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กุญแจสามประการของการต่ อต้ านด้ วยสันติวธิ ี: เอกภาพ การวางแผน และวินัย
ฮาร์ ดี ้ เมอร์ รี่แมน เขียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ขบวนการสันติวธิ ีทวั่ โลกจะสาเร็จหรื อล้ มเหลวขึ ้นอยูก่ บั คุณสมบัติสามประการ ได้ แก่ เอกภาพ การวางแผน และวินยั
เกี่ยวกับผู้เขียน
ฮาร์ ดี ้ เมอร์ รี่แมน เป็ นอดีตผู้อานวยการโครงการและงานวิจัยของศูนย์ความขัดแย้ งไร้ ความรุ นแรงนานาชาติ
(ICNC) เคยเป็ นบรรณาธิ ก ารหนัง สื อ เรื่ อง “Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century
Potential” ซึ่งเขียนโดยยีน ชาร์ ป และร่ วมเขียนหนังสือเรื่ อง “A Guide to Effective Nonviolent Struggle”
อะไรทาให้ การต่ อต้ านด้ วยสันติวิธีมีประสิทธิภาพ ?
ถ้ าเราเห็นตรงกันอยูแ่ ล้ วว่าในโลกการเมืองนั ้น “อานาจเป็ นสิ่งที่ไม่มใี ครให้ แต่เป็ นสิ่งที่ต้องชิงมาเสมอ” ข้ อสรุปที่
หนีไม่พ้นก็คือขบวนการสันติวิธีที่ยงิ่ ใหญ่ในอดีตประสบความสาเร็ จเพราะกลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านั ้นกุมอานาจได้ มากกว่า
ฝ่ ายตรงข้ าม
ข้ อสรุ ปที่ว่านี ้ขัดแย้ งกับสมมติฐานที่ว่าอานาจนั ้นมาจากการควบคุมทรัพยากรวัตถุและขีดความสามารถในการ
ใช้ ความรุ นแรง ทั ้งยังเปิ ดโอกาสให้ เกิดการตัง้ คาถามต่อสมมติฐานดังกล่าวโดยตรงด้ วย ถ้ าสมมติฐานที่ว่านีถ้ กู ทั ้งหมด
ขบวนการสันติวิธีไม่มีวันสู้ชนะฝ่ ายตรงข้ ามที่อาวุธดีกว่าและทรัพยากรมากกว่าได้ เป็ นแน่ อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์
กลับเผยให้ เห็น ลาดับเหตุการณ์ ของการต่อสู้ด้วยสัน ติวิธีที่ประสบความสาเร็ จจ านวนมาก ย้ อนกลับไปกว่าศตวรรษ
ขบวนการต่าง ๆ เหล่านีม้ ีเป้าหมายและผู้แสดงหลักที่หลากหลายมากเทียบเท่ากับมนุษยชาติด้วยตัวมันเองเลยทีเดียว
ยกตัวอย่างเช่น:
-

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 ชาวอินเดียได้ รับชัยชนะเป็ นอิสรภาพด้ วยการใช้ วิธีไม่ให้ ความร่วมมือในระดับ
มวลชน (คว่าบาตรทางเศรษฐกิจ คว่าบาตรโรงเรี ยน ประท้ วงหยุดงาน ไม่จ่ายเงินภาษี อารยะขัดขืน และการขอ
ลาออก) วิธีนี ้เป็ นการข่มขู่ว่าจะทาให้ อินเดียปกครองไม่ได้ จนสุดท้ ายสามารถกดดันให้ จักรวรรดิองั กฤษถอนตัว
ออกไปในที่สดุ

-

ช่วงระหว่างทศวรรษที่ 1950 และ 1960 ขบวนการสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริ กาได้ รับสิทธิความเท่าเทียมจาก
การต่อสู้โดยไม่ใช้ ความรุ นแรง เช่น การนัดกันเลิกใช้ รถโดยสารมอนโกเมอรี และการบุกเข้ าไปนัง่ ในร้ านอาหาร
กลางวันของเมืองแนชวิลล์ซึ่งเป็ นการโจมตีจดุ อ่อนของระบบแบ่งแยกสีผิวที่ถกู ทาให้ กลายเป็ นสถาบันและเรี ยก
เสียงผู้สนับสนุนจากคนทัว่ ทั ้งประเทศ

-

ช่ ว งปี 1965 -1970 สหภาพคนงานชาวนารวมพลัง (the United Farm Workers) เริ่ มเติ บ โตขึ น้ จากการเป็ น
องค์กรท้ องถิ่นที่ไม่มีเงินสนับสนุนจนได้ รับความสนใจจากคนทั ้งประเทศจากการคว่าบาตรและประท้ วงหยุดงาน
เพื่อสู้กบั กลุ่มธุรกิจไร่ องุ่นในรัฐแคลิฟอร์ เนียจนประสบความสาเร็จ

-

ปี 1986 ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นักกิจกรรมได้ เข้ าร่ วมกับกลุ่มผู้ที่หนั มาต่อต้ านกองทัพ เพื่อดึงประชาชนหลายล้ าน
คนออกมาเดินขบวนประท้ วงต่อต้ านระบอบเผด็จการภายใต้ การปกครองของเฟอร์ ดินาน มาร์ กอสซึ่งได้ รับการ
หนุนหลังจากสหรัฐ อเมริ กา ทางเลือกของมาร์ กอสหมดลงอย่างรวดเร็ วหลังเกิดการลุกฮือ โดยสันติวิธี เขาจึง
ตัดสินใจหนีออกนอกประเทศ

-

ในปี 1988 ชาวชิลีเอาชนะความกลัวที่ระบอบเผด็จการโหดร้ ายของออกุสโต ปิ โนเชสร้ างขึน้ และเริ่ มรณรงค์
ประท้ วงเพื่อต่อต้ านผู้นาเผด็จการ การทาเช่นนี ้ทาให้ เสียงสนับสนุนปิ โนเช ลดน้ อยลงถึงขนาดที่สมาชิกของกลุ่ม
เผด็จการทหารก็ไม่สนับสนุนเขาในช่วงขีดสุดของวิกฤติการณ์ จนเขาถูกขับไล่ลงจากอานาจในที่สดุ

-

ช่ ว งปี 1980-1989 ชาวโปแลนด์ จัด ตัง้ สหภาพแรงงานอิ ส ระขึ น้ เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของขบวนการโซลิ ด าริ ตี ้
(Solidarity) และทวงคืนประเทศจากสหภาพโซเวียตได้ สาเร็จ

-

ในปี 1989 การประท้ วงและการนัดหยุดงานที่ต่อมาเรี ยกขานกัน ว่า การปฏิ วัติ กามะหยี่ (Velvet Revolution)
นาไปสู่การเปลี่ ยนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์ ในประเทศเชคโกสโลวาเกีย การกระทาในลักษณะเดี ยวกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนผ่านโดยสันติในเยอรมนีตะวันออก และกลุ่มประเทศลัตเวีย ลิทวั เนีย และเอสโตเนียในปี 1991

-

การประท้ วงหยุด งาน อารยะขัดขื น และการคว่าบาตรจากภายนอก ซึ่ง เริ่ มขึน้ ในทศวรรษที่ 1980 มีบทบาท
สาคัญต่อการยุติระบบแบ่งแยกสีผิวในประเทศแอฟริ กาใต้ ในช่วงต้ นของทศวรรษที่ 1990

-

ในทศวรรษต่อมา ชาวเซิร์บ (2000) จอร์ เจีย (2003) และยูเครน (2004) ยุติเผด็จการอัตตาธิปไตย ด้ วยการดึง
พลังประชาชนออกมาเพื่อยับยั ้งและต่อต้ านผลการเลือกตั ้งที่ฉ้อโกง

-

ในปี 2005 ชาวเลบานอนใช้ การประท้ วงสันติวิธีมวลชนเพื่อทาให้ ประเทศของตัวเองหลุดพ้ นจากการยึดครองของ
ทหารซีเรี ย

-

ในปี 2006 ชาวเนปาลใช้ การขัดขืนระดับมวลชนเพื่อบีบให้ มีการฟื น้ ฟูไปสู่การปกครองโดยพลเรื อนได้ สาเร็ จ

-

ตั ้งแต่ปี 2007-2009 ท่ามกลางการจลาจลรุ นแรงและการปกครองโดยทหาร กลุ่มทนายความ ภาคประชาสังคม
และพลเมืองสามัญชนชาวปากีสถานได้ ผลักดันให้ มกี ารฟื น้ ฟูตลุ าการอิสระและยกเลิกกฏหมายสภาวะฉุกเฉินได้
สาเร็จ

ถ้ าประชาชนไม่ ยนิ ยอม ผู้ปกครองก็อยู่ไม่ ได้
ขบวนการต่อต้ านด้ วยสันติวิธีเหล่านี ้และที่อื่น ๆ ประสบความสาเร็ จเพราะพวกเขาเข้ าใจความรู้ มูลฐานเกี่ยวกับ
อานาจ กล่าวคือ ระบบ องค์กร และสถาบันเกือบทั ้งหมดในสังคมอยูไ่ ด้ เพราะการให้ ความยินยอม ความร่วมมือ และความ
เชื่ อฟั ง ของสมาชิกที่ เป็ นสามัญ ชนจานวนมาก ดังนั ้น ถ้ าประชาชนเลือกถอนความยินยอมและความร่ วมมือ อย่างเป็
นระบบและมี ยุท ธศาสตร์ พวกเขาก็ ส ามารถกุ ม อ านาจเชิ ง บี บ บัง คั บ ได้ เมื่ อ ประชาชนไม่ ยิ น ยอม ประธานาธิ บ ดี
นายกเทศมนตรี ซีอีโอ นายพล และ "ผู้ถืออานาจ" อื่น ๆ ก็ปกครองโดยใช้ อานาจอย่างไร้ การตรวจสอบไม่ได้ อีกต่อไป
กลยุทธ์ ไร้ ความรุ นแรง เช่น การนัดหยุดงาน การคว่าบาตร การประท้ วงมวลชน อารยะขัดขืน การจัดตั ้งสถาบัน
คู่ขนาน และปฏิบตั ิการสร้ างสรรค์ที่มีอยู่จริ งอีกไม่ร้ ู กี่ร้อยวิธี เป็ นเครื่ องมือที่ถกู นามาใช้ ถอนความยินยอมและกุมอานาจ
เชิงบีบบังคับดังกล่าว เครื่ องมือเหล่านี ้ไม่ได้ ถกู หยิบนามาใช้ ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม แต่ด้วยเหตุผลในทางปฏิบตั ิ บางคนที่
เลือกใช้ ปฏิบตั ิการสันติวิธีเคยเห็นยุทธศาสตร์ แบบเดียวกันได้ ผลในประเทศอื่น ๆ หรื อไม่เ ช่นนัน้ ก็ในประวัติศาสตร์ ของ
ประเทศตนเองแล้ ว พวกเขาจึงตระหนักว่าการต่อต้ านประเภทนี ้มีโอกาสสาเร็จมากที่สดุ ในบรรดาทางเลือกทั ้งหมดที่มีอยู่
ทักษะและเงื่อนไข
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางชัยชนะต่าง ๆ ของขบวนการสันติวิธีที่สร้ างแรงบันดาลใจเหล่านี ้ ในประวัติศาสตร์ และ
โลกร่ วมสมัยก็มีตัวอย่างของขบวนการที่ล้มเหลวหรื อยังไม่ได้ ข้อสรุ ป เช่นกัน สายตาชาวโลกได้ เห็นการปฏิวัติไร้ ความ
รุ นแรงในโปแลนด์และเชคโกสโลวาเกียในปี เดียวกับที่มีการสังหารหมูใ่ นจตุรัสเทียนอันเหมิน ประชาชนจานวนมากใช้ กล
ยุทธ์ สันติวิธีในพม่า ซิมบับเว อียิปต์และอิหร่ านในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่เป้าหมายของขบวนการเหล่านั ้นยังไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ การต่อต้ านด้ วยสันติวิธีเป็ นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ ของความสาเร็ จในการต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองของ
ติมอร์ ตะวันออก แต่ในขณะที่วิธีการนี ้ช่วยขับเคลื่อนขบวนการประชาชนให้ ต่อต้ านผู้ยึดครองในที่อื่น ๆ แต่ในปาเลสไตน์
ปาปั วตะวันตก ซาฮาราตะวันตก และทิเบต การต่อสู้เหล่านี ้กลับยังไม่ได้ ข้อสรุ ป
ความแตกต่างระหว่างกรณีเหล่านี ้กับกรณีอื่น ๆ คืออะไร?
ปั จจัยที่ทาให้ การเคลื่อนไหวเหล่านี ้และอื่น ๆ ประสบความสาเร็ จ หรื อล้ มเหลวเป็ นสิ่งที่คนมีเหตุผลและได้ รับ
ข้ อมูลครบถ้ วนรอบด้ านสามารถเห็นต่างกันได้ แต่ละสถานการณ์มีความซับซ้ อนมาก ส่งผลให้ การระบุสาเหตุและผลลัพธ์
โดยตรง แม้ จะพยายามอย่างดีที่สดุ แล้ วก็ยงั เป็ นเรื่ องยาก ข้ อเสนอที่ผ้ เู ขียนได้ ยนิ บ่อยที่สดุ จากนักวิชาการ นักข่าว และคน
อื่น ๆ คือ แนวโน้ มและผลลัพธ์ ของขบวนการสันติวิธีส่วนใหญ่ถกู กาหนดจากปั จจัยสาคัญ ได้ แก่ โครงสร้ าง เงื่อนไข และ
สถานการณ์จาเพาะอันเป็ นบริ บทที่ขบวนการปฏิบตั กิ ารอยู่
ตัวอย่างเช่น มีคนเสนอว่า ขบวนการสันติวิธีจะประสบความส าเร็ จ เฉพาะในประเทศที่ผ้ ูกดขี่ไม่ประสงค์ จะใช้
กาลังเท่านั ้น คนอื่น ๆ เสนอว่าปั จจัยเศรษฐกิจบางประการ (อันได้ แก่ อุดมการณ์เศรษฐกิจ ระดับรายได้ การกระจายความ
มัง่ คัง่ และการมีอยูข่ องชนชั ้นกลาง) และระดับการศึกษามีความสาคัญยิง่ ต่อความสาเร็จของการเคลื่อนไหว แต่ก็มีคนอื่น

ๆ ที่เสนอเช่นกันว่าบทบาทของประเทศมหาอานาจและผู้มีอานาจนาในภูมภิ าคเป็ นตัวกาหนดผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวที่
สาคัญกว่าตัวแปรอื่น ๆ คน ๆ หนึง่ สามารถอ้ างถึงโครงสร้ างและเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ อีกมาก ไม่ว่าจะเป็ นความหลากหลายทาง
ชาติพนั ธุ์ ประวัติศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรม ขนาดประชากร หรื อภูมศิ าสตร์ และแน่นอนว่าเงื่อนไขหลาย ๆ อย่างใน
จานวนเหล่านี ้สามารถส่งอิทธิพลต่อวิถีของการเคลื่อนไหวหนึง่ ๆ ได้ จริ ง
คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอว่าด้ วยปั จจัยเชิงโครงสร้ างและเงื่อนไขเหล่านี ้ แต่เชื่อว่าความสาเร็ จของ
การเคลื่อนไหวสันติวิธีมาจากทักษะการต่อสู้ของขบวนการในสถานการณ์ ความขัดแย้ ง หรื อปั จจัยที่นักวิชาการเรี ยกว่า
"ความสามารถกระทาการ" ทักษะและความสามารถกระทาการหมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ ที่ขบวนการเคลื่อนไหวสามารถ
ควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็ นยุทธศาสตร์ ที่เลือกใช้ ภาษาที่เอาไว้ ใช้ สร้ างและรั กษาเสียงสนับสนุนจากประชาชน วิธีการสร้ าง
แนวร่วม แนวทางและพื ้นที่ซึ่งเอาไว้ โจมตีฝ่ายตรงข้ าม และการตัดสินใจเรื่ องอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ าน
ด้ วยสันติวิธี
ในมุมมองของผู้เขียน ปั จจัยเชิงทักษะเหล่านี ้ยังได้ รับการให้ ความสาคัญน้ อยเกินไปอย่างมีนยั สาคัญ ไม่เช่นนั ้นก็
ถูกมองข้ ามจากผู้ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อวิเคราะห์เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวสันติวิธี การอภิปรายว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนี ้อยู่
นอกขอบเขตของบทความนี ้ แต่เหตุผลอย่างหนึง่ อาจจะเป็ นเพราะว่าผู้คนยังไม่เชื่อ หรื อไม่ก็ยงั ไม่เข้ าใจสมมติฐานเกี่ยวกับ
ฐานพลังของปฏิบตั ิการไร้ ความรุ นแรง ทีช่ ี ้ว่าเราสามารถดึงอานาจจากศัตรู ที่กดขี่และแข็งแกร่งมาอยู่ในมือขบวนการพลัง
ประชาชนได้ ด้วยการปรับย้ ายพฤติกรรมรวมหมู่ แทนที่จะเชื่อเช่นนี ้ พวกเขาเชื่อว่าความสาเร็ จของขบวนการสันติวิธีเกิดขึ ้น
ได้ จาเป็ นต้ องมีปัจจัยจากภายนอก หรื อไม่กต็ ้ องมีสถานการณ์พิเศษบางประการ
อย่างไรก็ตาม เราสามารถยอมรับบทบาทของโครงสร้ างและเงื่อนไขที่ส่งอิทธิพลต่อแนวโน้ มและผลลัพธ์ ของ
ปฏิ บัติการไร้ ความรุ นแรงได้ พร้ อมกับ ที่ ไ ม่ล ะเลยความส าคัญของความสามารถกระท าการและทักษะ ที่ จ ริ ง แล้ ว
ความสามารถกระทาการและทักษะสร้ างความแตกต่างได้ จริ ง ๆ และในบางกรณีก็ทาให้ ขบวนการเคลื่อนไหวสามารถ
เอาชนะ ตีล้อม และแปรสภาพที่เลวร้ ายให้ ดีขึ ้นได้
ในองค์ความรู้ ของสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาธุรกิจและวิชาทหาร เป็ นที่รับรู้ กันอย่างแพร่ หลายว่าทักษะและความ
สามารถกระทาการเป็ นสิ่งที่สาคัญ และบางทีก็สาคัญเป็ นอันดับหนึง่ มีอะไรหรื อที่จะทาให้ ปฏิบตั กิ ารไร้ ความรุ นแรงไม่เหมื
อนกับกรณี เหล่า นี ้ นายพลของกองทัพ และซี อี โอของบริ ษั ทคงกลัน้ ขาไม่อ ยู่ถ้า มีค นมาบอกพวกเขาว่า ยุทธศาสตร์ มี
ความสาคัญเพียงเล็กน้ อยต่อผลลัพธ์ ที่เกิดจากความพยายามของพวกเขา ตาราพิชยั ยุทธ์ ซึ่ง เป็ นงานชิน้ คลาสสิกของ
ซุนจื่อคงไม่เป็ นที่ร้ ู จกั มากนัก ถ้ าผู้คนคิดว่าผลลัพธ์ ของการชิงชัยและการปฏิสมั พันธ์ เชิงพิพาทถูกกาหนดจากเงื่อนไขทาง
วัตถุอย่างไม่มีวนั เปลี่ยนได้
กลับมาสู่ค าถามหลั กของบทความนี ้ กล่าวคื อ อะไรที่ทาให้ การเคลื่ อนไหวด้ ว ยสัน ติวิธี มีป ระสิ ทธิ ภาพ เรา
สามารถเริ่ มหาคาตอบได้ ด้วยการดูไปที่ ทางเลื อกเชิ งยุทธศาสตร์ และวิธี ป ฏิบัติที่ ดีที่ สุด โดยดึงข้ อมูลจากขบวนการ
เคลื่อนไหวที่ยงิ่ ใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีปัจจัยเชิงความสามารถกระทาการและทักษะต่าง ๆ หลากหลายมากที่สามารถส่ง

อิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวได้ แต่ (เพื่อความเรี ยบง่าย) ถ้ าเรากลั่นกรองออกมาให้ เหลือเพียงแก่นไม่กี่ประการ
จะพบว่าคุณลักษณะที่เป็ นกุญแจความสาเร็ จของขบวนการสันติวิธีมีอยู่สามข้ อด้ วยกัน ได้ แก่ เอกภาพ การวางแผน และ
วินยั ในการไม่ใช้ ความรุ นแรง
เอกภาพ การวางแผน และวินัย
มองดูทีแรก ความสาคัญของคุณลักษณะเหล่านี ้ก็ชดั เจนในตัวมันเองอยู่แล้ ว แต่กระนั ้น คนที่มองขบวนการโดย
เน้ นระดับ กลยุทธ์ และรายละเอี ยดเป็ น หลัก ก็ยังมองข้ ามความลึกซึ ง้ และนัยยะสาคัญยิ่ง ของคุณลักษณะเหล่า นี ไ้ ป
คุณลักษณะแต่ละประการเหล่านี ้จึงควรได้ รับการขยายความ
เอกภาพ นั ้นสาคัญเพราะการเคลื่อนไหวด้ วยสันติวิธีมพี ละกาลังขึ ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคส่วน
ที่หลากหลายของสังคม พูดง่าย ๆ ก็คือ ตัวเลขนั ้นมีความสาคัญ ยิ่งขบวนการมีประชาชนสนับสนุนมากขึน้ เท่าไหร่ การ
เคลื่อนไหวก็ยิ่งชอบธรรม มีอานาจ และมีขุมกาลังเชิงกลยุทธ์มากขึน้ เท่านั ้น ขบวนการที่ประสบความสาเร็ จจึงเข้ าหาคน
กลุ่มใหม่ ๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ชายและผู้หญิง เยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คนเมืองและคนชนบท คน
กลุ่มน้ อย สมาชิกของสถาบันศาสนา ชาวนา แรงงาน นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญ คนรวย ชนชั ้นกลาง และชนชั ้นล่าง ตารวจ
ทหาร และสมาชิกของตุลาการ รวมไปถึง กลุ่มอื่น ๆ ด้ วย
ขบวนการที่ประสบความสาเร็ จยังเข้ าหาผู้สนับสนุนของฝ่ ายตรงข้ ามอย่างต่อเนื่องด้ วย เพราะขบวนการเหล่านั ้น
เข้ าใจดีว่าหนึ่งในจุดแข็งของการต่อต้ านด้ วยสันติวิธีที่ต่อเนื่องเพื่อทาให้ วิสัยทัศน์ที่รวมผู้ค นเข้ าด้ วยกันเป็ นความจริ ง คือ
ความสามารถในการก่อให้ เกิดการย้ ายฝ่ ายและแปรพักตร์ ในฝั่ งของศัตรู ตัวอย่างเช่น ขบวนการต่อต้ านการเหยียดสีผิวใน
ประเทศแอฟริ กาใต้ ได้ ใช้ การขัดขวางด้ วยพลเมืองร่ วมกับ การเรี ยกร้ องให้ ประเทศเกิดความสมานฉันท์ ทาให้ สามารถ
รวบรวมเสี ยงสนับสนุนและสร้ างเอกภาพจนนาไปสู่ความเปลี่ ยนแปลงได้ แม้ แต่กับกลุ่มคนผิวขาวที่เคยสนับสนุนระบบ
เหยียดสีผิวมาก่อน
ผู้มีส่วนร่ วมในการเคลื่อนไหวด้ วยสันติวธิ ีต้องตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เต็มไปด้ วยสลับซับซ้ อน เพื่อควบคุมทิศและ
แนวทางของขบวนการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีความสาคัญอย่างมากในกระบวนการนี ้ ไม่ว่าเป้าหมายของเราจะดี
อย่างไร และไม่วา่ ฝ่ ายตรงข้ ามจะทาอะไรที่เลวร้ ายจนหาเหตุผลมาอ้ างไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเอาชนะการกดขี่
ได้ ด้วยปฏิบตั ิการต่อต้ านที่เกิดขึ ้นเองและปราศจากการวางแผน แม้ ว่าปฏิบตั ิการดังกล่าวจะทาออกมาได้ ดีก็ต าม ตรงกัน
ข้ าม ขบวนการจะมีแรงดึงได้ เมื่อพวกเขาสามารถวางแผนได้ ว่าจะบริ หารจัดการปฏิบตั ิการต่อต้ านด้ วยสันติวิธีอย่างเป็ น
ระบบได้ อย่างไร และจะทาอย่างไรให้ ประชาชนในสังคมเข้ าร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั ้งและโฟกัสไว้
การตั ด สิ น ใจว่ า จะใช้ กลยุท ธ์ ใ ดและควรเรี ย งล าดั บ อย่า งไร การพั ฒ นาจุ ด ยื น ที่ ป ลุ ก เร้ าให้ มุ่ง ไปสู่ ค วาม
เปลี่ยนแปลง โดยวางอยูบ่ นแรงบันดาลใจและความเจ็บแค้ นของประชาชนที่ขบวนการมุง่ เป็ นผู้แทน การวางแผนว่าปั จเจก
บุคคลหรื อกลุ่มใดที่ควรเป็ นเป้าของการใช้ กลยุทธ์ การตัง้ เป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อทาให้ สาเร็ จ

และการสร้ างช่องทางสื่อสารเพื่อเจรจาและสร้ างแนวร่ วม เป็ นเพียงประเด็นบางประการที่ขบวนการสันติวธิ ีจะต้ องคิดวาง
ยุทธศาสตร์ อย่างสร้ างสรรค์ การจะทาเช่นนี ้ได้ จาเป็ นต้ องวิเคราะห์บริ บทสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดการต่อสู้สันติวิธีขึ ้นใน
ภาพรวม เพื่อการวางแผนแล้ ว ขบวนการที่มีประสิทธิภาพต้ องเก็บข้ อมูล ฟั งเสี ยงคนรากหญ้ า วิเคราะห์ตนเอง ฝ่ ายศัตรู
และกลุ่มบุคคลที่สามซึ่งไม่ผกู มัดกับฝ่ ายใด โดยต้ องทาเช่นนี ้อย่างต่อเนื่องตลอดห้ วงเวลาของความขัดแย้ ง
ประการสุดท้ าย ยุทธศาสตร์ จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ อได้ รับการลงมือปฏิบตั ิอย่างมีวินยั เท่านั ้น ความเสี่ยงที่
ใหญ่หลวงที่สุดเมื่อวินัยล้ มเหลวในขบวนการสันติวิธีก็คือเวลาที่สมาชิกบางคนใช้ ความรุ นแรง ดังนัน้ วินัยในการไม่ใช้
ความรุ นแรง ซึ่งหมายถึง ความสามารถของประชาชนในการควบคุมตัวเองไม่ให้ ใช้ ความรุ นแรง แม้ ว่าจะโดนยุแหย่กต็ าม
มักจะได้ รับการเน้ นย ้าบ่อยครัง้ ในหมูผ่ ้ มู ีส่วนร่ วมในการเคลื่อนไหว ที่เป็ นเช่นนี ้ เพราะมีเหตุผลในเชิงปฏิบตั ิอยู่ เหตุความ
รุนแรงที่เกิดจากสมาชิกอาจบัน่ ทอนความชอบธรรมของขบวนการได้ อย่างมหาศาล อีกทั ้งยังเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายตรงข้ ามใช้
เป็ นข้ ออ้ างในการปราบปราม ยิง่ กว่านั ้น ขบวนการที่ไม่ใช้ ความรุ นแรงอย่างเสมอต้ นเสมอปลายยังมีโอกาสโน้ มน้ าวกลุ่มที่
มีศกั ยภาพเป็ นพันธมิตร (รวมกระทัง่ ผู้สนับสนุนของฝ่ ายศัตรู) ให้ เข้ ามาเป็ นพวกมากขึ ้นด้ วยตลอดห้ วงเวลาของการต่อสู้
การสารวจคุณลักษณะเหล่านี ้อย่างเต็มรู ปแบบอาจจะต้ องใช้ เนื ้อที่ขนาดหนังสือหลายเล่มเลยทีเดียว และวิชา
ปฏิบัติการสันติวิธีนั ้นก็ควรและกาลังได้ รับการศึกษาอย่างเป็ นระบบยิ่งขึน้ แต่ละขบวนการใหม่ที่เกิดขึน้ ช่วยเสริ มองค์
ความรู้ และนาไปสู่ความเข้ าใจมวลรวมเกี่ยวกับปรากฏการณ์มากขึน้ แต่กระนัน้ ในศาสตร์ และศิลป์ ของปฏิบตั ิการทาง
สังคมและการเมืองรูปแบบนี ้ก็ยงั มีเรื่ องให้ ต้องศึกษาและพัฒนาอีกมาก
แต่คุณสมบัติทั ้งสามประการ อัน ได้ แก่ เอกภาพ การวางแผน และวินัย ถื อ เป็ นสัจธรรมเหนือกาลเวลา และ
เนื่องจากเป็ นเช่นนี ้ คุณสมบัติเหล่านี ้จึงเป็ นกรอบทั่วไปที่สมาชิกและผู้สนับสนุนขบวนการ รวมไปถึง ผู้ที่รายงานข่าวและ
ศึกษาขบวนการเคลื่ อนไหว เอาไว้ ใช้ ประเมินสถานะของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวมีเอกภาพหรื อไม่ มีการวางแผน
หรื อไม่ และมีวินยั หรื อไม่ การกระทาที่ใช้ หลักการทั ้งสามนี ้ในปฏิบตั ิการสันติวิธีนั ้นได้ จดุ ประกายให้ เห็นทางไปสู่โลกที่สันติ
และยุติธรรมขึ ้นแล้ ว และอนาคตจะถูกกาหนดด้ วยผู้ที่ทาเช่นนั ้นต่อไป
[1] เพื่ อ วัต ถุประสงค์ ของบทความนี ้ ผู้เ ขี ย นนิยามว่า ขบวนการเคลื่ อนไหวที่ “ประสบความสาเร็ จ ” คื อ กลุ่มที่ บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตนตั ้งไว้ ได้ และขบวนการเคลื่อนไหวที่ “ล้ มเหลว” คือ กลุ่มที่ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ที่ตนตั ้งไว้ ได้ การ
นิยามเช่นนี ้มีองค์ประกอบด้ านเวลาเช่นกัน ขบวนการหนึง่ ที่ประสบความสาเร็ จอาจบรรลุเป้าประสงค์ของตนไปแล้ ว (เช่น
ขบวนการปฏิวัติสีส้มในยูเครนในปี 2004) แต่ความท้ าทายที่บนั่ ทอนความสาเร็ จของขบวนการในปี ต่อ ๆ มาอาจทาให้
ขบวนการถอยหลังไปอยูท่ ี่เดิมได้ (สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรณียเู ครน โปรดดูบทความเรื่ อง “The Struggle after
People Power Wins” ของ Olena Tregub และ Oksana Shulyar ได้ ใน openDemocracy วันที่ 17 พฤศจิกายน 2010)
ในทางกลับกัน ขบวนการที่ล้มเหลวในการบรรลุเป้าประสงค์ของตน (เช่น ขบวนการเพื่อประชาธิปไตยของจีนในปี 1989)
อาจสร้ างผลข้ างเคียงในปี ต่อ ๆ มาและส่งผลเชิงสร้ างสรรค์ต่อเป้าหมายของขบวนการได้ เช่นกัน (สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับกรณี จีน โปรดดูบทความเรื่ อง “Repression’s Paradox in China” ของ Lester Kurtz ได้ ใน openDemocracy

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2010 ได้ เช่นกัน) แม้ ผลที่ตามมาเหล่านี ้จะไม่ได้ ช่วยเปลี่ยนให้ ขบวนการหนึ่ง ๆ กลายเป็ น “ประสบ
ความสาเร็ จ” หรื อ “ประสบความล้ มเหลว” เสมอไป แต่ผลที่ตามมาเหล่านี ้ก็ทรงพลังและควรได้ รับการพิจารณาเป็ นหัวข้ อ
เอกเทศด้ วยตัวมันเอง

