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การสะท้ อนกลับเบือ้ งต้ น
กุญแจสําคัญของการสะท้ อนกลับ


ตีแผ่: จงเปิ ดเผยให้ เห็นถึงความอยุติธรรม และต่อสู้กบั การปกปิ ด



ตรึงค่า: จงทําให้ เป้าหมายมีคณ
ุ ค่า โต้ กลับการบัน่ ทอนคุณค่าของฝ่ ายตรงข้ าม



ตีกรอบ: เน้ นยํ ้าถึงความอยุติธรรม ตอบโต้ การบิดเบือน



ตังทิ
้ ศทาง: ขับเคลื่อนกําลังสนับสนุน ระมัดระวังการใช้ ช่องทางของทางการ



ต่อต้ าน: ยืนหยัดไม่หวัน่ เกรงการข่มขู่คกุ คามและการติดสินบน

ตัวแบบการสะท้ อนกลับเป็ นเรื่ องของกลยุทธ์ในการต่อต้ านความอยุติธรรม
การสะท้ อนกลับ: การโจมตีหนึ่ง ๆ จะเรี ยกได้ วา่ สะท้ อนกลับ เมื่อการโจมตีดงั กล่าวสร้ างแรงสนับสนุนและความสนใจต่อ
ผู้ถกู โจมตีเพิ่มขึ ้น ความอยุติธรรมหรื อการละเมิดปทัสถาน (norm) สามารถก่อให้ เกิดการสะท้ อนกลับต่อผู้ที่โจมตีได้
เราสามารถมองเห็นการสะท้ อนกลับได้ ในรูปของกระแสเชิงลบในมติมหาชน และการทํากิจกรรมของฝ่ ายต่อต้ านที่ขยาย
ใหญ่มากขึ ้น แม้ ดเู หมือนว่าผู้โจมตีจะกระทําความอยุติธรรมแล้ วลอยนวล แต่การโจมตีดงั กล่าวจะสามารถย้ อนกลับมาทํา
ร้ ายผู้ลงมือได้ ในระยะยาว
ความอยุติธรรมที่เกิดจากผู้มีอํานาจส่วนใหญ่ไม่สะท้ อนกลับไปทําร้ ายพวกเขาเพราะพวกเขาสามารถเจือจางความรู้สกึ
โกรธแค้ นได้
วิธีการ 5 อย่ างสําหรั บไว้ เจือจางความโกรธแค้ นต่ อความอยุตธิ รรม
1. ปกปิ ดการกระทํา
2. ลดทอนคุณค่าของผู้ถกู กระทํา
3. บิดเบือนสิง่ ที่เกิดขึ ้นเสียใหม่
4. ใช้ ช่องทางของทางการต่าง ๆ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ให้ ดยู ต
ุ ิธรรม
5. ข่มขู่หรื อให้ รางวัลผู้เกี่ยวข้ อง

ทัศนะต่อการโจมตีที่ไม่เป็ นธรรม
เป้าหมาย --- ถูกโจมตี --- อย่างไม่เป็ นธรรม

เหตุการณ์
ปกปิ ด

ลงมือต่อต้ าน

ข่มขู่คกุ คาม
ลดทอนค่า

ช่องทางของทางการ
บิดเบือนใหม่

วิธีการ 5 อย่ างสําหรั บไว้ เจือจางความโกรธแค้ น
และความเชื่อมโยงต่ อเหตุการณ์ ทัศนะและปฏิกริ ิยาต่ อเหตุการณ์

เงื่อนไข 2 ประการของการสะท้ อนกลับ
1. การกระทําต้ องถูกมองว่าไม่ชอบธรรม ไม่เป็ นธรรม เกินความจําเป็ น หรื อสัดส่วนไม่เหมาะสม

่ ผู้ฟังที่เกี่ยวข้ องและมีความสําคัญ
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทําต้ องถูกส่งไปให้ ถงึ กลุม
แนวทาง 5 ประการเพื่อเพิ่มพูนความโกรธแค้ นต่ อความอยุตธิ รรม
1. เปิ ดโปงการกระทํา
2. ให้ คณ
ุ ค่ากับผู้ถกู กระทํา
3. เน้ นยํ ้าว่าการกระทําของผู้โจมตีเป็ นสิง่ อยุติธรรม
4. ระดมเสียงแสดงความกังวลจากมหาชน (และหลีกเลี่ยงช่องทางของทางการ)
5. เปิ ดโปงและต่อต้ านการข่มขู่และให้ รางวัล

ผู้โจมตีและ
เหล่าพันธมิตร

ปกปิ ดการกระทํา: ซ่อนเร้ นการ
โจมตี การเซ็นเซอร์
อยู่นอกการตรวจจับของสื่อ

เปิ ดโปงการกระทํา: ข้ อมูล ภาพถ่าย
เรื่ องราวที่น่าเชื่อถือ

ลดทอนคุณค่าเป้าหมาย: ตี
ตรา โจมตีเรื่ องส่วนบุคคล
มองหาหรื อสร้ างเรื่ องใส่ร้าย

ให้ คณ
ุ ค่ากับเป้าหมาย:
หลักฐานคณูปการ ภาพลักษณ์เชิง
บวก

ตีความใหม่: หลอกลวง ลด
ผลกระทบ โยนความผิด ใส่ความ
ป้ายสี

เน้ นยํ ้าถึงความอยุติธรรม ตอบโต้
ข้ อกล่าวหา และประนาม
ผู้รับผิดชอบ

ใช้ ช่องทางของทางการเพื่อทําให้ ดู
เหมือนยุติธรรม

ระดมเสียงสนับสนุนจากมหาชน
หลีกเลี่ยงและทําลายความน่าเชื่อถือ
ของช่องทางของทางการ

ข่มขู่และให้ รางวัล: ข่มขู่ โจมตี
และแรงจูงใจเพื่อให้ เป้าหมาย
ถอดใจ

ต่อต้ าน: ยืนหยัดต่อการคุกคาม ไม่รับ

เป้าหมาย
และผู้
ปกป้อง

สินบน และเปิ ดโปงการกระทําเหล่านี ้

สิง่ ที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม: จังหวะเวลาในการสื่อสารเป็ นสิง่ ที่สําคัญมาก ปั จจัยสําคัญ 3 ประการที่สง่ ผลต่อการรับสาร
ข้ อมูล ประกอบด้ วยดังนี ้:
1. ความไวต่อการรับรู้ ได้ แก่ เส้ นฐานความไวต่อการรับรู้ ถงึ ความอยุติธรรมและระบบความหมาย ถ้ าประชาชนมีความ

กังวลเกี่ยวกับการกระทําโดยมิชอบนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ ว ปฏิกิริยาที่มีตอ่ กรณีใหม่จะแรงขึ ้น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
สามารถสร้ างและเพิ่มพูนความไวต่อการรับรู้ที่วา่ นี ้ได้

2. สภาพแวดล้ อมของข้ อมูล ได้ แก่ ระดับการมองเห็น และระดับของพาดหัวข่าว (เมื่อเทียบกับข่าวอื่น ๆ) นอกจากของเรา

แล้ ว มีข่าวอื่น ๆ รายงานอยูห่ รื อไม่ ถ้ ามีข่าวสําคัญอื่น ๆ รายงานอยู่ ความอยุติธรรมอาจได้ รับความสนใจจากสื่อเพียง
น้ อยนิด
3. ความเป็ นไปได้ ในการลงมือทํา ได้ แก่ การมีอยูข่ องขบวนการทางสังคม และโอกาสในการลงมือปฏิบต
ั ิการ เมื่อนัก

กิจกรรมมีความพร้ อมที่จะลงมือปฏิบตั ิการ ความอยุติธรรมที่เพิ่งเกิดขึ ้นจะมีแนวโน้ มสะท้ อนกลับมากขึ ้น
ตัวอย่ างจําลอง: ตํารวจทุบตีผ้ ูท่ อี อกมาประท้ วงโดยสันติในระหว่ างเดินขบวน

ตํารวจและ
รัฐบาล

ปิ ดบังการทุบตี: ซ่อนการทําร้ าย
การเซนเซอร์ อยู่นอกการตรวจจับ
ของสื่อ

เปิ ดโปงการทุบตี: พยาน ภาพถ่าย
แถลงการณ์ของแพทย์ และ
เรื่ องราว

ลดทอนคุณค่า: ตีตราว่าผู้
ประท้ วงเป็ นพวกสร้ างความ
วุน่ วาย ผู้ก่อการร้ าย ถูกจ้ างมา

ให้ คณ
ุ ค่ากับผู้ประท้ วง: พฤติกรรม
ที่ดี แต่งกายผมเผ้ าเรี ยบร้ อย การ
พูด และความยึดมัน่

ตีความใหม่: โกหก ลดความ
เสียหาย ใช้ มมุ มองจากตํารวจ

เน้ นยํ ้าความอยุติธรรม: การทุบตี
ผู้ที่ประท้ วงโดยสันตินนไม่
ั ้ เป็ น
ประชาธิปไตย

ช่องทางทางการ: เสนอให้ ศาลเป็ นผู้
ไกล่เกลี่ย ตังกรรมการสอบสวน
้

ระดมเสียงสนับสนุนจากมหาชน:
เรื่ องราว การประชุม ข้ อมูล
ออนไลน์ และการประท้ วง

ข่มขู่และให้ รางวัล: ข่มขู่ว่าจะ

ต่อต้ าน: พูดเปิ ดโปงอย่างห้ าวหาญ

ผู้ประท้ วง
และผู้ปกป้อง

ดําเนินคดี และยื่นข้ อเสนอไกล่เกลี่ย

กลยุทธ์ 5 ต. อันได้ แก่ ตีแผ่ ตรึงค่า ตีกรอบ ตังทิ
้ ศทาง และต่อต้ านนันสามารถนํ
้
าไปใช้ ตอบโต้ หรื อยับยังความอยุ
้
ติธรรม
ไม่ให้ เกิดขึ ้นได้
ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันการจู่โจมของตํารวจ จงเตรี ยมกล้ องถ่ายภาพ หาคนที่จะมาเป็ นพยานเอาไว้ หลาย ๆ คน รวมไปถึง
แต่งตัวและประพฤติตวั ให้ ช่วยเสริ มภาพลักษณ์ ฯลฯ

งานตีพมิ พ์ เกี่ยวกับการสะท้ อนกลับ
โปรดดู http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html (หรื อพิมพ์ในเสิร์ชเอนจิ ้นว่า "Brian Martin Backfire") เพื่อ
เข้ าถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ ในการต่อสู้กบั การเซนเซอร์ การบ่อนทําลายภาพลักษณ์ การคุกคามทางเพศ การ
เนรเทศนายสก๊ อตต์ พาร์ กิ ้น การทุบตีโดยตํารวจ การสังหารหมูผ่ ้ ทู ี่ออกมาประท้ วงโดยสันติ การทารุณกรรม การฆ่าล้ าง
เผ่าพันธุ์ และประเด็นอื่น ๆ

การประท้ วงต่อต้ านการเนรเทศนายสก๊ อตต์ พาร์ กิ ้น ในประเทศออสเตรเลีย
ไบรอัน มาร์ ติน, bmartin@uow.edu.au, โทรศัพท์ 02-4221 3763
เวอร์ ชนั่ นี ้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012

