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ผูนําการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัตก
ิ ารไรความรุนแรงเปนวิธีการที่สามัญชนใชในการตอสูเพื่อสิทธิ เสรีภาพ
และความเปนธรรมของตนเอง วิธีการเชนนี้มักถูกนําไปเกี่ยวโยงกับสันติวธ
ิ ีเชิงจริยธรรมหรือศีลธรรม
แตผมจะขอพิจารณาในบทความนีว
้ ามันคือปรากฏการณที่มีลักษณะแตกตาง
แยกกับฐานค้าํ ทางจริยธรรมหรือศีลธรรมตาง ๆ
เพื่อขยับขยายความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของวิธีการดังกลาวในฐานะวิธีปฏิบัตท
ิ ี่ใชเพื่อชวงชิงตอสูใ
นความขัดแยง
ปฏิบัตก
ิ ารไรความรุนแรงวางอยูบนฐานความเขาใจวาอํานาจในสังคมถึงทีส
่ ุดแลวมาจากความยินยอมแ
ละเชื่อฟงของประชาชน ตรงกันขาม
คนสวนใหญในปจจุบันกลับเชื่อวาอํานาจในสังคมโดยธรรมชาติแลวมาจากใครก็ตามที่เปนแหลงกระจุก
ตัวของความมั่งคั่งและมีความสามารถในการใชความรุนแรงมากที่สุด
แตก็เชนเดียวกับทีเ่ ศรษฐกิจเปนเพียงระบบยอยสวนหนึ่งของระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตทั้งหมด–
และดังนัน
้ ที่สุดแลวจึงอยูภ
 ายใตกฎของระบบนิเวศชีวต
ิ ทั้งหมดดวย–
ที่จริงแลวระบบอํานาจซึ่งดูเหมือนจะวางอยูบนฐานของความรุนแรงและเงินตราก็เปนเพียงระบบยอยของ
แบบแผนพฤติกรรมและความเชื่อฟงของประชาชนหลายพันหรือหลายลานรูปแบบที่มีขอบเขตขยายกวา
งออกไป ถาประชาชนเหลานี้แปรพักตร หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเชื่อฟง
สมดุลอํานาจในสังคมและโลกใบนี้ก็จะเปลี่ยนไปดวย พูดอยางงาย ๆ ก็คือ หากประชาชนไมยินยอม
ผูปกครองหรือบรรษัทธุรกิจยอมไมสามารถปกครองได
ดังนั้น
ปฏิบัตก
ิ ารไรความรุนแรงจึงใชอํานาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดวยการทําใหประชาชนแปรพักตร
และปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมและความเชื่อฟงในระดับกลุม
ปรากฏการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
อยางเชนที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในชวงการตอสูเพือ
่ อิสรภาพของอินเดีย
ขบวนการเพื่อสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกา การตอสูเรียกรองของขบวนการแรงงานหลากหลายแหง
(เชน ขบวนการสหพันธแรงงานฟารมในชวงกลางทศวรรษ 1960)
และการรวงหลนจากอํานาจของเฟอรดินาน มารกอส (1986) ออกุสโต ปโนเชต (1988)
ระบอบเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต (ทศวรรษที่ 1980 และ 90) สโลโบดัน มิโลเชวิก (2000)
และระบอบอํานาจนิยมในยูเครน (2004) หรือความเปลี่ยนแปลงก็อาจเกิดขึน
้ อยางแยบยลกวา เชน
เมื่อประชาชนเลือกจับจายใชสอยในรานของชําทองถิ่น คว่ําบาตรสินคา
หรือทํางานเพือ
่ พัฒนาสถาบันและเศรษฐกิจทางเลือกขึ้นมา
ไมวาวิธก
ี ารและสิ่งทีแ
่ สดงออกมาจะหลากหลายเพียงใดก็ตาม
แตปฏิบัตก
ิ ารไรความรุนแรงทั้งหมดสามารถจัดกลุมไดแบงเปน 3 ประเภทดวยกัน ไดแก การกระทําการ

(acts of commission) กลาวคือ ประชาชนทําสิ่งที่ไมไดถก
ู คาดหวังใหทํา ควรทํา หรือไดรับอนุญาตใหทาํ
การไมกระทําการ (acts of omission) กลาวคือ ประชาชนไมทําสิ่งทีถ
่ ูกคาดหวังใหทาํ ควรทํา
หรือจําเปนตองทํา และการผสมผสานกันของกระทําการและการไมกระทําการ
เพื่อกระตุน
 ใหประชาชนเปลีย
่ นแปลงความเชื่อฟงและแบบแผนพฤติกรรม
การทําความเขาใจวาเพราะเหตุใดประชาชนจึงยินยอมเชื่อฟงหรือปฏิบต
ั ิพฤติกรรมอยางที่เปนอยูแ
 ตแรก
ถือเปนเรื่องสําคัญ เหตุผลอาจตางกันไปในแตละสังคม
แตสาเหตุสองประการที่พบมากทีส
่ ุดเวลาทีผ
่ มทํางานรวมกับนักกิจกรรมและผูจด
ั ตั้งขบวนการทัว
่ โลกก็คือ
ประชาชนรูสก
ึ วาไมมีวิถีปฏิบัติรูปแบบอืน
่
และไมมีความมั่นใจวาการลงมือทําของตนเองจะสรางความเปลี่ยนแปลงได
ประชาชนจํานวนมากลืมไปแลววาพวกเขาเปนผูถือครองอํานาจตัวจริงในสังคม
แนนอนวาระบบการศึกษา บรรษัทธุรกิจ รัฐบาล
และสือ
่ ลวนสงเสริมเรื่องเลาวาอํานาจอยูกับปจเจกไมกี่หยิบมือที่อาศัยอยูในอาคารทําการของรัฐบาลและ
สํานักงานใหญของบรรษัทธุรกิจ โดยเงินตราและกระบอกปน (ซึ่งคนเหลานีผ
้ ูกขาดอยู)
เปนแหลงที่มาสูงสุดของอํานาจ เรื่องเลาเชนนี้สอดคลองกับเปาหมายของคนเหลานีเ้ ชนกัน อยางไรก็ตาม
ขบวนการสันติวธ
ิ ีที่ประสบความสําเร็จตลอดประวัติศาสตรที่ผา นมาไดปลุกประชาชนใหตื่นขึน
้ และตระห
นักถึงขอเท็จจริงวาพวกเขามีอํานาจกวากองทัพและเงินตราอยูมากนักเมื่อจัดตั้งขบวนการภายใตวิสัยทัศ
นรวมกันและขับเคลื่อนอยางมียุทธศาสตรผานปฏิบต
ั ิการในระดับกลุม
ขบวนการรากหญารวมสมัยในปจจุบันทีต
่ องการสรางพลังเปลี่ยนแปลงตองตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วา นี้
และทําใหการย้าํ เตือนประชาชนวาพวกเขามีพลังอํานาจเปนศูนยกลางโวหารของขบวนการ
พูดใหไกลไปอีกขั้นหนึ่ง
ขบวนการที่ประสบความสําเร็จไมเพียงแตบอกกับประชาชนวาพวกเขามีพลังอํานาจเทานั้น
แตยังแสดงอํานาจของประชาชนดวยการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและทําไดจริง
แลวบันทึกและปาวประกาศชัยชนะของประชาชนตอสาธารณชนดวย
ชัยชนะโดยตัวมันเองแลวอาจอยูในระดับที่จํากัด
แตผลกระทบตอการระดมประชาชนอาจอยูในระดับมหาศาล ตัวอยางเชน
ขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริการวบรวมสรรพกําลังพุงเปาไปทีก
่ ารยกเลิกระบบการแบงแยกสีผิ
วในรถบัสของเมืองมอนทโกเมอรี่ รัฐอลาบามาในชวง ค.ศ. 1955-56
และการยกเลิกระบบการแบงแยกสีผิวในรานเคานเตอรอาหารกลางวันของเมืองแนชวิลลใน ค.ศ. 1960
ขบวนการเรียกรองเอกราชของอินเดียพุงเปาความพยายามไปที่การเรียกรองสัมปทานจากอังกฤษตาม
พ.ร.บ. เกลือ และกฎหมายอืน
่ ๆ ใน ค.ศ. 1930-1931 เมื่อทําสําเร็จแลว
เปาหมายเหลานี้ก็ยังดูเล็กเมือ
่ เปรียบเทียบกับภารกิจระดับชางอยางการโคนลมระบอบแบงแยกสีผิวในตอ
นใตทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาหรือการไดมาซึ่งเอกราชของอินเดีย
แตผลกระทบทีแ
่ ทจริงคือแรงกระตุน
 ตอขบวนการเอง

ชัยชนะเหลานีแ
้ สดงใหประชาชนเห็นวาสิ่งที่พวกเขาทํามีความสําคัญและสามารถสรางความเปลี่ยนแปล
งได สงผลใหแรงสนับสนุนและการระดมประชาชนมีเพิ่มมากขึน
้
และผลักดันใหขบวนการเหลานี้สูเวทีระดับชาติและเวทีระหวางประเทศ

เปาหมายเหลานี้สําเร็จไดไมใชเพียงเพราะขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือขบวนการเรียกร
องเอกราชของอินเดียนัน
้ ยึดมั่นในหลักการอันชอบธรรม แตเปนเพราะการทํางานหนัก ความสรางสรรค
และการวิเคราะหการเมืองอยางมีทักษะ
ขอนี้เปนความจริงสําหรับปฏิบัติการไรความรุนแรงที่สาํ เร็จทุกรูปแบบ อยางไรก็ตาม
หลายคนกลับเพิกเฉยตอขอเท็จจริงนี้
และคิดตอแทนวาปฏิบต
ั ิการไรความรุนแรงสวนใหญมีแตการประทวงในที่สาธารณะ
การแสดงความเกรี้ยวกราด และการประนามในทางศีลธรรม
หรือไมก็คิดเอาวาความสําเร็จของปฏิบต
ั ิการไรความรุนแรงขึ้นอยูกับผูนําที่มีบารมีหรืออํานาจเวทมนตร
บางอยาง ซึ่งไมเปนความจริงเลย
และผูท
 ี่ใชปฏิบต
ั ิการไรความรุนแรงก็ไมจําเปนตองสมาทานอุดมการณสันตินิยมหรือสันติวิธีเชิงจริยธรร
มดวย สิ่งที่จําเปนตองมีคือวิสัยทัศนทเี่ ปดรับและหลอมรวมประชาชนเขาดวยกัน
การวางแผนยุทธศาสตรที่ดี การสือ
่ สารกับสาธารณชนอยางมีประสิทธิภาพ
และการคนหาวิธีการทีเ่ หมาะสมตอสถานการณ สูตรสําเร็จที่ใชไดสําหรับทุกกรณีนน
ั้ ไมมี
ปฏิบัตก
ิ ารไรความรุนเเรงเปนเรื่องจําเพาะของแตละพืน
้ ที่
แมหลักการของปฏิบต
ั ิการไรความรุนแรงจะเปนสากลสําหรับทุกการตอสู เชน
หลักการวาอํานาจวางอยูบนฐานของความยินยอมและเชือ
่ ฟง
แตการประยุกตใชปฏิบัตก
ิ ารไรความรุนแรงขึน
้ อยูกบ
ั บริบทและลักษณะเฉพาะของสังคมที่ถูกหยิบยกขึ้น
มา ไมวามันจะแสดงออกมาในรูปของปฏิบัตก
ิ ารสาธารณะที่โจงแจง
หรือในรูปของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางแยบยล หรือทั้งสองอยาง
(ขบวนการสวนใหญจะมีกลยุทธหลากหลายที่ออกแบบมาใหประชาชนใชเพื่อเขามามีสวนรวมในระดับต
าง ๆ)
ก็ลวนแตเปนวิธีทป
ี่ ระชาชนใชหรือสรางพื้นที่ทางการเมืองในสังคมเพื่อกดดันใหฝายตรงขามที่ตั้งมั่นอยู
ยอมผอนปรน
โชคดีที่มีงานความคิด งานวิจัย การสื่อสารเกิดขึน
้ มาก
เกี่ยวกับวิธีทป
ี่ ระชาชนเคยใชมาแลวในอดีตและสามารถใชไดในปจจุบันเพื่อสรางผลลัพธที่ดเี ยี่ยมดวยป
ฏิบัติการไรความรุนแรง
ความตองการองคความรูในดานนีก
้ ําลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุมผูที่รับรูถึงพลังอํานาจและศักยภาพของปฏิบต
ั ิก
ารไรความรุนแรง คุณจะอานไมเจอเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ คุณจะไมพบนักการเมืองพูดถึงเรื่องนี้มากนัก

แตถาคุณพูดคุยกับผูจัดตั้งขบวนการรากหญาและสมาชิกประชาสังคมทั่วโลก พวกเขาจะบอกคุณ
คนเหลานี้ตระหนักวาประชาชนในสังคมคือผูนาํ ความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางส
ามารถกอใหเกิดขึ้นไดจากลางขึ้นบน พวกเขาไมรอคอยใหอัศวินมาขาวมาเปนผูนํา
เพราะพวกเขาเขาใจดีกวาผูน
 ํารัฐบาลและผูนาํ บรรษัทธุรกิจสวนใหญจะไมริเริ่มทําสิง่ ที่ถูกตองถาประชา
ชนของคนเหลานีย
้ ังไมเขามามีสวนรวม และยังไมรูจักวิธก
ี ารที่จะทําใหคนเหลานี้ออกมารับผิดชอบ
ดังนั้น ประชาชนทั่วโลกจึงหันมาใหความสนใจปฏิบต
ั ิการไรความรุนแรง
(ที่อาจใชรว
 มกับการลงคะแนนเสียง ระบบกฎหมาย หรือวิธีการเชิงขนบอืน
่ ๆ
ที่ใชสรางความเปลี่ยนแปลง) ในฐานะวิธีปฏิบัตท
ิ ี่เสริมพลังอํานาจของชุมชน
เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความยุตธ
ิ รรม ความโปรงใส สิทธิชนกลุมนอย สิทธิคนพืน
้ ถิ่น
สิทธิสตรี และการคุมครองสิง่ แวดลอม ไมวาจะใชปฏิบัตก
ิ ารไรความรุนแรงไปเพื่อเปาหมายอะไร
เงื่อนไขเบือ
้ งตนที่ตองมีกอนลวนเหมือนกัน
คือการตีกรอบแนวคิดความเขาใจของประชาชนที่มีตออํานาจเสียใหม การแบงปนเผยแพรความรูท
 ี่วา นี้
และการทําใหประชาชนตืน
่ รูเกี่ยวกับอํานาจของตนเอง
เปนภารกิจที่จาํ เปนสําหรับการเปลี่ยนแปลงเสนทางของมนุษยชาติ

