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Figure 1 ทาวัคโคล คาร์ มาน (ด้ านขวา ผ้ าคลุมผมสีขาว) นักกิจกรรมชาวเยเมน ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจาก
การรณรงค์สนั ติวิธีเพื่อสิทธิของผู้หญิง ภาพโดย ซูดาร์ ซาน รักฮาวาน

"ผมเดินทางออกจากอินเดีย ด้ วยความเชื่อมากกว่าที่เคยว่าการต่อต้ านด้ วยสันติวิธีเป็ นอาวุธทรง
พลังที่ส ุดที่มีอยู่ของผู้ถูก กดขี่ในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ" – “The Autobiography of Martin Luther King
Jr.,” บรรณาธิการโดยเคลย์บอร์ น คาร์ สนั
ตังแต่
้ ปี 2011 เป็ นต้ นมา โลกเป็ นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้ วยความขัดแย้ ง แม้ เหตุการณ์ ความไม่สงบ
ระหว่างกลุ่มติดอาวุธจะลุกลามไปทัว่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง ซาเฮล1 และเอเชียใต้ แต่สงครามกลางเมือง
ไม่ใช่แนวทางหลักที่ป ระชาชนใช้ เ พื่อบรรเทาความโกรธแค้ นอีกต่อไป แทนที่จะเป็ น เช่นนัน้ ขบวนการ
เคลือ่ นไหวทัว่ โลก ไม่วา่ จะอยูใ่ นกรุงตูนิส จตุรัสตาห์รีร์ สวนสาธารณะซูกอตติ เมืองเฟอร์ กสู นั ประเทศบูร์กิ
นาฟาโซ หรื อฮ่องกง ต่างก็ใช้ บทเรี ยนของคานธี คิง และนักกิจกรรมทัว่ ไป ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
เพื่อผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ข้ อเน้ นย ้าของคานธี และคิงถึงความสาคัญของการต่อต้ านด้ วยสันติวิธี ซึง่ หมายถึงการที่ประชาชน
ผู้ไร้ อาวุธวางแผนกันนัดหยุดงาน ประท้ วง คว่าบาตร และปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อเผชิญหน้ ากับฝ่ ายตรงข้ าม
1 ซาเฮล หมายถึง เขตรอยต่อที่แบ่งทวีปแอฟริ กาเหนือและแอฟริ กาใต้ ออกจากกัน โดยเป็ นบริ เวณกึง่ ทะเลทรายของ

ทะเลทรายซาฮารา; ผู้แปล

นัน้ ไม่ได้ ปราศจากคนวิจารณ์ เสียทีเดียว ข้ อวิจารณ์ บางกลุม่ มาจากความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
นิยามของปฏิบตั ิการสันติวิธี และบางกลุม่ ก็กังขาเกี่ยวกับความสามารถในการจัดขบวนการและท้ าทายผู้มี
อานาจฝ่ ายตรงข้ ามของประชาชนที่ถกู กดขี่และปราศจากอาวุธ แต่ละขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดใหม่ต้อง
เจอกับความท้ าทายทีเ่ หมือนกัน อันได้ แก่คาถามต่าง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของปฏิบตั ิการไร้ ความรุ นแรง
เมื่อเผชิญ หน้ ากับ อานาจที่แข็งแกร่ งและการกดขี่ ที่เป็ น ระบบ ในปี 2011 เราได้ ตีพิมพ์ หนังสือ ที่สารวจ
คาถามเหล่านีแ้ ละพบคาตอบที่เหนือความคาดหมายว่า กลุ่มที่ต่อสู้โดยใช้ ปฏิบัติการสันติวิธี นัน้ ประสบ
ความสาเร็ จในการถอดถอนผู้นาประเทศจากตาแหน่งหรื อได้ มาซึ่งอิสรภาพเหนือดินแดนมากกว่ากลุม่ ที่ใช้
ความรุนแรงถึงสองเท่า
สาหรับ หลายคน ข้ อสรุ ป นี อ้ าจจะฟั งดูไร้ เดียงสา แต่เมื่อสารวจลึกลงไปในข้ อมูล เราค้ นพบว่า
ปฏิบตั ิการไร้ ความรุนแรงไม่ได้ ประสบความสาเร็ จด้ วยการโน้ มน้ าวฝ่ ายตรงข้ ามให้ ใจอ่อน ทว่าขบวนการ
เหล่านีม้ กั จะสาเร็ จมากกว่าเพราะวิธีการไร้ ความรุ นแรงมีศกั ยภาพในการดึงมวลชนเข้ ามามีส่วนร่ วมได้
มากกว่า โดยเฉลี่ยแล้ ว ขบวนการเหล่านี ้ดึงมวลชนมาเข้ าร่วมได้ มากกว่าถึง 11 เท่า เมื่อเทียบกับขบวนการ
ที่ใช้ ความรุ นแรงโดยทัว่ ไป และนี่คือคุณสมบัติที่ก่อให้ เกิดการโยกย้ ายอานาจที่สาคัญภายในระบอบฝ่ าย
ตรงข้ าม การมีสว่ นร่ วมของมวลชนที่มาจากคนหลากหลายกลุ่มภาคส่วนของสังคมมักเสริ มพลังและเข้ า
ร่ วมกับกลุ่มเปลี่ยนแปลงสังคมและตัดกลุม่ สุดโต่งที่ไม่ยอมประนีประนอมออกจากท่อนา้ เลี ้ยงสนับสนุน
เมื่อการมีส่วนร่ วมดังกล่าวไร้ ความรุ นแรง มันจึงเพิ่มโอกาสในการถอนพลังสนับสนุนของระบอบมาจากผู้
นา และเปิ ดทางให้ กองกาลังความมัน่ คง ชนชันน
้ าทางเศรษฐกิจ และข้ าราชการพลเรื อนย้ ายฝั่ งสวามิภกั ดิ์
ได้ โดยกังวลน้ อยลงถึงบทลงโทษหรือผลที่ตามมา
กล่าวอีกอย่างคือ เราพบว่าการต่อต้ านด้ วยสันติวิธี มีประสิทธิ ภาพนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเพราะ
ศักยภาพในการแปรทรรศนะของเป้าหมายเสมอไป แต่เป็ นเพราะศักยภาพของความสร้ างสรรค์ การสร้ าง
แนวร่วม และการบีบบังคับมากกว่า ซึง่ นี่เป็ นทฤษฎีท่ียีน ชาร์ ป ผู้ก่อตั ้งสถาบันอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยเสนอ
เอาไว้ แล้ วกว่าหลายทศวรรษ ขบวนการเคลื่อนไหวสันติวิธี ไม่ได้ ประสบความสาเร็ จทุกครัง้ ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาอยูแ่ ล้ ว แต่ในกรณีที่สนั ติวธิ ี ล้มเหลว ก็ยงั ไม่มีหลักฐานมาพิสจู น์อย่างเป็ นระบบว่าการลุกฮือโดยใช้
ความรุนแรงจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ตอนนั ้นคือปี 2011 ตอนนี ้คือปี 2016 เราเรี ยนรู้อะไรเกี่ยวกับการต่อต้ านโดยสันติวิธีบ้างตลอดเวลา
ห้ า ปี ที่ผ่า นมา จากนี เ้ ราจะร่ า งภาพให้ เห็ นข้ อค้ นพบเชิ งประจักษ์ ที่ส าคัญ ซึ่ง ได้ มาจากองค์ ความรู้ ทาง
รัฐศาสตร์ ซึง่ บางส่วนมีนยั สาคัญที่น่าประหลาดใจสาหรับกลุม่ ผู้ที่กังขาในปฏิบตั ิการไร้ ความรุนแรง

1. กำรต่ อสู้ด้วยสันติวิธีเป็ นที่แพร่ หลำยโดยทั่วไปมำกขึน้
ถ้ าคุณรู้สกึ เหมือนกับว่าเรากาลังอยูใ่ นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ท่ีเต็มไปด้ วยการต่อต้ านขัดขวาง
กัน ความรู้ สกึ ของคุณนั ้นถูกต้ องแล้ ว แต่การต่อต้ านขัดขวางกันในช่วงเวลาของเรานั ้นมีลกั ษณะที่เฉพาะตัว
โครงการศึกษาช่วงเวลาสาคัญต่าง ๆ ของการต่อสู้ (โครงการรวบรวมข้ อมูลอานวยการโดยศาสตราจารย์เอ
ริ ก้า เชโนเวท มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ) ชี ้ให้ เห็นว่าการต่อสู้ด้วยปฏิบตั ิการสันติวิธีกลายเป็ นแบบวิธีของการ
ต่อสู้ซึ่งแพร่ หลายไปทัว่ โลก โครงการข้ อมูลนาฟโก ซึง่ เป็ นโครงการรวบรวมข้ อมูลอีกแห่งหนึ่งซึ่งใช้ แหล่ง
และประเภทข้ อมูลต่างออกไป ชี ้ให้ เห็นถึงแบบแผนลักษณะเดียวกัน เช่นเดียวกับโครงการเก็บชุดข้ อมูลการ
ประท้ วงอื่น ๆ ขณะที่ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรง (ซึ่งนับเมื่อมีคนตายอย่างน้ อย 1,000 ราย
ขึ ้นไป) ลดลงตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1970 เป็ นต้ นมา การต่อสู้รณรงค์ท่ใี ช้ ปฏิบตั ิการสันติวธิ ี เป็ นแนวทางหลักก็พ่งุ
สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ควรตังข้
้ อสังเกตด้ วยว่าขบวนการรณรงค์เหล่านีเ้ ป็ นการต่อสู้ที่ตงเป้
ั ้ าหมายเอาไว้ สงู สุด
เท่าที่ทาได้ (maximalist campaign) ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการถอดถอนผู้นาประเทศ
ลงจากอานาจ หรื อการสร้ างเอกราชเหนื อดิ นแดนด้ วยการแยกตัวเป็ นอิสระ ไม่ก็ ด้ วยการขับ ไล่ทหาร
ต่างชาติหรือประเทศอาณานิคมที่เข้ ามายึดครอง

เพียงในช่วง 5 ปี แรกของทศวรรษปั จจุบัน เราพบว่าขบวนการต่อสู้ด้วยสันติวิธีนั ้นจานวนแซงหน้ า
ตัวเลขของช่วงทศวรรษที่ 1990 ทังทศวรรษไปเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว และมากเกือบเท่าตัวเลขของทศวรรษที่ 2000
ทังทศวรรษ
้
ช่วงทศวรรษปั จจุบนั ของเรานั ้นกาลังจะกลายเป็ นทศวรรษที่มีการต่อสู้มากที่สดุ เท่าที่เคยมีการ
รวบรวมข้ อมูลมา

2. แม้ จะแพร่ หลำยขึน้ แต่ อัตรำควำมสำเร็จเชิงสัมบูรณ์ ของกำรต่ อสู้ด้วยปฏิบัติกำรสันติ
วิธีกลับลดลง
จากการพุ่งทะยานขึ ้นของจานวนการต่อสู้โดยไร้ ความรุ นแรง เราก็อปุ สรรคที่ยากยิ่งในการเรี ยนรู้
วิธีใช้ ปฏิบตั ิการไร้ ความรุ นแรงเช่นเดียวกัน (steep learning curve) อัตราความสาเร็ จของปฏิบตั ิการสันติ
วิธีพ่งุ ถึงจุดสูงสุดในช่วงทศวรรษที่ 1990 แต่ทศวรรษปั จจุบนั กลับพบว่าอัตราความสาเร็ จของการต่อต้ าน
ด้ วยสันติวธิ ี นั ้นลดลงอย่างฉับพลัน

ที่เป็ นเช่นนี ้อาจจะมาจากเหตุผลสองสามประการด้ วยกัน ประการแรก รัฐที่เป็ นฝ่ ายตรงข้ ามอาจ
เรี ยนรู้ และปรั บ ตัว เพื่อรั บมือ กับ ความท้ าทายจากประชาชน แม้ ว่า สองสามทศวรรษที่ แล้ วพวกเขาจะ
ประเมินศักยภาพของประชาชนในการเป็ นภัยคุกคามต่อระบอบของพวกเขาต่าเกินไป แต่ตอนนี ้พวกเขาคง
เห็นว่าการต่อสู้ด้วยสันติวธิ ี ในระดับมวลชนเป็ นภัยคุกคามต่อพวกเขาจริ ง ๆ นาไปสูก่ ารอุทิศทรัพยากรเพื่อ
ยับยังการต่
้
อสู้ด้วยสันติวิธี เช่น ทาตามผลการศึกษาของ บรูซ บูเอโน เด เมสควิตา และอลาสแตร์ สมิธ ใน
หนังสือ เรื่ อง “คู่มือเผด็จการ" หรื อใช้ "การปราบปรามอย่างชาญฉลาด“ เพื่อบ่อนทาลายการเคลื่อนไหว
เหล่านีเ้ มื่อเกิดขึ ้น ปรากฏการณ์ ปรับตัวจากการเรี ยนรู้ หรื อที่สตีเว่น เฮเดแมนน์ อาจารย์ตาแหน่งเคชชัม
แชร์ ประจาวิชาภูมิภาคตะวันออกกลางศึกษาแห่งสมิธคอลเลจ เรี ยกว่า "อานาจนิยม 2.0" เป็ นประเด็นวิจยั
หลักของ “อนาคตของระบอบอานาจนิยม" ซึง่ เป็ นโครงการวิจยั ของแอตแลนติกเคาน์ซลิ
ประการที่ ส อง นักกิ จ กรรมที่ นาวิธีก ารปฏิบัติการไร้ ความรุ นแรงไปใช้ อาจเข้ าใจคลาดเคลื่ อน
เกี่ยวกับ บทเรี ยนที่ได้ จากการต่อสู้เคลื่อนไหวยุคร่ วมสมัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บางคนอาจจะดูข่าวการ
ประท้ วงและนัดหยุดงานครัง้ ใหญ่ ในตูนิเซียในปี 2010 และ 2011 แล้ วเผลอคิดไปว่าการชุมนุมประท้ วง

เพียง 3 สัปดาห์ก็สามารถถอดเผด็จการจากตาแหน่งได้ แต่การเข้ าใจเช่นนั ้นกลับทาให้ มองไม่เห็นว่าตูนิเซีย
มีประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยที่เป็ นเอกลักษณ์ กล่าวคือ มีกิจกรรมของกลุม่ แรงงานที่เข้ มแข็งและเป็ นระบบ ซึ่ง
ช่วยส่งเสริ มการปฏิวตั ิ ทังการนั
้
ดหยุดงานยังอาจเป็ นภัยคุกคามที่ทาให้ เศรษฐกิจของประเทศตูนิเซียถึงขัน้
พิการ จนชนชันน
้ าทางเศรษฐกิจและผู้นากลุม่ ธุรกิจเริ่ มไม่สนับสนุนประธานาธิบดีซีน อัลอาบิดีน บิน อะลี
พร้ อมกันกับที่กองกาลังความมัน่ คงละเมิดคาสัง่ ด้ วยการไม่ยอมใช้ ปืนกลกราดยิงประชาชน
เป็ นเรื่ องธรรมดาที่นักกิจกรรมจะได้ แรงบันดาลใจมาจากประเทศอื่น ๆ ซึง่ ตกอยู่ในสถานการณ์
เดียวกัน แต่การทาเช่นนี ้มักจะนาไปสูค่ วามล้ มเหลว ตัวอย่างเช่น เคิร์ท เวย์แลนด์ มหาวิทยาลัยเท็กซัสชี ้ให้
เห็นว่าในช่วงที่มีคลื่นกระแสการปฏิวตั ิรุนแรงเกิดขึน้ ทัว่ โลกในปี 1848 ผู้ต่อต้ านพยายามนายุทธศาสตร์
โค่นล้ มกษัตริ ย์ฝรั่งเศสที่เกิดขึ ้นแต่เดิมมาทาซ ้า แต่แล้ วก็ถกู สกัดโดยบรรดากษัตริ ย์ที่เตรี ยมพร้ อมดีขึ ้นและ
ได้ เปรี ยบในเรื่ องทรัพยากร ซึ่งแน่นอนว่าเป็ นฝ่ ายตรงข้ ามที่ต่างจากกษัตริ ย์ฝรั่งเศสซึ่งเป็ นกรณีตัวอย่าง
องค์รัฏฐาธิปัตย์เหล่านี ้เผชิญหน้ ากับคลืน่ กระแสปฏิวตั ิในช่วงหลัง จึงสามารถคาดการณ์การเดินหมากของ
ฝ่ ายนักปฏิวตั ิ เพื่อปราบปรามการลุกฮือและยุแหย่แบ่งแยกฝ่ ายตรงข้ ามเพื่อให้ ตนเองได้ เปรี ยบได้ สาเร็ จ
เราอาจกาลังเห็น พลวัตเช่นนี เ้ กิ ดขึน้ ในปั จจุบัน โดยเฉพาะในช่วงหลัง ๆ ของคลื่นกระแสการปฏิ วัติ ใ น
ภูมิภาค
3. แต่ เ ชื่ อ หรื อ ไม่ ว่ ำกำรต่ อ สู้ ด้ วยสั นติวิ ธี ก็ยังประสบควำมสำเร็ จมำกกว่ ำ กำรใช้ ควำม
รุนแรง
ในแง่ของอัตราความสาเร็ จเชิงสัมบูรณ์ การต่อสู้โดยใช้ ความรุ นแรงมีโอกาสชนะต่ากว่าการไม่ใช้
ความรุ นแรงอย่างมากตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1960 เป็ นต้ นมา อันที่จริ งแล้ ว เมื่อรวมข้ อมูลทังหมดตั
้
งแต่
้ ปี 1900
ถึงปี 2015 จะเห็นว่าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีประสบความสาเร็ จถึงร้ อยละ 51 จากทังหมด
้
ขณะที่การต่อสู้โดย
ใช้ ความรุ นแรงประสบความสาเร็ จเพียงร้ อยละ 27 ส่วนในทศวรรษนี ้ ร้ อยละ 30 ของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี
ประสบความสาเร็ จ ขณะที่มีการต่อสู้ด้วยความรุ นแรงที่ประสบความสาเร็ จเพียงร้ อยละ 12 เท่านัน้ นั่น
หมายความว่าที่จริ งแล้ วช่องว่างความห่างของสัดส่วนอัตราความสาเร็ จระหว่างแนวทางการต่อสู้ทงสอง
ั้
รูปแบบในปั จจุบนั กว้ างกว่าที่แล้ วมาในอดีต
4. ปี กที่ใช้ ควำมรุนแรงโดยทั่วไปแล้ วส่ งผลเสียต่ อขบวนกำรมวลชนสันติวิธี
ตังแต่
้ ปี 2011 เป็ นต้ นมา หนึ่งในประเด็นร้ อนอยู่ตรงคาถามที่ว่าการใช้ ความรุ นแรงสักเล็กน้ อยไป
ควบคูก่ บั การรณรงค์หลักที่โดยส่วนใหญ่ไม่ใช้ อาวุธนั ้นส่งผลดีหรื อผลเสียต่อการต่อสู้ด้วยสันติวิธี คาถามนี ้
มักปรากฏอยูใ่ นรูปการถกเถียงเกี่ยวกับ "ความหลากหลายทางยุทธวิธี" ในสหรัฐอเมริ กา แต่คาถามเกี่ยวกับ
การใช้ วิธีต่อสู้แบบรุนแรง แบบไร้ ความรุนแรง และแบบผสมก็ปรากฏอยู่ทวั่ ไปในขบวนการเคลื่อนไหวต่าง
ๆ ทัว่ โลกที่แสวงหาความเปลี่ยนแปลงอย่างถึงราก ทังที
้ ่มีคนเสนอข้ อถกเถียงมากมาย ทังเห็
้ นด้ วยและไม่

เห็นด้ วย ไม่ว่าจะมาจากผู้สงั เกตการณ์ ผู้ร้ ูหรื อนักกิจกรรม คาถามที่ว่านี ้กลับได้ รับการพิจารณาโดยอาศัย
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพียงน้ อยนิดจนกระทัง่ เมื่อไม่นานมานี ้เอง
ในบทความเมื่อไม่นานมานี ้ ซึ่งอยู่ในงานเรื่ อง "การขับเคลื่อนขบวนการ (Mobilization)" เชโนเวท
และเคิร์ท ช็อก แห่งมหาวิทยาลัยรัตเจอร์ สใช้ ข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบเพื่อศึกษาการใช้ ความรุนแรงอย่างจากัด
พบว่าปี กที่ใช้ ความรุนแรงอาจบรรลุเป้าหมายเชิงกระบวนการระยะสันบางประการได้
้
เช่น ความสนใจจาก
สื่อมวลชน การสร้ างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับป้องกันตัว การเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมเชิงต่อต้ านซึ่งสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ กับสมาชิกสุดโต่ง หรื อการระบายความรู้สึก อันเนื่องมาจากความรุนแรงสามารถช่วยปลดปล่อย
อารมณ์ ที่เก็บกดไว้ ได้ แต่โดยทัว่ ไปแล้ ว ปี กที่ใช้ ความรุ นแรงนั ้นบัน่ ทอนการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระยะยาว เช่น การรักษาฐานผู้เข้ าร่วมที่ขยายใหญ่และมีความหลากหลายมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การขยาย
แนวร่วมสนับสนุนของกลุม่ บุคคลที่สามและการดึงกองกาลังความมัน่ คงให้ ย้ายฝ่ ายสวามิภกั ดิ์ นอกจากนี ้
ยังพบด้ วยว่าปี กที่ใช้ ความรุ นแรงส่วนใหญ่แล้ วสัมพันธ์ กับอัตราการมีสว่ นร่วมของประชาชนที่ต่าลง และ
กลุม่ ประชาชนที่เข้ ามามีส่วนร่วมมีความหลากหลายน้ อยลง ซึง่ บัน่ ทอนความได้ เปรียบหลักแต่แรกเริ่ มของ
การใช้ ปฏิบตั ิการสันติวิธี งานศึกษาชิ ้นอื่นชี ้ให้ เห็นเช่นกันว่าปี กที่ใช้ ความรุ นแรงมักทาให้ การปราบปราม
จากรัฐมีเพิ่มขึ ้น ซึง่ สัมพันธ์ กบั อัตราการมีสว่ นร่วมของประชาชนที่ต่าลง ดังนัน้ จึงกล่าวโดยทัว่ ไปได้ วา่ ปี กที่
ใช้ ความรุนแรงไม่ได้ ชว่ ยให้ การต่อสู้ด้วยสันติวธิ ี ประสบความสาเร็ จแต่อย่างใด
โอมาร์ วาโซว์ มหาวิทยาลัยปริ นซ์ตนั แสดงหลักฐานให้ เห็นต่อไปอีกเกี่ยวกับผลลัพธ์ ทางการเมือง
จากการประท้ วงด้ วยการไม่ใช้ ความรุนแรงเมื่อเทียบกับการใช้ ความรุนแรง การพิจารณาข้ อมูลการประท้ วง
ของคนอเมริ กันผิวสีในเขตเมืองช่วงทศวรรษ 1960 ทาให้ เห็นว่าการประท้ วงด้ วยสันติวิธี บ่อยครั ง้ กว่าจะ
ส่งผลให้ ผ้ คู นสนับสนุน "สิทธิ พลเมือง" เป็ นประเด็นวาระปั ญหาสาคัญของสหรัฐอเมริ กามากขึน้ ส่วนการ
ประท้ วงด้ วยความรุ นแรงบ่อยครัง้ กว่าจะส่งผลให้ ผ้ ูคนสนับสนุน "กฎหมายและระเบียบ" เป็ นวาระปั ญหา
สาคัญ หลังปี 1965 เป็ นต้ นมา เนื่องจากการประท้ วงโดยใช้ ความรุนแรงเป็ นที่แพร่ หลายมากขึ ้น ความเห็น
มหาชนจะย้ ายฝ่ ายสนับสนุนจากเคยเห็นด้ วยกับสิทธิ พลเมืองกลายเป็ นส่งเสริ มการตอบโต้ ด้วยตารวจ ซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่าความสามารถของขบวนการเคลื่อนไหวในการดึงเสาสนับสนุนที่สาคัญมาเป็ นของตนสิ ้นสุด
การขยายตัวลงได้ อย่างไร เป็ นเรื่ องน่าตกใจ ที่พบว่าความเห็นมหาชนส่งผลกระทบไม่เพียงแต่เฉพาะใน
ระยะสันเท่
้ านั ้น แต่ในระยะยาวด้ วย วาโซว์พบว่าการสนับสนุน "กฎหมายและระเบียบ" นั ้นสัมพันธ์ กันกับ
การลงคะแนนเสียงให้ กับพรรครี พบั ลิกัันอย่างมาก แสดงให้ เห็นว่าผลกระทบจากรู ปแบบการประท้ วงที่
ต่างกันก่อให้ เกิดผลสืบเนื่องทางการเมืองต่อสหรัฐอเมริ กาอย่างยาวนาน

5. ควำมขัดแย้ งแบบสันติวิธีนัน้ ยำกเกินจะคำดกำรณ์ ได้
เป็ นเวลานานแล้ ว ที่วิชาสังคมวิทยาทังสาขาวิ
้
ชาจ่ดจออยู่กับคาถามว่าการเคลื่อนไหวทางสังคม
และขบวนการประท้ วงจะเกิดขึ ้นเมื่อใด การต่อสู้ด้วยปฏิบตั ิการสันติวิธีโดยตังเป้
้ าหมายเอาไว้ สงู ที่สดุ เท่าที่
มากได้ นั ้นมีลกั ษณะสายพันธุ์ท่ตี า่ งออกไปเล็กน้ อย เพราะการต่อสู้ท่ีวา่ นี ้มักมาพร้ อมกับชุดแผนปฏิบตั ิการ
ต่อสู้ที่มีอานุภาพในการปั่ นป่ วนฝ่ ายตรงข้ ามสูง ทังยั
้ งกระหน่าซ ้าไปยังฝ่ ายตรงข้ ามที่เป็ นรัฐ เพื่อเปลี่ยน
สภาพการณ์ ท่ีเป็ นอยู่ของประเทศในระดับรากฐาน งานวิจยั ต่าง ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดปฏิบตั ิ
การต่อต้ านด้ วยสันติวิธีนั ้นแสดงให้ เห็นถึงคู่สมั พันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดปฏิบตั ิการดังกล่าวจานวนมาก
เช่น ความหนาแน่น ของภาคการผลิต (Butcher & Svensson 2014) อารมณ์ (Pearlman 2013) ความ
ใกล้ ชิ ด ทางภูมิศ าสตร์ (Gleditsch & Rivera 2015) และประวัติ ศ าสตร์ ของการประท้ ว ง (Braithwaite,
Braithwaite, & Kubik 2015)
ในปี 2015 เชโนเวทและเจย์ อัลเฟลเดอร์ ประเมินทฤษฎีทวั่ ไปว่าด้ วยการลุกฮือของมวลชนจานวน
มาก และพบว่ามีทฤษฎีน้อยมากที่ทานายการเกิดของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี ได้ อย่างถูกต้ อง ต่างจากการ
ต่อสู้ด้วยความรุ นแรง การรัฐประหาร หรื อ การล่มสลายของรัฐ ซึง่ นักวิชาการทานายการเกิดได้ ค่อนข้ างดี
การต่อสู้ด้วยสันติวิธีในระดับ มวลชนเกิดขึน้ ที่ไหนด้ วยเหตุผลอะไรก็ได้ แทบทัง้ สิ ้น การต่อ สู้ด้วยสันติวิธี
เหล่า นี ม้ ัก เกิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ซึ่ ง นัก วิชาการคาดการณ์ ว่า จะระดมพลผู้ต่อ ต้ า นได้ ยาก และระดมพลให้ มี
ประสิทธิภาพนั ้นยิ่งยากขึ ้นไปอีก ทังยั
้ งไม่มีความชัดเจนเลยว่าอะไรที่ก่อให้ เกิดการเคลื่อนไหวเหล่านีแ้ ละ
อะไรที่ทาให้ ขบวนการเหล่านี ย้ ังคงอยู่ได้ เชโนเวทและอัลเฟลเดอร์ สรุ ปอย่างเรี ยบง่ายว่าขบวนการพลัง
ประชาชนนัน้ ขึน้ อยู่กับ บริ บ ทและคาดการณ์ ยาก จนเครื่ องมือพยากรณ์ และโครงสร้ างข้ อมูล ทั่ว ไปไม่
สามารถระบุต้นตอสาเหตุได้ เราสามารถตีความข้ อค้ นพบนี ้ได้ อีกแบบเช่นกันว่าประชาชนที่สร้ างขบวนการ
เคลื่อนไหวสันติวิธี ขึน้ มักเอาชนะเงื่อนไขอุปสรรคด้ วยความสร้ างสรรค์ได้ อย่างเหนือความคาดหมาย ซึ่ง
เรื่องนี ้นาไปสูป่ ระเด็นหัวข้ อสุดท้ าย
6. กำรปรำบปรำมเป็ นควำมท้ ำทำยของทุกขบวนกำรเคลื่อนไหว แต่ ไม่ ได้ เป็ นกำหนด
ทำงเลือกและผลลัพธ์ ของกำรต่ อต้ ำนด้ วยสันติวิธี
หนึง่ ในข้ อเสนอซึง่ ได้ รับความนิยมเกี่ยวกับการต่อต้ านด้ วยสันติวธิ ี ก็คือมันเกิดขึ ้นและประสบความ
สาเร็ จได้ ต่อเมื่อฝ่ ายตรงข้ ามเมตตา ถ้ าฝ่ ายตรงข้ ามเอาจริ งเมื่อไหร่ ไม่มีทางที่การต่อต้ านด้ วยสันติวิธีจะ
เกิดขึ ้นหรือสาเร็ จได้ เราเคยจัดการกับข้ อเสนอที่ว่านี ้ไปแล้ วเล็กน้ อยในหนังสือที่ตีพิมพ์ปี 2011 แต่งานวิจยั
ที่ใหม่กว่าก็ชว่ ยให้ ความกระจ่างเกี่ยวกับคาถามข้ อนี ้มากขึ ้นเช่นกัน
สาหรับคาถามที่วา่ การปราบปรามอย่างโหดร้ ายทารุณมีอิทธิพลต่อความเป็ นไปได้ ของการต่อต้ าน
ด้ วยสันติวิธีหรื อไม่นัน้ เวนดี ้ เพิร์ลแมน ได้ เสนอไว้ ในหนังสือที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับขบวนการระดับชาติของ
ประเทศปาเลสไตน์วา่ การปราบปรามเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้ วา่ ทาไมขบวนการถึงเปลีย่ นจาก

การใช้ สนั ติวธิ ี ไปสูก่ ารใช้ ความรุนแรง เธอเสนอว่า ที่จริงแล้ ว การปราบปรามนั ้นรุนแรงไม่ตา่ งกันไม่วา่ จะอยู่
ในช่วงอินติฟาดาที่หนึ่งหรื อช่วงอื่น ๆ ที่ใช้ ความรุนแรง แทนที่จะเป็ นเช่นนั ้น เธอเสนอว่าระดับความเหนียว
แน่นของขบวนการสามารถอธิบายการหันไปใช้ ความรุ นแรงได้ ดีท่ีสดุ เมื่อคนในขบวนการมีวิสยั ทัศน์ ผู้นา
ชุดปทัสถานและกติกาภายในที่ชดั เจนร่ วมกันแล้ ว ขบวนการก็ยงั คงเคลื่อนไหวโดยอาศัยการต่อต้ านด้ วย
สันติวธิ ี ตอ่ ไปแม้ จะเผชิญกับการปราบปรามอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลอิสราเอล
กลุม่ นักวิจยั ประกอบด้ วยโจนาธาน ซัตตัน ชาร์ ลส์ บุชเชอร์ และไอแซค สเวนสัน เสนอไปในทิศทาง
เดียวกันว่าโครงสร้ างและการจัดกระบวนของขบวนการเป็ นตัวแปรสาคัญว่าขบวนการจะอยูร่ อดหรื อไม่เมื่อ
เผชิญหน้ ากับการปราบปราม นักวิจยั กลุม่ นี ้ใช้ ข้อมูลเชิงปริ มาณเพื่อเสนอว่าในยามที่รัฐใช้ ความรุนแรงหรื อ
สังหารหมูผ่ ้ ทู ี่ออกมาชุมนุมโดยปราศจากอาวุธแต่เพียงฝ่ ายเดียวนั ้น ผู้ชมุ นุมยังประสบความสาเร็ จต่อไปได้
ในระยะยาวถ้ าพวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของแผนแนวร่วมการต่อสู้ที่ใหญ่กว่า
แน่นอนว่างานวิจยั บางชิ ้นอาจทาให้ เกิดการตังค
้ าถามต่อความสามารถของการต่อต้ านด้ วยสันติ
วิธีเมื่อต้ องสู้กับระบอบที่เจนจัดในการปราบปรามประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ ระบอบที่มีความมุ่งหมายแรง
กล้ าในการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์ หรื อฆ่ากวาดล้ างกลุ่มการเมือง งานวิจยั เมื่อไม่นานมานี ข้ องคริ สโตเฟอร์ ซัลลิ
แวน เกี่ยวกับกองกาลังความมัน่ คงของกัวเตมาลาที่รือ้ ทาลายกลุม่ ฝ่ ายซ้ ายอย่างเป็ นระบบในช่วงระหว่างปี
1975 ถึง 1985 ถือเป็ นเครื่ องเตือนใจเกี่ยวกับความช่าชองและสู้ไม่ถอยของระบอบบางแห่ง เช่นเดียวกัน
กับการเข่นฆ่าผู้ออกมาประท้ วงอย่างสันติด้วยความโหดร้ ายทารุณโดยคานวณไว้ เป็ นอย่างดี ภายใต้ คาสัง่
ของระบอบที่มี บาซาร์ อัล อัสซาด เป็ นผู้นา ในการประท้ วงที่เมืองเดอรา ประเทศซีเรี ย เมื่อเดือนมีนาคมปี
2011 ซึ่ง เป็ นอีกบทเรี ยนหนึ่ ง ที่น่า กลัว และทาให้ เห็ น ว่า ทาไมการต่อ สู้ด้ ว ยสัน ติ วิ ธี ใ นระดับ มวลชนจึ ง
ล้ มเหลวบ่อยแทบจะเท่ากับที่ประสบความสาเร็จ
แต่อย่างไรเสีย เราก็ยงั คาดการณ์ ได้ ยากอยู่ดีว่ากลไกการปราบปรามของหน่วยงานราชการเช่นนี ้
จะสามารถขับดันให้ ประชาชนยอมสวามิภกั ดิ์เต็มที่ได้ เมื่อใดในยามที่มีการลุกฮือระลอกใหญ่ โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีดเู หมือนเป็ นไปไม่ได้ เลยอย่างประเทศซีเรี ย ยิ่งกว่านั ้น ในงานวิจยั ที่กาลังจะมาเร็ ว ๆ นี ้ ลี สมิธเธ่ย์
เลสเตอร์ เคิร์ซ และคณะทางานค้ นพบว่าการปราบปรามผู้ชมุ นุมที่ปราศจากอาวุธ สามารถย้ อนกลับไปทา
ร้ ายตัวระบอบเองได้ บ่อยครัง้ ด้ วยการสร้ างความโกรธแค้ นต่อความไม่ถกู ต้ อง ดึงประชาชนเข้ ามามีส่วน
ร่วมให้ มากขึ ้น หาแนวร่วมสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลที่สาม และเร่งให้ เกิดการแปรพักตร์ ในหมู่สมาชิกกอง
กาลังความมัน่ คงมากขึ ้น ที่จริงแล้ ว ช่วงการปราบปรามนั ้นบ่อยครัง้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี
มากกว่าจะเป็ นจุดจบ การสังหารเอ็มเมตต์ ทิลล์ เป็ นตัวอย่างที่ดีของเหตุการณ์ ความรุ นแรงเขย่าขวัญ ที่
ช่วยทาให้ ขบวนการสิทธิ พลเมืองในสหรัฐอเมริ กาได้ รับเสียงสนับสนุน ความเห็นอกเห็นใจ และผู้เข้ าร่วม
เพิ่มขึ ้นในที่สดุ

เนื่องในวันมาร์ ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ เราขอทิ ้งท้ ายกับผู้อ่านไว้ ด้วยถ้ อยแถลงที่แหลมคมของเขา
จาก "จดหมายจากเรือนจาเบอร์ มิงแฮม" ซึง่ สามารถเข้ าถึงฉบับเต็มได้ ทนี่ ี่
"เพื่อนพ้ อ งทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าขอกล่าวว่าที่ผ่านมานัน้ เรามิอาจได้ มาซึ่งสิทธิ พลเมืองได้ เลยหาก
ปราศจากแรงกดดันทางกฎหมายและสันติวิธีอย่างมุ่งมัน่ อนิจจา ข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ชี ้ให้ เห็นว่า
ยากนักที่พวกอภิสิทธิ์ ชนจะยอมทิ ้งเอกสิทธิ์ ของตนโดยสมัครใจ คน ๆ หนึ่งอาจพบแสงแห่งศีลธรรมและ
ล้ มเลิกการกระทาอันมิชอบลงได้ โดยสมัครใจ แต่ดังที่ไรน์โ ฮล์ด นีเบอร์ เคยได้ เตือนใจเราไว้ แล้ ว คนที่
รวมกลุม่ กันนั ้นไร้ ศีลธรรมได้ มากกว่าคนเพียงคนเดียว พวกเราได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ อนั เจ็บปวดว่า ผู้
กดขี่ไม่เคยให้ เสรี ภาพใครโดยสมัครใจ เสรีภาพเป็ นสิ่งที่ผ้ ถู กู กดขี่ต้องต่อสู้ให้ ได้ มา"
แน่นอนว่า คิงนั ้นให้ ความสาคัญกับทังแง่
้ มมุ ทางศีลธรรมและแง่มมุ ทางปฏิบตั ิของการต่อต้ านด้ วย
สันติวิธี แต่ความเป็ นนักปฏิบตั ิของเขาเป็ นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ าม อย่างที่หนังสือของโจนาธาน ไรเดอร์ ซึง่
เกี่ยวกับจดหมายเบอร์ มิ่งแฮมได้ ชี ้ให้ เห็นไว้ อย่างตรงประเด็นยิ่ง
ชัดเจนอยูแ่ ล้ วว่า การต่อต้ านด้ วยสันติวธิ ี นั ้นยังมีอะไรที่ต้องศึกษาต่ออีกมาก กล่าวคือ การต่อต้ าน
ด้ วยสันติวธิ ี นั ้นเป็ นปรากฏการณ์ท่ีกาลังมีให้ เห็นมากขึ ้น เช่นเดียวกับงานวิจยั ในหัวข้ อนี ้ที่ปรากฏมากขึ ้นใน
วิ ช าสัง คมศาสตร์ ประชาชนที่ ต่อ ต้ านการกดขี่ จ ะได้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จัย ที่ เ ป็ นระบบมากขึ น้ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจว่าในบริ บทที่แตกต่างกันนัน้ ควรจะใช้ ปฏิบตั ิการสันติวิธีเมื่อใดและอย่างไร ผู้เขียน
นโยบายที่กาลังต่อ สู้กับความท้ าทายต่า ง ๆ ตัง้ แต่การกลับมาของระบอบอานาจนิยม จนไปถึง ความ
เปราะบางของรัฐต่อกลุม่ หัวรุนแรงสุดโต่งนั ้น จะได้ ประโยชน์ จากความเข้ าใจเชิงลึกมากขึ ้นว่าการต่อต้ าน
ด้ วยสัน ติวิธี จะประสบความส าเร็ จ ได้ เมื่อใดและเพราะอะไร และควรให้ การสนับสนุน อย่างไรจึง จะมี
ประสิทธิภาพ
ในทศวรรษปั จ จุบัน ซึ่ ง ประชาชนเลื อ กใช้ ก ารต่ อ ต้ า นด้ ว ยสัน ติ วิ ธี ม ากกว่า ที่ เ คยเป็ นมา ทัง้
นักวิชาการและนักปฏิบตั ิ จะได้ ประโยชน์ หากได้ ลองไตร่ ตรองภูมิปัญญาว่าด้ วยหลักการและแนวปฏิบตั ิ
ของคานธี และมาร์ ติน ลูเธอร์ คิง เพื่อสรรค์สร้ างหนทางสูอ่ นาคตต่อไป
เอริ ก้า เชโนเวท เป็ นอาจารย์อยู่ที่ Josef Korbel School of International Studies มหาวิทยาลัย
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