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Figure 1 ทาวคัโคล คาร์มาน (ด้านขวา ผ้าคลมุผมสีขาว) นกักิจกรรมชาวเยเมน ได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพจาก
การรณรงค์สนัติวิธีเพื่อสทิธิของผู้หญิง ภาพโดย ซูดาร์ซาน รักฮาวาน 

"ผมเดินทางออกจากอินเดียด้วยความเช่ือมากกว่าที่เคยว่าการต่อต้านด้วยสนัติวิธีเป็นอาวธุทรง
พลังท่ีสุดที่มีอยู่ของผู้ ถูกกดขี่ในการต่อสู้ เพ่ืออิสรภาพ" – “The Autobiography of Martin Luther King 
Jr.,” บรรณาธิการโดยเคลย์บอร์น คาร์สนั 

ตัง้แต่ปี 2011 เป็นต้นมา โลกเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้ง แม้เหตกุารณ์ความไม่สงบ
ระหว่างกลุ่มติดอาวธุจะลกุลามไปทัว่ภมิูภาคตะวนัออกกลาง ซาเฮล1 และเอเชียใต้ แต่สงครามกลางเมือง
ไม่ใช่แนวทางหลักที่ประชาชนใช้เพ่ือบรรเทาความโกรธแค้นอีกต่อไป แทนที่จะเป็นเช่นนัน้ ขบวนการ
เคลือ่นไหวทัว่โลก ไมว่า่จะอยูใ่นกรุงตนิูส จตรัุสตาห์รีร์ สวนสาธารณะซกูอตติ เมืองเฟอร์กสูนั ประเทศบร์ูกิ
นาฟาโซ หรือฮ่องกง ต่างก็ใช้บทเรียนของคานธี คิง และนักกิจกรรมทัว่ไป ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ข้อเน้นย า้ของคานธีและคิงถึงความส าคญัของการต่อต้านด้วยสนัติวิธี ซึง่หมายถึงการที่ประชาชน
ผู้ ไร้อาวธุวางแผนกันนัดหยดุงาน ประท้วง คว ่าบาตร และปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพ่ือเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม

                                                 

1 ซาเฮล หมายถงึ เขตรอยตอ่ที่แบง่ทวีปแอฟริกาเหนือและแอฟริกาใต้ออกจากกนั โดยเป็นบริเวณกึง่ทะเลทรายของ

ทะเลทรายซาฮารา; ผู้แปล 

https://www.washingtonpost.com/people/erica-chenoweth/
http://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/


 

 

นัน้ ไม่ได้ปราศจากคนวิจารณ์เสียทีเดียว ข้อวิจารณ์บางกลุม่มาจากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
นิยามของปฏิบติัการสนัติวิธี และบางกลุม่ก็กังขาเกี่ยวกบัความสามารถในการจดัขบวนการและท้าทายผู้มี
อ านาจฝ่ายตรงข้ามของประชาชนท่ีถกูกดข่ีและปราศจากอาวธุ แต่ละขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดใหม่ต้อง
เจอกบัความท้าทายท่ีเหมือนกนั อนัได้แก่ค าถามตา่ง ๆ เก่ียวกบัประสิทธิภาพของปฏิบตัิการไร้ความรุนแรง
เม่ือเผชิญหน้ากับอ านาจท่ีแข็งแกร่งและการกดข่ีที่เป็นระบบ ในปี 2011 เราได้ตีพิมพ์หนังสือท่ีส ารวจ
ค าถามเหล่านีแ้ละพบค าตอบท่ีเหนือความคาดหมายว่า กลุ่มที่ต่อสู้ โดยใช้ปฏิบัติการสนัติวิธีนัน้ประสบ
ความส าเร็จในการถอดถอนผู้น าประเทศจากต าแหน่งหรือได้มาซึ่งอิสรภาพเหนือดินแดนมากกว่ากลุม่ท่ีใช้
ความรุนแรงถึงสองเทา่  

ส าหรับหลายคน ข้อสรุปนีอ้าจจะฟังดไูร้เดียงสา แต่เม่ือส ารวจลึกลงไปในข้อมูล เราค้นพบว่า
ปฏิบตัิการไร้ความรุนแรงไม่ได้ประสบความส าเร็จด้วยการโน้มน้าวฝ่ายตรงข้ามให้ใจอ่อน ทว่าขบวนการ
เหล่านีม้กัจะส าเร็จมากกว่าเพราะวิธีการไร้ความรุนแรงมีศกัยภาพในการดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมได้
มากกวา่ โดยเฉลี่ยแล้ว ขบวนการเหลา่นีด้งึมวลชนมาเข้าร่วมได้มากกวา่ถึง 11 เทา่ เม่ือเทียบกบัขบวนการ
ท่ีใช้ความรุนแรงโดยทัว่ไป และน่ีคือคณุสมบตัิที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายอ านาจที่ส าคญัภายในระบอบฝ่าย
ตรงข้าม การมีสว่นร่วมของมวลชนท่ีมาจากคนหลากหลายกลุ่มภาคสว่นของสงัคมมกัเสริมพลังและเข้า
ร่วมกับกลุ่มเปลี่ยนแปลงสงัคมและตดักลุม่สดุโต่งที่ไม่ยอมประนีประนอมออกจากทอ่น า้เลีย้งสนับสนนุ 
เม่ือการมีส่วนร่วมดงักล่าวไร้ความรุนแรง มนัจึงเพ่ิมโอกาสในการถอนพลงัสนับสนนุของระบอบมาจากผู้
น า และเปิดทางให้กองก าลงัความมัน่คง ชนชัน้น าทางเศรษฐกิจ และข้าราชการพลเรือนย้ายฝ่ังสวามิภกัด์ิ
ได้ โดยกงัวลน้อยลงถึงบทลงโทษหรือผลที่ตามมา 

กล่าวอีกอย่างคือ เราพบวา่การต่อต้านด้วยสนัติวิธีมีประสิทธิภาพนัน้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเพราะ
ศกัยภาพในการแปรทรรศนะของเป้าหมายเสมอไป แต่เป็นเพราะศกัยภาพของความสร้างสรรค์ การสร้าง
แนวร่วม และการบีบบงัคบัมากกวา่ ซึง่นี่เป็นทฤษฎีท่ียีน ชาร์ป ผู้ก่อตัง้สถาบนัอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยเสนอ
เอาไว้แล้วกว่าหลายทศวรรษ ขบวนการเคลื่อนไหวสนัติวิธีไม่ได้ประสบความส าเร็จทุกครัง้ ซึ่งเป็นเร่ือง
ธรรมดาอยูแ่ล้ว แตใ่นกรณีที่สนัติวธีิล้มเหลว ก็ยงัไมมี่หลกัฐานมาพิสจูน์อย่างเป็นระบบวา่การลกุฮือโดยใช้
ความรุนแรงจะมีประสิทธิภาพมากกวา่  

ตอนนัน้คือปี 2011 ตอนนีคื้อปี 2016 เราเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัการตอ่ต้านโดยสนัติวิธีบ้างตลอดเวลา
ห้าปีที่ผ่านมา จากนีเ้ราจะร่างภาพให้เห็นข้อค้นพบเชิงประจักษ์ที่ส าคัญซึ่งได้มาจากองค์ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ ซึง่บางสว่นมีนยัส าคญัท่ีน่าประหลาดใจส าหรับกลุม่ผู้ที่กังขาในปฏิบตัิการไร้ความรุนแรง 

 

 

http://activist.boutique/mlk-2016-x
http://cup.columbia.edu/book/why-civil-resistance-works/9780231156820
http://www.amazon.com/From-Dictatorship-Democracy-Gene-Sharp/dp/1846688396
http://www.amazon.com/From-Dictatorship-Democracy-Gene-Sharp/dp/1846688396


 

 

1. กำรต่อสู้ด้วยสันตวิิธีเป็นที่แพร่หลำยโดยทั่วไปมำกขึน้ 

ถ้าคณุรู้สกึเหมือนกบัวา่เราก าลงัอยูใ่นช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยการตอ่ต้านขดัขวาง
กนั ความรู้สกึของคณุนัน้ถกูต้องแล้ว แตก่ารตอ่ต้านขดัขวางกนัในชว่งเวลาของเรานัน้มีลกัษณะที่เฉพาะตวั 
โครงการศกึษาช่วงเวลาส าคญัตา่ง ๆ ของการตอ่สู้  (โครงการรวบรวมข้อมลูอ านวยการโดยศาสตราจารย์เอ
ริก้า เชโนเวท มหาวิทยาลยัเดนเวอร์) ชีใ้ห้เห็นว่าการต่อสู้ ด้วยปฏิบตัิการสนัติวิธีกลายเป็นแบบวิธีของการ
ต่อสู้ซึ่งแพร่หลายไปทัว่โลก โครงการข้อมลูนาฟโก ซึง่เป็นโครงการรวบรวมข้อมลูอีกแห่งหนึ่งซึ่งใช้แหล่ง
และประเภทข้อมลูตา่งออกไป ชีใ้ห้เห็นถึงแบบแผนลกัษณะเดียวกนั เชน่เดียวกบัโครงการเก็บชดุข้อมลูการ
ประท้วงอ่ืน ๆ ขณะที่ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง (ซึ่งนับเม่ือมีคนตายอย่างน้อย 1,000 ราย
ขึน้ไป) ลดลงตัง้แตท่ศวรรษท่ี 1970 เป็นต้นมา การตอ่สู้รณรงค์ท่ีใช้ปฏิบตัิการสนัติวธีิเป็นแนวทางหลกัก็พุ่ง
สงูขึน้อย่างรวดเร็ว ควรตัง้ข้อสงัเกตด้วยว่าขบวนการรณรงค์เหลา่นีเ้ป็นการต่อสู้ที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้สงูสดุ
เท่าที่ท าได้ (maximalist campaign) ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการถอดถอนผู้น าประเทศ
ลงจากอ านาจ หรือการสร้างเอกราชเหนือดินแดนด้วยการแยกตัวเป็นอิสระ ไม่ก็ด้วยการขับไล่ทหาร
ตา่งชาติหรือประเทศอาณานิคมท่ีเข้ามายดึครอง  

 
เพียงในช่วง 5 ปีแรกของทศวรรษปัจจบุัน เราพบว่าขบวนการต่อสู้ด้วยสนัติวิธีนัน้จ านวนแซงหน้า

ตวัเลขของช่วงทศวรรษที่ 1990 ทัง้ทศวรรษไปเรียบร้อยแล้ว และมากเกือบเท่าตวัเลขของทศวรรษที่ 2000 
ทัง้ทศวรรษ ชว่งทศวรรษปัจจบุนัของเรานัน้ก าลงัจะกลายเป็นทศวรรษที่มีการต่อสู้มากที่สดุเท่าที่เคยมีการ
รวบรวมข้อมลูมา 

 

http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_mec_major_episodes_contention-1.html
http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html


 

 

2. แม้จะแพร่หลำยขึน้ แต่อัตรำควำมส ำเร็จเชิงสัมบูรณ์ของกำรต่อสู้ด้วยปฏิบัติกำรสันติ
วิธีกลับลดลง 

จากการพุ่งทะยานขึน้ของจ านวนการต่อสู้ โดยไร้ความรุนแรง เราก็อปุสรรคท่ียากย่ิงในการเรียนรู้
วิธีใช้ปฏิบตัิการไร้ความรุนแรงเช่นเดียวกัน (steep learning curve) อตัราความส าเร็จของปฏิบติัการสนัติ
วิธีพุ่งถึงจดุสงูสดุในชว่งทศวรรษท่ี 1990 แต่ทศวรรษปัจจบุนักลบัพบว่าอัตราความส าเร็จของการต่อต้าน
ด้วยสนัติวธีินัน้ลดลงอยา่งฉับพลนั 

 
ที่เป็นเช่นนีอ้าจจะมาจากเหตุผลสองสามประการด้วยกัน ประการแรก รัฐที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอาจ

เรียนรู้และปรับตัวเพ่ือรับมือกับความท้าทายจากประชาชน แม้ว่าสองสามทศวรรษท่ีแล้วพวกเขาจะ
ประเมินศกัยภาพของประชาชนในการเป็นภยัคกุคามตอ่ระบอบของพวกเขาต ่าเกินไป แตต่อนนีพ้วกเขาคง
เห็นว่าการต่อสู้ ด้วยสนัติวธีิในระดบัมวลชนเป็นภยัคกุคามต่อพวกเขาจริง ๆ น าไปสูก่ารอทุิศทรัพยากรเพ่ือ
ยบัยัง้การต่อสู้ ด้วยสนัติวิธี เช่น ท าตามผลการศึกษาของ บรูซ บูเอโน เด เมสควิตา และอลาสแตร์ สมิธ ใน
หนังสือเร่ือง “คู่มือเผด็จการ" หรือใช้ "การปราบปรามอย่างชาญฉลาด“ เพ่ือบ่อนท าลายการเคลื่อนไหว
เหล่านีเ้ม่ือเกิดขึน้ ปรากฏการณ์ปรับตวัจากการเรียนรู้ หรือที่สตีเว่น เฮเดแมนน์ อาจารย์ต าแหน่งเคชชมั
แชร์ ประจ าวิชาภมิูภาคตะวนัออกกลางศกึษาแห่งสมิธคอลเลจ เรียกวา่ "อ านาจนิยม 2.0" เป็นประเด็นวิจยั
หลกัของ “อนาคตของระบอบอ านาจนิยม" ซึง่เป็นโครงการวิจยัของแอตแลนติกเคาน์ซิล  

ประการท่ีสอง นักกิจกรรมท่ีน าวิธีการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน
เก่ียวกับบทเรียนท่ีได้จากการต่อสู้ เคลื่อนไหวยุคร่วมสมัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บางคนอาจจะดูข่าวการ
ประท้วงและนัดหยุดงานครัง้ใหญ่ในตนิูเซียในปี 2010 และ 2011 แล้วเผลอคิดไปว่าการชุมนุมประท้วง

http://www.amazon.com/The-Dictators-Handbook-Behavior-Politics/dp/1610391845
http://www.brookings.edu/research/papers/2007/10/arabworld
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/is-authoritarianism-staging-a-comeback


 

 

เพียง 3 สปัดาห์ก็สามารถถอดเผด็จการจากต าแหน่งได้ แตก่ารเข้าใจเชน่นัน้กลบัท าให้มองไมเ่ห็นวา่ตนิูเซีย
มีประวตัิศาสตร์ร่วมสมยัที่เป็นเอกลกัษณ์ กล่าวคือ มีกิจกรรมของกลุม่แรงงานที่เข้มแข็งและเป็นระบบ ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมการปฏิวติั ทัง้การนัดหยดุงานยงัอาจเป็นภยัคกุคามท่ีท าให้เศรษฐกิจของประเทศตนิูเซียถึงขัน้
พิการ จนชนชัน้น าทางเศรษฐกิจและผู้น ากลุม่ธุรกิจเร่ิมไม่สนับสนนุประธานาธิบดีซีน อลัอาบิดีน บิน อะลี 
พร้อมกนักบัท่ีกองก าลงัความมัน่คงละเมิดค าสัง่ด้วยการไมย่อมใช้ปืนกลกราดยิงประชาชน 

เป็นเร่ืองธรรมดาที่นักกิจกรรมจะได้แรงบนัดาลใจมาจากประเทศอ่ืน ๆ ซึง่ตกอยู่ในสถานการณ์
เดียวกนั แตก่ารท าเชน่นีม้กัจะน าไปสูค่วามล้มเหลว ตวัอยา่งเชน่ เคิร์ท เวย์แลนด์ มหาวทิยาลยัเท็กซสัชีใ้ห้
เห็นว่าในชว่งท่ีมีคลื่นกระแสการปฏิวตัิรุนแรงเกิดขึน้ทัว่โลกในปี 1848 ผู้ต่อต้านพยายามน ายทุธศาสตร์
โค่นล้มกษัตริย์ฝร่ังเศสที่เกิดขึน้แตเ่ดิมมาท าซ า้ แต่แล้วก็ถกูสกัดโดยบรรดากษัตริย์ที่เตรียมพร้อมดีขึน้และ
ได้เปรียบในเร่ืองทรัพยากร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามท่ีต่างจากกษัตริย์ฝร่ังเศสซึ่งเป็นกรณีตัวอย่าง 
องค์รัฏฐาธิปัตย์เหลา่นีเ้ผชิญหน้ากบัคลืน่กระแสปฏิวตัิในชว่งหลงั จงึสามารถคาดการณ์การเดินหมากของ
ฝ่ายนักปฏิวตัิ เพื่อปราบปรามการลกุฮือและยแุหย่แบ่งแยกฝ่ายตรงข้ามเพ่ือให้ตนเองได้เปรียบได้ส าเร็จ 
เราอาจก าลงัเห็นพลวัตเช่นนีเ้กิดขึน้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงหลัง ๆ ของคลื่นกระแสการปฏิวัติใน
ภมิูภาค 

3. แต่เช่ือหรือไม่ว่ำกำรต่อสู้ด้วยสันติวิธีก็ยังประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำกำรใช้ควำม
รุนแรง 

ในแง่ของอตัราความส าเร็จเชิงสมับูรณ์ การต่อสู้ โดยใช้ความรุนแรงมีโอกาสชนะต ่ากว่าการไม่ใช้
ความรุนแรงอย่างมากตัง้แต่ทศวรรษท่ี 1960 เป็นต้นมา อนัท่ีจริงแล้ว เมื่อรวมข้อมลูทัง้หมดตัง้แต่ปี 1900 
ถึงปี 2015 จะเห็นวา่การตอ่สู้ ด้วยสนัติวิธีประสบความส าเร็จถึงร้อยละ 51 จากทัง้หมด ขณะที่การตอ่สู้ โดย
ใช้ความรุนแรงประสบความส าเร็จเพียงร้อยละ 27 ส่วนในทศวรรษนี ้ร้อยละ 30 ของการต่อสู้ ด้วยสนัติวิธี
ประสบความส าเร็จ ขณะที่มีการต่อสู้ ด้วยความรุนแรงที่ประสบความส าเร็จเพียงร้อยละ 12 เท่านัน้ นั่น
หมายความว่าที่จริงแล้วช่องวา่งความห่างของสดัส่วนอตัราความส าเร็จระหว่างแนวทางการต่อสู้ทัง้สอง
รูปแบบในปัจจบุนักว้างกวา่ที่แล้วมาในอดีต 

4. ปีกที่ใช้ควำมรุนแรงโดยทั่วไปแล้วส่งผลเสียต่อขบวนกำรมวลชนสันตวิิธี 

ตัง้แต่ปี 2011 เป็นต้นมา หนึ่งในประเด็นร้อนอยู่ตรงค าถามท่ีว่าการใช้ความรุนแรงสกัเล็กน้อยไป
ควบคูก่บัการรณรงค์หลกัท่ีโดยสว่นใหญ่ไมใ่ช้อาวธุนัน้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อการต่อสู้ ด้วยสนัติวิธี ค าถามนี ้
มกัปรากฏอยูใ่นรูปการถกเถียงเก่ียวกบั "ความหลากหลายทางยทุธวธีิ" ในสหรัฐอเมริกา แตค่ าถามเก่ียวกบั
การใช้วิธีต่อสู้แบบรุนแรง แบบไร้ความรุนแรง และแบบผสมก็ปรากฏอยู่ทัว่ไปในขบวนการเคลื่อนไหวต่าง 
ๆ ทัว่โลกที่แสวงหาความเปลี่ยนแปลงอย่างถึงราก ทัง้ที่มีคนเสนอข้อถกเถียงมากมาย ทัง้เห็นด้วยและไม่

http://www.jstor.org/stable/40345942
http://www.jstor.org/stable/40345942
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/politics-international-relations/comparative-politics/making-waves-democratic-contention-europe-and-latin-america-revolutions-1848
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/politics-international-relations/comparative-politics/making-waves-democratic-contention-europe-and-latin-america-revolutions-1848


 

 

เห็นด้วย ไม่ว่าจะมาจากผู้สงัเกตการณ์ ผู้ รู้หรือนักกิจกรรม ค าถามท่ีว่านีก้ลบัได้รับการพิจารณาโดยอาศยั
หลกัฐานเชิงประจกัษ์เพียงน้อยนิดจนกระทัง่เม่ือไมน่านมานีเ้อง  

ในบทความเม่ือไม่นานมานี ้ซึ่งอยู่ในงานเร่ือง "การขบัเคลื่อนขบวนการ (Mobilization)" เชโนเวท
และเคิร์ท ช็อก แหง่มหาวทิยาลยัรัตเจอร์สใช้ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาการใช้ความรุนแรงอยา่งจ ากัด 
พบวา่ปีกที่ใช้ความรุนแรงอาจบรรลเุป้าหมายเชิงกระบวนการระยะสัน้บางประการได้ เชน่ ความสนใจจาก
สื่อมวลชน การสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับป้องกันตวั การเผยแพร่วฒันธรรมเชิงต่อต้านซึ่งสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กับสมาชิกสดุโต่ง หรือการระบายความรู้สึก อนัเน่ืองมาจากความรุนแรงสามารถชว่ยปลดปล่อย
อารมณ์ที่เก็บกดไว้ได้ แต่โดยทัว่ไปแล้ว ปีกที่ใช้ความรุนแรงนัน้บัน่ทอนการบรรลเุป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ระยะยาว เชน่ การรักษาฐานผู้ เข้าร่วมที่ขยายใหญ่และมีความหลากหลายมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง การขยาย
แนวร่วมสนับสนนุของกลุม่บุคคลท่ีสามและการดึงกองก าลงัความมัน่คงให้ย้ายฝ่ายสวามิภกัดิ์ นอกจากนี ้
ยงัพบด้วยวา่ปีกที่ใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่แล้วสมัพนัธ์กับอตัราการมีสว่นร่วมของประชาชนท่ีต ่าลง และ
กลุม่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความหลากหลายน้อยลง ซึง่บัน่ทอนความได้เปรียบหลกัแตแ่รกเร่ิมของ
การใช้ปฏิบตัิการสนัติวิธี งานศึกษาชิน้อ่ืนชีใ้ห้เห็นเช่นกันว่าปีกที่ใช้ความรุนแรงมกัท าให้การปราบปราม
จากรัฐมีเพ่ิมขึน้ ซึง่สมัพนัธ์กบัอตัราการมีสว่นร่วมของประชาชนที่ต ่าลง ดงันัน้ จงึกลา่วโดยทัว่ไปได้วา่ปีกที่
ใช้ความรุนแรงไมไ่ด้ชว่ยให้การตอ่สู้ ด้วยสนัติวธีิประสบความส าเร็จแตอ่ยา่งใด  

โอมาร์ วาโซว์ มหาวิทยาลยัปรินซ์ตนัแสดงหลกัฐานให้เห็นต่อไปอีกเก่ียวกับผลลพัธ์ทางการเมือง
จากการประท้วงด้วยการไมใ่ช้ความรุนแรงเม่ือเทียบกบัการใช้ความรุนแรง การพิจารณาข้อมลูการประท้วง
ของคนอเมริกันผิวสีในเขตเมืองชว่งทศวรรษ 1960 ท าให้เห็นว่าการประท้วงด้วยสนัติวิธีบ่อยครัง้กว่าจะ
ส่งผลให้ผู้คนสนับสนนุ "สิทธิพลเมือง" เป็นประเด็นวาระปัญหาส าคัญของสหรัฐอเมริกามากขึน้ ส่วนการ
ประท้วงด้วยความรุนแรงบ่อยครัง้กว่าจะส่งผลให้ผู้คนสนับสนนุ "กฎหมายและระเบียบ" เป็นวาระปัญหา
ส าคญั หลงัปี 1965 เป็นต้นมา เน่ืองจากการประท้วงโดยใช้ความรุนแรงเป็นท่ีแพร่หลายมากขึน้ ความเห็น
มหาชนจะย้ายฝ่ายสนับสนนุจากเคยเห็นด้วยกับสิทธิพลเมืองกลายเป็นส่งเสริมการตอบโต้ด้วยต ารวจ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าความสามารถของขบวนการเคลื่อนไหวในการดงึเสาสนบัสนนุที่ส าคญัมาเป็นของตนสิน้สดุ
การขยายตวัลงได้อย่างไร เป็นเร่ืองน่าตกใจ ท่ีพบว่าความเห็นมหาชนส่งผลกระทบไม่เพียงแต่เฉพาะใน
ระยะสัน้เท่านัน้ แต่ในระยะยาวด้วย วาโซว์พบวา่การสนับสนนุ "กฎหมายและระเบียบ" นัน้สมัพนัธ์กันกับ
การลงคะแนนเสียงให้กับพรรครีพบัลิกัันอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากรูปแบบการประท้วงที่
ตา่งกนัก่อให้เกิดผลสืบเน่ืองทางการเมืองตอ่สหรัฐอเมริกาอยา่งยาวนาน 
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5. ควำมขัดแย้งแบบสันตวิิธีนัน้ยำกเกินจะคำดกำรณ์ได้ 

เป็นเวลานานแล้ว ที่วิชาสงัคมวิทยาทัง้สาขาวิชาจ่ดจออยู่กับค าถามว่าการเคลื่อนไหวทางสงัคม
และขบวนการประท้วงจะเกิดขึน้เม่ือใด การตอ่สู้ด้วยปฏิบตัิการสนัติวิธีโดยตัง้เป้าหมายเอาไว้สงูที่สดุเท่าที่
มากได้นัน้มีลกัษณะสายพนัธุ์ ท่ีตา่งออกไปเล็กน้อย เพราะการต่อสู้ ท่ีวา่นีม้กัมาพร้อมกับชดุแผนปฏิบตัิการ
ต่อสู้ที่มีอานภุาพในการป่ันป่วนฝ่ายตรงข้ามสงู ทัง้ยงักระหน ่าซ า้ไปยงัฝ่ายตรงข้ามที่เป็นรัฐ เพ่ือเปลี่ยน
สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ของประเทศในระดบัรากฐาน งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกับสาเหตกุารเกิดปฏิบติั
การต่อต้านด้วยสนัติวิธีนัน้แสดงให้เห็นถึงคู่สมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกับการเกิดปฏิบตัิการดงักล่าวจ านวนมาก 
เช่น ความหนาแน่นของภาคการผลิต (Butcher & Svensson 2014) อารมณ์ (Pearlman 2013) ความ
ใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ (Gleditsch & Rivera 2015) และประวัติศาสตร์ของการประท้วง (Braithwaite, 
Braithwaite, & Kubik 2015)  

ในปี 2015 เชโนเวทและเจย์ อลัเฟลเดอร์ ประเมินทฤษฎีทัว่ไปว่าด้วยการลกุฮือของมวลชนจ านวน
มาก และพบวา่มีทฤษฎีน้อยมากท่ีท านายการเกิดของการต่อสู้ ด้วยสนัติวิธีได้อย่างถกูต้อง ต่างจากการ
ต่อสู้ ด้วยความรุนแรง การรัฐประหาร หรือ การล่มสลายของรัฐ ซึง่นักวิชาการท านายการเกิดได้ค่อนข้างดี 
การต่อสู้ ด้วยสนัติวิธีในระดับมวลชนเกิดขึน้ที่ไหนด้วยเหตุผลอะไรก็ได้แทบทัง้สิน้  การต่อสู้ ด้วยสนัติวิธี
เหล่านีม้ักเกิดขึน้ในพืน้ท่ีซึ่งนักวิชาการคาดการณ์ว่าจะระดมพลผู้ ต่อต้านได้ยาก และระดมพลให้มี
ประสิทธิภาพนัน้ยิ่งยากขึน้ไปอีก ทัง้ยงัไม่มีความชดัเจนเลยว่าอะไรท่ีก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเหล่านีแ้ละ
อะไรที่ท าให้ขบวนการเหล่านีย้ังคงอยู่ได้ เชโนเวทและอัลเฟลเดอร์สรุปอย่างเรียบง่ายว่าขบวนการพลัง
ประชาชนนัน้ขึน้อยู่กับบริบทและคาดการณ์ยาก จนเคร่ืองมือพยากรณ์และโครงสร้างข้อมูลทั่วไปไม่
สามารถระบตุ้นตอสาเหตไุด้ เราสามารถตีความข้อค้นพบนีไ้ด้อีกแบบเช่นกันว่าประชาชนท่ีสร้างขบวนการ
เคลื่อนไหวสนัติวิธีขึน้มกัเอาชนะเง่ือนไขอปุสรรคด้วยความสร้างสรรค์ได้อย่างเหนือความคาดหมาย ซึ่ง
เร่ืองนีน้ าไปสูป่ระเด็นหวัข้อสดุท้าย 

6. กำรปรำบปรำมเป็นควำมท้ำทำยของทุกขบวนกำรเคล่ือนไหว แต่ไม่ได้เป็นก ำหนด
ทำงเลือกและผลลัพธ์ของกำรต่อต้ำนด้วยสันตวิิธี 

หน่ึงในข้อเสนอซึง่ได้รับความนิยมเก่ียวกบัการตอ่ต้านด้วยสนัติวธีิก็คือมนัเกิดขึน้และประสบความ
ส าเร็จได้ต่อเม่ือฝ่ายตรงข้ามเมตตา ถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาจริงเม่ือไหร่ ไม่มีทางที่การต่อต้านด้วยสนัติวิธีจะ
เกิดขึน้หรือส าเร็จได้ เราเคยจดัการกบัข้อเสนอท่ีว่านีไ้ปแล้วเล็กน้อยในหนังสอืท่ีตีพิมพ์ปี 2011 แตง่านวิจยั
ท่ีใหมก่วา่ก็ชว่ยให้ความกระจา่งเก่ียวกบัค าถามข้อนีม้ากขึน้เชน่กัน  

ส าหรับค าถามท่ีวา่การปราบปรามอยา่งโหดร้ายทารุณมีอิทธิพลตอ่ความเป็นไปได้ของการต่อต้าน
ด้วยสนัติวิธีหรือไม่นัน้ เวนดี ้เพิร์ลแมน ได้เสนอไว้ในหนังสือท่ียอดเยี่ยมเก่ียวกับขบวนการระดบัชาติของ
ประเทศปาเลสไตน์วา่การปราบปรามเพียงอยา่งเดียวไมส่ามารถอธิบายได้วา่ท าไมขบวนการถึงเปลีย่นจาก

http://jcr.sagepub.com/content/early/2014/07/17/0022002714541843.abstract
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http://jpr.sagepub.com/content/50/3/415.abstract
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/politics-international-relations/comparative-politics/violence-nonviolence-and-palestinian-national-movement


 

 

การใช้สนัติวธีิไปสูก่ารใช้ความรุนแรง เธอเสนอวา่ ที่จริงแล้ว การปราบปรามนัน้รุนแรงไมต่า่งกนัไมว่า่จะอยู่
ในชว่งอินติฟาดาที่หนึ่งหรือชว่งอ่ืน ๆ ที่ใช้ความรุนแรง แทนท่ีจะเป็นเช่นนัน้ เธอเสนอว่าระดบัความเหนียว
แน่นของขบวนการสามารถอธิบายการหนัไปใช้ความรุนแรงได้ดีท่ีสดุ เมื่อคนในขบวนการมีวิสยัทศัน์ ผู้น า 
ชดุปทสัถานและกติกาภายในที่ชดัเจนร่วมกันแล้ว ขบวนการก็ยงัคงเคลื่อนไหวโดยอาศยัการต่อต้านด้วย
สนัติวธีิตอ่ไปแม้จะเผชิญกบัการปราบปรามอยา่งตอ่เน่ืองจากรัฐบาลอิสราเอล  

กลุม่นกัวิจยัประกอบด้วยโจนาธาน ซตัตนั ชาร์ลส์ บชุเชอร์ และไอแซค สเวนสนั เสนอไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่โครงสร้างและการจดักระบวนของขบวนการเป็นตวัแปรส าคญัวา่ขบวนการจะอยูร่อดหรือไม่เม่ือ
เผชิญหน้ากบัการปราบปราม นกัวิจยักลุม่นีใ้ช้ข้อมลูเชิงปริมาณเพ่ือเสนอวา่ในยามท่ีรัฐใช้ความรุนแรงหรือ
สงัหารหมูผู่้ที่ออกมาชมุนมุโดยปราศจากอาวธุแต่เพียงฝ่ายเดียวนัน้ ผู้ชมุนมุยงัประสบความส าเร็จต่อไปได้
ในระยะยาวถ้าพวกเขาเป็นสว่นหนึ่งของแผนแนวร่วมการตอ่สู้ที่ใหญ่กวา่  

แน่นอนว่างานวิจยับางชิน้อาจท าให้เกิดการตัง้ค าถามต่อความสามารถของการต่อต้านด้วยสนัติ
วิธีเม่ือต้องสู้กับระบอบที่เจนจดัในการปราบปรามประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ระบอบท่ีมีความมุ่งหมายแรง
กล้าในการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์หรือฆ่ากวาดล้างกลุ่มการเมือง งานวิจยัเม่ือไม่นานมานีข้องคริสโตเฟอร์ ซลัลิ
แวน เก่ียวกบักองก าลงัความมัน่คงของกวัเตมาลาที่รือ้ท าลายกลุม่ฝ่ายซ้ายอยา่งเป็นระบบในชว่งระหวา่งปี 
1975 ถึง 1985 ถือเป็นเคร่ืองเตือนใจเก่ียวกับความช ่าชองและสู้ไมถ่อยของระบอบบางแหง่ เชน่เดียวกัน
กับการเข่นฆ่าผู้ออกมาประท้วงอย่างสนัติด้วยความโหดร้ายทารุณโดยค านวณไว้เป็นอย่างดี ภายใต้ค าสัง่
ของระบอบที่มี บาซาร์ อัล อสัซาด เป็นผู้น า ในการประท้วงที่เมืองเดอรา ประเทศซีเรีย เม่ือเดือนมีนาคมปี 
2011 ซึ่งเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่น่ากลัวและท าให้เห็นว่าท าไมการต่อสู้ ด้วยสันติวิธีในระดับมวลชนจึง
ล้มเหลวบอ่ยแทบจะเทา่กบัที่ประสบความส าเร็จ 

แต่อย่างไรเสีย เราก็ยงัคาดการณ์ได้ยากอยู่ดีว่ากลไกการปราบปรามของหน่วยงานราชการเช่นนี ้
จะสามารถขบัดนัให้ประชาชนยอมสวามิภกัดิ์เต็มที่ได้เม่ือใดในยามที่มีการลกุฮือระลอกใหญ่ โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีดเูหมือนเป็นไปไม่ได้เลยอย่างประเทศซีเรีย ยิ่งกว่านัน้ ในงานวิจยัท่ีก าลงัจะมาเร็ว ๆ นี ้ลี สมิธเธ่ย์  
เลสเตอร์ เคิร์ซ และคณะท างานค้นพบว่าการปราบปรามผู้ชมุนมุที่ปราศจากอาวธุสามารถย้อนกลบัไปท า
ร้ายตวัระบอบเองได้บ่อยครัง้ ด้วยการสร้างความโกรธแค้นต่อความไม่ถกูต้อง ดึงประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมให้มากขึน้ หาแนวร่วมสนับสนนุจากกลุ่มบุคคลท่ีสาม และเร่งให้เกิดการแปรพกัตร์ในหมู่สมาชิกกอง
ก าลงัความมัน่คงมากขึน้ ท่ีจริงแล้ว ชว่งการปราบปรามนัน้บ่อยครัง้เป็นจดุเร่ิมต้นของการต่อสู้ ด้วยสนัติวิธี
มากกว่าจะเป็นจดุจบ การสงัหารเอ็มเมตต์ ทิลล์ เป็นตวัอย่างท่ีดีของเหตกุารณ์ความรุนแรงเขย่าขวัญท่ี
ช่วยท าให้ขบวนการสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาได้รับเสียงสนับสนนุ ความเห็นอกเห็นใจ และผู้ เข้าร่วม
เพ่ิมขึน้ในที่สดุ  
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เน่ืองในวนัมาร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ เราขอทิง้ท้ายกบัผู้อ่านไว้ด้วยถ้อยแถลงท่ีแหลมคมของเขา
จาก "จดหมายจากเรือนจ าเบอร์มิงแฮม" ซึง่สามารถเข้าถึงฉบบัเต็มได้ท่ีน่ี  

"เพื่อนพ้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าที่ผ่านมานัน้เรามิอาจได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองได้เลยหาก
ปราศจากแรงกดดนัทางกฎหมายและสนัติวิธีอย่างมุ่งมัน่ อนิจจา ข้อเท็จจริงทางประวตัิศาสตร์ชีใ้ห้เห็นวา่
ยากนกัท่ีพวกอภิสิทธ์ิชนจะยอมทิง้เอกสิทธ์ิของตนโดยสมคัรใจ คน ๆ หนึ่งอาจพบแสงแหง่ศีลธรรมและ
ล้มเลิกการกระท าอันมิชอบลงได้โดยสมัครใจ แต่ดังท่ีไรน์โฮล์ด นีเบอร์ เคยได้เตือนใจเราไว้แล้ว คนท่ี
รวมกลุม่กันนัน้ไร้ศีลธรรมได้มากกว่าคนเพียงคนเดียว พวกเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์อนัเจ็บปวดว่า ผู้
กดข่ีไมเ่คยให้เสรีภาพใครโดยสมคัรใจ เสรีภาพเป็นสิ่งที่ผู้ถกูกดข่ีต้องตอ่สู้ให้ได้มา" 

แน่นอนวา่ คิงนัน้ให้ความส าคญักบัทัง้แงม่มุทางศีลธรรมและแง่มมุทางปฏบิติัของการตอ่ต้านด้วย
สนัติวิธี แต่ความเป็นนักปฏิบตัิของเขาเป็นสิ่งท่ีเราไม่ควรมองข้าม อยา่งที่หนังสือของโจนาธาน ไรเดอร์ ซึง่
เก่ียวกบัจดหมายเบอร์ม่ิงแฮมได้ชีใ้ห้เห็นไว้อยา่งตรงประเด็นยิ่ง  

ชดัเจนอยูแ่ล้วว่า การตอ่ต้านด้วยสนัติวธีินัน้ยงัมีอะไรท่ีต้องศึกษาตอ่อีกมาก กลา่วคือ การตอ่ต้าน
ด้วยสนัติวธีินัน้เป็นปรากฏการณ์ท่ีก าลงัมีให้เห็นมากขึน้ เชน่เดียวกบังานวิจยัในหวัข้อนีท่ี้ปรากฏมากขึน้ใน
วิชาสังคมศาสตร์ ประชาชนท่ีต่อต้านการกดข่ีจะได้ประโยชน์จากงานวิจัยท่ีเป็นระบบมากขึน้เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจว่าในบริบทที่แตกต่างกันนัน้ควรจะใช้ปฏิบตัิการสนัติวิธีเม่ือใดและอย่างไร ผู้ เขียน
นโยบายท่ีก าลังต่อสู้กับความท้าทายต่าง ๆ ตัง้แต่การกลับมาของระบอบอ านาจนิยม จนไปถึง ความ
เปราะบางของรัฐต่อกลุม่หวัรุนแรงสดุโต่งนัน้ จะได้ประโยชน์จากความเข้าใจเชิงลึกมากขึน้วา่การต่อต้าน
ด้วยสันติวิธีจะประสบความส าเร็จได้เม่ือใดและเพราะอะไร และควรให้การสนับสนุนอย่างไรจึงจะมี
ประสิทธิภาพ 

ในทศวรรษปัจจุบัน ซึ่งประชาชนเลือกใช้การต่อต้านด้วยสันติวิธีมากกว่าท่ีเคยเป็นมา ทัง้
นักวิชาการและนกัปฏิบตัิจะได้ประโยชน์ หากได้ลองไตร่ตรองภมิูปัญญาว่าด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัิ
ของคานธี และมาร์ติน ลเูธอร์ คิง เพื่อสรรค์สร้างหนทางสูอ่นาคตตอ่ไป 

เอริก้า เชโนเวท เป็นอาจารย์อยู่ที่ Josef Korbel School of International Studies มหาวิทยาลยั
เดนเวอร์ เชโนเวทเป็นบรรณาธิการร่วมของบล็อก Political Science @ a Glance และเขียนบล็อกให้กับ 
The Monday Cage ในบางโอกาส มาเรีย เจ สเตฟาน เป็นนักวิจยัอาวโุสที่ The US Institution of Peace 
และนกัวิจยัอาวโุสแบบไมอ่ยูป่ระจ าของแอตแลนติกเคาน์ซิล   
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