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1. นําเรื่อง 

ในบรรดางานเขียนทั่วโลกดานสันติภาพศึกษา การวิจัยสันติภาพ หรือสันติวิธีนั้น แทบจะไมมีเลยที่จะ
เปนงานศึกษาสันติวิธีจากมุมดานเทคโนโลยี2  สวนใหญจะเปนงานศึกษาจากมุมสาขาสังคมวิทยา จิตวิทยา 
ปรัชญา ฯลฯ รวมทั้งวิทยาศาสตร แตสาขาหลังสุดนี้ก็เปนสาขาชีววิทยาเสียสวนมาก  อาจกลาวไดวาหนังสือ 
Technology for Nonviolent Struggle แทบจะเปนเพียงเลมเดียวที่ศึกษาสันติวิธีในมุมมองดังกลาว   

นอกจากเนื้อหาที่แหวกแนวโดยเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีกับสันติวิธีแลว ความเชื่อมโยงในแง
วิทยาศาสตรกับสังคมก็เปนเรื่องหนึ่งที่นาสนใจในงานเขียนชิ้นนี้ ตัวผูเขียนเองเปนอาจารยสอนในหลักสูตร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กับสังคม ศาสตรสาขาใหมที่มีขึ้นทางตะวันตกมานานกวา 30 ปแลว วาดวยการศึกษา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขาวิชา ชื่อ “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กับสังคม” นี้เปนชื่อเรียกแบบ
อเมริกัน ทางยุโรปจะเรียกวา “วิทยาศาสตรศึกษา” หรือ “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา”   พื้นความรูทาง
วิทยาศาสตรของตัวผูเขียนก็ไดรับการฝกฝนมาอยางดีดานฟสิกสทฤษฎี  ทั้งยังก็มีประสบการณเขารวมและเปน
ผูนํากิจกรรมทางสังคมและการรณรงคเพื่อสันติภาพทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการจํานวนมากยิ่งชวยทําให
งานชิ้นนี้นาสนใจมากขึ้นไปอีก  

หนังสือจํานวนเกือบ 100 หนากระดาษ A4 ที่ใหดาวนโหลดไดเลมนี้ มาจากงานวิจัยในชวงป 1993-
1995 ของไบรอัน มารติน และแมรี คอวท ทั้งสองพยายามหาคําตอบวาจะทําใหเทคโนโลยีสนับสนุนปฏิบัติการ
ไรความรุนแรงไดอยางไร  ความนาสนใจอีกประการของหนังสือเลมนี้ คือ ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนวิจัย
ระดับชาติของออสเตรเลีย คือ สภาวิจัยแหงชาติออสเตรเลีย นี้ยิ่งแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนขององคกรระดับชาติ
ของออสเตรเลียวาใหความสําคัญกับทั้งเรื่องการศึกษาขามสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กับสังคม และ
เรื่องความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีกับสันติวิธีเพียงใด 

 
2. เอื้อใหคนควบคุมชีวิตตนได & กระจายอํานาจ = เทคโนโลยีเพื่อสันติวิธี 

มารติน เปดฉากดวยวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีกับสังคมของ Aldous Huxley ผูซึ่งโดงดังจากการเขียน
นิยายวิทยาศาสตรเรื่อง “Brave New World” เมื่อป 1932  ในงานเรื่อง “Science, Liberty and Peace” ที่ตีพิมพ
ในป 1946 Huxley พัฒนาฐานคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรกับความรุนแรงและการไมใชความ

                                                 
1 ปรับปรุงจาก ชาญชัย ชัยสุขโกศล “Technology for Nonviolent Struggle : แนะนําหนังสือ”, ในโครงการ ๑๐๐ เลมสู

จิตสาํนึกใหม จติววิัฒน. http://www.jitwiwat.org (forthcoming) 
2 ในที่นี้ จะแปลคําวา “Nonviolence” เปน “สันติวิธี”, “ปฏิบัติการไรความรุนแรง”, “การไมใชความรุนแรง” สลับกันไปมา

ตามแตความเหมาะสมของเนื้อความ  สวนคําวา “เทคโนโลยี” จะหมายถึง ทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจากปจจุบัน
วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีใกลชิดกันอยางยิ่ง 
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รุนแรง จากนักคิดสําคัญ 2 คน คือ ลีโอ ตอลสตรอย ที่วา “หากอํานาจสวนใหญของสังคมอยูกับคนหยิบมือเดียว 
อํานาจในการควบคุมธรรมชาติผานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็ถูกนําไปรับใชอํานาจแหงความไมเทาเทียม” 
และจากลอรดแอ็กตัน ที่วา “ที่ใดมีอํานาจ ที่นั้นมีการฉอฉล ที่ใดอํานาจมากลน การฉอฉลก็ชั่วเสียสุดประมาณ” 
(power tends to corrupt & absolute power corrupts absolutely) 

ดวยฐานคิดที่วาอํานาจมีแนวโนมเขาสูความชั่วราย Huxley จึงเห็นวาเทคโนโลยีและการจัดระบบสังคม
ที่สงเสริมการรวมศูนยอํานาจควรถูกตอตาน และเขาเชื่อวามีเพียงวิธีการแบบไมใชความรุนแรงเทานั้นที่จะทํา
ใหเกิดการกระจายอํานาจไดอยางแทจริง เพราะในขณะที่ปฏิบัติการที่ใชความรุนแรงนั้น มีเพียงผูมีอํานาจไมกี่
คนที่เปนผูใชได  ปฏิบัติการไรความรุนแรงกลับเอื้อใหคนจํานวนมากเขารวมได ทั้งยังจํากัดอํานาจของแตละคน
ไวไมใหมากเกินไปอีกดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง การไมใชความรุนแรงจํากัดอํานาจ ไมจํากัดจํานวนคน  สวนการใช
ความรุนแรงจํากัดจํานวนคน แตไมจํากัดขอบเขตอํานาจ 

จากปฏิบัติการทางตรง Huxley พาเราไปสูการพิจารณาระดับโครงสราง เขายกตัวอยางระบบพลังงาน
น้ํามันแบบรวมศูนยของโลกวา ปจจุบัน น้ํามันถูกสงไปยังสวนตางๆของโลกอยางไมเทาเทียมกัน เพราะอยูใน
ระบบควบคุมที่ผูกขาด และหลายครั้ง สงครามก็เปนไปเพื่อแสวงหาและปกปองการครอบครองดังกลาว กลาว
อีกนัยหนึ่งคือระบบพลังงานแบบน้ํามันนี้มีแนวโนมทําใหเกิดสังคมที่ไมเทาเทียมและเกิดสงคราม เขายังเห็นอีก
วารัฐสงครามสมัยใหมดังในสงครามโลกครั้งที่สองนั้นตองอาศัยอุตสาหกรรมสินคาและทุนที่เขมแข็ง รวมทั้งการ
ระดมประชากรขนานใหญทั้งในภาคการทหารและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นรัฐในลักษณะนี้จึงวางระบบใหผูคนไร
รากปราศจากทรัพยและตองพึ่งพาการบริการจากรัฐ ในทางกลับกัน ขออางการเตรียมพรอมสําหรับสงครามก็
ทําใหอํานาจการเมืองแบบรวมศูนยสามารถดํารงอยูไดอีกดวย 

Huxley เห็นวาแนวโนมการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในยุคนั้นเปนไปเพื่อรับใชผูกุมอํานาจ แทนที่
จะเพื่อเสรีภาพและสันติภาพ เขาจึงเสนอวานักวิทยาศาสตรตองควํ่าบาตรงานที่เปนอันตราย และสงเสริมการ
พัฒนาระบบอาหารและพลังงานที่พึ่งตนเองไดในระดับภูมิภาค หรือที่เขาเรียกวา “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชุมชน” ซึ่งสอดคลองกับความจําเปนของชุมชนมากกวา 

วิสัยทัศนของ Huxley กลาวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีที่ทําใหผูคนสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได จึง
เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดที่เอื้อใหชุมชนใชวิธีการไรความรุนแรงในการตอตานผูรุกรานหรือผูกด
ขี่ได มารตินเห็นวาความคิดอันลึกซึ้งดังกลาวนี้ ปจจุบันยังไมไดถูกกลาวถึงทั้งในวงการการวิจัยสันติภาพและ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีศึกษา ทําใหผูคนยังมองไมเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรกับสันติวิธีแตอยาง
ใด ความพยายามเชื่อมโยงดังกลาวคือเปาหมายหลักของงานเขียนชิ้นนี้  เขายืนยันอยางหนักแนนวาการตอสู
แบบสันติวิธีมีมิติเรื่องเทคโนโลยีอยางแนนอน และการปรับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหสนับสนุนการ
ไมใชความรุนแรงนี้ ก็ไมใชเรื่องเทคโนโลยีโดดๆ แตเกี่ยวของกับการแปลงเปลี่ยนระบบตางๆที่เปน
บริบทแวดลอมเทคโนโลยี ทั้งเรื่อง 1) ทิศทางการวิจัย  2) โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  และ 3) 
กระบวนการตัดสินใจทางสังคม 

 
3. เทคโนโลยีกับความรุนแรง และ military defense 

หากตองการรูวาจะใชเทคโนโลยีเพื่อสันติวิธีไดอยางไร ก็ตองรูกอนวาเทคโนโลยีถูกนําไปใชสรางความ
รุนแรงไดอยางไร  มารตินเห็นวาความรุนแรงที่ถูกจัดต้ังอยางเปนระบบที่มีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีมากที่สุด คือ การทหารและการทําสงครามในนาม “การปองกันประเทศ” (military defense) 
ในยุค 1980s นักวิทยาศาสตรครึ่งหนึ่งของโลกเขาไปอยูในสวนการวิจัยและพัฒนาทางทหาร ในสวนถัดมา มาร



 3

ตินจึงเริ่มดวยการพาเราทองไปในอาณาจักรการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่ไดรับอิทธิพลจาก
การทหาร โดยผานทั้งการใหทุนวิจัย การฝกอบรม และตําแหนงงานเปนนักวิทยาศาสตรหรือวิศวกรในองคกร
อยางกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐ เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีทางทหาร
มากมาย เชน ดีดีทีครั้งหนึ่งก็เคยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมโรคระบาดจากแมลงเพื่อใชในระหวางสงคราม 
บางครั้งสาขาวิชาทั้งสาขาถูกกําหนดโดยการทหารเลยทีเดียวอยางสาขานิวเคลียรฟสิกส ซึ่งไดรับทุนและ
ตําแหนงนักวิจัยจํานวนมหาศาลจากหนวยทหาร แทนที่จะเปนสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน   

นอกจากอิทธิพลเชิงโครงสรางของทหารที่มีตอการพัฒนาเทคโนโลยีแลว อิทธิพลเชิงวัฒนธรรมก็มีสวน
สนับสนุนสถาบันทหารและการพัฒนาเทคโนโลยีทหารอีกดวย นั่นคือ ความเชื่อที่วาสังคมของตนมี “ความ
เหนือกวา” สังคมอื่น การดํารงอยูของทหารเกิดขึ้นไดดวยสมมติฐานที่วาการมีกองกําลังที่ใชเทคโนโลยีในการ
ปองกันประเทศเปนสิ่งที่ชอบธรรม แมกระทั่งจะตองฆาทหารและพลเรือนของฝายศัตรูก็ตาม  

แนวคิดหนาที่ปองกันศัตรูภายนอกของทหารนั้น หลายครั้งถูกพัฒนาไปถึงขั้นการปองกันความมั่นคง
ภายใน กลายเปนการกดขี่และใชความรุนแรงกับพลเมืองของตนอีกดวย ในตอนทายของบทที่สอง มารตินชี้
เพิ่มเติมวาความรุนแรงแบบจัดต้ังของทหารนี้ ยังโยงกลับไปถึงวัฒนธรรมและโครงสรางเชิงลึกเรื่องรัฐ ทุนนิยม 
ระบบราชการ และระบบชายเปนใหญอีกดวย นี้ทําใหเราเห็นความยุงยากซับซอนของอิทธิพลตางๆในระบบ
สังคมปจจุบันที่กําหนดการพัฒนาเทคโนโลยีไปในทิศทางการใชความรุนแรง  และดูจะไมใชเรื่องเล็กนอยเลยใน
การจะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชในทางสันติวิธี  กลาวโดยสรุป มารตินชี้ใหเราเห็นวาแหลงที่ต้ัง
สําคัญของการใชความรุนแรงนั้น มาจาก 2 แหลง คือ 1) จากการรุกรานจากภายนอก และ2) จากการ
กดขี่โดยระบบจากภายใน 
 
4. การทํางานของสันติวิธี และ nonviolent defense 

หากแนวคิดเรื่องการปองกันประเทศโดยทหาร คือ การวางอยูบนฐานคิดที่วาเราสามารถจัดต้ัง
กระบวนการขึ้นเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงไดดวยความรุนแรงตรงๆ  มารตินก็จะพาเราไปรูจักกับสันติวิธี วา
คือการจัดต้ังกระบวนการไมใชความรุนแรงขึ้นมา เพ่ือสกัดกั้นกระบวนการใชความรุนแรงของฝาย
ตรงขามโดยไมตองใชความรุนแรง แตโดยจัดการกับเจตจํานงของคน 3 กลุมหลัก คือ  

1) เสริมสรางเจตจํานงของกลุมคนเขารวมกับการตอสูแบบสันติวิธี   
2) สกัดกั้นเจตจํานงในการฆาของกลุมทหารฝายตรงขามโดยตรง  
3) สกัดกั้นเจตจํานงของฝายตรงขามโดยออม ผานการทําใหกลุมคนที่เปนฐานใหความชอบธรรมกับ

ฝายใชความรุนแรง หันมาตอตานผูใชความรุนแรงเสีย ทั้งนี้เพราะการไมใชความรุนแรงยอมไดรับ
ความชอบธรรมจากฝายตางๆมากกวาการใชความรุนแรง    

นอกจากทํางานกับเจตจํานงแลว วิธีการที่นาสนใจในระดับยุทธวิธีและเปนที่ถกเถียงกันในวงการสันติวิธี 
คือ สันติวิธีมีบางครั้งใชความรุนแรงกับฝายใชความรุนแรงดวย แตไมใชกับมนุษย หากเปน “การใชความ
รุนแรงตอส่ิงของ” เชน การใสทรายเขาไปในกระบอกปนใหญ ทําใหใชงานไมได หรือการทําลายเสนทางลําเลียง
อาวุธ รวมทั้งการที่คนงานในประเทศที่ถูกนาซียึดครองทําใหสายพานการผลิตสินคาชาลง สรางความเสียหายเชิง
เศรษฐกิจตอนาซีอยางยิ่ง  ตลอดจนการที่คนงานทําลายชิ้นสวนสําคัญบางอยางที่ทําใหทั้งโรงงานไมสามารถ
ดําเนินการผลิตได แลวหนีไปกอนที่ผูรุกรานนอกประเทศจะเขายึดครองและเขาใชโรงงานนั้น เปนตน 
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กระบวนการตางๆเหลานี้ รวมเรียกวา “การปองกันโดยสังคม” (social defense) หรือ “การ
ปองกันโดยไมใชความรุนแรง” (nonviolent defense) บางครั้งเรียกวา “การปองกันโดยพลเรือน” (civil 
defense) ในฐานะทางเลือกออกจากการปองกันโดยทหาร มารตินใชแนวคิดนี้เปนฐานในการพัฒนาแนวคิด
เทคโนโลยีเพื่อการตอสูแบบสันติวิธีของเขา ซึ่งตองเกี่ยวของกับความยุงยากซับซอนของกระบวนการใชความ
รุนแรงแบบจัดต้ังของทหารดังที่เราไดเห็นแลวขางตน 

 
5. เทคโนโลยีเพื่อสันติวิธี : Communication Technology & Self-Reliance Technology 

หลังจากรูจักสันติวิธีแลว ในสวนถัดมา อันเปนสวนหลักของงานชิ้นนี้ มารตินพาเรารวมคนหา
อาณาจักรเทคโนโลยีสันติวิธี ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ เทคโนโลยีการส่ือสารแบบเครือขาย 
(network communication technology) กับเทคโนโลยีเพ่ือการอยูรอด (survival technology) หรือเพ่ือ
การพ่ึงตนเองของชุมชน (self-reliance technology) เทคโนโลยีเหลานี้เกี่ยวของต้ังแตระดับยุทธวิธี (tactic) 
ไปถึงระดับยุทธศาสตร (strategy) ต้ังแตระดับการตอสูทางตรง (direct level) ไปถึงการวางระบบเชิงโครงสราง 
(structural level) และเชิงวัฒนธรรม (cultural level)   

1) เทคโนโลยีการส่ือสารแบบเครือขาย : สันติวิธีไมกลัวการเปดเผยความจริง 
ในสวนของเทคโนโลยีกลุมแรก  หลักสําคัญ คือ สันติวิธีไมกลัวการเปดเผยความจริง ในขณะที่การ

ใชความรุนแรงเกรงกลัว ดังนั้น สันติวิธีจึงอาศัยการเปดเผยความจริงผานเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดตางๆได 
ในขณะที่ผูใชความรุนแรงจะพยายามควบคุมความจริงเหลานี้ไมใหรั่วไหลออกไปสูคนนอก มารตินชี้ใหเราเห็น
วาประเด็นหลักคือ ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนยที่สวนกลาง ทั้งที่เปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ จะเปนที่
หมายปองของทั้งผูรุกรานจากภายนอกและผูกดขี่จากภายใน เพราะสามารถใชควบคุมความจริงและกลอม
ประชาชนใหหลงเชื่อได ดังนั้น จะตอตานดวยสันติวิธีก็ตองสรางระบบการสื่อสารแบบกระจายศูนย เชน 
โทรทัศนทองถิ่น วิทยุชุมชน รวมทั้งวิทยุคลื่นสั้นและวิทยุสมัครเลน หนังสือพิมพที่ใครๆก็สามารถเขียนเรื่องและ
ผลิตงานได โดยไมตองมีระบบการผลิตขนาดใหญ เปนตน ในเชิงยุทธวิธีแลว เครื่องอัดเสียงและภาพ โทรศัพท
และแฟกซ แผนพับใบปลิว ตลอดจนไปรษณีย ก็มีประสิทธิภาพอยางมากในการติดตอสื่อสารกันเพื่อตอตานการ
กดขี่   

ในบรรดาเทคโนโลยีการสื่อสารเหลานี้ มารตินเห็นวาคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค คือ เทคโนโลยีนาสนใจ
มากที่สุดในการตอตานโดยสันติ เพราะเปนการยากมากที่จะควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารแบบสองทางที่ไมมี
การรวมศูนย ทั้งยังเปดใหเกิดการมีสวนรวมอยางมหาศาลและกวางไกลชนิดนี้  มารตินชี้วาเทคโนโลยีกลุม
แรกนี้เกี่ยวของกับสาขาวิชา (discipline) อยางฟสิกส คณิตศาสตร วิศวกรรมคอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน  

มีตัวอยางการตอตานผูใชความรุนแรงทั้งในเชิงการรุกรานจากภายนอก และการกดขี่ของระบบ
เผด็จการภายในโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารอยูมากมาย เชน ดวยแฟกซเพียงเครื่องเดียว ที่สงความจริงออกไป
ใหนานาชาติรู ก็สามารถนํามาซึ่งการหยุดยั้งความรุนแรงในจตุรัสเทียนอันเหมินได หรือการถายวิดีโอความ
รุนแรงตอชาวติมอรตะวันออกเผยแพรไปทั่วโลก ก็สามารถหยุดยั้งการกระทําของรัฐบาลอินโดนีเซียได เปนตน 
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2) เทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงตนเอง : การดื้อแพงตอการสยบยอมอํานาจ 
สวนกลุมที่สองนี้เกี่ยวของกับหลากหลายประเด็นแทบจะครอบคลุมทุกเรื่องของการดํารงชีวิต ทั้ง

เรื่องระบบพลังงาน อาหาร น้ํา การขนสง การสรางที่อยูอาศัย ระบบการรักษาและดูแลสุขภาพ 
การเกษตร ระบบการผลิตวัสดุตางๆ  หลักสําคัญยังคงอยูที่การกระจายศูนยอํานาจ เพราะจะทําใหเรา
พึ่งตนเองได เมื่อพึ่งตนเองได อํานาจก็อยูที่เรา ทําใหสามารถตอตานขัดขืนระบบการกดขี่และรุกรานที่มีความ
รุนแรงตางๆได  

นอกจากนี้ เทคโนโลยีเพ่ือการตอสูแบบสันติวิธียังเกี่ยวกับสุขภาพในแงยุทธวิธีอีกดวย กลาวคือ 
เราอาจฝกอบรมใหคนทั่วไปสามารถปฐมพยาบาลผูตอตานดวยสันติวิธีเองได หรือสามารถใชความรูเบื้องตน
ทางนิติวิทยาศาสตรมาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตางๆอยางการถูกทรมานไดอีกดวย เปนตน   
นอกจากนี้ เทคโนโลยีเพื่อการตอสูแบบสันติวิธียังสอดคลองกับแนวคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (appropriate 
technology) หรือเทคโนโลยีขนาดกลาง (intermediate technology) เพราะแนวคิดเทคโนโลยีชนิดนี้เนนใช
ทุนนอย ใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่น ขนาดไมใหญโตเกินกวาครอบครัวหรือกลุมคนเล็กๆจะสามารถสรางได ไม
ใชเทคโนโลยีที่ซับซอนทําใหคนทั่วไปเขาใจไดงาย กลาวอีกนัยหนึ่ง แนวคิดเทคโนโลยีระดับกลางเปนการ
สงเสริมการพึ่งตนเอง โดยไมจําเปนตองพึ่งระบบโดยไมจําเปน และผูมีอํานาจใชความรุนแรงก็ไมสามารถ
ผูกขาดเทคโนโลยีเหลานี้ไวไดอีกดวย เทคโนโลยีเพ่ือสันติวิธีกลุมหลังนี้ เกี่ยวของกับสาขาวิชา 
(discipline) อยางชีววิทยา วิทยาศาสตรโลก วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการเกษตร วิศว
อุตสาหกรรมและการผลิต เปนตน 

นอกจากเทคโนโลยีจะเกี่ยวของกับการตอสูกับผูใชความรุนแรงโดยสันติวิธีตรงๆแลว ยังเกี่ยวของกับ
การเตรียมตัวเชิงสังคมของชุมชนเพื่อใหมีพลังในการตอตานอีกดวย กลาวคือ การออกแบบสรางเมืองหรือผัง
ชุมชน การสรางที่อยูอาศัย การเดินทางภายในชุมชน สถานที่ทํางาน นั้น มารตินเห็นวาจะสงเสริมตอการใช
สันติวิธีที่สุด ก็ตอเมื่อเอื้อใหคนเกิดความรูสึกเปนชุมชน ซึ่งตรงขามกับเมืองใหญๆในปจจุบันที่ผูคนเต็มไปดวย
ความเปนปจเจก ทั้งนี้ เพราะเมื่อผูคนพึ่งพากันเองภายในชุมชนได ก็สามารถดํารงอยูไดเมื่อถูกรุกรานหรือกดขี่
ก็ตาม 

 
6. นโยบายการวิจัยและวิธีวิจัยเทคโนโลยี : ยอมรับความหลากหลาย เพิ่มการมีสวนรวม 

ดวยฐานคิดเทคโนโลยีเพื่อการตอสูแบบสันติวิธีที่วางอยูบนเรื่องการกระจายอํานาจ การพึ่งตนเอง การ
มีสวนรวม การไมปดบังหรือผูกขาดความจริง  ในสองบทสุดทาย มารตินพาเรามาถึงเรื่องวิธีการวิจัยและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  ในแงวิธีวิทยาแลว เขาเห็นวาการวิจัยแบบเดิมไปกันไดดีกับเทคโนโลยีการทหาร
หรือเทคโนโลยีที่ใชกดขี่เอาเปรียบผูคน เพราะถูกวิจัยขึ้นโดยบรรดาผูเชี่ยวชาญ โดยตัดการมีสวนรวม
ของผูคนทั่วไป  ความรูวิทยาศาสตรเปนผูผูกขาดความจริง โดยปฏิเสธการดํารงอยูขององคความรู
ชนิดอื่นๆไปหมด ทําใหไมรับรูถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นตอผูใชเทคโนโลยีที่ตนวิจัยขึ้น ดังนั้น จึงตองปรับ
ทิศทางการวิจัยใหมใหเปดใจกวางยอมรับองคความรูหลากหลายแบบ เปดการมีสวนรวมจาก
ประชาชนมากขึ้น นําชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในหองปฏิบัติการดวย  ดังเชน กรณีนักเคลื่อนไหวดาน
เอดสในสหรัฐที่สามารถเขาไปมีสวนรวมกําหนดโจทยและทิศทางการวิจัยการรักษาผูปวยเอดสได เปนตน 

ในแงของการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีแลว ในบทสุดทาย มารตินเสนอนโยบาย
เทคโนโลยีเพ่ือการตอสูแบบสันติวิธี โดยเนนกระทําโดยคน 3 กลุม ไดแก 1) ภาครัฐ, 2) กลุม
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นักวิทยาศาสตรและวิศวกร, และ 3) ภาคชุมชน  สองกลุมแรกมีจุดเดนที่มีงบประมาณและความรู ในขณะที่
กลุมหลังสุดคือผูที่อยูแนวหนาที่สุดของการตอสูแบบสันติวิธี   

เขาเสนอวาระสําคัญเชิงนโยบาย 4 เรื่องในการสรางเทคโนโลยีเพื่อการตอสูแบบสันติวิธี ไดแก  
1) การมองหาเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมที่เอื้อตอการใชสันติวิธี เชน ขยายการเขาถึงเครือขาย

คอมพิวเตอร เปนตน   
2) การคนหาและเผยแพรความคิดใหมๆที่มีอยูแลว  เชน วิทยุพลังงานตํ่า, เทคนิคการวินิจฉัย

การถูกทรมาน เปนตน   
3) การปรับประยุกตเทคโนโลยีที่มีอยูใหสอดคลองกับสันติวิธีมากขึ้น เชน ปรับแตงการ

ออกแบบเขื่อนและโรงงานผลิตไฟฟาใหมีขนาดเล็ก กระจัดกระจายอยูทั่วไป ซึ่งยากแกการ
ควบคุมผูกขาด เปนตน  

4) การพัฒนาเทคโนโลยีใหมขึ้นมาเลย เชน ระบบการสื่อสารใหมที่ตอตานการรวมศูนย, สิ่งปลูก
สรางที่สงเสริมความรูสึกรวมของการเปนชุมชน เปนตน 

 
7. สรุป : กระจายอํานาจ, เปดเผยความจริง, อารยะขัดขืน = เทคโนโลยีเพื่อสันติวิธี 

งานชิ้นนี้เริ่มตนดวยวิสัยทัศนของ Huxley วาดวยระบบเทคโนโลยีที่ผูกขาดรวมศูนยคือระบบ
เทคโนโลยีที่สงเสริมความรุนแรง  ดังนั้นเทคโนโลยีเพื่อการตอสูแบบไรความรุนแรงก็ตองเปนระบบเทคโนโลยีที่
กระจายศูนยและสงเสริมการมีสวนรวม ดวยฐานคิดของ Huxley มารตินนํามาผนวกกับแนวคิดการปองกันที่ทา
ทายจินตนาการของหลายๆคน คือ การปองกันโดยสันติวิธี หรือการปองกันโดยสังคม ในฐานะทางเลือกออก
จากการปองกันโดยทหาร เขาพาเราไปสํารวจเทคโนโลยีชนิดนี้ใน 2 กลุมหลัก คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต  เทคโนโลยีอยางแรกอยูบนฐานคิดเรื่องสันติวิธีไมกลัวการความจริง หากมีผู
จะใชความรุนแรงกับเรา เราสามารถปองกันไดโดยปาวประกาศใหทั่วโลกไดรับรู  เพื่อลดความชอบธรรมและ
พลังเจตจํานงในของผูใชความรุนแรง 

สวนเทคโนโลยีอยางหลังนั้น พาใหจินตนาการของเรากวางไกลขยายครอบคลุมทุกมิติของการ
ดํารงชีวิตพื้นฐานเลยทีเดียว  แนวคิดเทคโนโลยีที่สงเสริมการพึ่งตนเอง เอื้อใหมนุษยสามารถควบคุม
ชีวิตตนเองได ไมตองพ่ึงระบบที่ผูกขาดนั้น วางอยูบนฐานคิดเรื่อง “อํานาจ” (power) ที่กลับหัวกลับ
หางจากแนวคิดทางรัฐศาสตรแตเดิม กลาวคือ ฐานคิดใหมนี้เชื่อวา อํานาจจะธํารงคงอยูได ก็ดวยเราทุก
คนใหการสนับสนุน หากเราถอนอํานาจ ไมยินยอมอยูใตอํานาจที่ไมเปนธรรม ดื้อแพง ไมใหความ
รวมมือ อํานาจนั้นก็จะตองลมลง  แนวคิดนี้กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ “อารยะขัดขืน” (civl disobedience) 
นั่นเอง วิธีการนี้เปนวิธีการอันทรงพลังของเหลานักเคลื่อนไหวสันติวิธีทั่วโลก อยางมหาตมะ คานธี หรือมารติน 
ลูเธอร คิงส เปนตน   

จุดออนของงานชิ้นนี้ คือ เนนแหลงความรุนแรงของเทคโนโลยีอยูที่เรื่องการทหารและ
สงคราม ซึ่งดูจะหมดบทบาทไปมากแลวในยุคหลังสงครามเย็นที่ความรุนแรงยายฐานจากการมองเห็น
ไดตรงๆ กลายเปนการใชความรุนแรงโดยโครงสรางระบบตลาดทุนนิยมเสรีระดับโลก  มารตินเองดูก็จะ
รูถึงขอออนนี้ เขาจึงไมไดกลาวถึงเฉพาะเพียงการรุกรานจากภายนอก แตยังรวมทั้งการกดขี่จากระบบภายใน
อีกดวย  นอกจากนี้ งานชิ้นถัดจากชิ้นนี้ คือ Nonviolence versus Capitalism ซึ่งเขาเขียนขึ้นเพื่อปดจุดออน
ดังกลาว อยางไรก็ตาม ใชวาโลกยุคนี้ทหารจะหมดบทบาทไปจริง ดังเราจะเห็นไดจากบทบาทของฝายความ
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มั่นคงในสงครามตอตานการกอการราย และทหารดูจะมีบทบาทออกมารักษาระเบียบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกให
มั่นคงอยูเสมอๆ 

กลาวโดยรวมแลว งานเขียนชิ้นนี้ นับเปนงานชิ้นบุกเบิกที่สําคัญในการขยายขอบฟาทางวิชาการให
เห็นวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเกี่ยวโยงกับความรุนแรงและการไมใชความรุนแรงไดอยางไร รวมทั้งขยาย
จินตนาการของเราใหมองเห็นวาความรุนแรงกระทํากับมนุษยผานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
ทั้งเชิงโครงสรางและเชิงวัฒนธรรมอยางไร และเราจะออกแบบระบบสังคมเทคโนโลยีใหเอื้อตอการตอสูอยางไม
ใชความรุนแรงไดอยางไร 

 
8. แนะนําผูเขียน 

ไบรอัน มารติน  ร่ําเรียนมาทางดานฟสิกสและคณิตศาสตรประยุกต ทั้ง
ปริญญาตรี โท และเอก หลังจบปริญญาเอกดานฟสิกสทฤษฎี ในป 1976 ที่
มหาวิทยาลัยซิดนีย เขาตกงานอยู 1 ป กอนจะไดทํางานเปนผูชวยวิจัยดานคณิตศาสตร
ประยุกต ที่ศูนยทรัพยากรและสิ่งแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย พอ
ถึงป 1991 เขาก็ยายมาเริ่มงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยวูลลองกอง กระทั่งปจจุบัน 

มารตินเริ่มผันตัวเองมาสูวงการสังคมศาสตรในป 1976 ที่เขายายมาที่แคนเบอรรา หลังจากไดรวม
กิจกรรมกับโครงการหลักสูตรปริญญาตรีดานมนุษยศาสตร ซึ่งจับงานสิ่งแวดลอมศึกษาแบบสหสาขาวิชา 
จากนั้นเขาก็สนใจศึกษาทั้งดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรควบคูกันไป  เขากระตือรือรนในการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรถอนราก (radical science), ขบวนการเคลื่อนไหวสิ่งแวดลอมและสันติภาพ นอกจากนี้ เขายังทํา
วิจัยและเขียนงานในหลากหลายสาขา รวมทั้งการวิพากษทั้งวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและปฏิบัติไรความรุนแรง
มาตั้งแตทศวรรษ 1970s  และไดเขารวมกับบรรดานักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวทางสังคมอีกจํานวนมาก  

นอกเหนือจากงานเรื่อง Technology for Nonviolent Struggle ซึ่งคอนขางเปนเรื่องการตอสูแบบสันติ
วิธีภายใตการกดขี่แบบระบอบเนนการทหารในยุคสงครามเย็น (ทั้งในคายทุนนิยมและสังคมนิยม) แลว  ไบรอัน 
มารติน ยังมีงานเขียนเรื่อง Nonviolence versus Capitalism กลาวถึงการตอสูแบบสันติวิธีในยุคหลังสงคราม
เย็น ที่อํานาจโลกเหลืออยูขั้วเดียว คือ ทุนนิยม และทหารดูจะลดบทบาทลง ศูนยกลางการกดขี่ยายไปอยูกับ
ระบบตลาดแทน หนังสือเลมหลังนี้พยายามตอบวาจะตอสูแบบสันติวิธีไดอยางไรในระบบเศรษฐกิจโลกที่การกด
ขี่มีความแยบยลและเปนระบบที่มีเสถียรภาพมากกวาระบอบเผด็จการทหารเสียอีก  และเปนไปตามจารีตของ
งานในวงการดานสันติศึกษา ที่ “ไมสงวนลิขสิทธิ์” และ “อนุญาตใหทําซ้ําและเผยแพรทั้งสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดไดไมจํากัดจํานวน”  หนังสือความหนา 180 หนา ขนาด 16 หนายกเลมนี้ตีพิมพในปเดียวกันและโดย
สํานักพิมพเดียวกับเลมแรก และสามารถดาวนโหลดไดทั้งเลมเชนกันที่  
http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/01nvc/   

ปรับปรุบลาสุด วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 


