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การสะท้อนกลับเบือ้งต้น 

 

ตวัแบบการสะท้อนกลบัเป็นเร่ืองของกลยทุธ์ในการตอ่ต้านความอยติุธรรม 

การสะท้อนกลับ: การโจมตีหนึ่ง ๆ จะเรียกได้วา่สะท้อนกลบั เม่ือการโจมตีดงักลา่วสร้างแรงสนบัสนนุและความสนใจตอ่
ผู้ถกูโจมตีเพิ่มขึน้ ความอยติุธรรมหรือการละเมิดปทสัถาน (norm) สามารถก่อให้เกิดการสะท้อนกลบัตอ่ผู้ ท่ีโจมตีได้ 

เราสามารถมองเหน็การสะท้อนกลบัได้ในรูปของกระแสเชิงลบในมติมหาชน และการทํากิจกรรมของฝ่ายตอ่ต้านท่ีขยาย
ใหญ่มากขึน้ แม้ดเูหมือนวา่ผู้ โจมตีจะกระทําความอยติุธรรมแล้วลอยนวล แตก่ารโจมตีดงักลา่วจะสามารถย้อนกลบัมาทํา
ร้ายผู้ลงมือได้ในระยะยาว  

ความอยติุธรรมท่ีเกิดจากผู้ มีอํานาจสว่นใหญ่ไมส่ะท้อนกลบัไปทําร้ายพวกเขาเพราะพวกเขาสามารถเจือจางความรู้สกึ
โกรธแค้นได้  

วธีิการ 5 อย่างสาํหรับไว้เจือจางความโกรธแค้นต่อความอยุตธิรรม 

1. ปกปิดการกระทํา 
2. ลดทอนคณุค่าของผู้ถกูกระทํา 
3. บิดเบือนสิง่ท่ีเกิดขึน้เสียใหม ่
4. ใช้ช่องทางของทางการตา่ง ๆ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้ดยูติุธรรม 
5. ข่มขู่หรือให้รางวลัผู้ เก่ียวข้อง 

 

วธีิการ 5 อย่างสาํหรับไว้เจือจางความโกรธแค้น  

และความเช่ือมโยงต่อเหตุการณ์ ทัศนะและปฏกิริิยาต่อเหตุการณ์ 

กญุแจสําคญัของการสะท้อนกลบั 

 ตีแผ:่ จงเปิดเผยให้เหน็ถงึความอยติุธรรม และต่อสู้กบัการปกปิด 

 ตรึงคา่: จงทําให้เปา้หมายมีคณุคา่ โต้กลบัการบัน่ทอนคณุคา่ของฝ่ายตรงข้าม 

 ตีกรอบ: เน้นยํา้ถงึความอยติุธรรม ตอบโต้การบิดเบือน 

 ตัง้ทิศทาง: ขบัเคล่ือนกําลงัสนบัสนนุ ระมดัระวงัการใช้ช่องทางของทางการ 

 ตอ่ต้าน: ยืนหยดัไมห่วัน่เกรงการข่มขู่คกุคามและการติดสนิบน 

 

 

 

 

 

           ทศันะต่อการโจมตีท่ีไมเ่ป็นธรรม 
     เปา้หมาย --- ถกูโจมตี --- อย่างไมเ่ป็นธรรม 

เหตกุารณ์  ลงมือตอ่ต้าน 

ปกปิด 

ลดทอนคา่ 

บิดเบือนใหม ่

ช่องทางของทางการ 

ข่มขู่คกุคาม 



 

เงื่อนไข 2 ประการของการสะท้อนกลับ 

1. การกระทําต้องถกูมองวา่ไมช่อบธรรม ไมเ่ป็นธรรม เกินความจําเป็น หรือสดัสว่นไมเ่หมาะสม  
2. ข้อมลูเก่ียวกบัการกระทําต้องถกูสง่ไปให้ถงึกลุม่ผู้ ฟังท่ีเก่ียวข้องและมีความสําคญั 

แนวทาง 5 ประการเพ่ือเพิ่มพูนความโกรธแค้นต่อความอยุตธิรรม 

1. เปิดโปงการกระทํา 
2. ให้คณุคา่กบัผู้ถกูกระทํา 
3. เน้นยํา้วา่การกระทําของผู้ โจมตีเป็นสิง่อยติุธรรม 
4. ระดมเสียงแสดงความกงัวลจากมหาชน (และหลีกเล่ียงช่องทางของทางการ) 
5. เปิดโปงและต่อต้านการข่มขู่และให้รางวลั 

 

 
 

สิง่ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติม: จงัหวะเวลาในการส่ือสารเป็นสิง่ท่ีสําคญัมาก ปัจจยัสําคญั 3 ประการท่ีสง่ผลตอ่การรับสาร
ข้อมลู ประกอบด้วยดงันี:้  

1. ความไวตอ่การรับรู้ ได้แก่ เส้นฐานความไวตอ่การรับรู้ถงึความอยติุธรรมและระบบความหมาย ถ้าประชาชนมีความ
กงัวลเก่ียวกบัการกระทําโดยมิชอบนัน้ ๆ อยูแ่ล้ว ปฏิกิริยาท่ีมีตอ่กรณีใหมจ่ะแรงขึน้ ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม
สามารถสร้างและเพิ่มพนูความไวตอ่การรับรู้ท่ีวา่นีไ้ด้  

ปกปิดการกระทํา: ซอ่นเร้นการ
โจมตี การเซน็เซอร์  
อยู่นอกการตรวจจบัของส่ือ 

เปิดโปงการกระทํา: ข้อมลู ภาพถ่าย 
เร่ืองราวท่ีน่าเช่ือถือ  

 

ลดทอนคณุคา่เปา้หมาย: ตี
ตรา โจมตีเร่ืองสว่นบคุคล 
มองหาหรือสร้างเร่ืองใสร้่าย 

ให้คณุคา่กบัเปา้หมาย: 
หลกัฐานคณปูการ ภาพลกัษณ์เชิง
บวก 

เปา้หมาย
และผู้
ปกปอ้ง 

ผู้โจมตีและ
เหลา่พนัธมิตร 

ตีความใหม่: หลอกลวง ลด
ผลกระทบ โยนความผิด ใสค่วาม
ปา้ยสี 

เน้นยํา้ถึงความอยติุธรรม ตอบโต้
ข้อกลา่วหา และประนาม
ผู้ รับผิดชอบ 

ใช้ช่องทางของทางการเพ่ือทําให้ดู
เหมือนยติุธรรม 

ระดมเสียงสนบัสนนุจากมหาชน 
หลีกเล่ียงและทําลายความน่าเช่ือถือ
ของช่องทางของทางการ 

ข่มขู่และให้รางวลั: ข่มขู่ โจมตี 
และแรงจงูใจเพ่ือให้เปา้หมาย
ถอดใจ 

ตอ่ต้าน: ยืนหยดัต่อการคกุคาม ไม่รับ

สินบน และเปิดโปงการกระทําเหลา่นี ้



2. สภาพแวดล้อมของข้อมลู ได้แก่ ระดบัการมองเหน็ และระดบัของพาดหวัข่าว (เม่ือเทียบกบัข่าวอ่ืน ๆ) นอกจากของเรา
แล้ว มีข่าวอ่ืน ๆ รายงานอยูห่รือไม ่ถ้ามีข่าวสําคญัอ่ืน ๆ รายงานอยู ่ความอยติุธรรมอาจได้รับความสนใจจากส่ือเพียง
น้อยนิด  

3. ความเป็นไปได้ในการลงมือทํา ได้แก่ การมีอยูข่องขบวนการทางสงัคม และโอกาสในการลงมือปฏิบติัการ เม่ือนกั
กิจกรรมมีความพร้อมท่ีจะลงมือปฏิบติัการ ความอยติุธรรมท่ีเพิ่งเกิดขึน้จะมีแนวโน้มสะท้อนกลบัมากขึน้  

ตัวอย่างจาํลอง: ตาํรวจทุบตีผู้ที่ออกมาประท้วงโดยสันตใินระหว่างเดนิขบวน 

 

กลยทุธ์ 5 ต. อนัได้แก่ ตีแผ่ ตรึงคา่ ตีกรอบ ตัง้ทิศทาง และตอ่ต้านนัน้สามารถนําไปใช้ตอบโต้หรือยบัยัง้ความอยติุธรรม
ไมใ่ห้เกิดขึน้ได้  

ตวัอยา่งเช่น เพ่ือปอ้งกนัการจู่โจมของตํารวจ จงเตรียมกล้องถ่ายภาพ หาคนท่ีจะมาเป็นพยานเอาไว้หลาย ๆ คน รวมไปถงึ 
แตง่ตวัและประพฤติตวัให้ช่วยเสริมภาพลกัษณ์ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

ปิดบงัการทบุตี: ซอ่นการทําร้าย 
การเซนเซอร์ อยู่นอกการตรวจจบั
ของส่ือ 

เปิดโปงการทบุตี: พยาน ภาพถ่าย 
แถลงการณ์ของแพทย์ และ
เร่ืองราว 

ลดทอนคณุคา่: ตีตราว่าผู้
ประท้วงเป็นพวกสร้างความ
วุน่วาย ผู้ ก่อการร้าย ถกูจ้างมา 

ให้คณุคา่กบัผู้ประท้วง: พฤติกรรม
ท่ีดี แตง่กายผมเผ้าเรียบร้อย การ
พดู และความยดึมัน่ 

ผู้ประท้วง
และผู้ปกปอ้ง 

ตํารวจและ
รัฐบาล 

ตีความใหม่: โกหก ลดความ
เสียหาย ใช้มมุมองจากตํารวจ 

เน้นยํา้ความอยติุธรรม: การทบุตี
ผู้ ท่ีประท้วงโดยสนัตินัน้ไม่เป็น
ประชาธิปไตย 

ช่องทางทางการ: เสนอให้ศาลเป็นผู้
ไกลเ่กล่ีย ตัง้กรรมการสอบสวน  

ระดมเสียงสนบัสนนุจากมหาชน: 
เร่ืองราว การประชมุ ข้อมลู
ออนไลน์ และการประท้วง  

ข่มขู่และให้รางวลั: ข่มขู่ว่าจะ
ดําเนินคดี และย่ืนข้อเสนอไกลเ่กล่ีย 

ตอ่ต้าน: พดูเปิดโปงอย่างห้าวหาญ 



งานตีพมิพ์เก่ียวกับการสะท้อนกลับ  

โปรดด ูhttp://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html (หรือพิมพ์ในเสร์ิชเอนจิน้วา่ "Brian Martin Backfire") เพ่ือ
เข้าถงึบทวิเคราะห์เก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีใช้ในการต่อสู้กบัการเซนเซอร์ การบอ่นทําลายภาพลกัษณ์ การคกุคามทางเพศ การ
เนรเทศนายสก๊อตต์ พาร์กิน้ การทบุตีโดยตํารวจ การสงัหารหมูผู่้ ท่ีออกมาประท้วงโดยสนัติ การทารุณกรรม การฆา่ล้าง
เผา่พนัธุ์ และประเดน็อ่ืน ๆ 

 

การประท้วงตอ่ต้านการเนรเทศนายสก๊อตต์ พาร์กิน้ ในประเทศออสเตรเลีย 
 

ไบรอนั มาร์ติน, bmartin@uow.edu.au, โทรศพัท์ 02-4221 3763 

 

เวอร์ชัน่นีว้นัท่ี  26 กมุภาพนัธ์ 2012 
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