบางกรณี ช่องทางของทางการสามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น 
บุคคลที่ก่อเหตุอาชญากรรมถูกจับกุม ไต่สวน และลงโทษ คนเห็นว่ามีความ
ยุติธรรมเกิดข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม เมื ่อรัฐบาล บรรษัทผู ้มีอำนาจ หรือทหารก่อเหตุ
อาชญากรรม ช่องทางของทางการอาจไม่สามารถทำงานได้ดีนัก กล่าวคือ 
ช่องทางเหล่านี้อาจให้ความเป็นธรรมเพียงเปลือกนอกเท่านั้น เพราะหลายคนเช่ือ
ว่าช่องทางของทางการเหล่านี้เป็นผู้ให้ความชอบธรรม ความคับแค้นใจ [ต่อ
ความอยุติธรรม] จึงลดลงแม้ว่าจะยังไม่มีการทำให้ความยุติธรรมเกิดข้ึนก็ตาม  
  บทบาทของช่องทางของทางการในการลดความคับแค้นใจต่อความอ
ยุติธรรม เป็นส่วนที่ขัดกับความรู้สึกที่สุดของโมเดลทฤษฎีการสะท้อนกลับ นัก
กิจกรรมมักจะเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ กล่าวคือ เรียกร้องให้มีการ
สอบสวนเก่ียวกับความยากจนหรือความรุนแรงในเรือนจำ หรือพวกเขาอาจเร่ิม
ดำเนินคดีกับศาลเพื่อต่อสู้กับความโหดร้ายของตำรวจหรือต่อต้านพลังงาน
นิวเคลียร์ เป็นต้น  
 บางคร้ัง การใช้ช่องทางของทางการนับเป็นทางเลือกที่ดี ทฤษฎีการ
สะท้อนกลับไม่เคยบอกว่าห้ามใช้ช่องทางเหล่านี้เด็ดขาด สิ่งที่ทฤษฎีนี้บอกคือ 
ช่องทางของทางการมีแนวโน้มจะลดความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรม ส่วน
ใหญ่เป็นเพราะหลายคนเช่ือว่าถ้าหน่วยงานทางการกำลังจัดการปัญหาเร่ืองนีอ้ยู่ 
พวกเขาไม่จำเป็นต้องมากังวลกับเร่ืองนี้ด้วยตัวเอง  
 นอกจากนี้ ช ่องทางของทางการลดความคับแค ้น[ต่อความอ
ยุติธรรม] โดยวิธีการอื่นด้วย 
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• ช่องทางเหล่านี้ช้า การสอบสวนหรือคดีในศาลอาจใช้เวลาเป็นแรม
เดือนหรือแรมปี ในช่วงระหว่างน้ี อารมณ์เดือดดาลในช่วงแรกของ
ประชาชนอาจเจือจางลง และมีประเด็นอื่น ๆ เข้ามาแย่งชิงความสนใจ 

• ช่องทางเหล่านี ้มีลักษณะเป็นกระบวนการ เกี ่ยวข้องกับระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้ันตอนพิธีการที่เป็นรายละเอียดสารพัดรูปแบบ ในคดี
ของศาล ปกติแล้วจะปฏิบัติตามระเบียบพยานหลักฐาน บ่อยคร้ัง 
ระเบียบกระบวนการเช่นนี้ส่งผลให้ความสนใจไปอยู่ที่เร่ืองเทคนิคทาง
กฎหมาย ซ่ึงเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่สลักสำคัญ แทนที่จะ
ให้ความสนใจไปที่ความอยุติธรรมอันเป็นใจความสำคัญของคดี  

• ช่องทางเหล่านี้พึ่งพาผู้เช่ียวชาญ การทำงานโดยใช้กระบวนการร้อง
ทุกข์ การสอบสวนของรัฐบาล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และการ
ดำเนินคดีของศาลให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์อย่างมาก นั่นหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่จะถูกกีด
กันออกมาและหมดความสนใจไปในที่ส ุด ช่องทางของทางการมี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ช่องทางเหล่านี้เป็นวิธีการที่ดีในการ
เปลี่ยนข้อเรียกร้องรณรงค์โดยประชาชนจำนวนมากให้กลายเป็นการ
ต่อสู้ระหว่างผู้เช่ียวชาญเพียงไม่ก่ีคน 

เมื่อกลุ่มผู้มีอำนาจที่กระทำความผิดหันไปพึ่งพาหรือต้ังช่องทางของ
ทางการขึ ้นมา เช่น การสอบสวนเก่ียวกับการสังหารหมู่ พวกเขากำลังนำ
ประเด็นจากที่เดิมเคยอยู่ในพื้นที่สาธารณะให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ต่างออกไป ได้แก่ 
กฎหมายและราชการ ผู้จัดการรณรงค์จำเป็นต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วย  

ผู้มีอำนาจที่กระทำความผิดชื่นชอบช่องทางของทางการที่ตนเอง
สามารถช้ีนำหรือควบคุมได้มากกว่า คนเหล่านี้ชอบการสอบสวนภายในมากกว่า
การสอบสวนโดยคณะกรรมการอิสระ พวกเขาจะต้องการให้ตำรวจสอบสวน
ความโหดร้ายของตำรวจด้วยกันเองมากกว่าให้มีคณะกรรมการอิสระเข้ามา
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สอบสวน พวกจะชอบการสอบสวนแบบปิดมากกว่าการสอบสวนที ่เปิดต่อ
สาธารณะ และอยากให้ศาลปิดห้ามนักข่าวเข้ามากกว่าพิจารณาคดีของศาล
อย่างเปิดเผย ปกติแล้ว ผู้มีอำนาจเหล่านี้จะพยายามกำหนดขอบเขตอำนาจ
หน้าที ่ขึ ้นมา กล่าวคือ กำหนดหัวข้อที ่จะมีการสอบสวนให้แคบไว้เพื ่อให้
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนลดน้อยลง   

ปัญหาอยู่ตรงที่การสอบสวนแบบปิดซ่ึงมาพร้อมกับขอบเขตประเด็น
ที่แคบนั้นไม่มีความน่าเช่ือถือเท่าไรนัก ดังนั้น บางคร้ังรัฐบาลต่าง ๆ จึงทำการ
สอบสวนแบบเปิดเผย เป็นอิสระ และขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมไปเลย โดย
ภาวนาให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด  

นาน ๆ คร้ังที่การสอบสวนกลายเป็นการรณรงค์รูปแบบหนึ่ง ในช่วง
กลางทศวรรษที่ 1990 ในรัฐน ิวเซาท ์ เวลส ์ของออสเตรเล ีย ม ีการต้ัง
คณะกรรมการหลวงเพื่อสอบสวนตำรวจ คณะกรรมการนี้จัดเวทีประชาพิจารณ์
หลายคร้ังจนกลายเป็นข่าวใหญ ่ที่เร้าอารมณ์ย่ิงกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ทุจริตบาง
คนกลายเป็นผู้ให้ข้อมูลและรวบรวมหลักฐานวิดิโอการเจรจาด้วย เนื่องจากมี
การเผยแพร่ทางโทรทัศน์ รัฐบาลจึงไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากดำเนิน
มาตรการปฏิรูปอย่างจริงจัง13

9 
อย่างไรก็ตาม หากปรากฏคณะกรรมการที่มีลักษณะรณรงค์เช่นนี้สัก

หน ึ ่ งช ุด ก ็จะพบว ่ าม ีคณะกรรมการอ ีกหลายส ิบช ุดท ี ่ เช ื ่ องกว ่ามาก 
คณะกรรมการบางชุดจะทำงานลับ ๆ หรือเปิดเผยต่อสาธารณะน้อยที่สุด 
ดังนั้นจึงมีแรงกดดันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงน้อย คณะกรรมการบางชุด
เสนอข้อมูลที่ยืนยันจุดยืนของรัฐบาล แต่ก็มีคณะกรรมการชุดอื่น ๆ  ที่แนะนำ
ข้อเสนอที่กระจ่างแจ้งและก้าวหน้าเช่นกัน ซึ่งนับเป็นเรื่องดี ยกเว้นเพียงว่า
รัฐบาลไม่เคยนำข้อเสนอเหล่านี้ไปใช้จริง 

เมื่อวิเคราะห์บทบาทช่องทางของทางการโดยสัมพันธ์กับความคับแค้น
ใจของสาธารณะ สิ่งที่เป็นประโยชน์คือการคิดถึงองค์กรและกระบวนการต่าง ๆ 

 
9
Rodney Tiffen, Scandals: Media, Politics and Corruption in Contemporary Australia 

(Sydney: University of New South Wales Press, 1999). 
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จำนวนมากที่อาจกลายเป็นช่องทางของทางการได้ ตัวอย่างเช่น การหาการ
สนับสนุนจากนักการเมืองคนหนึ่ง ๆ อาจเป็นช่องทางของทางการได้ โดยเฉพาะ
ถ้านักการเมืองคนดังกล่าวสัญญาว่าจะช่วยเหลือแต่ไม่ทำตามทำสัญญาหรือใช้
เวลานาน การเลือกต้ังเป็นรูปแบบหนึ่งของช่องทางของทางการ กล่าวคือ มัน
ให้ความชอบธรรมกับระบบการปกครอง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเผด็จการถึง
จัดการเลือกต้ัง แม้การเลือกต้ังเหล่านี้จะมีการฉ้อโกงและเป็นเพียงการจัดฉาก
ขึ้นมา แต่การเลือกตั้งเหล่านี้ก็สามารถให้ภาพลักษณ์ความชอบธรรมได้อย่าง
น้อยกับประชาชนจำนวนหนึ่ง14

10   

การข่มขู่ คือการคุกคามหรือโจมตีที่ขัดขวางการแสดงออกซึ่งความคับแคน้ใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจอยากออกมาพูดเก่ียวกับการทุจริต แต่กลัวถูกเอาคืนด้วย
การไล่ออกจากงาน นักข่าวอาจอยากเขียนเกี่ยวกับการทุจริตแต่บรรณาธิการ
หรือผู้ตีพิมพ์เกรงกลัวการถูกฟ้องร้อง เหยื่อความโหดร้ายของตำรวจอาจ
อยากออกมาพูดแต่เกรงกลัวว่าจะถูกตำรวจตามรังควานเพิ่มเติมอีก 

การข่มขู่ค่อนข้างแตกต่างจากกลยุทธ์อื่น ๆ  ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ
ลดความคับแค้นใจ การข่มขู่ไม่จำเป็นต้องลดความรู้สึกคับแค้นใจเสมอไป แต่
ขัดขวางประชาชนไม่ให้แสดงออกความรู้สึกของตัวเองแทน  

ในบางกรณี การข่มขู่เป็นทั้งการโจมตีและวิธีขัดขวางการแสดงออก
ความคับแค้นใจ เมื่อตำรวจตีผู้ประท้วง การทำเช่นนี้ก่อให้เกิดความคับแค้นใจแต่
ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ประท้วงบางคนหวาดกลัวที่จะเปิดเผยสิ่งที่เกิดข้ึนในเวลา
เดียวกัน  

การข่มขู่บางรูปแบบมีลักษณะโจ่งแจ้งและชัดเจน เช่น การทุบตีและ
การกราดยิง การข่มขู่รูปแบบอื่น ๆ  ตรวจพบยากกว่า เช่น การมองดว้ยท่าที
คุกคาม การพูดเปรยถึงการดำเนินคดี หรือช่างภาพตำรวจในสถานที่เดินขบวน  

 
10

Benjamin Ginsberg, The Consequences of Consent: Elections, Citizen Control and 

Popular Acquiescence (Reading, MA: Addison-Wesley, 1982). 
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สำหรับผู้กระทำความผิด การข่มขู่คุกคามมีข้อเสียใหญ่อยู่อย่างหนึ่ง 
คือ มันสามารถส่งผลให้ความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นได้ ลองจินตนาการดูว่านักข่าว
กำลังรายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วง ถ้านักข่าวคนดังกล่าวถูกข่มขู่ ทุบตี 
หรือจับกุม การทำเช่นนี้สามารถส่งผลให้นักข่าวคนดังกล่าวพยายามเปิดโปง
ประเด็นต่าง ๆ อย่างแข็งขันกว่าเดิม เหมือนที่เคยเกิดข้ึนแล้วในติมอร์ตะวันออก
เมื่อปี 1991 และกองเรือเล็กที่เดินทางไปยังฉนวนกาซาเมื่อปี 2010 เร่ือง
ทำนองนี้สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าตำรวจข่มขู ่หรือทำร้ายกลุ่มผู้ประท้วง 
เพราะหลายคนในกลุ่มผู้ประท้วงมีเทคโนโลยีและทักษะในการเผยแพร่การใช้
อำนาจโดยมิชอบต่อสาธารณะชนได้ 

เนื่องจากการข่มขู่ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดโดยแพร่หลาย การข่มขู่จึง
ถูกปกปิดไว้บ่อยคร้ัง ตำรวจไม่ประกาศหรอกว่าพวกเขาจะก่อกวนรังควานคนที่
พวกเขาเคยทุบตี การข่มขู่มักเกิดข้ึนควบคู่กับการปกปิด  

รางวัล คือผลประโยชน์ สิ่งจูงใจ หรือการติดสินบนรูปแบบใดก็ตามที ่ทำให้
ประชาชนมีแนวโน้มแสดงออกความคับแค้นใจน้อยลง ทีมทนายของแมคโดนัลด์
ที่ฟ้องคดีหมิ่นประมาทกับเฮเลน สตีล และเดฟ มอร์ริสได้รับรางวัลอย่างงาม
จากงานที่พวกเขาทำ  

การหาหลักฐานสนับสนุนถึงผลลัพธ์ของวิธีการนี้เป็นเรื่องยากเอา
มาก ๆ มีหลักฐานเพียงน้อยนิดที่ช้ีให้เห็นว่าตำรวจลอสแองเจลลิสคนใดรู้สึกคับ
แค้นใจเกี่ยวกับการทุบตีรอดนีย์ คิง ดังนั้นเราจึงไม่มีทางรู้เลยว่ารางวัลที่อาจ
ได้รับสร้างความแตกต่างต่อพฤติกรรมของตำรวจหรือไม่ ทำนองเดียวกัน เรา
คงรู้ได้ยากว่าทนายของแมคโดนัลด์คิดว่าคดีหมิ่นประมาทคร้ังนั้นเป็นเร่ืองที่ผิด
หรือไม่ ทนายความทำงานในคดีที่ตนเองไม่เช่ือเป็นประจำอยู่แล้ว และโดยทั่วไป
คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของงาน  

รางวัลกับการข่มขู่เป็นกระบวนการคู่ขนานกัน แนวคิดของวิธีการทั้ง 
2 แบบเหมือนกันตรงที่ประชาชนอาจรู้สึกคับแค้นใจแต่สามารถถูกขัดขวางการ
แสดงออกได้ เพราะกลัวผลลัพธ์ที ่ตามมา (การข่มขู ่) หรือคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์บางอย่าง (การให้รางวัล) นั่นคือเหตุผลที่สองวิธีการนี ้ถ ูกจัด
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รวมอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันตามทฤษฎีสะท้อนกลับ หากจะแยกวิธีการ 2 อย่าง
นี้ออกจากกันก็สามารถทำได้  
 เนื ่องจากการหาหลักฐานของรางวัลต่าง ๆ เป็นเรื ่องยากมาก 
บ่อยครั้งจึงง่ายกว่าที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในบทวิเคราะห์การสะท้อนกลับไปเลย 
การข่มขู่เป็นสิ่งเห็นได้ชัดกว่าเพราะมันกระทำต่อผู้ตกเป็นเป้าและพันธมิตรของผู้
ตกเป็นเป้า ขณะที่พันธมิตรของผู้กระทำความผิดได้รับสิ่งจูงใจต่าง ๆ 
 

 
 

“คุณทาํถูกแลว้ครบัทีเ่ปิดโปงการทุจริต ฉะนัน้จึงเป็นธรรมดาอยู่แลว้ทีเ่ราตอ้งไล่คุณ

ออก ลาก่อนนะครบั!” 

กรณีของการติดสินบนเป้าหมายนั้นมีอยู่บ้าง ผู้เปิดเผยข้อมูลการ
ทุจริต (whistleblowers) หรือหมายถึงผู ้ที ่ออกมาพูดเพื ่อผลประโยชน์
สาธารณะ มักต้องเผชิญกับการตอบโต้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การก่อกวนรังควาน 
การตำหนิโทษ การคว่ำบาตร การลดตำแหน่ง และการไล่ออก การตอบโต้
เหล่านี้อาจเป็นแหล่งที่มาของความคับแค้นใจได้ เมื่อผู้เปิดเผยข้อมูลทุจริตไป
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ฟ้องศาลเพราะถูกไลอ่อกอย่างไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าเสียหาย พวกเขา
อาจได้รับข้อเสนอเพื่อยุติข้อพิพาท หรือก็คือการจ่ายเงิน เง่ือนไขทั่วไปของการ
ยุติข้อพิพาทคือผู้เปิดเผยข้อมูลทุจริตต้องลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการยุติข้อพิพาทหรือประเด็นที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่อสาธารณะ 
เพื่อรับเงิน ผู้เปิดเผยข้อมูลทุจริตจะต้องปิดปากเงียบ การทำเช่นนี้ถือเป็นการ
ติดสินบนรูปแบบหนึ่ง 

บางคร้ัง ผลประโยชน์อย่างเดียวจากการเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้มี
ส่วนร่วมโดยปริยายต่อไปคือการไม่ตกเป็นเป้ารังแก พนักงานที่เห็นพฤติกรรม
ทุจริตมักจะไม่พูดอะไรเพราะพวกเขารู ้ว่าจะมีผลสืบเนื ่องตามมาถ้าพวกเขา
ออกมาพูด “รางวัล” ของการไม่ตกเป็นเป้ารังแกสามารถมองว่าเป็นกลยุทธ์การ
ข่มขู่ได้เช่นกัน กล่าวคือ พนักงานกลัวว่าจะโดนเอาคืน เรื่องนี้ชี ้ให้เห็นความ
เช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างการข่มขู่และการให้รางวัลที่เกิดข้ึนเป็นบางคร้ัง 

เมื่อเป้าหมายลดระดับความโกรธแค้น 
กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลดระดับความโกรธแค้นนั้นใช้บ่อยที่สุดโดยผู้กระทำ

ผิดและพันธมิตรของผู้กระทำผิด ปกติแล้วผู้กระทำการทารุณกรรมจะปิดเงียบ
เกี่ยวกับงานของตนเช่นเดียวกับรัฐบาลตา่ง ๆ  แต่บางครั้งเหยื่อก็มีส่วนช่วย
ด้วย เหยื่อของการทารุณกรรมมักบอบช้ำทางจิตใจและหวาดกลัวอย่างมาก 
เหยื่อเหล่านี้อาจรู้สึกไม่ปลอดภัยพอที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตัวเอง เมื่อพวกเขาเก็บเงียบ พวกเขาจึงมีส่วนช่วยในการปกปิดด้วย 

คงเป็นเร่ืองไร้สาระอย่างมากถ้าจะโทษเหย่ือการทารุณกรรมว่ากระทำ
การปกปิด เมื่อวิเคราะห์การสะท้อนกลับ เป้าหมายคือการเข้าใจกระบวนการต่าง 
ๆ ที่มีส่วนช่วยให้ความคับแค้นใจเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากเหย่ือทารุณกรรมตกอยู่
ภายใต้การข่มขู่คุกคามอย่างรุนแรง คนอื่นอาจจำเป็นต้องออกมาพูดแทนพวก
เขา 

พนักงานที่ถูกตามรังแกในเวลาทำงานมักรู้สึกอับอายและถูกล่วง
ละเมิด บางครั้งพวกเขาเริ่มเชื่อสิ่งท่ีทุกคนที่เหลือดูเหมือนจะเชื่อ นั่นคือสิ่งที่
เกิดข้ึนเป็นเพราะพวกเขาทำตัวเอง ผลก็คือพนักงานที่ถูกตามรังแกไม่อยากบอก
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คนอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเอง หรือบางทีอาจจะต้องการบอกเฉพาะ
เพื่อนเท่านัน้และไม่บอกคนอื่นเลย พนักงานเหล่านี้อาจเรียกได้ว่ามีส่วนช่วยใน
การปกปิด เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้จริง ๆ และเราจำเป็นต้องดูแลอย่าง
ระมัดระวังที่สุดถ้าจะแนะนำให้พนักงานที่ถูกรังแกออกมาพูด 
 

 
 

ผูก้่อการรา้ยมกัใชวิ้ธีการต่าง ๆ เพือ่เพ่ิมระดบัการคดัคา้นของสาธารณะชน 

ต่อกิจกรรมดงักล่าว 

หลายคนเชื่อมั่นในอำนาจของช่องทางของทางการว่าจะก่อให้เกิด
ความยุติธรรม พนักงานที่ถูกตามรังแกมักร้องเรียนกับเจ้านายหรือผู้จัดการ
ระดับสูงข้ึนไป ทำเร่ืองร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ หรือไปฟ้องศาล บางคร้ังการ
เรียกร้องเหล่านี้ก็มีประสิทธิภาพ แต่หลายคร้ังการทำเช่นนี้เลวร้ายย่ิงกว่าการไม่
ทำอะไรเลยเสียอีก กระบวนการร้องเรียนตา่ง ๆ อาจรวมถึงความพยายามใน
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การทำลายชื่อเสียงของพนักงาน ซึ่งให้ประสบการณ์ไม่ต่างจากการถูกรังแก
อย่างต่อเนื่อง15

11  
ตามทฤษฎีการสะท้อนกลับ ประเด็นสำคัญในที่นี้คือการใช้ช่องทาง

ของทางการอาจส่งผลให้ความคับแค้นใจลดน้อยลง ถ้าเป้าหมายคือการระดม
เสียงสนับสนุน บ่อยคร้ังทางที่ดีกว่าคือการหลีกเลี่ยงช่องทางของทางการหรือ
ใช้ช่องทางนี้เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการรณรงค์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจ
ว่าการระดมเสียงสนับสนุนสามารถมีพลังอำนาจได้มากเพียงใด และบางคนที่
เข้าใจก็อาจใช้ช่องทางของทางการอยู่ดี  

ประเด็นสำคัญในที่นี้คือ เป้าหมายของความอยุติธรรมบางครั้งก็มี
ส่วนช่วยในการลดระดับความคับแค้นใจ บ่อยคร้ังการทำเช่นนี้มีเหตุผลรองรับ
อย่างดีและเป็นสิ่งที่ควรเคารพ แต่บางคร้ังเป้าหมายก็ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำใน
สิ่งที่ผู้กระทำผิดต้องการโดยไม่รู้ตัว 

เมื่อผู้กระทำผดิเพิ่มระดับความโกรธแค้น 
ตามทฤษฎีการสะท้อนกลับ ผู ้มีอำนาจที ่กระทำความอยุติธรรม

สามารถใช้วิธีการได้มากมายเพื่อลดระดับความคับแค้นใจต่อการกระทำของพวก
เขา แต่บางครั้งผู้โจมตีก็เมินเฉยต่อวิธีการเหล่านี้ หรือกระทั่งทำในสิ่งตรงกัน
ข้ามอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มระดับความคับแค้นใจ! 

ช่วงต้นปี 2002 ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช และเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณออกว่าต้องการบุกจู่โจมประเทศอรัิก 
สงครามรุกรานและผิดกฎหมายน่าจะส่งผลให้เกิดการคัดค้านอยู่แล้ว แต่แทนที่
จะปกปิดแผนการนี้ พวกเขากลับป่าวประกาศเรื่องนี้ไปทั ่ว การป่าวประกาศ
ดังกล่าวช่วยปลุกกระแสจนกลายเป็นการต่อต้านครั้งใหญ่ ซึ่งช่วงเวลาเร้า
อารมณ์ที่สุดคือตอนที่มีการนัดชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อวนัที่ 

 
11

Deborah Osborne, “Pathways into bullying,” Proceedings of the 4th Asia Pacific 

Conference on Educational Integrity, Wollongong, 2009, http://ro.uow.edu.au/ap-

cei/09/papers/18/. 
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15 กุมภาพันธ์ 2003 โดยมีประชาชนหลายล้านคนร่วมประท้วงตามถนน
ของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก 

การทำเช่นนี้นับว่าตรงกันข้ามกับวิธีการที่ประธานาธิบดีโรนัล เรแกน
ใช้ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ซ่ึงปิดบังอำพรางการรุกรานทางทหารเพื่อต่อสู้กับ
รัฐบาลและประชาชนของประเทศนิการากัว แทนที่จะโจมตีประเทศนิการากัว
โดยตรง รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้วิธีให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มกบฎคอนทราแทน 
การปิดบังการรุกรานบางส่วนเช่นนี้ส่งผลให้การคัดค้านเกิดยากข้ึนอย่างมาก 

บางคร้ังผู้โจมตีค่อนข้างเปิดเผยเก่ียวกับการกระทำและแรงจูงใจของ
ตัวเอง เพราะพวกเขาเช่ือว่าคงไม่มีการออกมาต่อต้านอย่างจริงจัง หรือเพราะ
พวกเขาโอหังและคิดว่าสามารถทำสิ่งที่ต้องการได้ หรือเพราะพวกเขาจำเป็นต้อง
ระดมการสนับสนุนสำหรับแนวทางของพวกเขา การโจมตีอย่างเปิดเผยสามารถ
นำมาใช้เป็นการข่มขู่รูปแบบหนึ่งที่อิทธิพลมากได้เช่นกัน  
 

 
 

อาคารเวิร์ล เทรด เซ็นเตอร์ถูกโจมตีเมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2001 
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นอกจากนี้แล้วยังมีการก่อการร้ายด้วย หมายถึงการโจมตีพลเรอืน
เพื่อสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้ฟัง 16

12 ผู้ก่อการร้ายมีเป้าหมายแตกต่างกันไป บางคน
ต้องการล้างแค้นความอยุติธรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนก่อนหน้านี้ บางคนต้องการให้
ผู ้คนหันมาสนใจเป้าหมายของพวกเขาด้วยการใช้ปฏิบัติการสะเทือนขวัญ 
ผู้ก่อการร้ายคนอื่น ๆ อาจวางยุทธศาสตร์สูงกว่า กล่าวคือ พวกเขาต้องการให้
เป้าหมายมีปฏิกิริยาบางอย่าง เช่น จำกัดริดรอนสิทธิเพิ ่มขึ้น และอยากให้
ปฏิกิริยาเช่นนี้แรงอย่างมากจนส่งผลให้มีผู้สนับสนุนสิ่งที่พวกเขาต้องการเพิ่ม
มากข้ึน หรือกล่าวอีกอย่างคือก่อให้เกิดการสะท้อนกลับโดยพวกเขาเป็นฝ่ายได้
ประโยชน ์

ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการก่อการร้ายต่าง ๆ  ดู
เหมือนจะถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มระดับความโกรธแค้นให้สูงที่สุด ตัวอย่างเช่น
เหตุการณ์วันที่ 9 กันยายน 2001 การโจมตีพลเรือนเกิดขึ้นตอนกลางวัน
แสก ๆ เพื่อส่งผลให้ประชาชนรับรู้มากที่สุด และไม่ได้มีการหลบซ่อนเลย ผู้
โจมตีมีความสามารถเพียงน้อยนิดในการลดทอนคุณค่าของเป้าหมาย การใช้
ช่องทางของการ หรือการข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม ผลลัพธ์คือเกิดการสะท้อนกลับ
ครั้งใหญ่ในรูปของการสนับสนุนที่ผู้คนมีต่อรัฐบาลสหรัฐ ฯ และประชาชนชาว
อเมริกัน การทิ้งระเบิดที่อัฟกานิสถาน และการขยายระบบความมั่นคงคร้ังใหญ่
ของสหรัฐอเมริกา 

บทเรียนจากเรื่องนี้คืออย่าคิดว่าผู้กระทำผิดจะทำทุกอย่างเพื่อลด
ระดับความโกรธแค้นเสมอไป ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตาม บางคร้ังพวกเขาก็ทำสิ่ง
ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง  

 
12
สาํหรบัทฤษฎีการสื่อสารของการก่อการรา้ย โปรดดู Alex P. Schmid and Janny de Graaf, 

Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media 

(London: Sage, 1982). และโปรดดู Brigitte L. Nacos, Mass-Mediated Terrorism: The 

Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism (Lanham, MD: Rowman 

& Littlefield, 2002); Joseph S. Tuman, Communicating Terror: The Rhetorical 

Dimensions of Terrorism (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003). 



48 
 

เขียนเรื่องเล่าการสะท้อนกลับ 
คุณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกรณีของความอยุติธรรม
เรื่องหนึ่ง ๆ แล้ว คุณมีข้อมูลเกี่ยวการปกปิด การลดทอนคุณค่า และอื่น ๆ 
แล้ว คุณพร้อมสำหรับการเขียนเร่ืองเล่าแล้ว คุณควรจัดเรียงเนื้อหาอย่างไร 

1. เล่าเร่ืองก่อน ตามด้วยการวิเคราะห1์7

13 
คุณเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน ตัวอย่างเช่น ปูมหลัง การสังหารหมู่ และผลที่
ตามมา โดยเขียนรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดขณะเล่าเรื่อง หลังจากเล่าเรื่อง
เสร็จแล้ว คุณลองช้ีให้เห็นกลยุทธ์ที่ใช้ เร่ิมด้วยการปกปิด ตามด้วยการลดทอน
คุณค่า และอื่น ๆ   
 วิธีการนี้มีข้อดีคือเปิดโอกาสให้คุณได้เล่าเรื ่องทั้งหมด โดยไม่ถูก
รบกวนจากการอ้างอิงถึงทฤษฎีต่าง ๆ ขณะเล่าเรื่อง มันค่อนข้างเขียนง่าย
ด้วย ข้อเสียคือผู้อ่านอาจไม่สามารถจำเร่ืองได้ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อคุณเข้าสู่การ
วิเคราะห์กลยุทธ์ ผู้อ่านอาจจะลืมรายละเอียดที่สำคัญได้ 

2. เล่าเร่ืองสลับการวิเคราะห1์ 8

14 
คุณประกอบสร้างเร่ืองข้ึนมาเพื่อให้คุณสามารถทำการวิเคราะห์กลยุทธไ์ด้ขณะที่
กำลังเล่าเร่ือง คุณอาจเร่ิมด้วยการเล่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับการปกปิด การลดทอนคุณค่า และอื่น ๆ บางคร้ังการเขียนสรุป
ย่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ในตอนต้นก็สามารถช่วยได ้

การประกอบสร้างเช่นนี้สามารถบรรยายทั้งเร่ืองเล่าและเช่ือมโยงไปหา
กลยุทธ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม  การเล่าเร่ืองด้วยวธิีนี้ก็อาจท้า
ทายเช่นกัน คุณอาจต้องย้อนลำดับเวลาหรืออ้างอิงถึงเหตุการณ์สำคญัต่าง ๆ 
มากกว่าหนึ่งคร้ัง 

 
13

 ตวัอย่างอยู่ในบทที่ 2, 3 และ 4 ของ Justice Ignited. 

14
 ตวัอย่างอยู่ในบทที่ 5, 8, 9 และ 10 ของ Justice Ignited. 
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3. วิเคราะห์โดยยกตัวอย่าง1 9

15   
คุณเขียนเล่ารายละเอียดของกลยุทธ์ที่ใช้อย่างเป็นระบบ ในแต่ละกล-ยุทธ์ เช่น 
การปกปิด ฯลฯ ให้คุณยกตัวอย่างข้ึนมาหลาย ๆ ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ที่ใช้กับกรณีการทารุณกรรม คุณอาจใช้ตัวอย่างจากสถานที่และเวลาต่าง 
ๆ กันไป  
 

 
 

มหาตมะ คานธีเขียนหนงัสือเป็นประจาํเกือบทุกวนั หนงัสือรวมงานเขยีนของเขามี

ทัง้หมดถึง 100 เล่ม 
 

 วิธีนี้ให้น้ำหนักกับการวิเคราะห์โดยยังคงรักษาพลังของตัวอย่างต่าง 
ๆ ไว้ แต่วิธีนี้จะขาดพลังของเร่ืองเล่าและอาจถูกวิจารณ์ว่าเลือกหยิบมาเฉพาะตัว
อย่างที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ 

ไม่มีวิธีการเขียนเกี่ยวกับการสะท้อนกลับรูปแบบใดที่เป็นอุดมคติ 
ข้างต้นนี้เป็นแนวทางทั่วไป 3 แบบ และยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมาก คุณควรเขียน
อย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กับกลุ่มผู้อ่าน เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของคุณ การเล่าเร่ือง

 
15
ตวัอย่างอยู่ในบทที่ 6, 11, และ 12 ของ Justice Ignited. 
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ยืดยาวในเชิงวิชาการจะมีโทนและโครงสร้างต่างจากการเล่าเร่ืองสั้น ๆ เพื่อเอาไว้
ให้นักกิจกรรมอ่าน 

การเขียน: ควรเร่ิมอย่างไรดี 
นักวิจัยส่วนใหญ่จะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้จำนวนมาก และเขียนบันทึกไว้ระหว่าง
ทาง จากนั้นค่อยมานั่งเขียนเก่ียวกับสิ่งที่ค้นพบ วิธีนี้เหมาะกับโครงการเล็ก ๆ 
แต่จะเหมาะสมน้อยลงเร่ือย ๆ ถ้ามีเนื้อหาจำนวนมาก 
 ทางเลือกอีกแบบหนึ่งคือการเร่ิมเขียนบทความเลยจากสิ่งที่คุณรู้อยู่
แล้ว จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มเนื้อหาเข้าไปทีละนิด งานวิจัยของโรเบิร์ต บอยซ์ที่
ศึกษาเก่ียวกับนักเขียนและนักวิชาการพบว่า กลุ่มที่ทยอยเขียนทีละน้อย ๆ ทุก
วันสามารถผลิตงานได้สูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ปล่อยเวลาผ่านไปแล้ว
ค่อยมาพยายามเขียนอย่างบ้าระห่ำรวดเดียวจากแรงกระตุ้น ซึ่งบ่อยครั้งเป็น
เพราะถึงกำหนดวันส่ง20

16 การเขียนงานช่วงใกล้กำหนดส่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
การฝืนยัด มันจะทำให้คุณรู้สึกเครียดมากจนคุณไม่อยากกลับมาเขียนไปอีกสัก
พัก 
 สำหรับการใช้แนวทางของบอยซ์ คุณควรเขียนบทความทีละนิดทุก ๆ 
วัน โดยอาจเขียนข้อความใหม่ประมาณ 5-20 นาที จากนั้นใช้เวลาปริมาณ
เท่ากันในการตรวจแก้สิ่งที่คุณเขียนลงไป เมื่อคุณเจอบางอย่างที่คุณยังไมรู้่ 
ขอให้จดเร่ืองที่คุณต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมเก็บไว้  
 ข้อดีคือความคิดของคุณจะทำงานตลอดทั้งวันในการทำความเข้าใจ
ประเด็นต่าง ๆ และช่วยให้คุณนำประเด็นเหล่านี้มาจัดวางในกรอบความคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลได้ ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการนี้จะเกิดข้ึนโดยคุณไม่รู้ตัว คุณจะ
ประหยัดเวลาเพราะแทนที่จะต้องอ่านข้อมูลจำนวนมากก่อนนำมาเขียน การเขียน
งานประจำวันจะทำหน้าที่เป็นกรอบความคิดให้กับคุณอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้อง
อ่านข้อมูลเยอะเท่าเพราะคุณรู้อยู่ก่อนแล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังมองหาคืออะไร 

 
16

Robert Boice, Advice for New Faculty Members: Nihil Nimus (Boston: Allyn and 

Bacon, 2000). 
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เมื่อคุณเขียนร่างฉบับแรกและตรวจแก้ขัดเกลาจนเสร็จแล้ว ต่อมาคือ
ช่วงเวลาของการรับฟังความเห็น ทารา เกรย์ ผู้เปลี่ยนแนวทางของบอยซ์เป็น
หลักสูตรสอนการตีพิมพ์งานวิชาการ21

17 แนะนำให้คุณส่งต้นฉบับไปหาคนที่ไม่ใช่
ผู้เช่ียวชาญ หรือคนที่ไม่มีความรู้เก่ียวกับหัวข้อที่คุณเขียนมากนักก่อน สมมติ
ว่าคุณกำลังเขียนเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้เพื่อลดระดับความ
โกรธแค้นหลังเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที ่อัฟกานิสถานตั้งแต่ตุลาคมปี 2001 
ขั ้นตอนแรกคือการส่งต้นฉบับไปให้คนที ่ไม่ เคยศึกษาเก่ียวกับสงคราม
อัฟกานิสถานและไม่คุ้นเคยกับทฤษฎีการสะท้อนกลับก่อน คนเหล่านี้จะให้
ความเห็นและถามคำถามที ่ช่วยให้คุณสามารถเขียนข้อเสนอได้ชัดเจนข้ึน 
ตัวอย่างเช่น คนเหล่านี้อาจถามคุณว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าพลเรือนได้รับบาดเจ็บ
หรือคุณหมายความว่าอย่างไรเวลาพูดถึงช่องทางของทางการ 

หลังจากคุณแก้ไขตามคำแนะนำจากคนที่ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญแล้ว ต่อไป
ให้คุณส่งบทความไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในท้องที่ของคุณ หรือถ้าเป็นไปไดใ้ห้
ส่งไปหาผู้เช่ียวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ในที่นี้คือเร่ืองการทิ้งระเบิดในอัฟกานิสถาน 
และส่งไปหาผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับกลยุทธ์การสะท้อนกลับด้วย ผู้เช่ียวชาญเหล่านี้
จะสามารถให้ความเห็นต่อข้อเท็จจริงและการตีความต่าง ๆ ได้ 

ทำไมต้องเสียเวลาส่งบทความไปให้คนที่ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญด้วย แน่ละว่า
ผู้เช่ียวชาญรู้ดีที่สุดอยู่แล้ว! ปัญหาคือผู้เช่ียวชาญนั้นคุ้นเคยเก่ียวกับหัวข้อหนึ่ง 
ๆ มากเสียจนอาจไม่ทันสังเกตว่าคุณยังไม่ได้อธิบายแนวคิดต่าง ๆ  ให้ชัดเจน
หรือยังจัดเรียงเนื้อหาออกมาได้ไม่เป็นเหตุเป็นผลพอ ผู้เชี่ยวชาญรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดต่าง ๆ  อยู่แล้วและอาจสังเกตไม่เห็นปัญหาในรายละเอียดเพราะเนื้อหา
ชัดเจนสำหรับพวกเขาแล้ว 

ผู้อ่านส่วนใหญ่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น คุณ
จึงจำเป็นต้องสื่อสารกับพวกเขา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเกิดผิดพลาดข้ึนมา คุณ
อาจสูญเสียความน่าเชื่อถือได้ โดยเฉพาะถ้ามีคุณวิจารณ์บทวิเคราะห์ของคุณ 

 
17

Tara Gray, Publish & Flourish: Become a Prolific Scholar (Teaching Academy, New 

Mexico State University, 2005). 
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คุณจำเป็นต้องถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้บทวิเคราะห์ของคุณ
เที่ยงตรงข้ึนเช่นกัน  
 การผสมผสานกันระหว่างการเขียนงานเป็นประจำ และการถาม
ความเห็นจากคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถทำให้งาน
เขียนออกมาเป็นผลงานช้ินเย่ียมได้ ย่ิงคุณเขียนมากเท่าไหร่ คุณย่ิงเขียนดีข้ึน
เท่านั้น ตราบที่คุณยังคงพยายามพัฒนาอยู่เสมอ 
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การตีพิมพ ์
คุณควรตีพิมพ์บทวิเคราะห์การสะท้อนกลับที่ไหนดี เร่ืองนี้ข้ึนอยู่กับกลุ่มผู้ฟังที่
คุณอยากสื่อสารด้วยและวัตถุประสงค์ของคุณ 
 กลุ่มผู้อ่านหลักของคุณอาจเป็นนักกิจกรรม สมาชิกขององค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หรือใครก็ตามที่สนใจ การคิดถึงกลุ่มผู้ฟังที่คุณต้องการสื่อสาร
ด้วยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันจะส่งผลต่อภาษาที่คุณใช้ ปริมาณข้อมูล ความ
ยาว และภาพลักษณ์งานเขียนของคุณ 
 บทความวิชาการน่าจะเป็นประโยชน์ในฐานะบันทึกข้อมูลรายละเอียด
และข้อถกเถียงที่ผ่านการคิดมาอย่างถ่ีถ้วน แต่งานเขียนวิชาการแบบทั่วไปแทบ
ไม่มีความน่าดึงดูดเลยสำหรับคนที ่ไม่ใช่ผู ้เชี ่ยวชาญ (หรือกระทั ่งสำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน !) ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขยายฐานผู้อ่าน คุณอาจเขียน
งานออกมาให้สั้นลง เล่าเรื่องราว ยกตัวอย่างเยอะ ๆ และสื่อสารออกมาให้
ชัดเจน คุณสามารถหาตัวอย่างดี ๆ ได้จากเว็บไซต์รวมบทความวิจารณ์
การเมืองต่าง ๆ  

บทความเป็นทางเลือกหนึ่ง คุณอาจพิจารณาการนำเสนอโดยใช้สไลด์
ไชว์ รายการวิทยุ วิดีโอ หรือโปสเตอร์ก็ได้ คุณอาจคิดถึงการนำเสนอรูปแบบ
อื่น เช่น การดีเบต บันทึกไดอาร่ี หรือเร่ืองเล่าพิศวงก็ได้ 

คุณจะดำเนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ คุณอาจ
ต้องการสื่อสารกับผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ  เช่น เพื่อช่วยให้นักกิจกรรมคิดว่าควรทำ
อย่างไรถึงจะสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น หรือเตือนสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นที่
สำคัญ คุณอาจต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรือ
กระบวนการของการสะท้อนกลับ คุณอาจต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ 
การเขียน การตีพิมพ์งานเขียน หรือการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ฟัง ย่ิงคุณผลิต
งานออกมามากเท่าไหร่ คุณจะย่ิงพัฒนาทักษะต่าง ๆ และย่ิงสามารถสร้างความ
ตระหนักรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย  
  



 
 



 
 

3. การเตรียมการ 
คุณกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างและมีโอกาสตกเป็นเป้าโจมตีได้ คุณควรทำ
อย่างไร ทฤษฎีการสะท้อนกลับสามารถให้แนวทางการรับมือแก่คุณได้ 

• คุณทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งและพบหลักฐานการทุจริต คุณกำลัง
คิดว่าจะเปิดโปงเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 

• คุณกำลังวางแผนการเดินขบวนประท้วงและกังวลเกี ่ยวกับความ
เป็นไปได้ของการใช้ความรุนแรงโดยตำรวจกลุ่มของ 

• คุณกลายเป็นผู้นำการต่อต้านนักการเมืองที่มีอิทธิพล คุณกังวลว่าจะ
ถูกจู่โจมกลับ 

ในกรณีเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องคิดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้และวางแผน
รับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว คุณควรเตรียมตัวเพื่อลดโอกาสตกเป็นเป้าโจมตี 
และเพื่อว่าถ้าคุณตกเป็นเป้าโจมตี การโจมตีดังกลา่วจะได้มีโอกาสสะท้อนกลับไป
ทำร้ายผู้โจมตีเอง  
 

 
 

ลูก: พ่อครบั โตไปผมอยากเป็นอาชญากรครับ 

พ่อ: อยากเป็นอาชญากรใหร้ฐับาลหรือเอกชนล่ะลูก? 
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วิธีการเตรียมตัวเร่ิมด้วยการคิดถึงสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะทำ หรือหลัก ๆ ก็
คือการโจมตี และสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะทำเพื่อลดระดับความโกรธแค้นต่อการ
โจมตีดังกล่าว วิธีการที่พวกเขามีแนวโน้มว่าจะใช้ ได้แก่ การปกปิด การลดทอน
คุณค่า การเปลี่ยนการตีความ การใช้ช่องทางของทางการ และการข่มขู่  

การทุจริต 
คุณทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งและพบหลักฐานการทุจริต คุณกำลังคิดว่าจะ
เปิดโปงเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 22

1 

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการกระทำในระดับปัจเจกบุคคลที่ทำให้คุณเสี่ยงต่อการ
ตกเป็นเป้าโจมตี พลวัตเดียวกันนี้เกิดข้ึนกับกรณีของการต่อต้านการถูกตาม
รังแก การเหยียดชาติพันธุ์ การเหยียดเพศ รวมไปถึง ความไม่เป็นธรรมหรือ
การล่วงละเมิดรูปแบบใดก็ตามที่ได้รับการสนับสนุนหรือยินยอมโดยผู้บริหาร
[ระดับสูง] คุณจำเป็นต้องอ่านสิ่งที่ฝา่ยตรงข้ามอาจทำเพือ่ลดระดับความคับ
แค้นใจ เร่ิมจากการปกปิดเป็นอันดับแรก 
 
 

 
1
สาํหรบัการเปิดโปงกรณีทุจริต โปรดดูตวัอย่างของ C. Fred Alford, Whistleblowers: Broken 

Lives and Organizational Power (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001); Myron 

Peretz Glazer and Penina Migdal Glazer, The Whistleblowers: Exposing Corruption in 

Government and Industry (New York: Basic Books, 1989); Geoffrey Hunt, ed., 

Whistleblowing in the Social Services: Public Accountability and Professional Practice 

(London: Edward Arnold, 1998); Marcia P. Miceli and Janet P. Near, Blowing the 

Whistle: The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees 

(New York: Lexington Books, 1992); Terance D. Miethe, Whistleblowing at Work: Tough 

Choices in Exposing Fraud, Waste, and Abuse on the Job (Boulder, CO: Westview, 

1999). 
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การปกปิด 
คุณคาดการณ์ได้เลยว่าผู้กระทำผิดจะใช้วธิีการบางรูปแบบเพื่อปกปิดสิ่งที่พวก
เขาทำหรือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว แน่นอนวา่ผู้เก่ียวข้อง
กับการทุจริตย่อมพยายามเก็บงำเร่ืองอยู่แล้ว ทันทีที่คุณออกมาพูด พวกเขาจะ
รู้ตัวว่ากำลังถูกเปิดโปงแล้วหาทางปิดบังด้วยวิธีอื่นในข้ันต่อไป ดังนั้น ลองคิด
ดูว่าสิ่งที่อาจเป็นก้าวต่อไปของพวกเขาคอือะไร 

พวกเขาอาจทำลายหลักฐาน นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้อง
รวบรวมหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ก่อนล่วงหนา้ การไปแจ้งความให้ตำรวจเข้ามา
ตรวจค้นเป็นกระทำที่เสี่ยง เพราถ้าผู้ทุจริตเห็นเค้าลางของการตรวจค้นก่อน 
พวกเขาจะทำลายหลักฐานก่อนล่วงหน้า พวกเขาอาจมีคนรู้จักอยู่ในแวดวง
ตำรวจ  

สมมติว่าคุณรวบรวมหลักฐานเอาไว้มากแลว้ คุณเก็บมันไว้ที่ไหน ไฟล์
ในคอมพิวเตอร์หรือ ผู้ทุจริตอาจตัดสินใจขโมยคอมพวิเตอร์ของคุณ หรือจ้าง
ให้คนอื่นมาขโมยเพือ่ทำให้ดูเหมือนเป็นการปล้นทั่วไป ดังนั้น คุณจำเป็นต้องมี
ต้นฉบับสำรองไว้กันเหนียวด้วย โดยทำเป็นหลักฐานครบชุดไวห้ลาย ๆ ชุดแล้ว
นำไปเก็บไว้กับเพื่อนหรือทนายความสัก 2-3 คนเพื่อความปลอดภัย 

 

 
 

แอนดรูว์ วิลกี ้นกัวิเคราะห์ข่าวกรองผูอ้อกมาพูดในปี 2003 เกี่ยวกบัความผิดพลาด

ของรฐับาลออสเตรเลียในการประกาศเขา้ร่วมสงครามอิรกั รฐับาลออสเตรเลีย

พยายามใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพือ่ทําลายความน่าเช่ือถือของวิลกี ้แต่เขาสามารถโตก้ลบัได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การลดทอนคุณค่า 
ถ้าคุณออกมาพูดเก่ียวกับการทุจริต หรือเรียกอีกอย่างว่าคุณกลายเป็นผู้เปิด
โปงการทุจริต คุณอาจจินตนาการว่าจะได้รับคำสรรเสริญเยินยอสำหรับความ
กล้าหาญและความทุ่มเทของคุณ ขอให้คิดใหม่ ผู้เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือผู้
ที ่ยอมให้การทุจริตเกิดขึ ้นน่าจะหาทางลดระดับความโกรธแค้นต่อความอ
ยุติธรรมเสียมากกว่า มีวิธีการไหนดีไปกว่าการทำลายความน่าเชื่อถือของคุณ
อีกเล่า 
 พวกเขาอาจเผยแพร่ขา่วลือเกี่ยวกับคุณ เช่น ผลงานที่ไม่ดีของคุณ 
พฤติกรรมทางเพศของคุณ ความหลอกลวงและปลิ้นปล้อนของคุณ หรือความ
บกพร่องทางบุคลิกภาพของคุณ ข่าวลือบางอย่างอาจมีส่วนจริง บางเร่ืองอาจ
โกหกทั้งหมด พวกเขาอาจเข้าไปอ่านข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างละเอียดเพื่อ
มองหาหลักฐานใดก็ตามที่ใช้ทำลายความน่าเช่ือถือของคุณได้ บางทีใครสักคน
อาจเคยร้องเรียนปัญหาเก่ียวกับคุณเมื่อห้าหรือสิบปีที่แล้ว เร่ืองดังกล่าวจะถูก
เอามาตีแผ่และขยายผลให้กลายเป็นข้อบกพร่องใหญ ่คุณอาจถูกตามรังควานยุ
แหย่จนคุณทนไม่ไหวแล้วตะโกนด่าให้เขาหยุด จากนั้นเร่ืองที่คุณไปตะโกนใส่เขา
จะถูกนำไปใช้ทำลายความน่าเช่ือถือของคุณ เร่ืองเชิงลบทุกอย่างที่อยู่ในผลการ
ประเมินงานของคุณจะถูกนำมาป่าวประกาศบอกกับใครก็ตามที่อยากฟัง    

สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดข้ึนก็ได้ แต่มันก็สามารถเกิดข้ึนได้ ดังนั้น คุณ
จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ก่อนที่คุณจะออกมาพูด คุณจำเป็นต้องรวบรวม
หลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับผลการทำงานที่ดีของคุณและบุคลิกภาพที่เป็นมิตร
ของคุณเอาไว้ เก็บต้นฉบับใบประเมินผลงานอันเลิศเลอของคุณไว้ บันทึกคำพูด
ของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับคุณ รวบรวมบันทึกเอกสารทุกอย่างที่
คุณหาได้เกี่ยวกบัความเป็นคนดีของคุณและเตรียมใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อตอบโต้
การทำลายความน่าเช่ือถือของคุณ   

คุณจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับความพยายามในการยุแหย่ให้คุณทำ
อะไรบางอย่างที่ดูไม่เหมาะสม  นั่นหมายความว่าเมือ่คนอื่นแสดงความเห็นน่า
รังเกียจหรือทำสิ ่งที ่พวกเขารู ้ว ่าจะทำให้คุณรำคาญ คุณจำเป็นต้องฝืน
ความรู้สึกอยากตะโกน ระเบิดอารมณ์ หรือแสดงความคิดเห็นหยาบคายให้ได้ 
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แน่นอนว่าคุณมีเหตุผลรองรับในการทำสิ่งเหล่านี้ แต่นี่ไม่ใช่เร่ืองของความเป็น
ธรรม นี่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพ เพื่อความมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้อง
ประพฤติตัวอย่างไร้ที่ติ ประพฤติตัวให้ดีกว่าทุกคน ถ้าเป็นไปได้ คุณต้องหาคน
อื ่นมาพูดในฐานะตัวแทนของคุณว่าคุณเป็นผู้มีมโนธรรมและน่าคบหามาก
เพียงใด 

บางทีอาจมีบางสิ่งที่คุณไม่อยากให้คนอื่นรู้ อาจเป็นพฤติกรรมบ้าบ่ิน
ตอนเมา หรือเหตุการณ์ที่ค ุณทำงานพลาดในอดีต โปรดเตรียมใจไว้เวลาที่
เร่ืองราวเหล่านี้ถูกนำไปเผยแพร่ และมีคนรับรู้เร่ืองนี้มากกว่าที่คุณอยากให้มี ถ้า
ช่ือเสียงในทางที่ไม่ดีเหล่านี้กำลังจะทำร้ายคุณหรือคนที่คุณรักมากเกินกว่าที่คุณ
จะรับไหว ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องลองคิดใหม่ดูว่าคุณจะออกมาพูดหรือไม่ 
มีทางเลือกอื่น ๆ บ้างหรือไม่  

ทางเลือกหนึ่งคือการหาคนอื่นออกมาพูดเร่ืองนี้แทน คนดังกล่าวอาจ
เป็นเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีอะไรต้องเสียน้อยกว่า การหาคนแบบนี้ได้ไม่ใช่เร่ือง
ง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เช่นกัน  

อีกทางเลือกหนึ่งคือการหางานใหม่ที่ช่วยให้คุณอยู่ในสถานการณ์
ปลอดภัยและมีเจ้านายที่เข้าอกเข้าใจคุณ แล้วจึงค่อยออกมาพูด เจ้านายเก่าผู้มี
ใจทุจริตของคุณอาจยังคงพยายามทำลายความน่าเช่ือถือของคุณอยู่ แต่พวก
เขาจะไม่สามารถตามรังควานเพื่อหวังผลให้คุณก่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้อีก 

นอกจากนี้อีกทางเลือกหนึ ่งคือการปล่อยเอกสารและยังคงรักษา
ความเป็นนิรนามเอาไว้ คุณสามารถหานักข่าวหรือกลุ่มรณรงค์เพื่อส่งเอกสาร
เหล่านี้ให้ หรือถ้าเป็นเร่ืองใหญ่พอ คุณอาจโพสต์เอกสารดังกล่าวลงในวิกิลีกส์
หรือคลังออนไลน์อื่น ๆ ก็ได้232 ถ้าคุณเป็นนิรนาม พวกเขาจะทำลายช่ือเสียงคุณ
ยากขึ ้นมาก และยิ ่งกว่านั้นคุณยังสามารถอยู ่ในตำแหน่งงานดังกล่าวเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มได้อีกด้วย แต่โปรดเตรียมรับมือกับความพยายามในการตาม

 
2

 เรื่องการปล่อยขอ้มูล โปรดดู Kathryn Flynn, “The practice and politics of leaking,” 

Social Alternatives, Vol. 30, No. 1, 2011, pp. 24–28, 

http://www.bmartin.cc/pubs/11sa/Flynn.html 
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หาผู้เปิดโปงข้อมูลทุกรูปแบบ นี่ถือเป็นภาพสถานการณ์ที่ต่างออกไปและต้อง
อาศัยการเตรียมการอย่างระมัดระวัง 

การเปลี่ยนการตีความ 
คุณจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับการโกหก การทำให้สิง่ที่เกิดขึ้นดูเป็นเรื่องเล็ก 
การโยนความผิด และการตีกรอบเร่ืองเล่า 
 สมมติว่าคุณอยู่ในการประชุมรอบหนึ่ง โดยเจ้านายขอให้บางคนลง
นามในเอกสารเท็จ คุณอาจจินตนาการว่าคุณสามารถรายงานเก่ียวกับเร่ืองนี้ได้ 
อย่างไรเสียก็มีพยานอยู่ในเหตุการณ์นับสิบคน แต่ต่อมาเจ้านายกลับปฏิเสธว่า
ไม่ได้ขอให้ใครลงนามในเอกสาร และทุกคนที่เหลือก็เห็นดีเห็นงามกับเจ้านายหมด 
ทุกคนโกหกหมด ! ถ้าประเด็นนี้เป็นเร่ืองใหญ่จริง ๆ คุณอาจเตรียมบันทึกการ
สนทนาเอาไว้อย่าให้ใครรู้ (โปรดระวัง ถ้าถูกจับได้ว่าบันทึกการสนทนา มันอาจ
ทำลายความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ของคุณ) เร่ืองนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคนอื่นอาจโกหก คุณ
ต้องบันทึกหลักฐานไว้ให้รัดกุม การโกหกอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกปิด
ด้วย  
 เจ้านายอาจบอกว่าการลงนามในเอกสารเท็จไม่ใช่เรื ่องใหญ่ มัน
เกิดข้ึนเป็นประจำอยู่แล้ว นี่คือเทคนิคของการทำให้เร่ืองดูเล็ก โดยบอกว่าสิ่งที่
เกิดข้ึนไม่สำคัญอย่างที่คนอื่น ๆ ชอบคิดกัน เพื่อตอบโต้เทคนิคนี้ คุณสามารถ
รวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเร่ืองใหญ่ได้ ในอดีตอาจมีกรณีตัวอย่าง
ต่าง ๆ ที่องค์กรของคุณเห็นว่าการลงนามในเอกสารปลอมเป็นความผิดทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง สิ่งที่อาจเกิดข้ึนได้อีกอย่างหนึ่งคือการหาว่าองค์กรอื่น
มีแนวทางในการจัดการกับการกระทำลักษณะนี้อย่างไร โดยเฉพาะองค์กรที่มี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความซ่ือสัตย์ 
 ถ้าเจ้านายถูกจับได้คาหนังคาเขาว่ากระทำผิด เจ้านายอาจโยน
ความผิดให้กับคนอื่น ความเป็นไปได้หนึ่งคือการโยนความผิดให้กับพนักงานที่
ลงนามในเอกสารเท็จดังกล่าว โดยบอกว่าพวกเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบ ความ
เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการโยนความผิดให้ฝ่ายบริหารขั้นสูงที่ยอมให้เกิด
พฤติกรรมเช่นนี้ขึ ้น คุณอาจคิดว่ามันไม่เป็นธรรมกับพนักงานที่ต้องเล ือก
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ระหว่างการลงนามในเอกสารเท็จและการตกงาน หรือคุณอาจคิดว่าทุกคนล้วนมี
ความผิด ความเสี่ยงของการยอมให้เกิดการโยนความผิดกันไปมาคือการหาตัว
ผู้รับผิดชอบจะไม่ชัดเจนและท้ายที่สุดแล้วจะมีเพียงแพะรับบาปไม่ก่ีคนที่ต้องรับ
โทษ ดังนั้นจึงควรเตรียมข้อมูลและศึกษากระบวนการต่าง ๆ ให้ดีก่อนเพื่อให้เรา
สามารถหาผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง   
 

 
 

ศาลสูงของออสเตรเลีย 
 

 เร่ืองสุดท้ายคือมุมมองที่ว่าปกติก็ทำกันอย่างนี้อยู่แล้ว การทำเช่นนี้
ไม่ได้มีอะไรผิดเพราะโดยรวมแล้วไม่ได้มีใครเจ็บตัวแม้แต่น้อย และระบบระเบียบที่
ยุ่งยากล่าช้ายังทำให้เสียเวลาและสร้างความรำคาญโดยเปล่าประโยชน์ด้วย หรือ
บางทีอาจมีมุมมองว่าปกติก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วและไม่ใช่เร่ืองผิด นี่คือมุมมองต่อ
การคอรัปชั่นที่มองว่ามันเป็นเรื่องปกติ คุณมีมุมมองและกรอบเล่าเรื่องที่ต่าง
ออกไป กล่าวคือเห็นว่าการลงนามในเอกสารเท็จเป็นเรื่องผิด คุณจำเป็นต้อง
เตรียมหลักฐานและข้อถกเถียงไว้โต้กลับมุมมองที่บอกว่า “การกระทำของเรา
ไม่ใช่เร่ืองผิด” เอาไว้ด้วย 
 การต่อสู้แย่งชิงการตีความเป็นเรื ่องของการหยิบยื ่นความหมาย
ให้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ จริง ๆ แล้วเกิดอะไรข้ึนกันแน่ มันมีนัยสำคัญมากน้อย
เพียงใด นี่เป็นพฤติกรรมปกติหรือการทุจริต คุณจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อ
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เผชิญหน้ากับคนอื่น ๆ ที่นำเสนอข้อมูลและมุมมองที่ต่างออกไปจากคุณอย่าง
สิ้นเชิง และอาจอำพรางหรือบิดเบือนมุมมองและการตีความเพื่อเข้าข้างฝ่าย
ตัวเองด้วย 

ช่องทางของทางการ 
 ช่องทางของทางการมักส่งผลให้ระดับความโกรธแค้นน้อยลง ดังนั้น
คุณควรเตรียมการรับมือกับช่องทางเหล่านี้อย่างไร หากคุณตัดสินใจแล้วว่าจะ
ร้องเรียนผ่านทางการหรือฟ้องร้องคดี แม้จะต้องเจอกับข้อเสียเปรียบหลาย
อย่างก็ตาม คุณควรหาทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดล่วงหน้าเอาไว้ก่อน บางคร้ังคุณ
มีช่องทางของทางการให้เลือกหลายแบบ เช่น กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
ขององค์กร ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ
ปราบปรามการทุจริต นักการเมือง หรือตุลาการศาลประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
ก่อนเลือกใช้ช่องทางที่ดูเหมือนจะชัดเจนและเกี่ยวกับประเด็นของเรามากที่สุด 
ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางดังกล่าวดูก่อน มีใครอีกบ้างหรือไม่ที่เคยใช้
ว ิธ ีการเดียวกันนี้ ครั ้งนั ้นใช้เวลาเท่าไหร่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และประสบ
ความสำเร็จหรือไม่  

ผู้เปิดโปงการทุจริตเป็นผู้รู้เก่ียวกับเร่ืองของตนเองอย่างดีและมักเช่ือ
อย่างแรงกล้าว่าพวกเขาเป็นฝ่ายถูก ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่า “ฝ่ายพิจารณา
รับคำร้องหรือศาลต้องตัดสินเข้าข้างฝ่ายข้าพเจ้าแน่อยู่แล้ว” นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง
ว่าทำไมผู้เปิดโปงการทุจริตเอาแต่พยายามใช้ช่องทางของทางการทั้งที่เป็นวิธีที่มี
จุดอ่อนหลายประการที่เห็นได้ชัด ปัญหาคือช่องทางของทางการไม่ได้ทำงานบน
ฐานของการตัดสินใจว่าใครเป็นฝ่ายถูกต้อง แต่ทำงานบนฐานของกติกาและ
กระบวนการที่เป็นทางการรูปแบบต่าง ๆ และสิ่งเหล่านี้สามารถบ่ันทอนได้แม้แต่
คดีที่อุกอาจที่สุด – อุกอาจแต่บนกระดาษสิไม่ว่า 

ด้วยการหาข้อมูลประสบการณ์การร้องเรียนกับช่องทางของทางการ
ต่าง ๆ ในอดีต คุณสามารถนำมุมมองที ่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมา
ประกอบการวางแผนได้ เช่น หากมีผู้ร้องเรียนเพียง 1 จาก 50 คนที่เคย
ร้องเรียนกับศาลแล้วได้รับชัยชนะ โอกาสชนะของคุณก็คงเหมือนกันคืออยู่ที่  
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1 ต่อ 503 หยุดคิดว่า “คดีของฉันไม่เหมือนคนอื่น” เพราะความคิดนั้นจะพา
คุณไปสู่ความพินาศ 

หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การร้องเรียนในอดีตเลย จะทำ
อย่างไร? ให้คุณลองสอบถามคนอื ่นเพื่อค้นหาว่าเคยมีคนลองพยายามวิธี
เดียวกันแล้วหรือไม่ ประสบการณ์แม้เพียงเรื่องหรือสองเรื่องย่อมดีกว่าไม่มี
เร่ืองประสบการณ์ใดเลย 

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าจะร้องเรียนกับช่องทางของทางการ คุณควร
พึงตระหนักถึงสิ่งที่อีกฝ่ายจะทำด้วย พวกเขาจะพยายามเตะถ่วงกระบวนการให้
ช้าลง รักษาทุกอย่างเป็นความลับให้มากที ่สุด ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องทาง
เทคนิคและเรื่องเชิงกระบวนการมากที่สุด และเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายของคุณให้
สูงข้ึน คุณคงกำลังหวังว่ากระบวนการจะรวดเร็ว ตรงจุด และเปิดกว้าง ขอให้
โชคดีเพราะแรงกดดันทั้งหมดจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม โปรดเตรียมพร้อม
สำหรับการสู้ระยะยาว วิเคราะห์สภาพการเงินของคุณ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ของคุณ และผู ้สนับสนุนของคุณ คุณสามารถสู ้ได้หลายเดือนหรือหลายปี
หรือไม่ ถ้าจะต้องไปศาล คุณพร้อมหรือไม่ในการรับมือกับคำย่ืนอุทธรณ์ต่าง ๆ 
ที่จะป่ันป่วนกระบวนการพิจารณาเป็นเวลาอีกหลายปี  

คุณอาจตัดสินใจหลีกเลี่ยงช่องทางของทางการและหันไปเร่ิมงานการ
รณรงค์แทน การทำเช่นนี้ต้องอาศัยการวางแผนเช่นกัน นี่เป็นอีกเร่ืองหนึ่งโดย

 
3
สาํหรบัศาลบางแห่ง ตวัเลขนีใ้กลกั้บความเป็นจริงมาก ในสหรฐัอเมริกา ซึ่งมีประสบการณกั์บ

การออกกฎหมายเก่ียวกับการเปิดโปงกรณีทุจริตมานาน “ระหว่างที่ผ่านการแกก้ฎหมายฉบบัปี 

1994 จนถึงเดือนกันยายนปี 2002 ผู้เปิดโปงกรณีการทุจริตแพ้ถึง 74 จาก 75 ครั้งในศาล

อุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีสิทธิพิจารณาคดีที่เก่ียวข้องกับการ

ตดัสินใจของเจา้หนา้ที่รฐั” โปรดดู Tom Devine, “Whistleblowing in the United States: The 

Gap between Vision and Lessons Learned,” in Whistleblowing around the World: Law, 

Culture and Practice, ed. Richard Calland and Guy Dehn (Cape Town: Open 

Democracy Advice Centre; London: Public Concern at Work, 2004), pp. 74–100, at pp. 

83–84. 
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สิ ้นเชิง เพราะต้องอาศัยทั ้งการเขียนเล่าเรื ่องประสบการณ์ของคุณ การ
รวบรวมหลักฐานสนับสนุน การเตรียมบทพูด การหาพันธมิตร การทำให้ข้อมูล
เข้าถึงได้ การทำงานร่วมกับสื่อ และเร่ืองอื่น ๆ อีกมาก25

4 

การข่มขู่  
เมื่อคุณทำเร่ืองอย่างการออกมาพูดเก่ียวกับการทุจริต คุณจำเป็นต้องเตรียม
รับมือกับการโจมตีกลับต่าง ๆ อย่าแปลกใจหรือเสียศูนย์แต่จงเตรียมตัวให้
พร้อม โดยลองอ่านเก่ียวกับสิ ่งที่ทำให้คุณสามารถ “คงสภาพ” อยู ่ได้เมื่อ
เผชิญหน้ากับฝ่ายศัตรู26

5  
คุณควรบอกครอบครัวและเพื่อนสนิทเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดข้ึน 

อย่างน้อยถ้าข้อมูลเหล่านี้ไม่ส่งผลให้พวกเขาทุกข์ใจเกินไปนัก ถ้าพร้อมก่อน 
พวกเขาจะสามารถสนับสนุนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ถ้าการโจมตีต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลต่อสถานะทางการเงินของคุณ 
เช่น ถ้าคุณอาจตกงานหรือโดนฟ้องร้อง ขอให้คุณดำเนินการบรรเทาความ
อันตรายไว้ล่วงหน้า มาตรการเหล่านี้อาจหมายถึงการจ่ายหนี้ให้หมด ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย หางานอื่นทดแทน หรือโอนทรัพย์สินไว้กับคนอื่น   

ถ้ามีอันตรายทางกายภาพต่าง ๆ เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย คุณ
จำเป็นต้องป้องกันตัวเองด้วย วิธีการป้องกันตัวเองขึ้นอยู่กับเงื ่อนไขของ
สถานการณ์อย่างมาก คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงสถานที่บางแห่ง ตรวจสภาพรถ
ก่อนขับ หนีออกจากเมือง หรือกระทั่งสร้างอัตลักษณ์ใหม่  

 
4

Brian Martin, The Whistleblower’s Handbook: How to Be an Effective Resister 

(Charlbury, UK: Jon Carpenter, 1999), http://www.bmartin.cc/pubs/99wh.html.   

5
Salvatore R Maddi and Deborah M Khoshaba, Resilience at Work: How to Succeed 

no Matter what Life Throws at You (New York: Amacom, 2005); Amanda Ripley, The 

Unthinkable: Who Survives When Disaster Strikes — and Why (New York: Three Rivers 

Press, 2009). 
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หนึ่งในวิธีการที่ทรงพลังที่สุดในการรับมือกับการข่มขู่คือการบันทึก
และเปิดโปงการกระทำดังกล่าว นี่เป็นเพราะประชาชนจำนวนมากคิดว่าการข่มขู่
คุกคามเป็นเร่ืองไม่ถูกต้องและพวกเขาจะสนับสนุนคุณมากข้ึนถ้าพวกเขาเช่ือว่า
คุณกำลังตกเป็นเป้าของการโจมตี ดังนั้นขอให้คุณเตรียมวิธีบันทึกข้อมูลทุก
รูปแบบไว้ตามปกติ แต่คร้ังนี้ขอให้เตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเผื่อว่าคุณอาจตก
เป็นเป้าโจมตี แนวทางการเตรียมการอาจได้แก่การรวบรวมอีเมล หรือเอกสาร
ลงนาม การบันทึกบทสนทนาหรือการถ่ายรูปเก็บไว้ แนวทางอาจรวมถึงการ
เตรียมแผนฉุกเฉินไว้ในกรณีที ่ค ุณถูกจับกุม เพื ่อว่าคนอื่นจะได้สามารถ
ดำเนินการในฐานะตัวตายตัวแทนของคุณได้276  

 

 
 

การเตรียมตัวเหล่านี้อาจไม่จำเป็นและคนอื่นอาจคิดว่าคุณกำลังเป็น
โรคหวาดระแวง แต่การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการโจมตีก็ยังค่อนข้างมีเหตุผล 
แม้ว่าการนั่งรอเฉย ๆ โดยหวังไปตายเอาดาบหน้าจะฟังดูเป็นเร่ืองกล้าหาญกว่า

 
6

 Zorana Smiljanic, “Plan B: Using Secondary Protests to Undermine Repression,” 

New Tactics in Human Rights, http://www.newtactics.org/en/PlanB 
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ก็ตาม การเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่สุดสามารถทำให้คุณเพิ่มความมั่นใจ
และทำอะไรได้มากข้ึน เพราะคุณไม่จำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นแล้ว 

หากคุณเตรียมพร้อม จริง ๆ แล้วฝ่ายตรงข้ามจะมีแนวโน้มโจมตีคุณ
น้อยลงด้วย ถ้าพวกเขารู้ว่าการโจมตีของพวกเขาจะถูกตีแผ่และอาจสะท้อน
กลับมาทำร้ายพวกเขาได้ ดังนั้น หลายคร้ังการบอกให้คุณอื่นรู้ว่าคุณเตรียมตัว
ไว้แล้วจึงเป็นความคิดที่ดี 

ความรุนแรงโดยตำรวจ  
 
คุณกำลังวางแผนการเดินขบวนประท้วงและกงัวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ
การใช้ความรุนแรงโดยตำรวจ  
 
นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการโจมตีการประท้วงของประชาชน การโจมตีอาจมาจาก
ฝ่ายตรงข้าม (ผู้ประท้วงฝ่ายตรงข้าม) พวกศาลเต้ีย หรืออันธพาลที่ถูกจ้างมา
ก็ได้  

การปกปิด 
เมื่อตำรวจใช้กำลังกับผู้ประท้วง น้อยคร้ังมากที่พวกเขาต้องการให้พยานเห็นสิ่ง
ท ี ่พวกเขากำล ังทำ หากพวกเขาดูโหดร้ายทารุณ มันจะด ูแย ่ในสายตา
ผู้เห็นเหตุการณ์ ที่จริงแล้ว นี่เป็นความไม่เป็นธรรมประเภทคลาสสิกเลยก็ว่าได้ 
กล่าวคือ บุคคลหนึ่งทำร้ายผู้อื่นที่ไม่ได้ทำการขัดขืนอย่างไร้เหตุผล 
ดังนั้น เราจึงคาดการณ์ได้ว่าตำรวจและพันธมิตรของตำรวจจะพยายามปกปิด
ไม่ไห้ใครมองเห็นความโหดร้ายของตำรวจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ฟังอิสระ พวกเขาทำ
อย่างไร? 

วิธีหนึ่งคือการทุบตีผู้ประท้วงในที่ลับตาคน ที่ ๆ พวกเขาคิดว่าจะไม่มี
ใครเห็นหรือบันทึกเหตุความรุนแรงไว้ กล้องเป็นวิธีหนึ่งที่เอาไว้ใช้ตอบโต้ได้ 
ตำรวจรู้เร่ืองนี้ดี พวกเขาจึงพยายามยึดหรือทำลายกล้องทิ้ง เพื่อเตรียมรับมือ
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กับแนวทางนี้ ผู้ประท้วงจำนวนมากจึงควรพกกล้องไปด้วย การอัดเสียงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง เพื่อบันทึกสิ่งที่ตำรวจพูด 

การอัดวิดิโอและเสียงเป็นขั้นตอนแรก ขั้นต่อไปคือการทำให้ข้อมูล
เหล่านี้ส่งไปถึงกลุ่มผู้ฟังได้พร้อมความน่าเช่ือถือ เราสามารถอัพโหลดวิดิโอต่าง 
ๆ ลงยูทูปได้ วิดิโอเหล่านี้ต้องมีการระบุรายละเอียดเพื ่อให้กลุ่มผู้ฟ ังเข้าใจ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน จากนั้นเราต้องเผยแพร่ข่าวให้ประชาชนรู้เก่ียวกับวิดิโอบนยู
ทูปด้วย 

เทคโนโลยีการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดต่าง ๆ ของเทคโนโลยีเหล่านี้นับว่ามีความสำคัญ และเราจำเป็นต้อง
วิเคราะห์รายละเอียดเหล่านี้โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  ที่เอาไว้ใช้ท้า
ทายการปกปิด 

• การเก็บบันทึกข้อมูล 

• การเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ฟัง 

• การทำให้ข้อมูลน่าเช่ือถือ 

 การทำให้ข้อมูลน่าเช่ือถือสามารถทำได้ ด้วยการให้นักข่าวที่น่าเคารพ
นับถือหรือผู้สังเกตการณ์คนอื่น ๆ  เข้ามีส่วนร่วมกับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการ
เก็บภาพความละเอียดสูงและการปะติดปะต่อภาพดังกล่าวให้กลายเป็นเร่ืองเล่าที่
น่าติดตาม และด้วยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปให้สำนักข่าวต่าง ๆ ที่
น่าเช่ือถือหรือมีอิทธิพล 
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ตะบองช็อตไฟฟ้า รฐับาลและบริษัทต่าง ๆ ทีเ่ป็นผูข้ายและผูใ้ชอุ้ปกรณ์ทารุณกรรมจะ

ใชวิ้ธีการมากมายเพือ่ลดระดบัความโกรธแคน้ของประชาชน 
 

 บางคร้ังภาพถ่ายไม่ค่อยเปิดเผยอะไรมากนัก ตำรวจสามารถทำร้ายผู้
ประท้วงได้หลายวิธีโดยไม่ทำให้ภาพลักษณ์ดูแย่เกินไป เช่น การใช้ความเจ็บเพื่อ
ควบคุมเป้าหมายโดยเป้าหมายจะหายเจ็บเมื่อหยุดขัดขืน (pain compliance) 
การป้ายสเปรย์พริกไทยไปที่ตา และการใช้ตะบองไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเปิดโปง
วิธีการเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งน่าเช่ือถือสำหรับผู้ฟัง การ
ให้ผู ้ประท้วง 2-3 คนออกมาพูดเกี ่ยวกับประสบการณ์อาจจะเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถพิสูจนผ์ลกระทบของการใช้
เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 
 บางครั ้ง สมาชิกตำรวจอาจต้องการออกมาพูดเปิดโปงเช ่นกัน 
อย่างไรก็ตาม การออกมาเปิดโปงอาจส่งผลให้เขาตกงานได ้อีกทางหนึ่งคือการ
แอบนำข้อมูลจากภายในฝ่ายตำรวจออกมาเผยแพร่ เช่น บันทึกแผนการของ
ตำรวจ หรือเทปบันทึกการสอบสวนต่าง ๆ ถ้าผู้ประท้วงสามารถสานสัมพันธ์
กับคนในฝ่ายตำรวจได้ นี่ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเปิดโปงเหตุล่วงละเมิดได้
อย่างทรงพลัง ถ้าฝ่ายตำรวจคิดว่าสมาชิกตนกำลังนำข้อมูลไปเปิดโปง พวกเขา
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อาจระมัดระวังมากข้ึนและอาจนำไปสู่การล่าแม่มดเพื่อหาตัวผู้ที่อาจเป็นผู้เปิดโปง
ข้อมูลด้วย 

การอภิปรายเก่ียวกับการล่าแม่มดเพื่อหาตัวตำรวจที่เปิดโปงข้อมูลดู
เหมือนเป็นคนละเร่ืองกับประเด็นในตอนแรก คือ การปกปิดความโหดร้ายทารุณ
ของตำรวจและวิธีการตอบโต้การปกปิดดังกล่าว ประเด็นสำคัญตรงนี ้ไม่
เกี ่ยวกับกลยุทธ์การตอบโต้อันใดอันหนึ ่งที ่ค ุณใช้ แต่เป็นกระบวนการคิด
เกี่ยวกับเรื่องนี้เสียมากกว่า คุณควรเร่ิมจากการคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตำรวจ
อาจจะทำ (เช่น การทุบตีตำรวจ) และคาดการณ์ต่อไปว่าพวกเขาจะพยายาม
ปกปิดความโหดร้ายทารุณไม่ให้สาธารณะชนเห็นเป็นวงกว้างออกไป จากนั้น 
คุณลองคิดต่อไปว่าจะเปิดโปงความโหดร้ายทารุณดังกล่าวอย่างไร และตำรวจ
อาจทำอะไรบ้างเพื่อหยุดไม่ให้คุณเปิดโปงเร่ืองดังกล่าว คุณจำเป็นต้องคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ไม่มีวิธีการใดใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เพราะตำรวจจะเรียนรู้จากสิ่งที่
คุณทำและคุณจะเรียนรู้จากสิ่งที่ตำรวจทำเช่นกัน     

การลดทอนคุณค่า 
ตำรวจสามารถลอยนวลจากการกระทำโหดร้ายได้ง่ายขึ้นถ้าประชาชนคิดว่าผู้
ประท้วงต่ำกว่าคนทั่วไป สำหรับประชาชนทั ่วไปแล้ว การทำร้ายอาชญากร 
ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ประท้วงที่ดูสกปรกและทำตัวประหลาด อาจไม่ใช่เร่ืองแย่นัก
เมื่อเทียบกับการทำร้ายสมาชิกผู้เป็นที่นับหน้าถือตาของชุมชน 

ดังนั้น เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าตำรวจและคนอื่น ๆ  ที่สนับสนุน
ตำรวจ หรือต่อต้านผู้ประท้วงจะใช้เทคนิคการลดทอนคุณค่า พวกเขาจะใช้คำ
เรียกต่าง ๆ เช่น บอกว่าผู้ประท้วงเป็น “ผู้ก่อกวน” “พวกช้ันต่ำ” “ถูกจ้างมา” 
หรือ “ผู้ก่อการร้าย” พวกช่างภาพใจดำจะนำเสนอผู้ประท้วงให้เลวร้ายที่สุดเทา่ที่
จะทำได้  เช่น ด้วยการถ่ายภาพผู้ประท้วงที่แหกคอกกว่าคนอื่นในสภาพท่าทาง
ไม่น่าดู พวกเขาจะอ้างด้วยว่าผู้ประท้วงใช้ความรุนแรง พวกเขาจะขุดคุ้ยข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น ประวัติอาชญากรรม พฤติกรรมไม่ดี การโกงเงิน เหตุทะเลาะวิวาท 
หรือคำพูดเหยียดชาติพันธุ์ในอดีต และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำลายความน่าเช่ือถือ
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ของผู้ประท้วง ข้อมูลบางอย่างอาจบิดเบือนหรือโกหกทั้งหมด เป้าหมายคือการ
ทำลายความน่าเช่ือถือของผู้ประท้วง 

ในการเตรียมตัวรับมือกับกลยุทธ์การลดทอนคุณค่าเหล่านี้ เรา
จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

• ภาพลักษณ ์

• ผู้เข้าร่วม 

• พฤติกรรม 

• ช่ือเสียง 

• ความยึดมั่นในหลักการ 

ผู้สังเกตการณ์หลายคนตัดสินผู้ประท้วงจากภาพลักษณ์ แม้ว่าในทาง
ตรรกะแล้ว ภาพลักษณ์ไม่น่าเก่ียวหรือไม่เก่ียวกับความน่าเช่ือถือของเป้าหมาย
อุดมการณ์ที่อยู่ในตัวผู้ประท้วงเลย ภาพลักษณ์ส่งผลให้เกิดความแตกตา่งได้ 
เสื้อผ้ากะเร้อกะรังหรือแหกแคกอาจส่งผลให้ความน่าเชื่อถือลดลงได้ ดังนั้น 
ขอให้คิดอย่างระมัดระวังเก่ียวกับภาพลักษณ์ที่คุณต้องการนำเสนอ เร่ืองที่คุณ
ทำเก่ียวกับประชาชนผู้ตระหนักรู้หน้าที่ใช่หรือไม่ [หากใช่] คุณอาจต้องการชุด
สบาย ๆ เพื่อให้ประชาชนมาเข้าร่วมมากข้ึน อีกทางเลือกหนึ่งคือชุดทางการเพื่อ
ยกสถานะผู้เข้าร่วมให้สูงขึ้น หรือทุกคนอาจใส่ชุดสีเดียวกันมาก็ได้ หรือกลุ่ม
วิชาชีพ เช่น พยาบาลหรือทีมนักกีฬา อาจจะแต่งเคร่ืองแบบอาชีพของตัวเองมา
ก็ได้  
 การลดทอนคุณค่าจะยากขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมมีสถานะอยู่ในระดับสูง 
ดังนั ้นจึงควรพิจารณาด้วยว่าใครจะมาเข้าร่วมบ้าง ผู ้ส ูงอายุสามารถให้
ความชอบธรรมด้านประสบการณ์และอาวุโส ส่วนบุคคลมีชื ่อ เส ียง เช่น 
นักการเมือง ศิลปิน หรือคนที่ออกสื่อบ่อย ๆ ก็สามารถช่วยเพิ่มความน่าดึงดูด
ใจได้ บางทีผู้ประท้วงบางคนอาจมีความน่าเชื่อถือเนื ่องจากบทบาทในฐานะ
นักข่าว ทนายความ หมอ หรือผู้นำทางศาสนา ถ้าบุคคลผู้มีความน่าเชื่อถือ
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เหล่านี้กลายเป็นเหย่ือของความรุนแรงโดยตำรวจ เร่ืองราวส่วนตัวของพวกเขา
จะช่วยยืนยันคุณค่าของผู้ประท้วงได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ฟังที่เช่ือถือคนเหล่านี้ 
 พฤติกรรมของผู้ประท้วงสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างใหญ่
หลวง ถ้าผู้ประท้วงตะโกนสโลแกนที่น่าเกลียดและชูกำป้ันแกว่งไปมา พฤติกรรม
เช่นนี้ก่อให้เกิดมโนภาพความโกรธแคน้และก้าวร้าวและทำให้ถูกนำเสนอว่าเป็น
ผู้ใช้ความรุนแรงได้ง่ายข้ึน อีกด้านหนึ่ง ถ้าผู้ประท้วงสุภาพเรียบร้อย ร้องเพลง
อย่างไพเราะและเล่นกันอย่างสนุกสนาน พฤติกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดมโนภาพ
เชิงบวกและความสุข ซ่ึงเป็นภาพลักษณ์ที่ลดทอนคุณค่าได้ยากกว่า 
 

 
 
แม้จะมีผู้ประท้วงเพียงไม่กี่คนที่ทำพฤติกรรมให้สามารถนำไปสู่การ

ทำลายความน่าเชื่อถือได้ เช่น พูดสบถ ทำสัญลักษณ์หยาบคาย ขว้างปาหิน 
หรือทำร้ายฝ่ายตรงข้าม สิ่งเหล่านี้ก็ยังสามารถนำมาใช้ทำลายความน่าเชื่อถือ
ของคนทั้งกลุ่มได้ สื่อมักสนใจการกระทำที่รุนแรงและน่าโกรธที่สุด เช่น หยิบ
ช่วงเวลาความขัดแย้งเพียงไม่กี่วินาทีมานำเสนอข่าว แต่กลับละเลยพฤติกรรม
สงบเรียบร้อยที่เกิดข้ึนหลายช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างภาพลักษณ์ที่ทำลาย
ความน่าเช่ือถือเช่นนี้ ผู้ประท้วงจำเป็นต้องเตรียมตัวยืนหยัดต่อสิ่งล่อตาล่อใจ
ต่าง ๆ ที่ชวนให้ก่อพฤติกรรมที่สามารถถูกเอาไปนำเสนอในเชิงลบได้ ตำรวจรู้ดี
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ว่าความรุนแรงจากฝ่ายผู้ประท้วงส่งผลร้ายต่อฝ่ายผู้ประท้วงเอง และอาจ
พยายามยุแหย่ผู้ประท้วงด้วยการพูดส่อเสียดหรือปฏิบัติต่อผู้ประท้วงอย่าง
หยาบคาย โดยหวังให้ผู้ประท้วงหมดความอดทนและเอาคืน เมื่อเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น ความรุนแรงจากฝ่ายตำรวจจะเป็นสิ่งที่ได้รับความชอบธรรม
ง่ายขึ ้นมาก กล่าวคือ มันถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ต่อความรุนแรงของผู้
ประท้วง 

ตำรวจบางคนอาจพยายามยุแหย่ผู้ประท้วงด้วยวิธีการย่ิงกว่านั้นอีก 
ตำรวจเหล่านี้อาจส่งไส้ศึกที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหุ่นเชิดเข้าไปแสร้งทำเป็นผู้
ประท้วง และกระทำสิ่งต่าง ๆ  เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ประท้วง ไส้ศึก
เหล่านี้บางคร้ังเป็นผู้มีบทบาทนำในการสนับสนุนความรุนแรง ขว้างอิฐ หรือ
วางแผนซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อนำมาทำระเบิด ไส้ศึกที่แนบเนียนกว่าอาจจะใช้
อิทธิพลเพื่อชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้ประท้วงคนอื่น ๆ ใช้ความรุนแรง ผู้ประท้วงที่
ตกเป็นเหยื ่อของไส้ศึกจะคิดว่าพวกเขาตัดสินใจใช้ความรุนแรงด้วยตัวเอง 
ขณะที่ไส้ศึกยังคงสามารถหลบอยู่หลังฉากหรืออาจออกจากเหตุการณ์ไปอย่าง
เงียบ ๆ ได้ 

การใช้เจ้าหน้าที่ไส้ศึกแสดงให้เห็นว่าบางครั้งตำรวจก็ต้องการให้ผู้
ประท้วงก้าวร้าวรุนแรงขึ้น เหตุผลคือเรื่องของภาพลักษณ์ กล่าวคือ เมื่อผู้
ประท้วงใช้ความรุนแรง ผู ้สังเกตการณ์หลายคนจะเชื ่อว่าเป้าหมายของผู้
ประท้วงคือความรุนแรงและการก่อเหตุอันตราย โดยมองไปยังวิธีการที่ใช้และ
อนุมานต่อว่าเป้าหมายก็คงเหมือนกับวิธ ีการ ผู้ประท้วงอาจกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ ่งแวดล้อมหรือสิทธิมนุษยชน แต่ถ้าพวกเขาใช้ความรุนแรง สิ ่งที่
ต้องการสื่อสารออกไปอาจสูญหายได้เพราะภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างข้ึนมา ทฤษฎี
ที ่ใช้อธิบายเรื่องนี้เรียกว่าทฤษฎีการอนุมานความสอดคล้อง กล่าวคือ ผู้
สังเกตการณ์จะคิดถึงเป้าหมายโดยอนุมานจากความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่
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ทำลงไป28

7 ประเด็นนี้นับเป็นข้อถกเถียงที่ดีสำหรับการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ต้องการ     

ชื่อเสียงของคุณสามารถปกป้องคุณจากการลดทอนคุณค่าได้ใน
ระดับหนึ่ง หากกลุ่มผู้จัดการประท้วงเป็นที่รับรู้กันว่ามีความรับผิดชอบ มี
ศักดิ ์ศรี คาดเดาได้ และมีหลักการรองรับ การกล่าวหาว่ากลุ ่มของคุณน่า
รังเกียจและผิดกฎหมายจะมีแนวโน้มน่าเช่ือถือน้อยลง ที่จริงแล้ว ถ้าชื่อเสียง
ของคุณดีมากพอ ความพยายามในการลดทอนคุณค่าอาจผิดอย่างเห็นได้ชัด
จนสะท้อนกลับไปทำลายความน่าเช่ือถือของผู้โจมตีเสียเอง  

คำถามต่อมาคือเราจะสร้างช่ือเสียงที่ดีข้ึนมาได้อย่างไร เร่ืองนี้ไม่ง่าย
เลย ต่อให้ผู้ประท้วงมีดารานักแสดงและผู้ได้รับรางวัลโนเบลเข้าร่วมด้วย พวก
เขาก็ยังถูกโจมตีว่าตกเป็นเหย่ือของผู้จัดประท้วงได้ บ่อยคร้ัง ช่ือเสียงที่ดีที่สุด
มาจากผู้เข้าร่วมซึ่งภายในชุมชนรู้จักกันดีในระดับส่วนตัว หากผู้เข้าร่วมเป็น
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน หมอประจำครอบครัว ครูในโรงเรียน และเจ้าหนา้ที่ชุมชน 
(คนที่รู้จักกันในระดับส่วนตัวและเป็นที่นับหน้าถือตา) เร่ืองราวการประท้วงจาก
มุมมองของพวกเขาจะมีแนวโน้มน่าเช่ือถือมากกว่าข้อกล่าวหาโดยฝ่ายผู้วิจารณ์ 

การสร้างช่ือเสียงที่ดีเป็นความท้าทายที่ไม่มีวันจบ แต่มันคุ้มค่าความ
พยายามแน่นอน  

อีกวิธีการหนึ่งในการต่อสู ้กับการลดทอนคุณค่าคือการยึดมั ่นใน
หลักการ ถ้าผู้จัดบอกว่าทุกคนต้องรักษามาตรฐานการไม่ใช้ความรุนแรง หรือ
ต้องเข้าร่วมงานเวิร์คช็อปสันติว ิธีล่วงหน้าก่อน เราจะสามารถเพิ ่มความ
น่าเชื่อถือของการประท้วงได้ การยึดมั่นในหลักการมีประโยชน์อย่างมาก แต่
เพื่อให้น่าเช่ือถือ หลักการเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมด้วย 

 
 

 
7
Max Abrahms, “Why terrorism does not work,” International Security, Vol. 31, No. 2, 

Fall 2006, pp. 42–78. 
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การเปลี่ยนการตีความ 
คุณบอกว่าตำรวจโหดร้ายทารุณและผู้ประท้วงถูกทำร้ายอย่างสาหัส 

ตำรวจและนักการเมืองบอกว่าตำรวจไม่เคยทำร้ายประชาชน ผู้ประท้วงใช้ความ
รุนแรง ผู้ประท้วงบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ข้อร้องเรียนของผู้ประท้วงไม่มีมูล
ความจริง ตำรวจอันธพาลไม่กี ่คนเป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บดังกล่าว 
ตำรวจเพียงทำหน้าที่เท่านั้น และจำเป็นต้องรักษากฎหมายและความเรียบรอ้ย
เอาไว้ 

ถ้าตำรวจทำร้ายผู้ประท้วง คุณคาดการณ์ได้ว่าจะมีคำโกหก การอ้าง
ความชอบธรรม และการหาเหตุผลมารองรับเหล่านี ้เกิดขึ้น ตำรวจจะโกหก
เก่ียวกับสิ่งที่เกิดข้ึน ทำให้นัยสำคัญของเร่ืองนี้ดูเล็ก โยนความผิดให้คนอื่น (ผู้
ประท้วง ตำรวจอันธพาล นักการเมือง ใครก็ตามที่โยนความผิดใส่ได้สะดวก) 
และมองเหตุการณ์จากมุมมองของพวกเขา ถ้าคุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าการ
เปลี่ยนการตีความเหล่านี้จะเกิดข้ึน คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อตอบโต้สิ่ง
เหล่านี้ได้ 

การโกหก ถ้าตำรวจโกหกเกี ่ยวกับสิ ่งที ่เกิดขึ ้น คุณจำเป็นต้องมีหลักฐาน
สนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อเปิดโปงเร่ืองโกหกเหล่านี้ ในเชิงกระบวนการแล้ว การ
โกหกมีลักษณะเหมือนกับการปกปิด การปกปิดคอืการซ่อนความจริง หรือเรียก
อีกอย่างว่าการโกหกด้วยการไม่พูด ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวง การ
โกหกคือการบอกความเท็จ การโกหกเกิดข้ึนเป็นประจำ คุณควรเตรียมตัวด้วย
วิธีการเหมือนกับตอนเตรียมตัวรับมือกับการปกปิด กล่าวคือใช้วิธีการต่าง ๆ  
เพื่อแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเกิดอะไรข้ึนกันแน่  
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ตำรวจมักเชื่ออยู่เสมอว่าพวกเขาต้องสามัคคีกัน การที่ตำรวจแจ้ง

พฤติกรรมไมเ่หมาะสมของตำรวจคนอื่นนั้นถูกมองว่าเป็นการกระทำทีเ่ลวรา้ย
ที่สุดในบรรดาทั้งหมด ตำรวจศรัทธาใน “มาตรการเก็บเงียบ” หรือกฎห้ามฟ้อง
เรื่องของตำรวจคนอื่นเด็ดขาด นั่นหมายความว่าการโกหกเพื่อปกป้องตำรวจ
คนอื่นไม่ใช่เร่ืองผิด29

8 

 
8
Michael W. Quinn, Walking with the Devil: The Police Code of Silence (Minneapolis: 

Quinn and Associates, 2005). 
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การทำให้เร่ืองดูเล็ก ผู้กระทำความผิดข้อหาทำร้ายร่างกายมักคิดว่าสิ่งที่พวกเขา
ทำไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับสิ่งที่เหย่ือคิดเลยแม้แต่น้อย 30

9 ความเช่ือเช่นนี้อาจเป็นการ
จงใจหลอกลวง (หรือการโกหก) ก็ได้ แต่มันก็อาจมาจากการที ่พวกเขาไม่
สามารถมองเร่ืองนี้จากมุมมองของคนอีกฝ่ายหนึ่ง หรือไม่เห็นด้วยกับมุมมอง
ของคนอีกฝ่ายหนึ่งได้จริง ๆ เมื่อตำรวจใช้กำลังเพื่อปราบปรามหรือจับกุมใคร
สักคน พวกเขาคงไมค่ดิถึงความเจ็บปวดหรือความเสียหายที่พวกเขาเป็นผู้ก่อ
มากนัก ขณะที่ผู้ถูกปราบปรามหรือจับกุมอาจรับรู ้ถึงมันอย่างแจ่มชัด และ
บางครั้งอาจยังรับรู้ถึงมันแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม เมื่อตำรวจอธิบาย
การกระทำของตน พวกเขาจึงอาจจะวาดภาพให้ผลลัพธ์ของการกระทำนั้นดูเป็น
เร่ืองเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองฝ่ายเป้าหมาย 

ภาษาที่ทำให้เร่ืองดูเล็กสามารถถูกโต้กลับได้ด้วยการเตรียมรวบรวม
หลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบ วิธีการเหล่านี้อาจรวมถึงกล้องถ่ายภาพ พยาน 
แถลงการณ์ของเหยื่อ ภาพถ่าย หรือคำวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่การแพทย์ การ
เตรียมข้อมูลเช่นนี้เป็นประโยชน์สำหรับการรับมือกับการปกปิดเร่ืองเช่นกัน  

การโยนความผดิ ถ้าการโจมตีของตำรวจถูกเปิดโปงและความเสื่อมเสียช่ือเสียง
เร่ิมส่งผลร้ายต่อตำรวจ ตำรวจอาจจะเร่ิมโยนความผิดให้คนอื่น ผู้เก่ียวข้องจะ
บอกว่าคนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ ตำรวจอาจโทษผู้บัญชาการหรือนักการเมือง ผู้
บัญชาการตำรวจอาจโทษตำรวจ “อันธพาล” เพียงไม่ก่ีคนหรือ “ปลาเน่า” เพียง
ไม่ก่ีตัว 

คุณควรเตรียมการรับมือกับการโยนความผิดอย่างไร ขั้นตอนนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เป็นอย่างมาก การเก็บรวบรวม
หลักฐานเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็นสามารถทำได้
ง่ายกว่ามาก ด้วยการถ่ายรูป ตามหาช่ือ และเปิดโปงเป็นรายบุคคล อย่างไรก็
ตาม เวลาที่ตำรวจปฏิบัติการทำตามคำสั่ง ความรับผิดชอบบางส่วนจะตกอยู่

 
9
 Roy F. Baumeister, Evil: Inside Human Violence and Cruelty (New York: Freeman, 

1997). 
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กับผู้บังคับบัญชาหรือนักการเมือง การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ปกติแล้วจะ
สามารถทำได้ยากกว่ามาก ถ้าคุณบังเอิญรู้จักใครในฝ่ายตำรวจ คุณอาจเข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึกหรือกระทั่งเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่
ระดับสูงได้ ตัวอย่างเช่น อีเมล เป็นต้น 

ย่ิงคุณรู้ล่วงหน้าเก่ียวกับผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการของตำรวจมาก
เท่าไร คุณก็ยิ่งสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับกลยุทธ์โยนความผิดหลังการ
กระทำรุนแรงของตำรวจมากขึ้นเท่านั้น การเตรียมตัวนี ้สามารถสร้างผลที่
แตกต่างก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้หรือไม่? หนึ ่งในสิ่งที่คุณอาจทำได้คือ 
สื่อสารกับตำรวจและอาจจะกลุ่มผู้ฟังอื่น ๆ เก่ียวกับปฏิบัติการของตำรวจ วิธีนี้
จะทำให้พวกเขารู้ว่า คุณรู้วิธีที่จะโต้กลับกลยุทธ์การโยนความผิด 

การเปลี่ยนกรอบเร่ืองเล่าใหม่ ตำรวจจะอธิบายสิ่งที่เกิดข้ึนโดยใช้กรอบความคิด
ของตัวเอง กรอบความคิดที่ว่านี้หมายถึงชุดความคิดที่พวกเขาใช้เพื่อทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับโลก ปกติแล้วตำรวจจะเชื่อว่าพวกเขากำลังทำงานที่ทรงคุณค่า
เพื่อรับใช้ประชาคม พวกเขาอาจเชื่อว่าการประท้วงที่ก่อความไม่สงบ หรือการ
ประท้วงใด ๆ ก็ตาม เป็นภัยต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม พวกเขา
อาจเชื่อว่าพวกเขาต้องบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาอาจเชื่อว่าผู้ประท้วงคอืศตัรู 
หรือเป็นสายของฝ่ายศัตรู และควรถูกลงโทษจากพฤติกรรมของพวกเขา 

เมื่อตำรวจทุบตีผู้ประท้วง พวกเขามองเร่ืองนี้ต่างไปจากผู้ประท้วง 
ตำรวจเห็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยเป็นไปตามคำสั่งและกระบวนการตาม
มาตรฐาน เมื่อถูกท้าทาย พวกเขาไม่ได้คิดบนฐานของความโหดร้ายทารุณแต่
มองบนฐานของการทำภารกิจให้ลุล่วง 

การตีกรอบเรื่องเล่าเป็นวิธีคิดแบบหนึ่งและบ่อยครั ้งมาจากความ
สุจริตใจ การตีกรอบเร่ืองเล่าไม่ใช่เทคนิคเสแสร้งหลอกลวงเหมือนการโกหก แต่
ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่ทุกเมื่อเช่ือวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสียมากกว่า 
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เมื่อเตรียมตัวรับมือกับความเป็นไปได้ของการใช้ความรุนแรงโดยฝ่าย

ตำรวจ คุณควรคาดการณ์ด้วยว่าจะมีการปะทะกันของกรอบเร่ืองเล่าเกิดข้ึน 
หรือเรียกอีกอย่างคือการต่อสู้แย่งชิงวิธีการตีความเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น สิ่งที่
สำคัญคือการระลึกว่าตำรวจและผู้สนับสนุนตำรวจมองสิ่งต่าง ๆ ผิดแผกไป
จากคุณอย่างสิ้นเชิง ถ้าคุณสามารถเข้าใจมุมมองของพวกเขาได้ คุณอาจ
สามารถหาทางท้าทายหรือตอบโต้มุมมองดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยการ
พัฒนาวิธีการสร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อกำหนดกรอบเร่ืองเล่าของคุณเอง โน้มน้าว
กลุ ่มผู ้ฟ ัง และอาจจะบั ่นทอนหรือทำให้กรอบการเล่าเรื ่องของตำรวจหมด
ความสำคัญด้วยก็ได้ แนวคิดเช่น “เสรีภาพในการพูด” “ประชาธิปไตย” และ 
“สิทธิมนุษยชน” สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สโลแกนหรือรูปภาพอาจมี
ประโยชน์ต่อการนำเสนอกรอบเร่ืองเล่าของคุณ 

ผู้ประท้วงมักเช่ือว่ามุมมองของพวกเขาน่าจะเห็นชัดสำหรับคนอื่น ๆ 
อยู่แล้ว อย่างไรเสีย พวกเขาก็กำลังประท้วงเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนอยู่มิใช่
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หรือ ประเด็นที ่ควรตระหนักก็คือมุมมองของคุณ ไม่ว ่ามาจากจิตใจสูงส่ง
อย่างไร ก็ไม่ใช่สิ่งที่เห็นชัดจากสายตาของคนอื่น คุณจำเป็นต้องเตรียมตัว
รับมือเวลาที่อีกฝ่ายพยายามขายมุมมองของตัวเอง โดยหลายครั้งเป็นเพราะ
พวกเขาเช่ืออย่างนั้นจริง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ สิ่งที่เป็นประโยชน์คือการเตือน
ตัวเองว่าไม่มีอะไรที่เห็นชัดอยู่แล้วจากสายตาของทุกคน แม้แต่เหตุฆาตกรรมที่
โหดร้ายทารุณก็ไม่สามารถบ่งบอกเร่ืองราวได้ด้วยตัวมันเอง ไม่ว่าอย่างไรมันก็
จำเป็นต้องถูกนำมาตีความ 

ช่องทางของทางการ 
ผู้ประท้วงมักมีทัศนคติที่คลุมเครือต่อช่องทางของทางการ หากช่องทางของ
ทางการเช่นกระบวนการรับเร่ืองร้องทุกข์ และศาลทำงานดีจริง การประท้วงคง
เป็นสิ่งไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น เพื่อหยุดย้ังเทคโนโลยีที่อันตรายหรือการพัฒนาที่
สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเดียวที่จำเป็นต้องทำน่าจะมีแคก่ารเสนอ
ข้อเรียกร้องอย่างมีเหตุผลต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกีย่วกับการข้ึน
ทะเบียนโครงการพัฒนาดังกล่าว แล้วหน่วยงานเหล่านั้นก็น่าจะตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องเอง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ มักมีความฉ้อฉลอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยอิทธิพล
ภายในหรืออุดมการณ์ที่แผ่ซ่านอยู่ซ่ึงคอยเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้มีอำนาจก็ตาม 

เนื่องจากช่องทางของทางการมักไม่ได้ผล ประชาชนจึงต้องออกมา
ประท้วงเพื่อทำให้มุมมองของพวกเขาเป็นที่รับรู้ การประท้วงเป็นช่องทางที่ไม่ใช่
ของทางการ บ่อยคร้ังการประท้วงคือการไม่ยอมรับช่องทางของทางการ 

ผู้ประท้วงหรือตำรวจหรือทั้งสองฝ่ายอาจต้องการเข้าหาช่องทาง
ของทางการ ประเด็นหลักที่ควรระลึกถึงคือช่องทางของทางการโดยปกติแล้ว
จะลดระดับความโกรธแค ้นต่อความอยุติธรรม บางครั ้ง คุณอาจคิดว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับการยอมสละความโกรธแค้นนี้ บางคร้ังคุณอาจไม่มี
ทางเลือกนอกจากต้องเข้าไปเก่ียวพนักับช่องทางนี้ เช่น ในกรณีหลังถูกจับกุม 
หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มระดับความโกรธแค้นของประชาชนในประเด็นที่
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คุณกำลังประท้วงอยู่ คุณควรคิดเรื่องจากแง่มุมของการระดมพลังสนับสนุน 
กล่าวคือ ทำให้คนกังวลเก่ียวเร่ืองนี้และออกมาทำอะไรบางอย่างมากข้ึน 

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับช่องทางของทางการ หัวใจสำคัญอยู่ที่การคิด
วางแผนวิธีการตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ต้ังแต่ต้นจนจบ 

• ถ้าตำรวจใช้ความรุนแรง คุณจะร้องเรียนกับทางการหรือไม่ คุณจะ
นำตำรวจข้ึนศาลหรือไม่ ทางเลือกเหล่านี้มักลดระดับความโกรธแค้น
ต่อความอยุติธรรม สิ่งที่มีพลังอำนาจกว่าอย่างมากคือการวางแผน
เพื่อตีแผ่ข้อมูลเก่ียวกับความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ฟังเป็นวงกว้างมากข้ึน 

• ถ้าตำรวจใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสื ่อมเสียชื ่อเสียงต่อ
ตำรวจ รัฐบาลหรือตำรวจอาจเป็นฝ่ายเปิดการสอบสวนเสียเอง การ
สอบสวนดังกล่าวจะทำให้ประเด็นความรุนแรงโดยตำรวจจากที่เดิมอยู่
ในอาณาบริเวณของสาธารณะให้ย้ายไปสู่อาณาบริเวณของทางการที่
วางอยู่บนฐานของระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ คุณไม่สามารถ
หยุดการสอบสอบสวนได้ ถ้ามีการสอบสวนเช่นนี้เกิดข้ึน คุณสามารถ
เสนอข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 

• การสอบสวนควรทำโดยทีมงานอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของตำรวจ
หรือรัฐบาล 

• การสอบสวนควรเปิดกว้าง โดยให้สื่อและสาธารณะชนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการไต่สวนได้ 

ถ้าการสอบสวนมีลักษณะปิดและดำเนินการโดยตำรวจ การสอบสวนดังกล่าว
น่าจะเป็นเพียงแค่การฟอกล้างความผิดอยา่งแน่นอน ไม่มีใครรูว้า่เกิดอะไรข้ึน 
ดังนั้นประเด็นจึงไม่เป็นที่รับรู้โดยสาธารณะ ประชาชนบางคนจะอยากรอฟังผล
การสืบสวนข้อเท็จจริง ขณะที่ระดับความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรมน้อยลง
จนหายไปในที่สุด 
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 การสอบสวนแบบเปิดสร้างความเป็นไปได้มากกว่าในการรักษาความ
สนใจที่มีต่อประเด็นดังกล่าว ผ่านการรายงานของสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการไต่
สวน ถึงอย่างนั้น คุณก็ไม่ควรคิดว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เพราะการสอบสวน
อาจมีไว้เพื่อสนับสนุนฝ่ายตำรวจหรือรายงานข้อเสนอแนะที่ไม่มีน้ำหนัก คุณควร
พยายามใช้การสอบสวนเพื่อสร้างเสริมพลังสนับสนุนให้แก่เป้าหมายอุดมการณ์
ของคุณ 

ย้อนกลับมาที ่เรื ่องตอนต้น: คุณกำลังวางแผนการประท้วงและ
จำเป็นต้องเตรียมรับมือกับความรุนแรงโดยตำรวจ ถ้าตำรวจไม่ใช้ความรุนแรง 
เร่ืองช่องทางของทางการทั้งหมดนี้จะไม่เกิดข้ึน ถ้าพวกเขาใช้ความรุนแรง คุณ
จำเป็นต้องเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ต่าง ๆ อาจที่เกิดข้ึนจากช่องทางของ
ทางการ 

การข่มขู่และรางวัล 
ความเป็นไปได้ที่ตำรวจจะทำร้ายผู้ประท้วงถือเป็นการข่มขู่รูปแบบหนึ่งด้วยตัว
มันเอง และอาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวจนไม่อยากเข้าร่วมการประท้วง 
นอกจากนี้ยังมีการจับกุมและการก่อกวนรังควานรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้
ระหว่างถูกจับกุมและกักขังหน่วงเหนี่ยวอีกด้วย หลังจากนั้น ตำรวจอาจให้
ความสนใจกับผู้ประท้วงบางคนเป็นพิเศษ เช่น ด้วยการสอดแนม การเย่ียมบ้าน 
และการจับกุม  

 
การประทว้งทีก่รุงซานา ประเทศเยเมน (3 กุมภาพนัธ์ 2011) 
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 การป้องกันตัวที่ดีที่สุดเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้คือการเตรียม
บันทึกข้อมูลเพื่อเปิดโปงเหตุการณ์ล่วงละเมิดต่าง ๆ  การเตรียมตัวรับมือกับ
การข่มขู่มีลักษณะไม่ต่างจากการเตรียมรับมือความรุนแรงโดยตำรวจในที่
ประท้วง ตัวอย่างเช่น ถ้าหลังการประท้วงตำรวจเลือกเฉพาะนกักิจกรรมบางคน
เพื่อตามสอดแนมและก่อกวนรังควาน การกระทำเหล่านี้ต้องถูกเปิดโปง นัก
กิจกรรมเหล่านี้ต้องประพฤติตัวอย่างดี เพราะคำพูดหรือการกระทำที่มาจาก
ความโกรธสามารถทำลายความน่าเชื ่อถือและถูกนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ
ปฏิบัติการโดยตำรวจได้ 
 อีกวิธ ีการหนึ ่งในการเตรียมรับมือกับการข่มขู ่ค ือการดึงดูดให้
ประชาชนมาเข้าร่วมการประท้วงมากข้ึน ประชาชนจะรู้สึกปลอดภัยข้ึนเมื่อทำสิ่ง
ต่าง ๆ ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตำรวจมีแนวโน้มจู่โจมฝูงชนกลุ่มใหญ่น้อยกว่ากลุ่ม
เล็ก ๆ การดึงดูดให้มีผู้เข้าร่วมมากข้ึนควรทำอย่างไร วิธีการมาตรฐานคือการ
ทำให้ประชาชนมาเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวมากขึ้นและออกแบบกิจกรรมให้น่า
ดึงดูด ถ้าความกลัวต่อการใช้ความรุนแรงโดยตำรวจเป็นปัจจัยหลัก เราควร
เลือกเวลา สถานที่ และแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เลือก
ทำเลสำคัญที่จะมีผู้ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจำนวนมากคอยสังเกตการณ์อยู่ไม่
ไกล 
 เมื่อมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนจำนวนมาก ความเสี่ยงที่บางคนจะใช้ความ
รุนแรงและนำไปสู ่การปราบปรามจะเพิ ่มสูงขึ ้น ดังนั ้น เราควรคิดรูปแบบ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่โดยผิวเผินแล้วดูไม่มีพิษมีภัยและสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เช่น การชวนให้ประชาชนใส่เสื้อสีเขียว ร้อง
เพลง และต้อนรับคนแปลกหน้าตามท้องถนน เป็นต้น  

รางวัลต่าง ๆ สามารถทำให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการลุกขึ้นสู้กับ
ความอยุติธรรมน้อยลงได้ ตำรวจรู้ดีว่าถ้าพวกเขายังคงภักดีต่อผู้บังคับบัญชา 
(เช่น ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการเก็บเงียบ หรือเรียกอีกอย่างคือไม่พูด
เก่ียวกับเหตุล่วงละเมิดที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกัน) พวกเขาจะมีโอกาส
รักษาหน้าที่การงานของตัวเองได้ต่อไปและอาจได้รับการเลื่อนข้ัน ผู้ประท้วงบาง
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คนอาจกลายเป็นผู้ให้ข้อมูลกับตำรวจ บ่อยครั้งพวกเขาได้รับเงินรางวัลจาก
ความพยายามดังกล่าว 

การจู่โจมกลับ 
กลุ่มของคุณกลายเป็นผู้นำการต่อต้านนักการเมืองที่มีอิทธพิล คณุกังวลว่าจะ
ถูกจู่โจมกลับ 
นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการตกเป็นเปา้โจมตีโดยทั่วไป การตกเป็นเป้าโจมตอีาจ
รวมถึงการสอดแนม การแทรกซึม การปล่อยข่าวลือ การก่อกวนรังควาน
สมาชิก การยึดอุปกรณ์ การส่งสัญญาณข่มขู่ การทำลายความน่าเชื่อถือบน
สื่อ การตรวจสอบบัญชี การงัดบ้าน และวิธีการอื่น ๆ อีกมาก ปฏิบัติการ
เหล่านี้มีข้ึนเพื่อให้กลุ่มคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง ด้วยการทำลาย
ช่ือเสียงของกลุ่ม ข่มขู่สมาชิก หลอกล่อให้คุณเสียเวลาและความพยายามไปกับ
การป้องกันตัว ยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่มสมาชิกและผู้สนับสนุน 
คุณจะสามารถเตรียมตัวอย่างไรได้บ้างเพื่อปัดเป่าการโจมตีและทำให้ผู้โจมตีรู้สึก
ว่าไม่น่าไปหาเร่ืองเขาก่อน 
การปกปิด 
การโจมตีบางคร้ังเกิดข้ึนอย่างโจ่งแจ้ง เช่น เวลาที่นักการเมืองวิจารณ์กลุ่มของ
คุณผ่านรายการโทรทัศน์ การโจมตีรูปแบบนี้เราสามารถรับมือได้ง่าย และที่จริง
อาจเป็นประโยชน์ต่อเราด้วย เพราะช่วยให้กลุ่มเราเป็นที่มองเห็นมากข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม การโจมตีรูปแบบอื่น ๆ เกิดข้ึนในลักษณะที่มีการหลบ
ซ่อนผู้โจมตีและวิธีการของพวกเขาเอาไว ้เพื่อรับมือกับการโจมตีเช่นนี้ วิธีการที่
มักมีประสิทธิภาพคือการบันทึกการโจมตีดังกล่าวไว้แล้วนำมาเปิดโปง 

• หากได้รับข้อความข่มขู่ ขอให้คุณเก็บสำเนาไว้และบอกให้ประชาชน
ทราบว่าเกิดอะไรข้ึน ถ้าข้อความนี้ส่งมาทางอีเมล คุณสามารถบันทึก
มันเก็บไว้ได้อย่างง่ายดาย ถ้ามีคนโทรศัพท์มาข่มขู่หรือล่วงละเมิดคุณ 
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คุณควรลงทุนกับเทคโนโลยีบันทึกเสียงโทรศัพท์เพื่อเก็บบันทึกสายที่
จะโทรเข้ามาในลักษณะเดียวกันในอนาคต ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีคน
มาพูดข่มขู ่ต่อหน้าคุณ คุณควรใช้เครื ่องอัดเสียงบันทึกไว้ เมื่อ
หลักฐานของคุณมีน้ำหนัก คุณจะสามารถเรียบเรียงข้อเท็จจริง (เช่น 
เขียนแถลงการณ์ บันทึกเสียง หรือกระทั่งวิดิโอ) แล้วนำไปเสนอให้
ประชาชนที่สนใจผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ การนำเหตุการณ์ข่มขู่มาตีแผ่เป็น
การกระทำที่คุ้มค่าตราบที่ผู้สนับสนุนของคุณไม่หวาดกลัวจากข้อมูล
ดังกล่าวจนเกินไป คุณจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าคุณไม่กลัว แต่
พร้อมต่อสู้กับการข่มขู่เหล่านี้แทน 

• ถ้ามีโอกาสตกเป็นเป้าโจมตีจากคนกลาง คุณควรพยามตามหาว่าใคร
อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการดูว่า
ตำรวจได้รับคำสั่งจากนักการเมืองให้บุกเข้ามาในที่ทำงานของคุณ 
คุณมีคนรู้จักอยู่ในฝ่ายตำรวจหรือนักการเมืองที ่สามารถบอกเล่า
เรื ่องวงในได้หรือไม่ ยิ ่งคุณมีผู้ให ้ข้อมูลที่เห ็นอกเห็นใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายอุดมการณ์ของคุณมากเท่าไหร่ ฝ่ายตรงข้ามยิ่งหลบซอ่น
หรือบ่ายเบี ่ยงความรับผิดชอบต่อสิ ่งที ่พวกเขาทำได้ยากมากข้ึน
เท่านั้น 

• การปล่อยข่าวลืออาจเป็นเคร่ืองมือการโจมตีที่มีพลังอำนาจอย่างมาก 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ริเริ่ม ข่าว
ลืออาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพศ อุดมการณ์ หรือเรื่องอื่น ๆ 
ตัวอย่างเช่น ข่าวลืออาจระบุว ่าคุณมีความเชื ่อมโยงกับองค์กร
ผู้ก่อการร้าย คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเปิดโปงการปล่อยขา่ว
เสี้ยม คำถามนี้ตอบค่อนข้างยากและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าคุณดู
เป็นจริงเป็นจังกับข่าวลือน้ี เช่น ด้วยการหักล้างอย่างมีตรรกะ มัน
อาจทำให้ข่าวลือยิ่งน่าเชื่อถือขึ้นก็ได้ การตอบโต้อีกรูปแบบหนึ่งคือ
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การล้อเลียนข่าวลือดังกล่าว เช่น ด้วยการใช้รูปภาพหรือการเล่นคำที่
ช้ีให้เห็นถึงความไร้สาระของข้อกล่าวหาดังกล่าว 

• ถ้าคุณคาดว่าการโจมตีบางรูปแบบอาจเกิดขึ้น เช่น การทุบตี หรือ
ลอบวางเพลิง คุณควรลองคิดดูว่าคุณจะสามารถเปิดโปงการกระทำ
ดังกล่าวอย่างไรได้บ้าง เรื่องนี้เหมือนกับการเตรียมเปิดโปงความ
รุนแรงของตำรวจ ยกเว้นเพียงว่าในกรณีนี้มีโอกาสความเป็นไปได้
ต่าง ๆ หลายแบบกว่า 

 
 

 

บทบาทสมมติ 
ถ้ากลุ่มของคุณเคยถูกโจมตีก่อนหน้านี้ และคุณคาดว่าจะถูกโจมตีอีก นั่น
หมายความว่าการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งคุ้มค่าอย่างแน่นอน สิ่งหนึ่งที่ทำ
ได้คือการเตรียมรับมือกับการถูกโจมตีรูปแบบเดิมซ้ำอีกคร้ัง เพื่อว่าถ้ามัน
เกิดขึ้นอีก คุณจะได้สามารถเก็บหลักฐานและเปิดโปงการกระทำดังกลา่ว
ได้ 

เพื ่อเตรียมรับมือการโจมตีรูปแบบอื ่น ๆ คุณสามารถขอให้
สมาชิก 2-3 คนแสดงบทบาทเป็นผู้โจมตี จากนั้นให้ทุกคนแบ่งออกเป็น
กลุ่มเพื่อวางแผนซักซ้อมการตอบโต้ต่อการโจมตีแต่ละอย่างที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

ถ้าการโจมตีเกิดขึ้นเป็นประจำ สิ่งที่ควรทำคือการซักซ้อมการ
ตอบโต้โดยแสดงบทบาทสมมติ การทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกับการซ้อมหนีไฟ 
กล่าวคือคุณทำทุกอย่างเหมือนเวลาถูกโจมตีจริง จากนั้นจึงวิเคราะห์หลัง
การซ้อมว่าเกิดข้ึนอะไรข้ึนบ้างแล้วใช้ประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวให้มีความ
พร้อมมากย่ิงข้ึน  
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การลดทอนคุณค่า 
ชื่อเสียงของกลุ่มคุณอาจถูกโจมตีได้ผ่านวิธีการทุกรูปแบบ นักการเมืองอาจ
กล่าวหาคุณในทางที่ไม่ดีและสื่ออาจนำเสนอเรื่องราวที่สร้างความเสียหายต่อ
คุณ พวกเขาอาจกล่าวหาคุณว่ามีความเช่ือมโยงกับผู้ก่อการร้าย พัวพันกับการ
ทุจริต พฤติกรรมอันตราย พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และเร่ืองอื่น ๆ อีก
สารพัด 

คุณสามารถเตรียมวิธีการตอบโต้ได้ 3-4 รูปแบบด้วยกัน 

1. เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว เพราะมันไร้สาระและคงไม่มีใครเช่ือ 
2. ตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลผ่านเอกสารและหลักฐานพิสูจน์ต่าง ๆ  
3. โจมตีสวนกลับ เช่น ด้วยการช้ีให้เห็นถึงแรงจูงใจช่ัวร้ายของฝ่ายตรงข้าม 
4. นำข้อกล่าวหามาล้อเลียน 

 
การ์ตูนโดย Corax ซ่ึงถูกนํามาใชโ้ดย Otpor 
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1. เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหา 
คุณอาจคาดว่าข้อกล่าวหาเหล่านี ้ไร้สาระมากจนไม่มีมีใครเชื ่อลง คุณไม่
จำเป็นต้องเตรียมการอะไรเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหานี้ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณ
กำลังทำสิ ่งที ่ถูกต้อง สิ ่งที ่ควรทำคือการทำการสำรวจเล็ก ๆ เกี ่ยวกับ
ผู้สนับสนุนและคนอื่น ๆ (ที่วางตัวเป็นกลาง) เพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับช่ือเสียงของ
กลุ่มคุณ รวมไปถึง จุดอ่อนและจุดแข็งของความน่าเชื่อถือของกลุ่มคุณ ถ้า
คุณเรียนรู้ว่าเริ่มมีข้อกังวลบ้างแล้ว เช่น เรื่องเกี่ยวกับจุดยืนหรือการกระทำ
บางอย่างของกลุ่มคุณ สิ่งเหล่านี้อาจบ่งช้ีถึงส่วนที่เป็นจุดอ่อนต่าง ๆ ของคุณ
และอาจเป็นส่วนสำคัญที่ควรมีการตอบกลับ 

2. ตอบโตด้้วยข้อเท็จจริงและเหตุผล 
คุณสามารถเตรียมข้อมูลไว้กับมือเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาได้ โดยอาศัยเอกสาร
แถลงข่าว เว็บไซต์ และรายชื่ออีเมลและวิธีการอื่น ๆ ที่คุณมี เพื่อเตรียมตัว 
กลุ่มของคุณต้องมีคนที่รู้เก่ียวกับประเด็นนี้อย่างเพียงพอและมีทีมเตรียมตอบ
โต้ข้อกล่าวหา คุณจำเป็นต้องมีคนที่มีทักษะในการเขียนและการพูด เพื่อให้คุณ
สามารถสื่อสารประเด็นที่ใช้ตอบโต้ได้ สิ่งที่เป็นประโยชน์คือการมีผู้สนับสนุนใน
พื้นที่สำคัญต่าง ๆ ที่สามารถพูดแทนคุณได้   
 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรู้ว่ามีนักวิจารณ์บนสื่อที่เห็นใจคุณ คุณควรบอก
ให้พวกเขารู้เกี่ยวกับกลุ่มของคุณอย่างเพียงพอเพื่อจะได้สามารถปฏิเสธข้อ
กล่าวหาเท็จและบอกเล่าข้อเท็จจริงได้ ถ้าคุณมีบุคคลช่ือดังเป็นผู้สนับสนุนของ
คุณ (เช่น สมาชิกของประชาคมที่ได้รับการเคารพนับถือ) คุณต้องมั่นใจว่าพวก
เขาได้รับการตระเตรียมให้รู้ถึงสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำ ลองหาดูว่าใครอาจ
ต้องการพูดในฐานะตัวแทนของคุณ บางคนอาจจะไม่สนับสนุนคุณแต่เช่ือในการ
เคารพกติกาและอาจต้องการหักล้างคำวิจารณ์ที่มาจากคำพูดโกหกและการ
บิดเบือน  

ถ้าคุณเตรียมตัวมาดี อันที่จริงแล้วข้อกล่าวหาเหล่านี้จะส่งผลดีต่อ
กลุ่มของคุณ เพราะมันจะช่วยระดมคนมากมายหลายกลุ่มให้หันมาปกป้องคุณ 
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โปรดระลึกไว้ว่าพวกเขาต้องรู้มากพอเกี่ยวกับกลุ่มของคุณเพื่อจะได้สามารถ
ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จได้   

3. การโจมตีสวนกลับ 
แนวคิดของเรื่องน้ีคือการเปลี่ยนความสนใจให้ไปอยู่กับผู้กล่าวหา ชี้ให้เห็นถึง
แรงจูงใจแอบแฝง คำโกหก ผลประโยชน์ทับซ้อน พฤติกรรมทุจริต และ
ข้อบกพร่องอื่น ๆ  เพื่อเตรียมกลยุทธ์การตอบโต้เช่นนี้ คุณอาจเตรียม “แฟ้ม
รวมเรื่องสกปรก” (แหล่งรวมข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อฝ่ายตรงข้ามของ
คุณ) และหาวิธีตีแผ่ประเด็นที่คุณต้องการเสนอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจรู้จักคนที่
แค้นเคืองฝ่ายตรงข้ามของคุณและต้องการออกมาพูดเก่ียวกับเร่ืองนี้ 
 วิธีการนี้เป็นแนวทางที ่สามารถมีพลังอำนาจอย่างมากได้ แต่คุณ
จำเป็นต้องคิดอย่างระมัดระวังว่าควรดำเนินการอย่างไร ข้อเสียอย่างหนึ่งคือ
คุณอาจถูกมองว่าเป็นฝ่ายโจมตีมากกว่าเป้าโจมตี แทนที่จะเป็นเหยื่อผู้บรสิุทธิ์
ของนักการเมอืงที่ไร้ยางอาย กลุ่มผู้ฟังอาจมองได้ง่าย ๆ  ว่าทั้งสองฝ่ายสาด
เสียเทเสียกันไปมา และคิดว่า “อะไรก็ช่างเถอะ” กล่าวคือ แม้แต่กลยุทธ์ที่น่า
รังเกียจ[ของนักการเมือง]ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้  
 ถ้าฝ่ายตรงข้ามของคุณมีทรัพยากรมากกว่าและต้องการนำมันมาใช้ 
คุณควรหลีกเลี่ยงการโจมตีสวนกลับน่าจะดีกว่า อีกด้านหนึ่ง ถ้าสาธารณะชน
ส่วนใหญ่รู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณฉ้อฉล คุณอย่าได้กังวลไปเลย และคุณ
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำการโจมตีสวนกลับด้วย เพราะคนอื่นจะเป็นคนโต้กลับแทน
คุณอยู่แล้ว 

4. นำขอ้กล่าวหามาล้อเลียน 
คุณสามารถใช้อารมณ์ขันเพื ่อขจัดความอันตรายของข้อกล่าวหาได้ การใช้
อารมณ์ขันสามารถทำได้ผ่านมุขตลก แถลงการณ์หลอก ชุดแต่งกาย หรือ
ประท้วงโลดโผน 

 ในปี 2000 ขบวนการนักกิจกรรม Otpor ต้องเผชิญกับการ
ปราบปรามโดยรัฐบาลเซอร์เบียภายใต้การนำของสโลโบดัน มิโลเชวิก รัฐบาล
บอกว่า Otpor เป็นผู้ก่อการร้าย ฟาสซิสต์ และพวกติดยา นักวาดการ์ตูน
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เขียนภาพเสียดส ีOtpor ว่าเป็นเด็กนอ้ยวาดรูปกำปั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ 
Otpor บนทางเดิน ขณะที่ถูกคุกคามโดยมิโลเชวิก และผู้นำเซอร์เบียคนอื่น ๆ 
ที่ถูกวาดล้อเลียนเป็นชายร่างใหญ่ Otpor ใช้การ์ตูนดังกล่าวในแผ่นพับเพื่อ
ชี้ให้เห็นความขัดกันระหว่างภาพเด็กไร้เดียงสาดังกล่าวกับข้อกล่าวหาของ
รัฐบาล31

10 
ด้วยการใช้อารมณ์ขัน คุณสามารถส่งสารออกไปได้ว่าข้อกล่าวหาที่มี

ต่อกลุ่มคุณไม่ใช่สิ่งที่ควรเอามาเป็นเร่ืองจริงจัง เพราะมันบ้าบอไร้สาระ การทำ
เช่นนี้ส่งผลให้ผู้กล่าวหาโจมตีคุณต่อไปได้ยาก เพราะถ้ากล่าวหาอีกอาจจะชวน
ให้คนนึกถึงความบ้าบอไร้สาระของมันได้อีก 

ความท้าทายใหญ่คือการหาเทคนิคอารมณ์ขันที่ตรงใจผู้สน ับสนุน
หรือกระทั่งฝ่ายตรงข้ามด้วย ถ้าอารมณ์ขันนั้นถูกมองว่าน่าสะอิดสะเอียน มัน
อาจดูเหมือนเป็นการโจมตีสวนกลับได้ การประชดประชันอาจถูกตีความผดิว่า
เป็นการพูดจริงจังก็ได้ เพื่อเตรียมตัวที่จะนำข้อกล่าวหามาล้อเลียน คุณควร
ฝึกซ้อมก่อน โดยคิดหาวิธีที่สนุกสนานในการตอบกลับ คุณอาจได้ความคิดต่าง 
ๆ สำหรับทำปฏิบัติการที่คุณสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะถูกกล่าวหาหรือไม่ก็ตามด้วย 
การเปลี่ยนการตีความ 

ผู้โจมตีอาจโกหกเกี่ยวกับสิ่งที ่พวกเขากำลังหรือเหตุผลของการ
กระทำดังกล่าว โดยบอกว่าสิ่งที่เกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองสำคัญขนาดนั้น โยนความผิด
ให้คนอื่น ๆ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น และนำเสนอมุมมองของพวกเขาว่าทั้งหมดนี้มี
ความหมายอย่างไร เพื่อเตรียมตัวรับมือ คุณจำเป็นต้องมีคนจากฝั่งของคุณที่
มีความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับโลกทัศน์
ของกลุ่มคุณ และสามารถสื่อสารกับผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ ที่สำคัญได้ คุณต้อง
สามารถสนับสนุนคำพูดทุกอย่างของคนในกลุ่มคุณได้ 

ตัวอย่างเช่น ถ้าตำรวจบุกเข้ามาตรวจค้นสถานที ่ทำงานและยึด
คอมพิวเตอร์ของคุณไป ตำรวจอาจบอกว่ามันเป็นเพียงการตรวจสอบที่เกิดข้ึน

 
10

Majken Jul Sorensen, “Humour as a serious strategy of nonviolent resistance to 

oppression,” Peace & Change, Vol. 33, No. 2, April 2008, pp. 167–190. 
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เป็นประจำ และไม่มีอะไรถูกเอาไป (พวกเขาอาจบอกว่าด้วยว่ามันเป็นการบุกเข้า
ตรวจค้นยาเสพติด ซ่ึงเป็นข้ออ้างที่เหมาะสำหรับการลดทอนคุณค่ามากกว่า) ถ้า
คุณมีหลักฐานวิดิโอแสดงให้เห็นว่าตำรวจถอดสายคอมพิวเตอร์ของคณุ คุณ
สามารถเปิดโปงการโกหกได ้ ถ้าคุณมีผู้ให้ข้อมูลระบุว่านักการเมืองสั่งให้บุกเข้า
ตรวจคุณ คุณจะสามารถเปิดโปงการโกหกเพิ่มได้อีกเรื่องหนึ่ง คุณสามารถ
บอกได้ว่าการบุกเข้าตรวจค้นเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตยและเสรีภาพใน
การพูดอย่างไม่อาจรับได้ 

การที่คอมพิวเตอร์ของคุณถูกยึดไปถือเป็นปัญหาร้ายแรง และคุณ
ควรจะเตรียมตัวเพื ่อร ับม ือ การเตรียมตัวต้องอาศัยการวางแผนท ี ่อ ยู่
นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์การสะท้อนทางการเมือง32

11 

ช่องทางของทางการ 
เมื ่อกลุ ่มของคุณตกเป็นเป้าโจมตี เป็นไปได้ว ่าอาจมีการละเมิด

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลายอย่าง คุณอาจอยากร้องเรียนกับ
ผู้ตรวจการตำรวจ ฟ้องคดีหมิ่นประมาท ร้องเรียนต่อกรรมาธิการสิทธิความ
เป็นส่วนตัว ขอคำวินิจฉัยชี้ขาดจากรัฐสภา หรือใช้กระบวนการของทางการ
รูปแบบอีก ๆ อีกจำนวนมาก บางครั้งช่องทางเหล่านี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม 
แต่พวกมันก็มีแนวโน้มลดระดับความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรมเช่นกัน 

เมื่อคุณทำเร่ืองร้องเรียน คุณกำลังพึ่งพาให้ระบบแก้ปัญหา และให้นำ
ความยุติธรรมมาให้กับคุณ ปัญหาคือปกติแล้วกระบวนการเหล่านี้เช่ืองช้าอย่าง
มาก ทั้งยังต้องใช้เวลา ความพยายาม และบางคร้ังต้องใช้เงินอย่างมาก ยังไม่
รวมว่ากระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเช่นทนายความและเก่ียวข้องกับ
ประเด็นทางเทคนิคต่าง ๆ คุณกำลังเบี ่ยงเบนความสนใจออกห่างจากการ
รณรงค์ 

 
11

 แนวทางหนึ่ง โปรดดู Schweik Action Wollongong, “Safeguarding your group: a 

checklist,” http://www.bmartin.cc/others/SAWchecklist.pdf. 
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ถ้าสมาชิกของกลุ่มคุณต้องการพิจารณาทางเลือกเหล่านี้ ลองขอให้
พวกเขาหาข้อมูลเก่ียวกับอัตราความสำเร็จของการร้องเรียนในอดีต (หลายคร้ัง
ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้) ลองขอให้พวกเขาติดต่อกลุ่มอื่น ๆ ที่เคย
ร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน และหาดูว่าต้องใช้เวลา ความพยายาม และเงิน
เท่าไหร่ในการดำเนินการ ลองถามพวกเขาดูว่าคนที่เข้ามาพัวพันกับกระบวนการ
ร้องเรียนมีทั้งหมดก่ีคน 

ช่องทางของทางการบางคร้ังมีประสิทธิภาพด้วยตัวมันเอง แต่ก็มีค่า
เสียโอกาสเช่นกัน กล่าวคือ มีบางสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเพราะคุณใช้เวลาและความ
พยายามอย่างมากไปกับช่องทางของทางการดังกล่าว คุณต้องลองคิดดูว่าคุณ
สามารถทำอะไรบ้างถ้าใช้เวลาและความพยายามเท่ากันไปกับการรณรงค์ แทนที่
จะเขียนคำร้องต่อหน่วยงานของรัฐบาล ลองจินตนาการดูว่าคุณอาจใช้ความ
พยายามเท่ากันไปกับการเขียนเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อระดมเสียงสนับสนุนหรือจัด
กิจกรรมบางอย่าง 

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการบุกตรวจค้นของตำรวจ ลองต้ังเป้าว่าคุณ
จะใช้ความเป็นไปได้ของการตกเป็นเป้าโจมตีคร้ังเพื่อระดมเสียงสนับสนุนมากข้ึน 
ชวนสมาชิกคนอื่น ๆ ให้เข้ามาใช้เวลาในออฟฟิศ เพื่อเตรียมกล้อง สำรองข้อมูล 
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานทุกอย่างของคุณมาก
ขึ้น แนะนำคนให้รู้จักกัน คุณอ่านถูกต้องแล้ว การเตรียมตัวรับมือกับการบุก
ตรวจค้นของตำรวจถือเป็นโอกาสที่สามารถทำให้คุณแข็งแกร่งข้ึนได้ 
การข่มขู่  
 ถ้ากลุ่มของคุณตกเป็นเป้าการโจมตี สมาชิกบางคนอาจตกใจและ
หวาดกลัว พวกเขาอาจเป็นผู้ถูกโจมตี หรืออาจกังวลวา่จะตกเป็นเป้าหมายราย
ต่อไป 
 เพื่อเตรียมตัว สมาชิกต้องได้รับการรับประกันให้มั่นใจ หนึ่งในวิธีการ
ที่ดีที่สุดคือการประเมินภาพจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คิดหา
วิธีการตอบโต้และวางแผนรับมือ เมื่อพวกเขารู้ว่าต้องทำอย่างไร พวกเขาจะรู้สึก
กลัวน้อยลง  
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 บางคนเข้มแข็งอย่างมากในยามวิกฤติ พวกเขาจะมั่นใจ กล้าหาญ 
และสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำยามวิกฤติเหล่านี้บางคนเป็นผู้อยู่ในวงการมานาน 
บางคนอาจยังเด็กและเป็นหน้าใหม่ในการรณรงค์ ความท้าทายของกลุ่มคุณคือ
การค้นหาผู้นำสำหรับยามวิกฤติ เตรียมพวกเขาให้พร้อมดำเนินการ และไม่ทำให้
พวกเขาผิดหวังถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น (คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยวิกฤติภายในกลุ่ม
เพียงเพื่อให้สมาชิกลิ้มรสปฏิบัติการรูปแบบนี้) 
 สมาชิกมักมีเหตุผลถูกต้องแล้วที่ตกใจต่อการโจมตีดังกล่าว เพราะ
ครอบครัวและการใช้ชีวิตของพวกเขาอาจตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ฉะนั้น ลอง
หาวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถปกป้องพวกเขาได้เอาไว้ด้วย 
ถ้าการข่มขู่เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตี อย่าลืมเตรียมบันทึกทุกอย่างที่เกิดข้ึน
ด้วย การข่มขู่ การโจมตี และการโต้กลับจะถูกมองจากผู้คนภายนอกจำนวน
มากว่าไม่เป็นธรรม ด้วยการบันทึกและเปิดโปงการกระทำเหล่าน้ี คุณสามารถ
เพิ่มระดับความโกรธแค้นได้ ถ้าคุณเตรียมการดี ดำเนินการตามแผนดี และมีโชค
อีกเล็กน้อย ผู้โจมตีอาจคิดว่าไม่น่าไปโจมตีเขาก่อนเลยด้วยซ้ำ  

บทสรุป 
ตัวอย่าง 3 กรณีข้างต้น (การเปิดโปงกรณีทจุริต ความเสี่ยงของการตกเป็น
เหย่ือความรุนแรงโดยตำรวจ และความเป็นไปได้ของการโจมตีตอบโต้กลุ่มของ
คุณ) ช้ีให้เห็นวิธีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือภัยอันตรายต่าง ๆ คุณสามารถ
ประยุกต์ใช้แนวทางเดียวกันกับประเด็นอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น การเซ็นเซอร์
บนโลกออนไลน์ การคุกคามทางเพศ การจับกุม และการทารุณกรรม ใจความ
สำคัญคือการคิดถึงว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรเพื่อลดระดับความโกรธแค้นที่มีต่อการ
กระทำของพวกเขา และคิดถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะ
ไม่สัมฤทธิ์ผล 

วิธีการปกปิด ลดทอนคุณค่า เปลี่ยนการตีความ ใช้ช่องทางของ
ทางการ และการข่มขู่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เมื่อคุณเข้าไปพัวพันอยู่กับประเด็น
และการรณรงค์ต่าง ๆ คุณจะได้เรียนรู้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จำนวนมากที่
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ขาดไม่ได้ในการสร้างผลลัพธ์ ดังนั้น อย่ายึดติดกับชุดกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์
หนึ่ง ขอให้คิดด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์ 

การสร้างผลลัพธ์ต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ คุณสามารถ
เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและกลุ่มของคุณในอดีตได้ สิ่งที่เป็นประโยชน์
เช่นกันคือการพูดคุยกับคนอื่นเพื่อถามดูว่าอะไรได้ผลสำหรับพวกเขาและอะไรที่
ไม่ได้ผล การเตรียมตัวแบบใดสร้างความแตกต่าง แบบใดไม่เป็นประโยชน ์ และ
อย่าลืมแบ่งปันบทเรียนจากประสบการณ์ของคุณกับคนอื่น ๆ ด้วย 
 



 
 

 
  



 
 

4.ปัจจุบันและหลังจากน้ี 

ความอยุติธรรมกำลังเกิดข้ึนอยู่ในขณะนี้  

• นักกิจกรรมถูกจับกุม 

• ผู้ประท้วงถูกทุบตีโดยตำรวจ 

• พลเมืองถูกสอดแนมอย่างผิดกฎหมาย 

• รัฐบาลกล่าวหาวา่นักกิจกรรมเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งที่ไม่เป็นความจริง 

• ประชาชนถูกทารุณกรรม 

• พลเมืองถูกฆ่าจากการทิ้งระเบิด 

เราควรทำอย่างไร หลายอย่างข้ึนอยู่กับบริบท นักกิจกรรมต้องรู้เก่ียวกับสภาพ
เงื่อนไขทางการเมือง ประวัติศาสตร์ของประเด็นดังกล่าว สถานะของผู้ที่อาจ
เป็นพันธมิตรและศัตรู รวมไปถึง ความสามารถในการระดมคนเข้าร่วมกิจกรรม 
และเร่ืองอื่น ๆ อีกมาก ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรอกว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไร 
 ทฤษฎีการสะท้อนกลับสามารถให้ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ได้บ้าง 
มันคือเนื้อหาทั้งหมดของทฤษฎีดังกล่าว กล่าวคือ เป็นแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกับ
สิ่งที่คุณอาจทำได้ แนวคิดเหล่านี้จำเป็นต้องนำมาใช้ร่วมกับความเข้าใจของคุณ
เก่ียวกับสิ่งที่กำลังเกิดข้ึน 

ถ้าคุณเตรียมตัวอย่างระมัดระวังแล้วสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น นั่น
หมายความว่าคุณแค่ต้องทำตามแผนที ่วางไว้เพื่อรวบรวมหลักฐาน ระดม
ผู้สนับสนุน และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์บางอย่างเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
จริง ๆ คุณจึงไม่ได้คิดเตรียมการรับมือสิ่งเหล่านี้ไว้ 

บางทีความรุนแรงโดยตำรวจอาจเป็นที่รับรู้ข้ึนมา หรือมีการเปิดโปง
เหตุการณ์ทุจริตของรัฐบาลโดยสื่อต่าง ๆ ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณเห็นวา่
สำคัญ คุณอาจต้องการทำอะไรบางอย่างเก ี ่ยวกับเรื ่องนี้ คุณสามารถ
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คาดการณ์ได้ว่าผู้กระทำผิดจะใช้วิธีการต่าง ๆ  เพื่อลดระดับความโกรธแค้น คุณ
สามารถใช้แนวทางต่าง ๆ เพื่อตอบโต้วิธีการเหล่านี้ได้ 

วิธีการมาตรฐาน 5 อย่างที่ใช้เพื่อเพิ่มระดับความโกรธแค้น ได้แก่ 
การเปิดโปงการกระทำ การยืนยันคุณค่าของเป้าหมาย การตีความเหตุการณ์ว่า
ไม่เป็นธรรม การระดมผู้สนับสนุนและหลีกเลี่ยงช่องทางของทางการ และการ
ยืดหยัดต่อสู้กับการข่มขู่ วิธีการเหล่านี้เรียกย่อ ๆ ว่าการตีแผ่ ตรึงค่า ตีกรอบ 
ต้ังทิศทางใหม่ และต่อต้าน    

ตีแผ่: เปิดโปงการกระทำ 
การเปิดโปงความอยุติธรรมเป็นเทคนิคทรงพลานุภาพอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ
เปิดโปงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่สะกดใจของผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ เทคนิคนี้จะ
ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่สาธารณะชนอันเป็นรากฐานของการนำไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงได้  ในบางกรณี การเปิดโปงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะ
หยุดย้ังความอยุติธรรมไม่ให้ดำเนินต่อไป 
 ดังนั้น การปล่อยข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ และเร็วที่สุดเท่าที่ทำ
ได้จึงเป็นสิ่งที่น่าทำอย่างย่ิง อย่างไรก็ตาม คุณควรหยุดและคิดก่อนเสมอว่าทำ
อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีปัจจัยที ่ควรคำนึงถึง 2-3 เรื ่อง
ด้วยกัน 

ความยินยอม 
สมมติว่านักกิจกรรมช่ือเฮเลนถูกจับกุม โดยไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอ มันเป็น
การข่มขู่เพียงง่าย ๆ แน่นอนโดยไม่มีอย่างอื่นเจือปน คุณเตรียมรณรงค์ให้
เร่ืองนี้เป็นที่รับรู้ในหมู่สาธารณะชน แต่ก่อนอื่นคุณต้องมั่นใจก่อนว่าเฮเลนเห็น
ด้วยกับการรณรงค์น้ี ถ้าเธอบอกคุณก่อน แสดงว่าคุณได้รับความยินยอม
อย่างที่จำเป็นต้องมีแล้ว สามารถเร่ิมการรณรงค์ได้เลย ถ้าคุณสามารถคุยกับ
เธอได้และเธอเห็นด้วย คุณก็สามารถเร่ิมการรณรงค์ได้เลยเช่นกัน แต่คุณจะทำ
อย่างไรถ้า เธอปฏิเสธ ค ุณควรเคารพคำร้องขอเธอ ยกเว ้นเพ ียงบาง
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สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหลักฐานว่าเธอถูก
บังคับให้ปฏิเสธ หรือถ้าไม่มีการรณรงค์เธอจะตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรง 
 ปัญหาโลกแตกอีกแบบหนึ่งคือเมื่อคุณไม่สามารถติดต่อเฮเลนได้และ
ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไร นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณ
ของตัวเอง และอาจจะดีกว่าถ้าคุณปรึกษากับครอบครัวและเพื่อนสนิทของเฮเลน
ก่อน 
 

 
 

ในปี 1930 ทีป่ระเทศอินเดีย มหาตมะ คานธีเป็นผูน้าํการรณรงค์เพือ่ต่อตา้นการ

ปกครองขององักฤษดว้ยการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับเกลือ ในการเผชิญหนา้ครัง้สาํคญั 

ตาํรวจไดท้าํร้ายร่างกายผูต้่อสูด้ว้ยสนัติวิธีอย่างรุนแรง แมอ้งักฤษจะพยายามลดระดบั

ความโกรธแคน้ แต่รายงานเกี่ยวกับการกระทําดงักล่าวทาํใหก้ารสนับสนุนอาํนาจการ

ปกครองขององักฤษอ่อนแอลงอย่างมาก 
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เฮเลนอาจมีเหตุผลที่ดีที่ไม่อยากให้เรื่องแพร่งพรายไปสู่สาธารณชน 
เธออาจกลัวว่าตำรวจจะปล่อยข้อมูลเชิงลบเกี ่ยวกับเธอ หรือไม่อยากให้
ครอบครัวของเธอรู้ หรือกังวลกระทบต่ออาชีพการงานของเธอถ้าเร่ืองนี้ขยาย
วงกว้างออกไป คุณจำเป็นต้องเคารพความเห็นของเธอ แม้คุณจะเช่ือว่าการเผย
ข้อมูลให้สาธารณชนรับรู้จะดีกับเธอมากกว่าก็ตาม เธออาจรู้สึกว่าในคร้ังเธอไม่
อยากเป็นศูนย์กลางของการรณรงค์ก็ได้ ไม่ใช่ทุกคนที่อยากหรอกนะ! 
 ถ้าคุณพูดกับเธอได้ คุณสามารถเสนอข้อดีต่าง ๆ  ของการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะให้เธอฟังได้ ถ้าเธอรู้เก่ียวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรม เธอจะอยู่ในจุดที่สามารถตัดสินใจได้อย่าง
รอบคอบข้ึน 

คุณภาพของข้อมลู 
คุณมีรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการทุบตีต่าง ๆ  ดังนั้น คุณจึงรีบปล่อยขอ้มูล
บนสื่อและบอกสนับสนนุนับพันคนผ่านเฟสบุ๊ค แต่จะเกิดขึ้นอะไรขึ้นถ้ารายงาน
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง สิ่งที่เกิดข้ึนคือคุณจะเสียความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะในฐานะ
แหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ดังนั้น เราควรรอให้รายงานได้รับการยืนยันก่อนน่าจะ
ดีกว่า  
 ถ ้าค ุณอาศ ัยข้อม ูลดังกล่าวเป็นฐานของกิจกรรมต่าง ๆ คุณ
จำเป็นต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้า
คุณเรียกผู้สนับสนุนนับพันคนบนออกมาบนถนนบนพื้นฐานของรายงานที่ไม่มี
มูลความจริง  

บางครั ้งข้อมูลอาจถูกต้องแต่จืดชืด คุณอาจมีรายงานต่าง ๆ 
เก่ียวกับการทารุณกรรมจากผู้ให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้และเก่ียวพันกับการต่อสู้ปลด
แอก คุณเชื่อรายงานเหล่านี้เพราะคุณรู้จักกับผู้ให้ข้อมูล แต่ถ้าไม่มีพยานจาก
ฝ่ายอิสระเลย เร่ืองนี้อาจไม่ได้รับความสนใจก็ได้ สถานการณ์นี้เปลี่ยนแปลงได้
โดยใช้หลักฐานรูปภาพ รูปภาพหรือวิดิโออาจทรงพลังอย่างมาก 

คุณควรรอจนกว่าจะมีหลักฐานจัดจ้านกว่านี ้หรือไม่ ถ้าคุณเช่ือ
หลักฐาน การเผยแพร่มันอาจเป็นสิ่งที่ควรทำ ถ้าคุณได้หลักฐานที่จัดจ้านกว่านี้
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ในภายหลัง มันจะไม่สร้างความประหลาดใจแต่ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่มีพลัง
อย่างมาก อีกด้านหนึ่ง ถ้าหลักฐานส่วนแรกไม่ชัดเจนและชวนให้สับสน คุณควร
รอให้มีหลักฐานดีกว่านี้ก่อนน่าจะดีกว่า 

ในช่วงปลายปี 2003 มีเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสภากาชาดและ
องค์กรอื่น ๆ เก่ียวกับการทารุณกรรมนักโทษในอัฟกานิสถานและอิรักโดยผู้คุม
เรือนจำของสหรัฐอเมริกา เร่ืองนี้ได้รับการนำเสนอบนสื่อรายใหญ่บ้าง แต่แทบ
ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นเลย ต่อมาในช่วงต้นปี 2004 รูปถ่ายสะเทือนใจจาก
เรือนจำอาบู กราอิบถูกเผยแพร่ออกมา กลายเป็นหนึ่งในรายงานข่าวสิทธิ
มนุษยชนเร่ืองใหญ่ที่สุดของปีดังกล่าว ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ มี
การนำรายงานก่อนหน้านี้มาเผยแพร่ด้วย ช้ีให้เห็นว่าเร่ืองนี้ไม่ได้รับความสนใจ
มากนักจนกระทั่งรูปถ่ายถูกปล่อยออกมา 

วัฏจักรของสื่อ 
คุณตัดสินใจปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนออกมา อย่างไรก็
ตาม แทบไม่มีสื่อมวลชนรายใดรายงานเก่ียวกับเร่ืองนี้เลย เพราะในวันเดียวกัน
เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั ้งใหญ่ข ึ ้น พาดหัวข่าวทั ้งหมดเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับ
แผ่นดินไหวและกลบเร่ืองของคุณจนเงียบสนิท 
 คุณไม่สามารถพยากรณ์ภัยธรรมชาติได้ แต่คุณสามารถคาดการณ์
วิธีจัดลำดับความสำคัญของสื่อบางเร่ืองได้ เช่น การเลือกต้ัง เหตุการณ์ใหญ่ 
ๆ เช่นภัยธรรมชาติอาจเป็นข่าวใหญ่ในสื่อไปอีกหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือ
หลายเดือนด้วยซ้ำ 

คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการที่สื่อใช้ปฏิบัติต่อเร่ืองราวต่าง ๆ 
บางวันของสัปดาห์หรือบางช่วงเวลาของวันคือช่วงเวลาที่ดีกว่าในการเผยแพร่
ข่าว ดังนั ้น ขอให้คุณเรียนรู ้เกี ่ยวกับวิธ ีการทำงานของสื ่อท้องถิ ่น สื่อ
ระดับประเทศ หรือกระทั่งสื่อนานาชาติเพื่อให้คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลของ
คุณได้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด บางครั้งการรอจนเวลาเหมาะสมน่าจะเป็นวธิีการที่
ดีกว่า 
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สื ่อสังคมออนไลน์ทำงานในลักษณะต่างออกไปและไม่จำเป็นต้อง
เหมือนกับลักษณะการทำงานของสื่อมวลชน ขอให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักร
และวิธีการจัดลำดับความสำคัญของสื่อเหล่านี้เพื่อให้คุณได้รับกระแสตอบรับดี 

เผยแพร่อย่างค่อยเป็นค่อยไป? 
บางคร้ังคุณมีข้อมูลดี ๆ มากมายให้เปิดโปง วิธีการที่ดีที่สุดอาจเป็น

การปล่อยข้อมูลทั้งหมดในทันทีเพื่อก่อให้เกิดผลสะเทือนสูงสุด วิธีการอีกแบบ
หนึ ่งคือการทยอยปล่อยข้อมูลนี ้อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เร่ืองอยู่ในกระแสได้
นานขึ้น ผลลัพธ์จากการเผยแพร่ข้อมูล
เช่นนี้เห็นได้จากการที่หนังสือพิมพ์ทยอย
นำเสนอเรื ่องต่าง ๆ เป็นเวลาหลายวัน
หรือหลายสัปดาห์โดยใช้เอกสารจากว ิกิ
ลีกส์ 
 ประเด็นพื้นฐานของเรื่องน ี้คือ
การขบคิดเก่ียวกับวิธีการตีแผ่ข้อมูลอย่าง
มีประสิทธิภาพ บางครั ้ง คุณสามารถ
ควบคุมเรื ่องนี ้ได้เพียงเล็กน้อย แต่ถ้า
ควบคุมเร่ืองนี้ได้ คุณลองคิดถึงทางเลือก
ต่าง ๆ ดู การปล่อยข้อมูลในทันทีอาจเป็น
สิ ่งที ่น่าทำ แต่การรอจนกว่าจะถึงเวลา
เหมาะสมเพื ่อให้ได ้ข ้อมูลท ี ่ด ีข ึ ้น หรือ
จนกว่าประชาชนจะสนับสนุนแผนการของ
คุณก็อาจเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเช่นกัน 
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ตรึงค่า: ยืนยันคุณค่าของเป้าหมาย 
เมื่อความอยุติธรรมดำเนินต่อไป คุณควรเตรียมตัวรับมือกับฝ่ายตรงข้ามที่
พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของคุณ ของกลุ่มคุณ หรือใครก็ตามที่คุณ
กำลังสนับสนุน คุณจำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อปกป้องช่ือเสียงของคุณไว้ 
 พฤติกรรมของคุณสำคัญอย่างมาก ถ้าคุณถูกกล่าวหาเป็นนักทำลาย
ล้างที่บ้าคลั่ง วิธีการที่มีประสิทธิภาพคือการประพฤติตัวอย่างสุขุมและแต่งตัวให้
น่าเช่ือถือ พฤติกรรมที่เข้าใจได้และมีมารยาทของคุณจะหักล้างข้อกล่าวหาและ
ทำให้ผู้โจมตีของคุณดูเหมือนเป็นคนบ้าเสียเอง 
 ภาษาของคุณสำคัญอย่างย่ิง ถ้าคุณตกเป็นเป้าของการคุกคามทาง
วาจา คุณอาจจะอยากตอบกลบัไปในลักษณะเดียวกันโดยใช้โวหารแผดเผา มัน
อาจไม่ใช่เร่ืองสำคัญ แต่สิ่งที่ควรคิดถึงคือภาษาของคุณรักษา หรือที่จริงแล้ว
สร้างภาพลักษณ์ของคุณออกมาอย่างไร คุณอาจตัดสินใจที่จะพูดอย่างเป็น
ตรรกะและระมัดระวัง หรือพูดอย่างปลุกเร้าและสะเทือนอารมณ์ หรือพูดด้วย
ความเห็นอกเห็นใจและเมตตากรุณา ตราบที่คุณไม่โจมตีกลับ คุณจะเป็นฝ่าย
ได้เปรียบ สไตล์การพูดข้ึนอยู่กับแบบแผนทางวัฒนธรรมและความคาดหวังต่าง 
ๆ อย่างมาก และไม่มีกฎทั่วไปสำหรับทุกสถานการณ์ ใจความสำคัญคือสไตล์
การพูดคุณสามารถมีบทบาทสำคัญในการตอบโต้ความพยายามต่าง ๆ เพื่อ
ลดทอนคุณค่าของคุณได้   
 หลักฐานของความซื่อสัตย์ ความสามารถ และความมุ่งมั่นของคุณ
สามารถช่วยคุณได้ สิ่งที่ผู้สนับสนุนของคุณพูดมีความสำคัญอย่างมาก ถ้า
พวกเขามีหลักฐานเก่ียวกับความจริงใจและผลงานที่ดีของคุณ และสนับสนุนคุณ
อย่างเปิดเผย นี่เป็นการสนับสนุนที่มีพลังอย่างมากเมื่อต้องเผชิญกับความ
พยายามในการทำลายความน่าเช่ือถือ 

 

 

 



102 
 

ตัวอย่าง 
สก๊อต พาร์กิน นักกิจกรรมสันติวิธีคนหนึ่งจากเท็กซัส เดินทางไปเย่ียมเยือน
ออสเตรเลียในปี 2005 เขาถูกจับกุมอย่างไม่มีป่ีมีขลุ่ยและอยู่ระหวา่งรอ
ส่งกลับประเทศ เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลออสเตรเลียออกแถลงการณโ์ดยระบุวา่พาร์กิน
พัวพันกับการประท้วงที่ใช้ความรุนแรง 
 

 
ผูป้ระทว้งคดัคา้นการจับกุมและการส่งสก๊อต พาร์กินกลบัประเทศ 

 

 เอียน เมอร์เรย์ นักกิจกรรมสันติวิธีชาวออสเตรเลียที่วางแผนไปพบ
กับสก๊อตเพื่อจัดฝึกอบรมในตอนเช้า จัดการประท้วงเพื่อช่วยเหลือสก๊อต เขา
พูดอย่างระมัดระวังโดยระบุว่าสก๊อตเป็น “เพื่อน” และเน้นย้ำถึงความยึดมั่นที่ส
ก๊อตมีต่อสันติวิธ ีในการประท้วงคร้ังหนึ่งเพื่อช่วยเหลอืสก๊อต ผู้ประท้วงได้ใส่
หน้ากาก ซ่ึงเป็นกลยุทธ์โปกฮาที่ใช้เพื่อส่งสารเก่ียวกับเร่ืองของสก๊อตและความ
ยึดมั่นที่พวกเขามีต่อสันติวธิี เอียนระมัดระวังเก่ียวกับภาษาและพฤติกรรมที่ใช้
จึงสามารถตอบโต้ความพยายามของรัฐบาลออสเตรเลียในการลดทอนคุณค่า
ได้ เนื่องจากเอียนใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลักแหลม การจับกุมและส่งสก๊อตก
ลับประเทศก่อให้เกิดกระแสและการสนับสนุนสันติวิธีมากกว่ากระแสในทาง
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ตรงกันข้ามอย่างมาก การกระทำของรัฐบาลออสเตรเลียสะท้อนกลับมาทำร้าย
ตัวเอง33

1  

ตีกรอบ: ตีความเหตุการณ์ว่าเป็นความอยุติธรรม 
คุณจำเป็นต้องอธิบายสิ่งที่เกิดข้ึนจากมุมมองของคุณ เร่ืองนี้สำคัญมากเพราะ
อีกฝ่ายหนึ่งจะโกหก ทำให้เร่ืองดูเล็ก โยนความผิด และตีกรอบเร่ืองเล่าในแบบ
ของพวกเขา 
 คุณอาจคิดว่าความอยุติธรรมเห็นได้ชัดเจนอยู ่แล้ว ภาพต่าง ๆ 
ปรากฎอยู่บนโทรทัศน์ ทุกคนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น แน่นอนว่าข้อเท็จจริงชัดเจน
ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว ผิด ! ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่เคยชัดแจ้งด้วยตัวมันเอง มัน
ต้องผ่านการถูกตีความ สิ่งที่ชัดเจนสำหรับคุณอาจเป็นสิ่งที่คนอื่น ๆ รับรู้ต่าง
ออกไป 

ฝ่ายตรงข้ามของคุณอาจโกหก คุณจำเป็นต้องตอบโต้การโกหกด้วย
การให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเปิดโปงการหลอกลวง 

ฝ่ายตรงข้ามของคุณจะบอกว่าประเด็นไม่ได้สำคัญขนาดนั้น พวกเขา
จะพยายามทำให้ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดูเป็นเรื่องเล็ก คุณจำเป็นต้องพูด
อย่างสม่ำเสมอว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญและผลกระทบที่ตามมาเป็นปัญหา
ร้ายแรง 

ถ้าฝ่ายตรงข้ามตกเป็นฝ่ายรับ พวกเขาอาจโยนความผิดให้ใครสักคน 
โดยปกติแล้วเป็นบุคคลระดับล่าง หรือพวกเขาอาจโยนความผิดให้ผู้นำคนเดียว
ที่กลายเป็นแพะรับบาปของนโยบายทั้งหมดและตัวการรับผิดต่อเรื่องโดยรวม 
คุณจำเป็นต้องจับจุดให้ได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

สิ่งสำคัญที่สุดคือฝ่ายตรงข้ามจะพูดถึงเหตุการณ์จากมุมมองของ
พวกเขา โดยใช้ภาษาที่ส่งเสริมให้ประชาชนคิดจากมุมมองของพวกเขา คุณ
จำเป็นต้องตอบโต้กลยุทธ์แบบนี้โดใช้กรอบเร่ืองเล่าของคุณเอง ในประเด็นใดก็

 
1
Brian Martin and Iain Murray, “The Parkin backfire,” Social Alternatives, Vol. 24, No. 

3, Third Quarter 2005, pp. 46–49, 70. 
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ตาม คุณจำเป็นต้องรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรและประเด็นหัวข้อในปัจจุบัน
เป็นโอกาสเหมาะสมสำหรับการส่งเสริมมุมมองของคุณหรือไม่  

ต้ังทิศทาง: ระดมการสนับสนุน 
และหลีกเลี่ยงช่องทางของทางการ 
ถ้าความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรมสูงมากพอ รัฐบาลหรือกลุ่มผู้มีอำนาจอื่น 
ๆ อาจสั่งให้ดำเนินการสอบสวนเพื่อค้นหาความจริง หรือพวกเขาอาจเรียก
ผู้เช่ียวชาญบางคนออกมาพูดประกาศแถลงการณ์ต่าง ๆ หรือพวกเขาอาจบอก
ให้ผู้ประท้วงร้องเรียนไปยังฝ่ายกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจหรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือฟ้องร้องในช้ันศาล หรือพวกเขาอาจบอกให้รอจนกว่า
จะถึงการเลือกต้ังคร้ังหน้า 
 คำตอบเหล่านี ้มีสมมติฐานร่วมอยู ่อย่างหนึ ่งคือเชื ่อว่าเจ้าหน้าที่
ทางการ เช่น ศาล คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาและนำมาซ่ึงความยุติธรรมได้ เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเหล่านี ้มักมีเจตนาดี หลายคนยึดมั่นในความ
ยุติธรรมทางสังคมอย่างมาก แต่ช่องทางของทางการมักเชื่องช้าอยู่เสมอ ทั้ง
ย ังเก ี ่ยวพันกับกฎระเบียบมากมาย และต้องพึ ่งพาความช่วยเหล ือจาก
ผู้เช่ียวชาญเช่นทนายความด้วย ช่องทางของทางการนำประเด็นนี้ออกจากพื้นที่
สาธารณะและนำมันเข้าสู่พื้นที่พิเศษซ่ึงมักเป็นสถานที่อุดมคติในการบ่ันทอนพลัง
อำนาจของขบวนการประท้วง 
 ขณะที ่เรื ่องกำลังร้อนอยู่ คุณควรวางเป้าหมายในการส่งเสริม
กิจกรรมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนโยบาย ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดโดยปกติ
แล้วคือการไม่สนับสนุนช่องทางของทางการ คุณอาจรู้สึกดีที่ได้พูดว่า “เรา
ต้องการให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของตำรวจ” หรือ “เรา
ต้องการให้องค์การสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงเร่ืองนี้” แต่ความเป็นจริงแทบ
ไม่เคยน่าพึงพอใจเลย 
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 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ตำรวจ หรือหน่วยงานของรัฐบาลอาจเปน็ผู้
ส ั ่งใช้ช่องทางของทางการเสียเอง สมมติว ่าถ้ามีการสอบสวนโดยทางการ
เกิดข้ึน วิธีใดจะสามารถตอบโต้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด 

ทางเลือกที่ 1: มีส่วนร่วมในการสอบสวนด้วยการส่งเอกสาร เข้ามอบคำให้การ 
และเชิญชวนให้คนอื่นทำในลักษณะเดียวกัน การทำเช่นนี้อาจช่วยส่งผลใหค้ำ
ตัดสินดีข้ึนได้ ข้อเสียคือพลังงานของคุณถูกใช้ไปกับเร่ืองนี้แทนการรณรงค์ใน
พื้นที่สาธารณะ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเขียนข้อเสนอออกมาไร้น้ำหนัก การ
มีส่วนร่วมในการสอบสวนจะทำให้ความน่าเช่ือถือของรายงานเพิ่มข้ึน 

ทางเลือกที่ 2: ผลักดันให้มีกระบวนการสอบสวนดีข้ึน การสอบสวนภายใน ซ่ึง
ดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตำรวจหรือดำเนินการโดยรัฐบาล มี
แนวโน้มจะรับใช้กลุ่มผู้มีอำนาจเดิมเสียมากกว่า ดังนั้น เราจึงควรเรียกร้องให้มี
การสอบสวนโดยอิสระ การสอบสวนที่มีลักษณะปิด โดยจัดการไต่สวนคำให้การ
แบบลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ มีแนวโน้มจะเป็นการฟอกตัวมากที่สุด 
ดังนั ้น เราจึงควรเรียกร้องให้มีการสอบสวนแบบเปิดและเป็นที ่รับรู ้ ของ
สาธารณะ 

ทางเลือกที่ 3: แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการสอบสวน ด้วยการส่งผู้สนับสนุน
เข้าไปอยู่ข้างใน เช่น เข้าไปเป็นคณะกรรมการหรือทีมงานสนับสนุน เพื่อนำ
ข้อมูลกลับมาแจ้งเราว่าการสอบสวนดำเนินการเป็นอย่างไร และควรทำอย่างไร
กับการสอบสวนจึงจะดีที่สุด 

ทางเลือกที่ 4: เพิกเฉยต่อการสอบสวนดังกล่าว รณรงค์ต่อไปตามปกติและ
อย่าไขว้เขว 

ทางเลือกที่ 5: พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของการสอบสวนดังกล่าว 
ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของกระบวนการสอบสวน เช่น ขอบเขตการสอบสวนแคบ 
สมมติฐานบิดเบือน ผลประโยชน์ทับซ้อน และอำนาจไม่เพียงพอในการเรียก
พยานและรวบรวมหลักฐาน 
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ทางเลือกที่ 6: ดำเนินการสอบสวนด้วยตัวเอง “การสอบสวนโดยประชาชน” 
เพื่อตรวจสอบการใช้ความรุนแรงโดยตำรวจอาจรวมถึงการจัดรับฟังคำให้การ 
รวบรวมหลักฐาน และออกแถลงการณ์ต่อสาธารณชนด้วยก็ได้ 

ทางเลือกที่ 7: ใช้การสอบสวนดังกล่าวเป็นโอกาสในการรณรงค ์เมื่อใดก็ตามที่
มีความคืบหน้าสำคัญ ให้จัดงานเดินขบวนหรือประท้วงโลดโผนก็ได้ ส่งสมาชิก
เข้าไปฟังการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อมูลและกระทำการที่เตรียมไว้ จัดให้มีงาน
รวมตัวกันอภิปรายเก่ียวกับความคืบหน้าต่าง ๆ เพื่อนำเสนอการตีความที่ต่าง
ออกไป เมื่อใช้ทางเลือกน้ี เป้าหมายของคุณคือการระดมเสียงสนับสนุน การ
สอบสวนดังกล่าวเป็นหนึ่งในส่วนช่วยคุณในการระดมเสียงสนับสนุนได้ 

ทางเลือกไหนดีที่สุด? เร่ืองนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ สิ่งสำคัญที่สุดคือการหารือ
เกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ  และพิจารณาหลักฐานที่มีอยู่เพื่อดูว่าทำแบบไหนจึง
เหมาะสมที่สุด เกิดอะไรข้ึนกับการสอบสวนต่าง ๆ ในอดีต คุณรู้อะไรเก่ียวกับ
สมาชิกของคณะกรรมการบ้างหรือไม่ ประชาชนทั่วไปคิดอย่างไร  
 หลังจากนั้น จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งสำหรับให้คุณตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ 
ได้แก่ ช่วงที่คณะกรรมการสอบสวนรายงานข้อเสนอต่าง ๆ ออกมาในตอน
สุดท้าย 

• ถ้าข้อเสนอเหล่านี ้ไม่ใช่สิ่งที ่คุณต้องการ คุณจำเป็นต้องคัดค้าน
ข้อเสนอดังกล่าว และบางทีอาจต้องต้ังคำถามกับความเป็นธรรมของ
คณะกรรมการสอบสวนด้วย 

• ถ้าข้อเสนอเป็นสิ่งที่คุณต้องการ คุณอาจเผชิญกับความท้าทายอีก
แบบที่ยากกว่า กล่าวคือ การนำข้อเสนอเหล่านี้มาใช้ในทางปฏิบัติ 
หลายคนจะคิดว่า “ปัญหาได้รับการแก้ไขเพราะข้อเสนอแนะที่ดีเหล่านี้
แล้ว” และไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไรต่อ คุณควรเตรียมตัวดำเน ินการ
รณรงค์ต่อไป 
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กรณีที่เกิดข้ึนน้อยคร้ังมากคือเมื่อทุกคนคาดหวังให้ความยุติธรรมเกิดข้ึนผ่าน
การสอบสวน แต่ข้อเสนอไม่มีน้ำหนักจนจุดกระแสความโกรธแค้นต่อความอ
ยุติธรรมข้ึนมาอีกคร้ัง 
 หลังการทุบตีรอดนีย์ คิงในปี 1991 มีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่
ตำรวจ 4 คนที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ทุกคนต้องการให้
พวกเขาถูกตัดสินโทษ แต่คณะลูกขุนกลับพบว่าพวกเขาไม่มีความผิด ความคับ
แค้นใจต่อความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธอยู่ในระดับสูงมากจนเกิดเหตุจลาจลทาง
ตอนใต้ของเมืองลอสแอนเจลลีส เหตุการณ์ดังกล่าวกินเวลาหลายวันและส่งผล
ให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 50 คน และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินกว่าหลายรอ้ย
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ฯ ต่อมาหลังจากไต่สวนตำรวจครั้งที่สอง พบว่าเจา้หน้าที่
สองคนมีความผิดและไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนเลยแม้แต่น้อย   
ต่อต้านการข่มขู่ 
 ในระหว่างที่เหตุอยุติธรรมเกิดข้ึน บางคนอาจกลัวที่จะออกไปประท้วง
เพราะความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งเร่ืองที่กลัวดูไม่ดี ถูกไล่ออก ถูกจับกุม ทุบตี ทารุณ
กรรม หรือกระทั่งถูกฆ่า การข่มขู่เป็นกลยุทธ์ที่มีพลังอำนาจอยา่งมากในการ
ต่อสู้กับการประท้วงและต้องได้รับการประเมินและวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง 

ประเด็นที่ควรจำ 3-4 เร่ืองมีดังนี้ 

• ความยินยอม ใครก็ตามที่ออกมาคัดค้านต้องรับรู้ถึงความเสี่ยงต่าง 
ๆ อย่างครบถ้วน  

• การมีส่วนร่วม ปกติแล้วการประท้วงจะปลอดภัยข้ึนถ้ามีประชาชนเข้า
ร่วมมากข้ึน (ถ้ามีการส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะถ้าประชาชนมา
เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ความน่าเช่ือถือของการประท้วงจะเพิ่มข้ึน 
อย่างน้อยที่สุดถ้าทุกคนประพฤติตัวในทางที่ทำลายความน่าเช่ือถือได้
ยาก) 
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• คนที่พร้อมเสี่ยง ปัจเจกบุคคลบางรายต้องการรับความเสี่ยงมากกว่า
คนอื่น ๆ ในหลายกรณี เยาวชนจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ สิ่งที่สำคัญ
อย่างยิ่งคือการทำให้พวกเขาเข้าใจความเสี่ยงต่าง ๆ พวกเขาต้อง
ได้รับการสนับสนุนด้วย อีกด้านหนึ่ง การกระทำหุนหันพลันแล่นอาจ
ไม่ส่งผลดี คนที่พร้อมเสี่ยงมีคุณค่าอย่างมากต่อขบวนการประทว้ง 
คุณูปการของพวกเขาควรถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบมาก
ที่สุดเมื่อจำเป็นจริง ๆ ไม่ใช่เพื่อเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ไม่สลักสำคัญ 

• ทางเลือก การประท้วงหลาย ๆ แบบพร้อมกันเป็นสิ่งที่ควรทำ การ
ประท้วงบางแบบจะมีความเสี่ยงมากกว่าการประท้วงแบบอื่น ๆ  ถ้า
ระดับความอันตรายสูง การจัดประท้วงโดยใช้วิธีค่อนข้างปลอดภยั
อาจเป็นเร่ืองดี เช่น การเปิดหรือปิดไฟ ตีหม้อและกระทะ การใส่เสื้อสี
ใดสีหนึ่งหรือสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง 

• การมองเห็น สำหรับปัจเจกบุคคลบางราย การต่อต้านอย่างเปิดเผย
อาจปลอดภัยกว่าการอะไรอย่างเงียบ ๆ ถ้าคุณเป็นคนหัวขบถที่มี
ชื่อเสียงและเสี่ยงตกเป็นเป้าของการจับกุม นั่นหมายความว่ายิ่งคน
อยู่รอบข้างคุณมากข้ึนเท่าไหร่ คุณย่ิงปลอดภัยข้ึนเท่านั้น เพราะจะมี
พยานในเหตุการณ์ถ้ามีอะไรเกิดข้ึน 

การข่มขู่อาจเป็นแหล่งที่มาของความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรมได้ ดังนั้น 
คุณควรพยายามเก็บหลักฐานการข่มขู่ที่แจ่มชัดและคุณภาพดีเพื่อนำมาเปิดโปง
กับกลุ่มต่าง ๆ ที่พร้อมรับฟัง ถ้าคุณสามารถทำแบบนี้ได้ คุณจะสามารถทำให้
การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามส่งผลในทางตรงกันข้ามกับที่พวกเขาต้องการได้ 
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หลังเหตุการณ์ 
หลังเหตุการณ์จบลงแล้ว คุณจำเป็นต้องทำอะไรต่อหรือไม่? 
 เหตุการณ์อาจจบลงแล้ว แต่การต่อสู้เพื่อความอยุติธรรมยังไม่จบ 
ความทรงจำและความหมายและผลกระทบของเหตุการณ์ยังอาจเป็นหัวข้อการ
โต้เถียงอยู่  
 การทุบตีรอดนีย์คิงเกิดข้ึนในปี 1991 หลายปีต่อมา คิงปรากฎบน
หน้าข่าวเป็นบางคร้ัง บ่อยคร้ังเป็นเพราะเขาถูกจับกุม ในปี 2003 เดวิด โฮโร
วิทซ์ นักวิจารณ์ปีกขวาที่มีชื่อเสียง เขียนบทความโดยเขาระบุถึงคิงส์ว่าเป็น 
“คนโง่ที่ทำลายตัวเอง” “ขอทานน่าสมเพช” และ “อาชญากรไร้สติ” ทำไมถึง
เขียนเช่นนี้ ? เพราะการทุบตีคิงยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงโดย
ตำรวจอยู่ ด้วยการทำลายชื่อเสียงของคิง โฮโรวิทซ์กำลังปกป้องตำรวจจาก
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ การทุบตีคิงจบลงแล้ว แต่นัยสำคัญของเหตุการณ์
นี้ยังเป็นเร่ืองที่ถกเถียงต่อสู้กันอยู่ 
 การทุบตีโดยตำรวจเป็นเรื่องที่ถูกจดจำและถูกทำให้ลืมได้ เรื่องนี้จะ
ถูกมองว่าน่าเป็นห่วงน้อยลงถ้าเหย่ือ เช่น คิง ถูกมองว่ามีความเป็นคนน้อยลง 
มันอาจถูกตีความว่าเป็นกระบวนการที่ถูกต้องหรือการคุกคามก็ได้ มันสามารถ
ถูกมองว่าได้รับการจัดการโดยศาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแล้วหรือ
ยังไม่เหมาะสมก็ได้ ประชาชนสามารถพูดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอิสระก็ได้ 
หรืออาจรู้สึกหวาดกลัวก็ได้ 
 ในปี 1915 ซ่ึงเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ชาวอาร์มีเนียซ่ึงเป็น
ชนกลุ่มน้อยในจักรวรรดิออตโตมัน ถูกขับไล่จากบ้านเกิดเมืองนอนโดยทหาร
ชาวออตโตมัน คนกว่าหลายล้านคนหรือมากกว่าเสียชีวิตเนื่องจากความหิวโหย 
ความเหนื่อยล้า และการสังหารหมู่ เหตุการณ์นี้ถูกมองโดยทั่วไปว่าเป็นหนึ่งใน
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คร้ังใหญ่ที่สุดของศตวรรษ แต่รัฐบาลตุรกี (รัฐที่สืบทอดมา
จากจักรวรรดิออตโตมัน) ไม่มองเช่นนั้นและยังคงอ้างว่าไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เกิดขึ้นอยู่ หนึ่งศตวรรษหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ  ดังกล่าว รัฐบาลยังคงปิดบัง
ข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์และข่มขู่คนที่ตีความว่ามันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กล่าว
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อีกอย่างคือ รัฐบาลตุรกียังคงใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อลดระดับความโกรธแค้นต่อ
ความอยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ในแง่นี้  เร ื ่องการฆ ่าล ้างเผ ่าพันธ ุ ์ชาวอาร์ม ี เน ียนยังไม ่จบลง 
ความหมายของเหตุการณ์และที่จริงแล้วแม้แต่ตัวเหตุการณ์เองก็ยังเป็นเร่ืองที่
ถกเถียงต่อสู้กันอยู่ 
 เช่นเดียวกับการทุบตีรอดนีย์ คิง และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์มี
เนีย การต่อสู้ช่วงชิงความหมายอาจดำเนินต่อไปอีกหลายปีหรือหลายทศวรรษ 
เร่ืองนี้เป็นจริงกับเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ชีวิตของพระเยซู การล่าอาณานิคม
ของยุโรป และเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ซ่ึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเร่ือง
เล่าขนาดใหญ่ต่าง ๆ เก่ียวกับความหมายของโลก  
 ดังนั้นจึงไม่ฉลาดเลยถ้าคุณคิดเอาเองวา่เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าจบลงแล้ว แสดงว่าการต่อสู้จบลงแล้วและไม่ใช่เร่ืองผิดอะไรที่จะหันไปสนใจ
เร่ืองอื่น คุณยังคงมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาความทรงจำ ยืนยันคุณค่า
ของเหย่ือ ท้าทายการเปลี่ยนการตีความ และการต้ังคำถามกับคำตัดสินที่ไม่เป็น
ธรรม การรำลึกครบรอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อยุติธรรม
หรือการรณรงค์ที่สำเร็จ อาจเป็นโอกาสเหมาะสมในการจุดกระแสเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น่าเป็นห่วงกลับมาอีกคร้ัง และรักษาการเฝ้าระวังภัยจากปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเดินขบวนประจำปีในวันที่ 6 สิงหาคม เพื่อรำลึก
เหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิม่าในปี 1945 ช่วยเลี้ยงกระแสความ
กังวลเก่ียวกับภัยอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปได้ 
 การวิเคราะห์การสะท้อนกลับทางการเมืองเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้
ความทรงจำเก่ียวกับความอยุติธรรมไม่ถูกลบเลือนไป ด้วยการเปิดโปงเทคนิค
ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อบริหารจัดการกับความโกรธแค้นต่อความอยุติธรรม ความทรง
จำเกี่ยวกับความอยุติธรรมจะได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยจากกลุ ่มผู้คนที่
ต้องการปกปิดเร่ือง ใส่ร้ายป้ายสีเหย่ือ และตีความเหตุการณ์ว่าเป็นสิ่งรับได้   
 



 
 

5. คำถามและคำตอบ 
นี่คือคำถามบางประการต่อทฤษฎีการสะท้อนกลับและคำตอบที่เป็นไปไดต่้าง ๆ   

การทุบตีเป็นเร่ืองเลวร้าย และเป็นความอยุติธรรมที่น่ารังเกียจ แต่ความโกรธ
แค้นอยู่ที่ไหนกัน ไม่เห็นมีใครสนใจเลย ทฤษฎีนี้ไมไ่ด้ผลหรอก 

 ทฤษฎีการสะท้อนกลับเป็นเรื่องเกี ่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้โดยผู ้กระทำ
ความอยุติธรรมและวิธีการตอบโต้ต่อกลยุทธ์ดังกล่าว ทฤษฎีนี้ไม่ได้บอกว่า
ประชาชนจำเป็นต้องโกรธแค้นเก่ียวกับสิ่งที่ คุณ คิดว่าเป็นความอยุติธรรม 
 คุณรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีใครสนใจและไม่มีใครโกรธแค้น อาจจะมีการ
ร้องเรียนหรือการประท้วงแต่คุณไม่รับรู้เก่ียวกับเร่ืองเหล่านี้ก็ได้ 
 คุณเคยพิจารณากลยุทธ์ที่ใช้โดยผู้กระทำเพื่อลดระดับความโกรธแค้น
หรือไม่ นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับการทุบตีหรือไม่คิดว่า
เร่ืองเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญ 

ก่อนการบุกโจมตีอิรักในปี 2003 มีการประท้วงคร้ังใหญ่ แต่การรุกรานก็เกิด
ข้ึนอยู่ดี ขบวนการสันติภาพประสบความล้มเหลวในการหยุดย้ังเร่ืองนี ้

 ที่จริงแล้ว การประท้วงสร้างความแตกต่างอย่างมาก การประท้วง
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีการคัดค้านคร้ังใหญ่และช่วยทำลายความน่าเช่ือถือของ
การบุกโจมตีดังกล่าว 
 หลังการโจมตีโดยผู ้ก ่อการร้ายเมื ่อวันที่ 11 กันยายน มีการ
สนับสนุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั่วโลกอย่างสูงลิ่ว การรุกรานอิรักทำให้ความ
ปรารถนาดีเหล่านี้สูญเปล่าไป การประท้วงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเห็นของมหาชน 
 เดิมทีแล้ว บุช เชนีย์ และคนอื ่น ๆ ที ่ผลักดันให้บุกโจมตีอิรักมี
วิสัยทัศน์ว่าจะเข้าไปแทรกแซงเพิ่มเติมเพื่อยัดเยียดความต้องการของตัวเอง
ให้กับประเทศอืน่ ๆ  ด้วย เช่น ซีเรีย และอิหร่าน เสียงคัดค้านการรุกรานอิรัก
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหยุดย้ังวาระนี้ 
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รูปผูเ้ดินขบวนต่อตา้นการควํ่าบาตรอิรกัและต่อตา้นการบุกโจมตีอิรกั เกิดขึน้ในปี 

2002 ไม่ก็ 2003 ทีก่รุงวอชิงตนั ดีซี 
 

 เพื่อเตรียมบุกยึดอิรัก รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการทั้ง 5 วิธีเพื่อ
ลดระดับความโกรธแค้น รัฐบาลปิดบังข้อมูลเก่ียวกับแสนยานุภาพทางการทหาร
ของซัดดัม ฮุสเซน ทำให้ซัดดัมเป็นปีศาจเหมือนฮิตเลอร์ และสื่อนัยว่าซัดดัมเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ 9/11 รัฐบาลอ้างเหตุผลที่เป็นเท็จหรือคลุมเครือ
เพื ่อเข้าสู ่สงคราม (กล่าวหาว่าซัดดัมครอบครองอาวุธทำลายล้างสูง และ
เชื ่อมโยงกับขบวนการอัลเคดะห์ ) รัฐบาลขอความเห็นชอบจากองค ์การ
สหประชาชาติ (ไม่สำเร็จ) รวมทั้งข่มขู่และติดสินบนรัฐบาลอื่น ๆ ในคณะมนตรี
ความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้สนับสนุนการดังกล่าวด้วย หากไม่
มีการประท้วง วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้จะประสบความสำเร็จมากข้ึน ตัวอย่างเช่น 
ถ้าไม่มีการประท้วง รัฐบาลต่าง ๆ  ที่นั่งอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงอาจยอม
จำนนต่อแรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จนส่งผลให้คณะมนตรีความ
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มั่นคงสนับสนุนการบุกโจมตีอิรัก ทำให้ความชอบธรรมเพิ ่มมากขึ ้นและเปิด
โอกาสไปสู่การรุกรานประเทศอื่น 3ๆ4

1 

ถ้าลองความคิดนี ้ดูจะเป็นอย่างไร เราจะวางแผนปฏิบัติการเพื ่อทำให้นัก
กิจกรรมถูกทุบตีหรือกระทั่งถูกฆ่าทิ้ง การทำแบบนี้จะทำให้เกิดความโกรธแค้น
ต่อความอยุติธรรมและเป้าหมายอุดมการณ์ของเราจะถูกเผยแพร่ออกไป 

 การวางแผนเพื่อหวังสร้างการสะท้อนกลับเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่มันก็
อาจเสี่ยงด้วย หลักฐานหรือการคาดการณ์ใด ๆ  ที่ชี ้ให้เห็นว่าคุณเป็นฝ่ายทำ
สามารถถูกนำมาใช้เพื่อทำลายความน่าเช่ือถือของคุณได้ ดังนั้น การสนับสนุน
ให้คนอื่นโจมตีคุณ เพื่อหวังให้เกิดการสะท้อนกลับ เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเลยใน
เกือบทุกกรณ ี
 แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถออกแบบสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการสร้าง
ความลำบากใจได้ ด้วยการทำอะไรบางอย่างที่ส่งผลให้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะตอบโต้
กลับมาอย่างไรก็ส่งผลร้ายต่อตนเอง ตัวอย่างเช่น กองเรือเล็กเพื่อเสรภีาพที่
เดินทางไปยังฉนวนกาซาในปี 2010 เป็นต้น ถ้ารัฐบาลอิสราเอลอนุญาตให้
กองเรือเล็กดงักล่าวเทียบท่าที่ฉนวนกาซาได้ จะส่งผลให้การปิดล้อมเกิดช่อง
โหว่และช้ีให้เห็นถึงความอ่อนแอของรัฐบาลอิสราเอล แต่ถ้ารัฐบาลอิสราเอลหยุด
กองเรือเล็กดังกล่าวก็จะถูกมองว่าไม่เป็นธรรมอีก ปรากฏว่าหน่วยคอมมานโด
ของอิสราเอลดันโจมตีจริง ๆ ส่งผลให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต 9 ราย และมีผู้ถูก
ทำร้ายร่างกายและจับกุมคนอื่น ๆ  อีก ส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับครั้งใหญ่
โดยย้อนกลับไปทำร้ายรัฐบาลอิสราเอลเสียเอง อย่างไรก็ตาม ผู้วางแผนเตรียม
กองเรือเล็กไม่ได้ หวัง ให้รัฐบาลอิสราเอลโจมตี และการวางแผนเพื่อให้คนตาย
และได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ไม่ใช่เร่ืองถูกต้องตามหลักจริยธรรมด้วย กองเรือเล็ก
เตรียมการต่าง ๆ สำหรับผลลัพธ์เหล่านี้ แต่รัฐบาลอิสราเอลก็สามารถอีกทาง

 
1
 Brian Martin, “Iraq attack backfire,” Economic and Political Weekly, Vol. 39, No. 16, 

17–23 April 2004, pp. 1577–1583. 
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หนึ่งได้ ปฏิบัติการสร้างความลำบากใจมีลักษณะคือการให้ทางเลือกกับฝ่ายตรง
ข้าม 
 ปฏิบัติการสร้างความลำบากใจเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมการอย่าง
ระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นการโจมตีจะไม่สะท้อนกลับ กองเรือเล็กดังกล่าวเป็นรับรู้
โดยสาธารณะชนอย่างกว้างขวาง แต่ลองสมมติว่ากลุ่มนักกิจกรรมเดินทางไป
ยังชายแดนเพื่อหวังให้โดนฆ่า ถ้าไม่มีใครรับรู้เก่ียวกับเร่ืองนี้ หรือรู้ว่าทำไมพวก
เขาจึงเดินทางไปยังชายแดน การฆ่านักกิจกรรมเหล่านั้นก็จะไม่สะท้อนกลับ การ
เตรียมการจึงมีความสำคัญอย่างย่ิง 
 ลองจินตนาการว่านักกิจกรรมกลุ ่มหนึ ่งที่ต่อต้านการวางกับดัก
ระเบิดและตัดสินใจเดินเข้าไปในพื้นที่ซึ ่งมีการวางระเบิด จนบางคนพิการและ
เสียชีวิต การกระทำเชน่นี้จะสะท้อนกลับไปทำร้ายผู้ผลิตหรือผู้ใช้กับดักระเบิด
หรือไม่ แทบไม่สะท้อนกลับเลย นักกิจกรรมจะถูกมองว่าหลงผิดหรือไม่ก็ถูก
มองว่าโง่ เพราะฝ่ายตรงข้าม (หมายถึงผู้สนับสนุนกับดักระเบิด) ไม่สามารถใช้
สามัญสำนึกทำอะไรได้เลย 

ทฤษฎีการสะท้อนกลับให้ความสนใจกับกลยุทธ์มากเกินไป เราต้องการ
ยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ด ี

 เป็นความจริงที่ทฤษฎีการสะท้อนกลับมีไว้สำหรับปฏิบัติการต่าง ๆ ใน
ระยะสั ้น เป็นความจริงที ่ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั ้น เรามาดูความ
เช่ือมโยงระหว่างสองสิ่งนี้ไปด้วยกัน 

ยุทธศาสตร์สามารถนิยามได้ว่าเป็นแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดย
นำเงื่อนไขสถานการณ์ ทรัพยากร พันธมิตร และเรื่องอื่น ๆ เข้ามาพิจารณา 
กลยุทธ์หมายถึงปฏิบัติการที่ใช้ภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ ดังนั้น 
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่อยู่ที่เราให้ความสนใจกับกลยุทธ์มากเกินไปหรือไม่ แต่น่าจะ
อยู่ที่เราเลือกใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือไม่เสียมากกว่า  

ทฤษฎีการสะท ้อนกลับมีสมมติฐานบางอย่างส ื ่อน ัยเก ี ่ยวกับ
ยุทธศาสตร์อยู่ โดยส่วนที่สำคัญที่สุดอยู ่ตรงที่การบอกว่าการระดมเสียง
สนับสนุนผ่านแรงผลักดันทางอารมณ์ของประชาชนที่มีต่อความอยุติธรรมเป็น
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สิ่งมีค่า ถ้ายุทธศาสตร์ของคุณสอดคล้องกับสมมติฐานนี้ ก็นับว่าไม่มีปัญหา
อะไร 

ลองสมมติตัวอย่างหนึ่งสำหรับการถกเถียงในเร่ืองนี้ดู นักกิจกรรม
บางคนในฝั่งของคุณรู้สึกวิตกมากที่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจนพวกเขาตัดสินใจ
ออกไปทำตัวก้าวร้าวกับฝ่ายตรงข้าม ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเลวร้ายหรือต่อย
ตีกับพวกเขา ถ้านี่คือแนวทางของคุณ ก็อย่าใช้ทฤษฎีการสะท้อนกลับ เพราะ
ทฤษฎีนี้เสนอไปในอีกทางหนึ่งโดยสิ้นเชิง  

บางทียุทธศาสตร์ของคุณอาจเป็นการทำอะไรตามเพื่อทำให้คุณรู้สึกดี 
ฉะนั้น ถ้าคุณอยากแต่งตัวเหมือนกอริลล่า ตะโกนคำด่าทอใส่คนแปลกหน้า หรือ
ทำลายข้าวของในร้านอาหารแล้วล่ะก็ ลุยเลย และอย่าใช้ทฤษฎีการสะท้อนกลับ 
เพราะทฤษฎีนี้เป็นเร่ืองของการระดมเสียงการสนับสนุน ไม่ใช่เร่ืองการทำให้รู้สึก
ดี (อย่างไรก็ตาม คุณน่าจะหาวิธีการเพื่อทำให้คนรู้สึกดีขณะที่ใช้ทฤษฎีนี้ได้) 

ยุทธศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่สำหรับนักกิจกรรมส่วนใหญ ่
ยุทธศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นขนาดนั ้น การลงมือทำต่างหากที่น่าตื่นเต้น 
ดังนั้น ถ้าคุณเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ คุณควรลองคิดดูว่าแนวทางกล
ยุทธ์แบบใด หรือแนวทางการกระทำแบบใด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ ถ้าทฤษฎีสะท้อนกลับเหมาะสม ลองช่วยให้คนอื่นเข้าใจมันดู ถ้าไม่
เหมาะสม นั่นหมายความว่าคุณควรไปทำอย่างอื่น  

บางคร้ังเราทำสิ่งต่าง ๆ ที่ลดระดับความโกรธแค้นลง เราปิดบังสิ่งต่าง ๆ และ
ตะโกนคำด่าทอ นั่นหมายความว่าเราเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดด้วยหรือไม่? 

สิ่งสำคัญคือการแยก 2 อย่างออกจากกัน อย่างแรกคือสิ่งที่ถูกมอง
ว่าไม่เป็นธรรม เช่น การทุบตี และการสังหารหมู่ อย่างที่สองคอืวธิีการที่ใช้เพื่อ
ลดระดับความโกรธแค้นในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงถูกมองว่าไม่เป็นธรรม 
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กองกาํลงัของอิสราเอลสลายการชุมนุมทีเ่มืองฮีบรอนอย่างรุนแรงโดยใชแ้ก๊สนํ้าตา 

ระเบิดเสียง และจับกุมนกักิจกรรมโซลิดาริตีช้าวเยอรมนัไปหน่ึงรายดว้ย 
 

ถ้าคุณทุบตีหรือยิงประชาชน นั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้กระทำผิด
แน่นอน คนอื่น ๆ น่าจะมองว่าคุณคือปัญหา 
 จินตนาการดูว่าคุณเข้าร่วมการประท้วงแห่งหนึ่งแล้วตำรวจทุบตีคุณ
อย่างโหดร้าย คุณตัดสินใจว่าจะไม่บอกใครด้วยเหตุผลส่วนตัว บางทีคุณ
อาจจะไม่อยากให้ครอบครัวหรือนายจ้างของคุณรู้ว่าคุณมาประท้วง คุณเลย
เป็นส่วนหนึ่งของการปิดบังเร่ือง นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้กระทำผิด มัน
แค่หมายความว่าคุณไม่ได้เปิดโปงเก่ียวกับการทุบตี และระดับความโกรธแค้นจะ
มีแนวโน้มน้อยลงแทนที่จะเป็นไปในทางตรงกันข้าม นี่คือทางเลือกของคุณ 
 จินตนาการดูว่าคุณเข้าร่วมการประท้วงและตะโกนประโยคอันน่า
สะอิดสะเอียนออกมาเพื่อด่าทอตำรวจ คุณเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ ก็ใช่ แต่ผิด
ในข้อหาตะโกนคำขวัญน่าสะอิดสะเอียนเท่านั้น นี่ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรงเลยเมื่อเทียบ
กับการทุบตีประชาชนอย่างโหดร้ายป่าเถ่ือน ประเด็นสำคัญตรงนี้คือการตะโกน
ประโยคน่าสะอิดสะเอียนออกมาเป็นกลยุทธ ์ท ี ่ดีหร ือไม่ ม ันอาจทำให้ผู้
สังเกตการณ์หลายคนคิดว่าการทุบตีเป็นสิ่งชอบธรรมได้  
 ถ้าบางคนวิจารณ์คุณโดยกล่าวหาว่า “คุณกำลังปิดบังเรื่อง” หรือ 
“คุณกำลังใช้ช่องทางของทางการ” คุณสามารถตอบกลับไปได้ว่า “แล้วมันผิด
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ตรงไหนหรือ” คุณกำลังใช้วิธีการต่าง ๆ  เพื่อลดระดบัความโกรธแค้น แต่คุณ
อาจมีเหตุผลรองรับที่ดีก็ได้ 

ถ้าบางคุณพูดว่า “คุณกำลังใช้วิธีการข่มขู่” คุณต้องพิจารณาข้อ
กล่าวหาของเขาอย่างระมัดระวัง ถ้าการกระทำของคุณเป็นสิ่งที่ดูคุกคามสำหรับ
คนอื่น บางทีคุณอาจจะกำลังทำสิ่งที่ผิดก็ได้ อีกด้านหนึ่ง บางทีพวกเขาอาจจะ
เป็นผู้มีอำนาจที่กระทำผิดและคุณกำลังใช้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเพื่อท้าทาย
การกระทำของพวกเขาก็ได้ พวกเขาอาจไม่เห็นด้วยกับมุมมองของคุณหรือคิด
ว่าการอารยขัดขืนเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมและรู้สึกถูก
คุกคาม   

วิธีการที่ลดระดับความโกรธแค้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยอัตโนมัติ เราต้อง
พิจารณาเร่ืองนี้โดยดูไปที่ปัจจัยของแต่ละกรณี ฉะนั้น ถ้าคำเหล่านี้ถูกนำมาใช้ ( 
เช่น “การปกปิด” “การข่มขู่”) ลองตรวจสอบอีกครั้งว่าที่จริงแล้วเกิดอะไรข้ึน
กันแน่  

ผมอยู่ในกลุ่มที่กำลังจะเริ่มการรณรงค์ซึ่งผมคิดจากประสบการณ์
ของผมว่าเป็นการกระทำที่หลงผิด ผมมีความคิดเห็นด้วยกับทฤษฎีการสะท้อน
กลับ เราสามารถใช้วิธีการใดได้บ้างเพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกคนอื่น ๆ หันมา
สนับสนุนวิธีการที่น่าจะบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้มากกว่า  
 คุณสามารถลองริเริ่มการอภิปรายถึงทางเลือกต่าง ๆ  ของกลุ่มได้ 
คุณอาจพูดว่า “ทฤษฎีการสะทอ้นกลับชี้ว่าการหลีกเลีย่งช่องทางของทางการ
เป็นทางเลือกที่ดีกว่า บางทีเราควรลองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูก่อนทำอะไรต่อ” 
การอภิปรายมักเป็นประโยชน์อยู่บ่อยคร้ัง 

คุณต้องเปิดรับแนวคิดที่แตกต่าง คุณต้องฟังคนอื่นเช่นเดียวกับที่
คุณนำเสนอแนวคิดของคุณ บางทีการสะท้อนกลับอาจจะผิดในกรณีนี้ หรือ
ปัจจัยอื่น ๆ อาจมีความสำคัญมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ฟังและอภิปรายและถกเถียงหลายครั้งแล้ว 
แต่คนอื่นยังคงอยากทำต่อไป สิ่งเหล่านี้คือความเป็นไปได้ต่าง ๆ 
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• ขอให้พวกเขาเอาหลักฐานมาสนับสนุนว่าแผนของพวกเขาจะได้ผล 
หลักฐานอาจมาจากการรณรงค์อื่น ๆ ก็ได้      

• ทำนายดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขียนคำทำนายไว้ ถ้าคำทำนายของคุณ
ถูกต้อง คุณสามารถพูดได้ว่า “ฉันบอกแกแล้ว!” (อย่างไรก็ตาม การ
ทำแบบนี้อาจทำให้คนอื่นไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่) 

• เสนอให้ทำการทดลองเล็ก ๆ  โดยใช้วิธีการที่แตกต่าง ก่อนที่จะเร่ิม
การรณรงค์ใหญ่ 

• ถามดูว่าหลักฐานแบบไหนที่จะเปลี่ยนใจพวกเขาได้ ถ้าพวกเขานึกไม่
ออกเลย คุณคงรู้แล้วว่าแรงจูงใจหรือความเชื่อที่ฝังรากลึกเป็นสิ่ง
สำคัญสำหรับพวกเขามากกว่าหลักฐาน 

หลังจากพยายามทั้งหมดนี้แล้ว คุณอาจพบว่าพวกเขาไม่ยอมฟังเลย บางทีพวก
เขาอาจคิดว่าคุณเป็นคนน่ารำคาญเพราะเอาแต่ต้ังคำถามกับการรณรงค์ที่พวก
เขาต้ังใจ แล้วอย่างไรต่อ? 

ทางเลือกที่ 1 เข้าร่วมการรณรงค์ดังกล่าว ทำสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำให้
การรณรงค์ประสบความสำเร็จ บางคร้ังการทำงานเป็นกลุ่มและล้มเหลวไป
ด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญกว่าการทำสิ่งที่มีประสิทธิภาพในระยะสั้น แต่ส่งผลให้กลุ่ม
แตกในเวลาต่อมาเพราะความขัดแย้งและข้อพพิาทภายในกลุ่ม ในระยะยาว การ
ทำงานร่วมกันอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด บางทีทุกคนอาจจะเรียนรู้จากความ
ล้มเหลว (หรืออาจจะไม่ก็ได ้!) 

ทางเลือกที่ 2 บ่อนทำลายความพยายามของพวกเขา เพราะพวกเขากำลังหลง
ผิดอย่างร้ายแรง นี่ถือเป็นทางเลือกที่แย่มาก แค่คิดเร่ืองนี้ก็ช้ีให้เห็นแลว้ว่าคุณ
กำลังหลงทาง และจำเป็นต้องเปลี่ยนไปคิดเร่ืองอื่นได้แลว้ 

ทางเลือกที่ 3 ออกจากกลุ่มและเข้าร่วมกับกลุ่มใหม่ หรือต้ังกลุ่มของคุณข้ึนมา
เอง หรือทำงานคนเดียวไปเลย จะไดไ้ม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับใครอีก !



 
 

6. แบบฝกึหัด 
คุณจะทำแบบฝึกหัดเหล่านี้ดว้ยตัวเองหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้ ในการเวิร์คช็อป แต่
ละคนหรือแต่ละกลุ่มสามารถทำแบบฝึกหัดเหล่านี้พร้อมกันได ้แล้วนำคำตอบมา
เปรียบเทียบกัน 

1.วิเคราะห์เหตุการณ์อยุติธรรม 
เลือกเหตุการณ์อยุติธรรมที่คุณหรือบางคนในกลุ่มของคุณรู้จักเป็นอย่างดี 
อาจจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัว เช่น การถูกตามรังแกในโรงเรียน อาจจะมา
จากสิง่ที่คุณศึกษา เช่น เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว หรืออาจจะมาจากการ
รณรงค์ในประเด็นหนึ่งก็ได้ เช่น การจับเด็กมาเกณฑ์ทหาร 

ก. เขียนวิธีการที่ผู้กระทำผิดใช้เพื่อลดระดับความโกรธแค้น โดยแบ่งเป็น 
5 ประเภท ได้แก่ 

• การปกปิด 
• การลดทอนคุณค่า 
• การเปลี่ยนการตีความ 
• ช่องทางของทางการ 
• การข่มขู่ 

ข. เขียนวิธีที่เป้าหมายใช้เพื่อเพิ่มระดับความโกรธแค้น โดยแบ่งเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ 

• การตีแผ ่(เปิดโปงการกระทำ) 
• การตรึงค่า (ยืนยันคุณค่าของเป้าหมาย) 
• การตีกรอบ (ตีความเหตุการณ์ว่าไม่เป็นธรรม) 
• การต้ังทิศทาง (ระดมการสนับสนุนและหลีกเลี่ยงช่องทางของ

ทางการ) 
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• การต่อต้าน (ยืนหยัดต่อการข่มขู่) 

ค. เขียนแหล่งที่มาของข้อมูล/ความรู้เก่ียวกับวิธีการแต่ละอัน เช่น การ
สังเกต การสนทนา การรายงานข่าว การฟังบรรยาย หรือหนังสือ
ประวัติศาสตร์ 

ง. เขียนว่าคุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้เหล่านี้ให้มากขึ้นได้
อย่างไร 

จ. เขียนวิธีการที่เป้าหมาย สามารถ ใช้เพื่อเพิ่มระดับความโกรธแค้นได้ 
(แม้วิธีการเหล่านั้นจะไม่ถูกใช้ในตอนนั้น) 

ฉ. ลองขบคิดหรืออภิปรายว่าการจัดประเภทวิธีการเป็นหมวดหมู่เช่นน้ี
ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์ความอยุติธรรมได้หรือไม ่ 

2. ศึกษาบทความการสะทอ้นกลับ 
เลือกบทความวิเคราะห์การสะท้อนกลับ35

1   

ก. เขียนสรุปใจความสำคัญของบทความอย่างสั้น ๆ อาจเป็นรายช่ือ
วิธีการที่ใช้เพื่อลดหรือเพิ่มระดับความโกรธแค้นก็ได ้

ข. ประเมินบทวิเคราะห์ดังกล่าวว่ามีการใช้หลักฐานอย่างไร วธิีการต่าง 
ๆ ถูกจัดเป็นหมวดหมู่สมเหตุสมผลหรือไม ่ข้อสรุปมีหลักฐานรองรับ
ดีหรือไม่ คุณจะเปลี่ยนอะไรเพือ่ทำให้บทความละเอียดถ่ีถ้วน ข้อมูล
ครบถ้วน และโน้มน้าวผู้อ่านได้มากข้ึน 

ค. ประเมินสไตล์การเขียนของบทความว่ามีลักษณะเป็นวิชาการหรือเป็น
บทความสำหรับประชาชนทั่วไป เนื้อหาที่สื่อสารออกมาชัดเจนหรือไม ่
บทความใช้วิธีบรรยายเหตุการณ์ (เร่ืองเล่า) หรือวธิีการนำเสนอ
ข้อมูลรูปแบบอื่น คุณจะเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้บทความเหมาะสมกับ

 
1
ความเป็นไปไดจ้าํนวนมาก โปรดดู “Backfire materials,” 

http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html 
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กลุ่มผู้อ่านเฉพาะมากข้ึน ตัวอย่างเช่น นักเรียนในโรงเรียนหรือทหาร
ผ่านศึก 

ง. อ่านบทความอื่น ๆ ในหัวข้อเดียวกัน แต่ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์การ
สะท้อนกลับ เช่น รายงานข่าว มีข้อมูลใหม่สว่นใดสามารถนำมาผนวก
รวมเข้ากับบทความวิเคราะห์การสะท้อนกลับดังกล่าวไดห้รือไม ่มี
ข้อมูลใดหักล้างบทวิเคราะห์การสะท้อนกลับดังกล่าวหรือไม ่บทความ
ใหม่ที่หาได้เผยให้เห็นวิธีการใดที่ไม่สามารถลงรอยกับทฤษฎีการ
สะท้อนกลับได้โดยง่ายหรือไม่  

3. แสดงข้อคิดเห็น 
หาโอกาสแสดงข้อคิดเห็นต่อบทความหรือรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับความอ
ยุติธรรม เช่น เขียนลงในบล็อกหรือบทความออนไลน์ โพสต์ความเห็นโดยใช้
แนวคิดที่ได้จากทฤษฎีการสะท้อนกลับ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแสดงความเห็น
เก่ียวกับวิธีการที่การกระทำบางอย่างสะท้อนกลับไปทำร้ายผู้กระทำเอง วิธีการ
ลดทอนคุณค่าที่ถูกนำมาใช้ หรือกรอบเร่ืองเล่าที่ถูกนำมาใช้ (คุณไม่จำเป็นต้อง
พูดถึงทฤษฎีการสะท้อนกลับเลยก็ได้ แค่ชี้ให้เห็นกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่ออกมา) 
สังเกตข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ตามมาเพื่อดูว่ามีใครตอบกลับความคิดเห็นของคุณ
หรือไม่ พยายามแสดงข้อคิดเห็นที่กระตุ้นให้เกิดการตอบกลับที่ผ่านการคิด
อย่างถ่ีถ้วน และการอภิปรายที่รอบคอบมากย่ิงข้ึน  

4. เขียนบทวิเคราะห์การสะทอ้นกลับ 
ข้ันตอนเหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะ คุณสามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของคุณได ้

ก. เลือกหัวข้อที่คุณมีความรู้เกี่ยวกับมันมาบ้างแล้ว หรืออ่านบทความ
เก่ียวกับเร่ืองนี้ประมาณ 1-2 ช้ิน  

ข. เลือกรูปแบบการนำเสนอ เช่น บทความ สไลด์โชว์ หรือโปสเตอร์ 
ค. เขียนร่างแรกทั้งหมดจากความรู้ที่คุณมี โดยไม่อาศัยแหล่งขอ้มูลใด 

ๆ เลย 
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ง. อ ่านและตรวจสอบกับแหล่งข ้อม ูลเพ ิ ่มเต ิมจำนวนหนึ ่ง โดย
ปรับเปลี่ยนร่างต้นฉบับของคุณไปด้วยระหว่างทางด้วยการทบทวน
และตรวจแก้  

จ. เมื่อร่างต้นฉบับมีความปะติดปะต่ออย่างเป็นเหตุผลและได้รับการขัด
เกลาแล้ว ให้ส่งหรือนำเสนอบทความนี้แก่คนที่ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญ 1-2 
คน สอบถามดูว่ามีคำถามหรือข้อเห็นคิดอะไรหรือไม่ จากนั้นให้นำมา
ปรับปรุง 

ฉ. ส่งหรือนำเสนอร่างบทความแก่ผู ้มีความรู ้เกี ่ยวกับเรื ่องนี้ แล้ว
ปรับปรุงบทความโดยอาศัยข้อคิดเห็นต่าง ๆ ผู้เช่ียวชาญดังกล่าว 

ช. ถ้าทั้งคนที่ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญและเป็นผู้เช่ียวชาญคิดว่าสิ่งที่คุณทำน่าพึง
พอใจแล้ว คุณสามารถใช้หรือนำเสนอบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้เลย 
หากไม่พึงพอใจ ให้คุณเร่ิมกระบวนการรับฟังความเห็น ง ถึง ฉ อีก
คร้ัง 

เคล็ดลับ: เร่ิมจากเร่ืองเล็ก ๆ ก่อน เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในเวลา
ที่เหมาะสม เมื่อคุณมีประสบการณ์มากข้ึน คุณจะสามารถรับมือกับโครงการที่
ใหญ่ข้ึนได้ 

5.วางแผนรับมอืการโจมตี 
ก. ลองจินตนาการถึงการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การโจมตีที่สร้าง

ความเสียหายต่อคุณเป็นการส่วนตัว ต่อกลุ่มของคุณ หรือต่อบุคคล
หรือกลุ่มคนที่คณุห่วงใย 

ข. เขียนสิ่งที่ผู้โจมตีสามารถทำได้เพื่อลดระดับความโกรธแค้นต่อการ
โจมตีดังกล่าว  

ค. เขียนวิธีการที่คุณ กลุ่มของคุณ หรือบุคคลอื่นสามารถใช้เพื่อเพิ่ม
ระดับความโกรธแค้นได ้

ง. เขียนวิธีการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดเพื่อรับมือกับการโจมตีดังกล่าว 
จ. ตัดสินใจว่าจะเร่ิมเตรียมการสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร 
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ฉ. ถ้าการเตรียมการดังกล่าวเป็นสิ ่งที ่ค ุณสามารถทำได้เลยเป็นการ
ส่วนตัว ก็ลงมือทำเลย! ถ้าคนอื่นต้องเป็นคนทำ ลองวางแผนเพื่อ
ส่งเสริมให้พวกเขาลงมือทำด ู

6. เล่นเกมกลยุทธ์ 
แบบฝึกหัดนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมมากกว่า 2 คนข้ึนไป  

ก. แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฝ่ายรุก และกลุ่มฝ่ายรับ 
จากนั้นเลือกการโจมตีทั่วไปข้ึนมา 1 รูปแบบ 

ข. ทีมฝ่ายรุก ตามที่ช่ือบอก ลองหาวิธีการสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การโจมตี รวมถึง วิธีการเพือ่ลดระดับความโกรธแค้น ส่วนทีมฝา่ย
รับให้ลองจินตนาการถึงวิธีการต่าง ๆ  เพื่อเตรียมตอบโต้การโจมตี
ดังกล่าวและเพิ่มระดับความโกรธแค้น 

ค. ทั้งสองทีมลองนำคำตอบมาเทียบกันดู 

ทีมฝ่ายรับอาจมีสิทธิ์ฟังแผนการของฝ่ายโจมตีก่อนได้ หรือทั้งสองทีมอาจ
เตรียมการไปพร้อมกันก็ได้ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์จำลองที่ใช้  

7. ทำนายอนาคต 
ดูสื่อ และเลือกประเด็นข่าวด่วนที่เก่ียวกับสิ่งที่อาจเป็นการกระทำผิดโดยกลุ่มผู้มี
อำนาจ ตัวอย่างจากปี 2011 ได้แก่ การทำร้ายร่างกายผู้ประท้วงชาวอียิปต์ 
การแฮ็กข้อมูลสุดอื้อฉาวซึ่งพัวพันกับบริษัท News Corporation และการ
ฟ้องร้องคดีต่าง ๆ กับจูเลียน อัสซานจ์ ผู้ก่อต้ังเว็บไซต์วิกิลีกส์ 

ก. เมื่อมีข่าวด่วน จงทำนายรูปแบบวิธีการที่ฝ่ายผู้มีอำนาจจะนำมาใช้เพื่อ
ลดระดับความโกรธแค้น 

ข. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ หรือรอให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อดูว่าคำทำนายของคุณถูกต้องหรือไม ่ 
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8. จัดสนทนา 
บางคร้ังคุณอาจได้พบปะคนที่เอาใจใส่กับการต่อต้านความอยุติธรรมในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งเป็นอย่างมาก คนเหล่านี้อาจทำงานอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือเหย่ือจากการ
ถูกข่มขืน งานรณรงค์ประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือสมาชิกที่ทำงานให้กับแอมเนสต้ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล ถ้าคุณมีโอกาสพูดคุยกับพวกเขา ลองถามเก่ียวกับประเด็นที่
พวกเขาทำ โดยใช้ประเภทหมวดหมู่ต่าง ๆ  ของการสะท้อนกลับ ด้านล่างนี้คือ
คำถามที่เป็นไปได้ โดย “พวกเขา” หมายถึงฝ่ายตรงข้าม เช่น ผู้ข่มขืน บริษัท
ต่าง ๆ ที่ปล่อยมลพิษ หรือรัฐบาลที่จำกัดลิดรอนสิทธิของประชาชน  

• พวกเขาปกปิดข้อมูลการกระทำของพวกเขาหรือไม ่
• พวกเขาพยายามลดทอนคุณค่าของเป้าหมายหรือไม ่
• พวกเขาโกหกเก่ียวกับสิ่งที่ทำลงไปหรือไม ่พวกเขาพยายามทำให้

นัยสำคัญของมันดูเป็นเร่ืองเล็กหรือไม ่พวกเขาโยนความผิดให้คนอื่น
หรือไม่ พวกเขาเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านมมุมองที่ต่างออกไปหรอืไม ่

• กระบวนการของทางการ เช่น หนว่ยงานของรัฐบาลหรือศาลต่าง ๆ 
ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ด้ดีมากนอ้ยเพียงใด 

• พวกเขาใช้การคุกคามหรือการโจมตีต่าง ๆ เพือ่ข่มขู่หรือไม่  

9. คิดแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง!  
  



 
 

ภาคผนวก: โล่มนุษย์ 
และการเตรียมสะท้อนกลับล่วงหน้า  
ยอร์เกน โยฮานเซน 
เมื่อมนุษย์ใช้การปรากฎตัวทางกายภาพของตนเพื่อปกป้องสิ่งที่อาจตกเป็น
เป้าหมาย เช่น ตึกอาคารต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า “โล่มนุษย์” แนวคิดคือถ้า
พลเมือง “ผู้บริสุทธิ์” หรือ “ผู้ได้รับการเคารพนับถือ” อยู่ใกล้ๆ กับสิ่งที่อาจตก
เป็นเป้าหมาย ฝ่ายตรงข้ามจะลังเลที่จะโจมตีเพราะความเป็นไปได้ของผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนจากการสะท้อนกลับ 

เป้าหมายที่เป็นมนษุย์ 
พลเมืองที ่ปกป้องพลเมืองด้วยกันมักถูกเรียกว่า “บอดี ้การ์ดไร้อาว ุธ ” 
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น Nonviolent Peaceforce และ Peace Brigades 
International ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครที่ทำหน้าที่เป็นโล ่มน ุษย์
ให้กับนักกิจกรรมที่ตกอยู่ใต้การคุกคามของรัฐ กลุ่มรบกองโจร มาเฟีย หรือ
กลุ่มรบก่ึงทหารต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีประวัติการทำงานที่สร้างผลลัพธ์ได้
อย่างยอดเย่ียม36

1 ในบางคร้ัง เมื่อบอดี้การ์ดไร้อาวุธถูกโจมตี ประวัติที่น่าเคารพ
และได้รับการบันทึกเก็บไว้เป็นอย่างดีของพวกเขาส่งผลให้การลดทอนคุณค่า
หรือการข่มขู่ของเขาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยาก  

หนึ่งในกิจกรรมหลักของกลุ่มเหล่านี้คือการบันทึกสิ่งที่ฝ่ายตรงข้าม
ทำ เพื่อทำให้ผู้โจมตีปกปิดเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวได้ยาก องค์กรเหล่านี้มี
ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างดีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา 

 
1

Liam Mahony and Luis Enrique Eguren, Unarmed Bodyguards: International 

Accompaniment for the Protection of Human Rights (West Hartford, CT: Kumarian 

Press, 1997). 
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เมื่อผู้คนที่ได้รับการเคารพนับถือเก่ียวข้องกับงานเหล่านี้โดยตรง หรือทำหน้าที่
เป็นทูตสันถวไมตรีให้กับงานเหล่าน้ี การตีความสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยการโกหก 
การโยนความผิด หรือการเปลี่ยนกรอบเร่ืองเล่าจะสามารถทำได้ยากข้ึน  

ตึกอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 
ในสถานการณ์สงคราม บางคร้ังมนุษย์จะถูกใช้เป็นโล่เพื่อปกป้องตึกอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน  
 เมื่อนาโต้เร่ิมทิ้งระเบิดประเทศเซอร์เบียในวันที่ 24 มีนาคม 1999 
นักกิจกรรมท้องถิ่นและนานาชาติหลายร้อยคนมารวมตัวกันยืนอยู่บนสะพาน
ต่าง ๆ ของกรุงเบลเกรด เมืองเกอร์เดลลิกา โนวิแซด และเมืองอื่น ๆ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สะพานเหล่านี้ถูกทำลายโดยระเบิด ชาวต่างชาติบางคนมาจาก
ประเทศต่าง ๆ ที่กองทัพมีส่วนร่วมในการทิ้งระเบิด เนื่องจากสื่อนานาชาติอยู่ใน
พื้นที่ ผู้บังคับบัญชาต่าง ๆ ของกองทัพนาโต้จึงหลีกเลี่ยงการโจมตีสะพานที่มี
คนไปยืนอยู่ ส่วนอื่น ๆ ของโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายไปจำนวนมาก แต่
สะพานเหล่านี้ปลอดภัย 
 มกราคม 2003 ก่อนการบุกโจมตีประเทศอิรัก อาสาสมัครโล่
มนุษย์กว่า 30 คนได้เดินทางออกจากกรุงลอนดอนไปยังอิรักเพื่อพักอาศัยใน
กรุงแบกแดด โดยคาดว่าจะมีการทิ้งระเบิดเกิดข้ึน ในระหว่างเดินทางโดยรถบัส
ผ่านมาทางทวีปยุโรป พวกเขารับนกักิจกรรมขึ้นมาระหว่างทางอีกจำนวนมาก
และถึงจุดสูงสุดเมื่อมีผู้ต้องการปกป้องสิ่งที่จะถูกโจมตีจากการทิ้งระเบิดในอิรัก
ถึงประมาณ 500 คน พวกเขาตัดสินใจพักอาศัยอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำ 2 แห่ง 
โรงไฟฟ้า 2 แห่ง แหล่งเก็บเสบียงอาหาร 1 แห่ง หอควบคุมการสื่อสาร 1 
แห่ง และโรงกลั่นน้ำมันอีก 1 แห่ง 37

2 เป้าหมายของพวกเขาคือการยับยั้งการ
โจมตีโดยป่าวประกาศให้เป็นที่รับรู้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น อยู่ภายในนั้น 
หรืออยู่ใกล ้ๆ สถานที่เหล่านี้ ในบรรดาสถานที่เหล่านี้ มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่

 
2
 http://www.humanshields.org 
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ถูกทิ้งระเบิดในปี 2003 สถานที่ดังกล่าวได้แก่หอควบคุมการสื่อสาร โดยการ
ทิ้งระเบิดเกิดข้ึนหลังจากโล่มนุษย์เดินทางออกไปเพียง 1 วัน 
 

 
 

กลุ่มปฏิบตัิการโล่มนุษย์สู่อิรกัขา้มชายแดนจากซีเรียเขา้ไปยงัภาคเหนือของอิรกัในวนัที ่

15 กุมภาพนัธ์ 2003 นีค่ือรูปของกลุ่มประชาชนทีม่ารวมตวักันเพือ่ตอ้นรบัขบวนรถบสั

สองชัน้ซ่ึงกาํลงัขา้มชายแดนไปยงัถนนทีอ่ยู่ติดกนั กลุ่มประชาชนนับว่าใหญ่มากหาก

ลองคิดดูว่าไม่มีใครรูม้าก่อนเลย แมก้ระทั่งคนทีเ่ป็นโล่มนุษย์เอง จนกระทั่งคืนก่อน

หนา้นัน้ ว่าที่นีจ่ะเป็นจุดทีพ่วกเขาเดินทางผ่านเขา้สู่อิรกั ชายอายุ 68 ปีจากอังกฤษที่

ยืนอยู่ตรงหนา้ประตูมีช่ือว่ากอดฟรีย์ เมย์เนลล์ เขาสามารถใชภ้าษาอาหรบัไดอ้ย่าง

คล่องแคล่วและกาํลงัอธิบายเหตุผลให้ประชาชนฟังว่าทาํไมพวกเขาถึงไปอยู่ในที่

ดงักล่าว 

ธรรมชาติ    
 การต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าในบางครั้งจะมีการใช้โล่มนุษย์เป็น
เทคนิคในการปกป้องต้นไม้ ในอินเดีย ผู้หญิงจากขบวนการชิปโก้ในการ์ฮวัล 
หิมาลัย ได้ริเร่ิมการ “โอบกอดต้นไม้” ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 เมื่อคนตัด
ไม้เดินทางเข้ามาเพื่อตัดต้นไม้ดังกล่าว ตัวอย่างเก่าแก่ที่สุดของปฏิบัติการ
รูปแบบนี้สามารถย้อนกลับไปได้ในปี 1731 เมื่ออัมริตา เดวีนำประชาชนกว่า
ร้อยคนมาปกป้องต้นไม้ที่ถูกคุกคามในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ 
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นักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ได้พัฒนาวิธีการนี้ให้ก้าวหน้าข้ึน
อีก บางคนใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อทำให้บริษัทป่าไม้ตัด
ต้นไม้เหล่านี้ยากขึ้น คนอื่น ๆ ฝังร่างกายของตนเองลงในรูลึกตามถนนเส้น
ต่าง ๆ ภายในป่า เหลือไว้แต่เพียงหัวที่โผล่พ้นดิน เพื่อสกัดไม่ให้พาหนะขนไม้
สามารถนำไม้ออกจากป่าได้ หากรถบรรทุกจะผ่านออกไป คนขับจะต้องขับ
เหยียบและฆ่านักกิจกรรมเหล่านี ้เสีย การรณรงค์เหล่านี ้มีกรณีที ่ประสบ
ความสำเร็จจำนวนหนึ่ง หลาย ๆ กรณียังเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบัน 

สรุป     
 โล่มนุษย์ 3 ประเภทนี้ใช้ผลกระทบของการสะท้อนกลับในลักษณะที่มี
การเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า พวกเขาจงใจพาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงอย่าง
มากและหวังว่ากระแสต่อต้านการทำอันตรายหรือเข่นฆ่าพวกเขาในหมู่สาธารณะ
ชนจะอยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่ผู้มีอำนาจจะรับไหว แม้การกระทำรูปแบบนี้จะไม่ได้
รับประกันความได้ผล แต่การเตรียมตัวอย่างระมัดระวังสามารถช่วยเพิ่มโอกาส
ความสำเร็จได้ นักรณรงค์วางแผนการกระทำของตัวเองเพื่อให้ผู้มีอำนาจเผชิญ
กับความยากลำบากเมื่อพวกเขาพยายามสกัดก้ันความโกรธแค้นของสาธารณะ
ชน 

1. ด้วยการเตรียมเคร่ืองมือบันทึกไว้เป็นอย่างดี และการเผยแพร่ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ นักรณรงค์สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามปกปิดการ
กระทำที่โหดร้ายป่าเถ่ือนต่าง ๆ ได้ยากข้ึน 

2. นักรณรงค์พยายามเข้าหาผู้คนที่ได้รับการเคารพนับถือเพื่อลดระดับ
การลดทอนคุณค่าของกลุ่มที่ออกไปปฏิบัติการ 

3. เนื่องจากสามารถเข้าถึงสื่อกระแสหลัก และช่องสื่อทางเลือกต่าง ๆ  
ได้เป็นอย่างดี พวกเขาจึงสามารถตัดทางเลือกของฝ่ายตรงข้ามได้ 
เมื่อคนเหล่านี้ต้องการโกหก โยนความผิด หรือเปลี่ยนกรอบเร่ืองเล่า
ของการกระทำตนเอง  
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4. เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ พวกเขาจะสานสัมพันธ์กับองค์กรของทางการ
ต่าง ๆ เช่น สถานทูต องค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่าง ๆ  

การรณรงค์เพื่อลดทอนคุณค่าของการกระทำลักษณะนี้บางครั้งจะพุ่งเป้าไปที่
ความขาดพร่องของจำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วม ตัวอย่างเช่น ผู้โจมตีอาจอ้าง
ว่าโล่มนุษย์เหล่านี้ถูกสั่งมาให้เข้าร่วม บ่อยคร้ังการลดทอนคุณค่าเกิดข้ึนในรูป
ของข่าวลือที่บอกว่าผู้เข้าร่วมจะถูกลงโทษหากไม่เข้าร่วม และได้รับรางวัลหาก
เข้าร่วม หลายคร้ังผู้เข้าร่วมจะถูกแปะป้ายว่าไร้เดียงสา หรือถูกกล่าวหาว่าสมรู้
ร่วมคิดกับ “ฝ่ายศัตรู” ย่ิงมีความโปร่งใสมากและมีผู้ได้รับการเคารพนับถือเข้า
ร่วมมาก ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากข้อกล่าวหาเหล่านี้จะย่ิงน้อยลง เราจำเป็นต้อง
ทดลองและศึกษาค้นคว้ามากกว่านี้เพื่อพัฒนาการใช้โล่มนุษย์  
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ในปี 1991 ผู้ประท้วงในเมืองดิลี ติมอร์ตะวันออกถูกสังหารหมู่โดยกอง
กำลังของอินโดนีเซีย เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นหายนะทางการเมืองของ
รัฐบาลอินโดนีเซีย และทำให้เกิดการสนับสนุนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตมิอร์
ตะวันออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก การสังหารหมู่ครั้งนั้นสะท้อนกลับมาทำร้าย
รัฐบาลอินโดนีเซียเอง คู่มือการสะท้อนกลับเล่มนี้สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุ
ใด 

จินตนาการดูว่าคุณกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างและคิดว่าคุณอาจ
ถูกโจมตี บางทีอาจเป็นการเดินขบวนที่อาจเสี่ยงเผชิญกับความรุนแรงของ
ตำรวจ บางทีคุณอาจกำลังเปิดโปงการทุจริตของรัฐบาลและกลุ่มของคุณอาจ
ถูกจู่โจมกลับ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม คุณจำเป็นต้องเข้าใจกลยุทธ์ที่ฝ่ายตรง
ข้ามมีแนวโน้มว่าจะใช้ เช่น การปกปิดการกระทำ และการพยายามทำลายความ
น่าเช่ือถือของคุณและกลุ่มของคุณ 

คู ่มือการสะท้อนกลับเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนเหล่านี้ โดย
อธิบายทฤษฎีการสะท้อนกลับพร้อมยกตัวอย่างและมีแบบฝึกหัดสำหรับการ
นำไปใช้ด้วย หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงข้ึนเมื่อใดก็
ตามที่คุณเผชิญกับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นผู้มีอำนาจและอันตราย 
 

ไบรอัน มาร์ติน เป็นอาจารย์สังคมศาสตร์สอนอยู่ที่
มหาวิทยาลัย วูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย เขา
เขียนหนังสอืและบทความเก่ียวกับปฏิบัติการไร้ความ
ร ุนแรงจำนวนมาก และ เป ็นรองประธา นขอ ง 
Whistleblowers Australia 
 

 
 
 
 
 


