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เสาสนับสนุนค้าจุน

เสาสนับสนุนค้าจุน
โดยล้าพังเองแล้ว ไม่มีทางเลยที่ผู้ปกครองจะสามารถเรียกเก็บภาษี บังคับกฎหมายและระเบียบข้อ
ห้ามอันกดขี่ คุมรถไฟให้วิ่งตรงเวลา จัดเตรียมงบประมาณของประเทศ ควบคุม การจราจร จัดการ
ท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน พิมพ์ ธ นบัตร ซ่อ มแซมถนน ฝึกต้ารวจและกองทหาร ออกดวงตรา
ไปรษณียากร หรือ แม้แต่รีดนมวัวด้วยตัวเองได้ ประชาชนเป็นผู้มอบบริการเหล่านีแก่ผู้ปกครอง
ผ่านองค์กรและสถาบันหลากหลายรูปแบบ หากประชาชนเข้าควบคุมการให้ทักษะและบริการ
เหล่านี ผู้ปกครองจะไม่สามารถปกครองได้ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่านี่คือธรรมชาติของอ้านาจทาง
การเมืองในสังคม เราย่อมต้องเข้าใจด้วยว่าอ้านาจถูกน้าไปใช้อย่างไร ประชาชนเป็นผู้ถือครอง
อ้านาจหลักในสังคม แต่ประชาชนจะใช้อ้านาจได้มีประสิทธิภาพมากขึน เมื่อ ท้างานร่วมกัน ใน
รูปแบบขององค์กร หรือสถาบัน เช่น องค์กรต้ารวจ, ข้าราชการ, กลุ่มแรงงาน, กลุ่มธุรกิจ ฯลฯ
บางส่วนขององค์กรเหล่านีอาจสนับสนุนฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับ
เคล็ดลับ
คุณ และส่วนอื่น ๆ ขององค์กรเหล่า นีก็ อ าจสนั บสนุน การ
ถ้าประชาชนถอนการสนับสนุน
เคลื่อนไหวของคุณ

ผู้ปกครองจะไม่สามารถปกครองได้

เราเรียกสิ่งสนับสนุนเหล่านีว่าเป็นเสาสนับสนุนค้าจุน เพราะ
พวกเขาสนับสนุนโครงสร้างอ้านาจในสังคม ในจุดเริ่มต้นของ
การต่อสู้โดยไร้ความรุนแรง หลายองค์กรเหล่านีมีแนวโน้มให้การสนับสนุนฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับคุณ
ถ้าองค์กรและสถาบันเหล่านีเริ่มต้นถอนการสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้าม (บางส่วนอาจเริ่มสนับสนุน
การเคลื่อนไหวของคุณด้วย), ฝ่ายตรงข้ามของคุณจะไม่สามารถรักษาการควบคุมได้อีกต่อไป

เป้าหมายการเรียนรู้ที่ 1:

นิยามเสาสนับสนุนค้าจุน

เพื่อวัตถุประสงค์ของเรา ขอนิยามเสาสนับสนุนค้าจุนว่าดังนี:
เสาสนับสนุนค้าจุน คือ สถาบันและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่จุนเจือ ระบอบปกครองที่เป็นอยู่
ด้วยการมอบแหล่งอ้านาจต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการรักษาและการขยายขอบขีดอ้านาจของระบอบ
ปกครอง
Dr. Gene Sharp in Waging Nonviolent Struggle

ในทุกสังคม เราสามารถระบุรายชื่อเสาสนับสนุนค้าจุนต่าง ๆ ได้ เสาเหล่านีอาจรวมถึง: ต้ารวจ,
ทหาร, สถาบันปกครอง เช่น ตุลาการและคณะกรรมการการเลือกตัง, ข้าราชการพลเรือน, ระบบ
การศึกษาสถาบันองค์กรทางศาสนา, สื่อในควบคุมของรัฐ, ประชาคมธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ

เสาสนับสนุนค้าจุน
ข้อส้าคัญ :
เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
เสาสนับสนุนค้าจุน และ
กลุ่มหน้าที่ทางสังคม

เป้าหมายการเรียนรู้ 2:

โปรดสังเกตว่าเราไม่ได้รวมเอา หน้าที่ทางสังคม เช่น"เศรษฐกิจ"
หรือ "ศาสนา" เป็นเสาสนับสนุนค้าจุน เสาสนับสนุนค้าจุน คือ
สถาบันที่สร้างและปฏิบัติหน้าที่ทางสังคม ถ้าคุณต้องการที่จะมี
อิทธิพลในสังคม ให้ หาและพุ่งเป้าความพยายามของคุ ณ ไปที่
สถาบันและองค์กร (เสาสนับสนุนค้าจุน) ที่สนับสนุนโครงสร้าง
อ้านาจและหน้าที่ทางสังคมที่เป็นอยู่

ท้าความเข้าใจถึงความส้าคัญของการดึงคนออกจาก
เสาสนับสนุนค้าจุน ไม่ใช่ผลักเข้าไป

เป็นเรื่องส้าคัญอย่างมาก ที่การเคลื่อนไหวโดยไร้ความ
รุนแรง จะต้องหาวิธีชักจูงพฤติกรรมของประชาชนในเสา
สนับสนุนค้าจุนต่าง ๆ โดย:
 กัดกร่อนความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อต่อฝ่ายตรง
ข้ามของคุณ
 โน้มน้าวให้ประชาชนหยุดมอบทักษะ ความรู้ ทรัพยากร
วัตถุ และเวลาของพวกเขาให้กับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับคุณ
เคล็ดลับ
ก้าหนดเป้าหมายของ
ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงของ
คุณให้มีประสิทธิภาพ: "ดึงคน
ออกมา” ไม่ใช่ “ผลักเข้าไป
หา” เสาแต่ละเสา

เมื่อขบวนการเคลื่อนไหวสันติวิธีประสบความส้าเร็จในการสร้าง
อิทธิพลเหนือเสาสนับสนุนค้าจุนที่เป็นเป้าหมาย สมาชิกของเสา
ดังกล่าวจะหาวิธีถอนการสนับสนุน ออกจากฝ่ายตรงข้ามและ
กลุ่มผู้สนับสนุน ทังโดยขัดขืนค้าสั่งอย่างเปิดเผยหรือลับ ๆ ล่อ
ๆ โดยเพิกเฉยค้าสั่งทังหมดหรือยอมท้าตามค้าสั่งอย่างช้าเฉื่อย
ไร้ประสิทธิภาพ หรือไม่สมบูรณ์ สมาชิกของเสาบางแห่งอาจเริ่ม
สนับสนุน การเคลื่อ นไหวของคุณ อย่ างเปิด เผยหรือ ในทางลั บ
เช่นกัน เพื่อที่จะส่งผลอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเสาสนับสนุนค้า
จุ น ต่ า ง ๆ สิ่ ง ส้ า คั ญ ที่ ต้ อ งเข้ า ใจก็ คื อ การดึ ง สมาชิ ก ของเสา
สนั บ สนุ น ค้ า จุ น เข้ า มาอยู่ ฝั่ ง เดี ย วกั บ ขบวนการของคุ ณ ไม่
เหมือ นกับ การผลักดัน สมาชิกของเสาสนับสนุนเหล่านีให้ห่าง
ออกไปจากการเคลื่อนไหวของคุณ
ตัวอย่างเช่น ลองดูแผนภาพในหน้าก่อนหน้านี ถ้าคุณต้องการ
กั ด กร่ อ นความจงรั ก ภั ก ดี ข องทหาร ที่ มี ต่ อ กองทั พ , การ
เคลื่อนไหวที่ประสบความส้าเร็จในอดีต ได้ใช้วิธีการพูดคุยกับ

กลุ่มทหารบนท้องถนน เตือนใจพวกเขาว่า พวกเขาก็เป็น พ่อ ลูกชาย สามี และประชาชนคน
หนึ่งเหมือนกัน หาสิ่งที่ดึงดูดต่อความรู้สึกรักชาติของพวกเขา และรับประกันให้พวกเขามั่นใจว่า
สังคมที่ปกครองโดยฝ่ายต่อ ต้านนันจะดีส้ า หรั บพวกเขาและครอบครัว มากกว่ าปกครองโดย
รั ฐ บาลปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมลั ก ษณะนี จะดึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ข องทหารออกจากแกนของเสา
สนับสนุนค้าจุน และเข้ามาอยู่เป็นพวกเดียวกับฝ่ายต่อต้าน ในทางตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวที่
คุกคามทหารบนท้องถนน และ ขว้างปาก้อนหินหรือกระท้าการรุนแรงอื่น ๆ ต่อทหารเหล่านัน จะ
ผลักดันให้ทหารเข้าไปใกล้กับแกนของเสาสนับสนุนค้าจุนมากขึน นี่คือเหตุผลว่าท้าไมบางครัง
รัฐบาลเผด็จการจึงพยายามที่จะยุแหย่ให้ฝ่ายต่อต้านใช้ความรุนแรง นั่นเป็น เพราะพวกเขารู้ว่า
การท้าเช่นนีจะท้าให้ทหารของตนอยู่ใกล้ชิดกับพวกตนมากขึน และท้าให้ทหารเหล่านีมีแนวโน้ม
ที่จะปฏิบัติตามค้าสั่งมากขึนด้วย

เป้าหมายการเรียนรู้ 3:

ค้นหาวิธีการใช้อ้านาจที่เกิดขึนภายในเสาสนับสนุนค้า
รูปแบบจุนต่าง ๆ และประเมินระดับความส้าคัญของแต่
ละเสาที่มีต่อสังคมของคุณ

ในส่วนนีเราจะทบทวนคุณลักษณะทั่วไปของเสาสนับสนุนค้าจุนรูปแบบต่าง ๆ

