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สันติวิธีของพันธมิตรฯ กับ 3 คําถามที่นักสันตวิิธีตองตอบ 
 

ชาญชัย ชัยสขุโกศล 
อาจารยประจําหลักสูตรสันติภาพและสันติวธิีศึกษา 
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวธิี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
คําถามที่1 : เราสามารถเรียกการประทวงหรือขบวนการเคลื่อนไหวของพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวาเปนสันติวิธีไดหรือไม? 
คําถามที่ 2 : เราจะวางทาทีอยางไรหากขบวนการเคลื่อนไหวโดยใชสันติวิธี ที่มีหนวย

พรอมใชความรุนแรงเปนสวนหนึ่งอยูดวย หรือเปนขบวนการที่บางครั้งใชสันติวิธี บางคราวใช
ความรุนแรง? 

คําถามที่ 3 : เราจะมีทาทีอยางไรกับขบวนการเคลื่อนไหวที่มิไดใชความรุนแรงทาง
กายภาพ แตใชความรุนแรงแบบอื่น เชน ความรุนแรงทางคําพูด เปนตน? 

จากเหตุการณบานเมืองน้ีในชวงที่ผานมา 2-3 ป โดยเฉพาะเหตุการณเม่ือเชาวันที่ 26 สิงหาคม 
เหตุการณการปะทะกันระหวางพันธมิตรฯกับกลุมนปก. เม่ือคืนวันที่ 1 ตอ 2 กันยายน และเหตุการณ
สลดลาสุดเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2551 คําถามขางตนเปนคําถามที่ผูที่สนใจสันติวิธีจําเปนตองชวยกันคิด
และรวมกันถกเถียงทําความเขาใจ เพราะตอไป สังคมไทยคงตองเผชิญคําถามทํานองนี้อีกมาก  
บทความนี้เขียนขึ้นเพ่ือชวนคุยในประเด็นดังกลาว 
 

***************************** หน่ึง ****************************** 
 
กอนจะคุยกันตอไปเพ่ือตอบคําถาม 3 ขอขางตน มีพ้ืนฐานทฤษฎีสันติวิธีที่ตองทําความเขาใจกนั

กอน คือ “สันติวิธี” เปนคําซึ่งรวบรวมการเผชิญหนากับความขัดแยงหลายรูปแบบ แนวคิดของขบวนการ
สันติวิธีก็มีหลายชนิด (ดังที่ อ.ชัยวัฒน สถาอานันท เคยกลาวไวแลว) แตจุดยืนของผูใชสันติวิธีน้ัน อาจ
แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ  

(1) สันติวิธีบนฐานหลักการ (principled nonviolence) ผูใชสันติวิธีประเภทนี้จะยึดม่ันอยูบน
ฐานของหลักศีลธรรม มนุษยธรรม หรือความเชื่อทางศาสนาวา การกระทําความรุนแรงทุกชนิดเปนสิ่ง
ตองหาม เพราะเราทุกคนคือมนุษยเหมือนๆกัน ดังน้ัน จะไมมีคําพูดแหงความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียด
หยาม ออกมาจากผูใชสันติวิธีประเภทนี้ ตัวอยางอมตะของผูใชสันติวิธีประเภทนี้คือ มหาตมะคานธี น่ี
เปนเหตุใหเมื่อคนพูดถึงสันติวิธี ก็มักจะถึงวาเปนอยางเดียวกับแนวคิดอหิงสาของเขา 

(2) สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม (pragmatist nonviolence) ผูใชสันติวิธีประเภทนี้ ในใจของตน
อาจไมมีความเชื่อใดๆเลยวาการใชความรุนแรงเปนสิ่งผิด และไมเชื่ออะไรในเรื่องความดีงามของมนุษย
เลยก็เปนได แตที่ตนไมใชความรุนแรงในการเผชิญหนากับความขัดแยง ก็ดวยเหตุผลดานประสิทธิภาพ
เทานั้น กลาวคือ เห็นวาการใชสันติวิธีในการเผชิญความขัดแยงน้ัน มีประสิทธิภาพมากกวาการใชความ
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รุนแรง เพราะเม่ือใดก็ตามที่เริ่มใชความรุนแรง เม่ือน้ันความชอบธรรมของขบวนการสันติวิธีก็จะหด
หายไปทันที   

นักคิดคนสําคัญของสันติวิธีแนวปฏิบัตินิยม คือ ยีน ชารป ซ่ึงหนังสือของเขาเคยแปลเปน
ภาษาไทยไวแลวตั้งแตป 2529 ชื่อ “อํานาจและยุทธวิธีไรความรุนแรง”  และเขาไดรวบรวมวิธีการของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรงทั่วโลกไวไดถึง 198 วิธี   

อันที่จริงแลว ชารปเรียกสันติวิธีประเภทนี้วา “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” (nonviolent action) 
ซ่ึงย้ําอีกครั้งวา เปนคนละอยางกับ “อหิงสา” ของคานธี เพราะผูใชอหิงสานั้น จะตองมีความหนักแนน
และความรักในจิตใจอยางมาก ถึงขนาดสามารถรักไดแมศัตรู และสามารถยอมสละตนเพื่อรับความทุกข
จากการทํารายของอีกฝายได โดยไมยอมใหตนเปนผูกระทําความรุนแรงตอฝายตรงขาม ทั้งน้ีดวยหวังวา
ความเจ็บปวดของตนจะชวยปลุกความเปนมนุษยของผูใชความรุนแรงได และหาทางออกจากความ
ขัดแยงไดอยางสรางสรรครวมกัน 

ควรกลาวไวเล็กนอยวาการเรียกสันติวิธีประเภทที่สองนี้วา “สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม” น้ัน ไมได
เปนเพราะมีขอรังเกียจเร่ืองการเลือกปฏิบัติหรือเรื่องอ่ืนๆแตอยางใด แตเรียกเพราะสันติวิธีชนิดนี้ตั้งอยู
บนฐานที่วาตองปฏิบัติการไดจริง คาดการณได และเห็นผล ผูใชจึงจะตัดสินใจใชมัน  ขอดีของสันติวิธี
เชิงปฏิบัตินิยมหรือปฏิบัติการไรความรุนแรง คือ การไมมีความรุนแรงทางกายภาพเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ สําหรับการเมืองไทยที่ผานความรุนแรงนองเลือดมามากมายนั้น ตรรกะเรื่อง
ประสิทธิภาพของ “สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม” หรือ “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” น้ัน ปจจุบันไมไดกํากับ
ขบวนการสันติวิธีเพียงฝายเดียว แตใครก็ตามที่ขึ้นมาเปนรัฐบาล ก็ตองระวังทาที ไมยอมใหตนเพลี่ยง
พล้ําพลาดทาไปใชความรุนแรง แลวในที่สุด ก็จะสูญเสียความชอบธรรมในการบริหารประเทศไปไดงายๆ
เหมือนในอดีต   

บนฐานของสันติวิธี 2 ประเภทดังกลาวขางตน คําถามขอแรก จึงสามารถตอบไดวา 
ขบวนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ผานมานั้น อาจเรียกไดวาเปน 
“สันติวิธี” ดังที่แกนนําพันธมิตรฯประกาศมาตั้งแตแรก แตเปน “สันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม” หรือถา
ใหชัดเจน ตองเรียกวาเปน “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” เพราะสันติวิธีของพันธมิตรฯวางอยูบน
จุดยืนดานประสิทธิภาพและการคาดการณผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากปฏิบัติการแตละครั้ง (ดังที่มีการ
วิเคราะหกันอยางลนหลามเกี่ยวกับการเมืองเร่ืองอํานาจ ขุมกําลัง ยุทธศาสตรและยุทธวิธี ในชวงที่ผาน
มา) และเพราะสันติวิธีของพันธมิตรฯไมไดมีทวงทํานองและถอยคําแหงการที่สามารถรักไดแมศัตรูหรือ
การยอมเปนผูรับความทุกขทนเองแตอยางใด 

 
***************************** สอง ****************************** 

 
คําถามที่สอง คือ ถาปฏิบัติการที่ผานมาของพันธมิตรฯเปน “ปฏิบัติการไรความรุนแรง” จริง 

แลวเราจะมีทาทีอยางไรกับการบุกเอ็นบีทีเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม เหตุการณปะทะกันในคืนวันที่ 1 ตอ 2 
กันยายน จนผูรวมชุมนุมกับกลุม นปก. เสียชีวิตไปหนึ่งคน และเหตุการณสลายการชุมนุมหนารัฐสภา
เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม ที่ตามมาดวยการโตตอบจากฝายผูชุมนุม ทั้งการใชปลายแหลมดามธงแทงตํารวจ
และการขับรถทับตํารวจ?  
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คําตอบหน่ึงอาจมาจากเจาของทฤษฎีอยางยีน ชารป โดยพิจารณาเรื่องพลวัตของปฏิบัติการไร
ความรุนแรง (ทั้งนี้ อาจฟงดูเหมือนเลือดเย็นไรศีลธรรมเล็กนอย แตน่ันก็เพราะเรากําลังวิเคราะหกันบน
ตรรกะเรื่องประสิทธิภาพของสันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยม มิไดอยูจุดยืนทางศีลธรรมของสันติวิธีบนฐาน
หลักการ)   

ชารปตระหนักอยูเสมอวา ในสถานการณจริงนั้น เปนไปไดอยางมากที่ผูใชปฏิบัติการไรความ
รุนแรงจะตองเผชิญกับมาตรการนานาชนิดทั้งการกดดันทางจิตวิทยา การปลอยขาวลือ การทําให
ขบวนการแตกกันเอง การดิสเครดิต การใชมือที่สาม รวมทั้งการใชกําลังทหารตํารวจเขากดปราบ 
นอกจากนี้ อาจมีผูรวมชุมนุมบางสวนที่อยากจะหันไปใชความรุนแรงโตตอบ หรือ (สําหรับผมเอง น้ีรวม
ไปถึง) กระทั่งชิงลงมือกอนก็เปนได  

แตชารปเตือนวาผูใชปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองยึดม่ันรักษา “วินัยไร
ความรุนแรง” เอาไวใหได แมจะเผชิญกับการกระทําอันโหดรายเพียงใดก็ตาม เพราะถาขบวนการฯ
สามารถรักษาวินัยไรความรุนแรงไวได ไมใชความรุนแรงตอบโตแลว ผลจากการกระทําความรุนแรงนั้นก็
จะยอนกลับไปทํารายตัวผูกระทําเอง ทําใหผูกระทําความรุนแรงสูญเสียความชอบธรรมอยางรวดเร็ว และ
ฝายผูใชปฏิบัติการไรความรุนแรงก็จะไดรับความชอบธรรมและความเห็นใจเพ่ิมขึ้นสูง แตหากขบวนการ
ฯหันไปใชความรุนแรงตอบโตแลว ผลสุดทาย ความรุนแรงนั้นจะยอนกลับมาบั่นทอนอํานาจและ
ความชอบธรรมของฝายขบวนการสันติวิธีเองดวยเชนกัน   

ความชอบธรรมที่ลดลงของพันธมิตรฯที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณตางๆดังกลาว เปนประจักษพยาน
ชัดเจนของกระบวนการดังกลาวนี้ 

อยางไรก็ตาม นัยยะในคําเตือนนี้ของชารป คือ เปนไปไดเหมือนกันที่ขบวนการซึ่งแตเดิมตั้งใจ
จะใชสันติวิธี แลวหันมาใชความรุนแรง  น้ีจึงมาสูคําถามขางตนวา เมื่อเกิดเหตุการณเชนน้ีแลว เราจะ
ทําอยางไรกับขบวนการนั้น?  คําตอบประการหนึ่ง คือ เราจําเปนตองชวยกันสนับสนุนให
กําลังใจ ตักเตือน เรียกรอง กดดัน หรือกระทั่งประณาม (ทั้งน้ีแลวแตจุดยืนและความสัมพันธ
ของแตละคนตอขบวนการฯ) ใหขบวนการนั้นกลับเขามาสูแนวทางของปฏิบัติการไรความ
รุนแรง ซึ่งเชื่อวามีประสิทธิภาพมากกวา   

ชวงที่ผานมา หลายๆฝายในสังคมไทยก็ไดออกมากระทําการทํานองนี้ตอพันธมิตรฯแลวเชนกัน  
และนี่คือสวนหนึ่งของน้ํายาสันติวิธีของสังคมไทยที่ทุกฝาย ทั้งอาจโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ไดพยายาม
อยางยิ่งในการชวยกันกํากับใหความขัดแยงที่รอนแรงน้ัน ใหอยางนอยที่สุดตองไมมีความรุนแรงทาง
กายภาพ 

 
***************************** สาม ****************************** 

 
กอนถึงคําถามที่สาม มีคําถามแทรกประการหนึ่ง คือ แลวเราจะมีทาทีอยางไรหากขบวนการ

เคลื่อนไหวไรความรุนแรงน้ัน ไมลงมือเปนผูใชความรุนแรง แตวางเงื่อนไขใหตกเปนเหยื่อการ
ใชความรุนแรงจากอีกฝายหนึ่ง?  ประเด็นนี้ เปนเรื่องออนไหว จําเปนตองพิจารณาอยางระมัดระวัง 

ประการแรกสุดที่ตองย้ําไวกอน คือ กรณีเชนนี้แตกตางจากกรณีการรณรงคภาษีเกลืออันโดงดัง
ของคานธี ที่ประกาศจะพาผูรวมชุมนุมบุกยึดโรงผลิตเกลือ ทั้งที่รูวาจะตองถูกตํารวจทํารายรุนแรง และ
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ตํารวจทําเชนน้ันจริงๆ  ที่วาแตกตางกันเพราะ ขบวนการของคานธีเปนขบวนการอหิงสา กลาวคือ 
ผูเขารวมชุมนุมครั้งน้ันรูแนชัดวาจะตองถูกทําราย แตก็มีการเตรียมตัวกันมาอยางดี มีการจัดรูปขบวน
แถวหนากระดาน คอยๆเดินทีละกาวเขาหาตํารวจที่ยืนเฝาประตูโรงผลิตเกลือ เพ่ือใหตีโดยไมปดปอง
ใดๆ และเตรียมตัวกันดีถึงขนาดมีหนวยแบกหามผูที่ถูกตีลมลงออกไปใหหนวยปฐมพยาบาลรักษา และ
ใหผูรวมชุมนุมแถวถัดไปเดินเขาหาตํารวจตอได ดวยจิตใจที่ผานการฝกฝนมาอยางหนัก วาไมโกรธ 
เกลียด หรือกลัวตํารวจ แตตองการจะยึดโรงผลิตเกลือใหไดเทานั้น 

สวนกรณีของขบวนการเคลื่อนไหวไรความรุนแรงนั้น แตกตางกัน ดังที่กลาวไวแลววาไมได
ตั้งอยูบนฐานศีลธรรมหรือความรักแบบขบวนการอหิงสาของคานธี แตอยูบนหลักเรื่องประสิทธิภาพของ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง ที่เหนือกวาวิธีการใชความรุนแรง   

สําหรับคําตอบตอคําถามขางตนนั้น แยกตอบไดเปน 2 กรณี กรณีแรก คือ กรณีที่มีความตั้งใจ
ใหฝายตนถูกกระทําความรุนแรง (ซ่ึงผมไดแตหวังไววาคงไมเปนเชนนั้น) กรณีน้ี ชารปก็กลาวย้ําไวใน
หัวขอพลวัตของปฏิบัติการไรความรุนแรงเชนกัน วา “นักปฏิบัติการไรความรุนแรงไมควรยั่วยุให
เกิดการกระทําอันปาเถื่อน...[แตควร] เลือกปฏิบัติการที่จะบรรเทาลดทอนขอบเขตและความ
เขมขนของการปราบปราม โดยไมทําใหการแข็งขอของฝายตนออนแอลง” (ชารป, 2529: 203)  
ชารปใชคําวา “ไมควร” แตอันที่จริง แตอันที่จริง ผมเห็นวาตองกลาววา ขบวนการฯ “ตองไม” ยั่วยุให
เกิดการกระทําอันปาเถื่อนตอฝายตน มากกวา 

กรณีที่สอง คือ กรณีที่ขบวนการฯอาจจําเปนตองพาผูรวมชุมนุมเขาไปอยูในภาวะลอแหลม
อันตรายสุมเสี่ยงตอการถูกทํารายมากขึ้น ดวยเหตุผลในการกระตุนเราหรือปลุกใจใหมีผูเขารวมมากขึ้น
หรือไดรับความเห็นใจมากขึ้น ถาเปนเชนน้ันจริง ก็จําเปนตองยอนกลับมาพิจารณากันถึงวิธีการที่
ผานมาของขบวนการฯ วา มีขอผิดพลาดอะไรหรือไมที่ทําใหการเคลื่อนไหวที่ผานไมเกิด
ประสิทธิผล จนตองพาผูรวมชุมนุมเขาไปอยูในภาวะสุมเสี่ยงมากขึ้นเชนน้ี? ตัวอยางเชน อาจ
ประณามกลุมอ่ืนๆที่ไมเห็นดวยกับขบวนการฯมากเกินไปหรือไม กลายเปนสลายพลังกลุมตอตานรัฐบาล
ดวยกันเอง  ทั้งน้ีเพราะปฏิบัติการไรความรุนแรงนั้น จะโคนรัฐบาลได ก็ตอเม่ือสังคมทั้งสังคมรวมกัน
อยางลนหลามในการเพิกถอนการใหความรวมมือตอรัฐบาลหรือหยุดงานทุกชนิดทุกภาคสวนอยางพรอม
เพรียงกัน เม่ือน้ัน รัฐบาลก็ไมอาจบริหารประเทศตอไปได และจําตองลงจากอํานาจเพียงสถานเดียว 

 
***************************** สี่ ****************************** 

 
สําหรับคําถามสุดทายเรื่องความรุนแรงทางคําพูดนั้น ชารปไมไดกลาวถึงไวตรงๆแตอยางใด แต

หากวิเคราะหดวยฐานตรรกะเรื่องประสิทธิภาพตามหลักยึดของปฏิบัติการไรความรุนแรงไปใหสุดทาง
แลว จะทําใหเราเห็นอะไรบางอยางที่นาสนใจมากขึ้น  

คําถามคือ นอกเหนือจากเหตุผลดานบุคลิกสวนตัวของผูนําขบวนการฯแลว เหตุใดขบวนการ
ปฏิบัติการไรความรุนแรง จึงยังคงใชถอยคําแหงความรุนแรง ความโกรธแคน และความเกลียด
ชังได ทั้งที่รูกันอยูวาจะทําใหประสิทธิภาพและความชอบธรรมในปฏิบัติการของตนอาจลดลง 
เพราะหลายคนอาจไมเห็นดวยและไมเขารวม? 
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คําตอบนาจะอยูในวัฒนธรรมและวิธีคิดของสังคมไทย กลาวคือ เพราะผูนําของขบวนการฯนั้น 
นาจะคิดคํานวณแลววา ดวยการใชถอยคําที่กาวราวรุนแรงบนฐานของการอางอิงอุดมการณบางชนิด 
(เชน ชาติ ศาสน กษัตริย เปนตน) เพ่ือโจมตี หรือลดทอนคุณคาความเปนมนุษยของฝายตรงขามลงนั้น 
จะสามารถกระตุนเราใหมีจํานวนกลุมผูเขารวมกับขบวนการฯไดมากกวาจํานวนกลุมผูไมเห็นดวยและไม
เขารวม (ซ่ึงจํานวนหนึ่งนาจะยึดม่ันในสันติวิธีบนฐานหลักการ และกังขาตอสันติวิธีเชิงปฏิบัตินิยมของ
ขบวนการฯ) โดยเฉพาะเมื่อกลุมที่ไมเห็นดวยมีสัดสวนเพียงนอยนิดเม่ือเทียบกับกลุมคนที่เห็นดวย   

กลาวอีกนัยหนึ่ง เหตุที่ความรุนแรงทางคําพูดหรือถอยคําแหงความเกลียดชังสามารถดํารงอยูได
ในขบวนการปฏิบัติการไรความรุนแรง ก็เพราะผูคนจํานวนมาก (ซ่ึงสวนใหญคือผูเขารวมขบวนการฯ) 
น้ันรูสึกยอมรับได รูสึกเปนเรื่องถูกตองแลว กระทั่งบางครั้งยังสนับสนุนอยางแข็งขันอีกดวยที่จะตองยึด
ม่ันในสิ่งหวงแหนเปนที่เคารพบูชาอันสูงสุดของไทยเอาไว แมบางครั้งอาจจะตองทําลายชีวิตของอีกฝาย
หน่ึงลงไปก็ตาม 

นอกจากนี้ ความรูสึกยึดม่ันเทิดทูนในอุดมการณดังกลาว รวมทั้งอารมณของผูรวมชุมนุมในบาง
สถานการณ (ตัวอยางเชนหลังจากถูกทําราย หรือสลายชุมนุมน้ัน) ในทางกลับกัน ก็ดูเหมือนจะไม
อนุญาต หรือไมมีที่ทางใหแกนนําสามารถกลาวถอยคําแหงความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ตอฝายตรงขาม
ไดเชนกัน 

ในแงน้ี สําหรับผูที่ยึดมั่นสันติวิธีบนฐานหลักการแลว สิ่งที่จะตองตอสูดวยจึงไมใชเพียง
เร่ืองการใชถอยคํารุนแรงของผูนําขบวนการฯเทาน้ัน แตเปนอารมณของสังคมและความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรมที่แฝงฝงอยูในสังคมไทย ซึ่งยอมอนุญาตใหมีคําพูดหรือทาทีแหงความเกลียดชัง
และการลดทอนความเปนมนุษยของคนอ่ืน เกิดข้ึนและกลาวซ้ําๆอยูอยางเปดเผยและเต็ม
ภาคภูมิไดในพื้นที่ทางการเมืองของสังคมไทย 

 
*********************************************************** 
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