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ยีหมะ

บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาถึงการให้ความหมายของคาว่า สันติวิธีเชิงรุกในสังคมไทยและแนวคิด
รูปแบบการเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ คปท. 5 กลุ่มและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า สันติ
วิธีเชิงรุกเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ โดยมียุทธวิธีในการเพิ่มการกดดันรัฐบาลที่เข้มข้นขึ้น
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลต่อการจัดการระบบสังคม การเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยไม่เน้น
ความรุ นแรง(สั นติ วิ ธี ) ส่ วนนั ยยะเชิ งความคิ ดของ คปท. ตามแนวสั นติ วิ ธี เชิ งรุก จึ งเป็ น ลั กษณะของ
ปฏิบัติการทางสังคมการเมืองที่เข้มข้นขึ้น เพื่อสื่อสารให้สังคมรับทราบ เข้าใจ และเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
ระบบสังคมการเมืองที่ดีขึ้น ก็คือ ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย บทเรียนการเคลื่อนไหวของ คปท.ตาม
แนวทางสันติวิธีเชิงรุกทาให้ทราบว่า การเคลื่อนไหวนี้ มีการจัดการชุมนุมที่เป็นระบบที่ดีและมีข้อเรียกร้อง
เพื่ อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ มี พลัง และการชุมนุ มนี้ ยั งเป็ นการชุ มนุ มที่ ตั้ งอยู่บนสิทธิอันชอบธรรมของ
ประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 กาหนดไว้
คำสำคัญ สันวิธี สันติวธิ ีเชิงรุก การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
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Research

Proactive Pacifism In The Case Of Students And
People’s Network For Thailand’s Reform (STR)
*Nusser

Yeemhad

Abstract
This article aims to study meanings “Proactive Pacifism” of the Students and People’s
Network for Thailand Reform (STR) of socio- political movement by using the in-depth interview
method of STR’s five related groups and participatory observation. The study shows that the
concept is the movement among intense socio- political situations, which have the circumstantial
and natural movement that it accepts any conflicts as a general situation in society. It shall have
the aspect of “New Social Movements” by increasing the socio- political pressure to the
government strongly in order to see a better change of socio-political system. The meaning of
STR’s movement uses the concept of proactive pacifism indeed and it’s not just a vague discourse,
because this STR’s movement is the real practice that is not a beginner to create the conflicts or
violence but STR is the actor who assembles to communicate to the society for recognizing the
disapproval of STR and allies with the government behaviors that lack of the principles of
good governance, Legal State and Rule of Law to run the country. The lesson of the STR’s
movement following the concept of proactive pacifism makes us known that this movement has a
good systematic organization and the powerful political proposal for changing the society.
Keywords: Non-violence, Proactive Pacifism, New Social Movement
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บทนำ
สั นติ วิธี เชิ งรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่ อต้ านขัดขื นโดยไม่ ใช้ ก าลั ง(Passive Resistance)
เป็นรูปแบบหนึ่งที่นามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง
เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วงแสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐบาล ซึ่ง
ประชาชนไม่จาเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ประชาชนสามารถเลือกที่จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและแสดงออก
ด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การปิดถนนและ
กีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่าง ๆ อย่างผิดกฎหมายและจะขัดขืนอย่างเงียบ ๆ
ไม่ มี ค วามรุน แรงโดยไม่ ท าร้า ยเจ้ าหน้ า ที่ เพื่ อ กดดั น รัฐ บาลให้ บ ริห ารประเทศอย่ า งเป็ น ธรรม หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น
สาหรับ ที่ ม าของคาภาษาอั งกฤษ Proactive Pacifism มีที่ ม าจากการได้ศึกษาจากบทความ
ภาษาอังกฤษของญี่ ปุ่น ซึ่งนามาใช้อธิบายในกฎระเบี ยบใหม่ ที่ จะนามาแทนที่ กฎห้ามส่งออกอาวุธที่
โตเกียวใช้มาตั้งแต่ปี 1967 พร้อมทั้งได้กาหนดกลไกในการส่งออกอุปกรณ์กลาโหมที่มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือนานาชาติ ในแนวทางสันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism)
ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นได้ประกาศใช้นโยบายทางการทหารตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุก
เพื่อป้องกันตนเองในเขตทะเลจีนใต้ (Asia-Pacific Regional Security Assessment, 2016 และ Nagy, 2017)
แนวคิดสันติวิธีนี้เริ่มมาจากเฮนรี เดวิด ทอโร(Henry David Thoreau) นักเขียนชาวอเมริกันใน
บทความเรื่อง “ดื้อแพ่ง”ได้กล่าวถึงวิธีการต่อสู้ของประชาชนแบบดื้อแพ่งอย่างสันติ (Civil Disobedience)
ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้คาว่าอารยะขัดขืนแนวคิดนี้ก็คือการพึ่งตนเอง และการที่บุคคลจะมีจุดยืนทาง
การเมืองที่ถูกต้องเมื่อพวกเขาต้องยืนบนขาของตนเอง ในอดีต มหาตมะ คานธี เป็นแบบอย่างของวิธีการ
ต่อสู้แบบดื้อแพ่ งโดยยึดหลักอหิงสา (Ahimsa)เพื่อต่อต้านการปกครองของอังกฤษในประเทศอินเดีย
รวมถึงการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองในยุโรปและอเมริกา เป็นต้น การดื้อแพ่งจึงเป็นวิธีการของความ
กล้าหาญ ไม่ใช่หนทางแห่งความหวาดกลัว และถือได้ว่าเป็น ตัวอย่างวิถีแห่งการต่อสู้ทางการเมืองของ
ประชาชนภาคพลเมืองทั่วโลกที่นิยมนาแนวทางการดื้อแพ่งมาใช้ในการต่อต้านรัฐบาลของตนรวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย (Deeorasert, 2014: pp.133-134)
แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางการดื้อแพ่ง หรืออารยะขัดขืน ที่มีการนามาใช้ในการประท้วงของทั่วโลก
ประสบความสาเร็จนั้น ในประเทศไทยกลับ มีบ ริบ ทและผลที่ ต่างออกไป ดั งเช่น การชุมนุ มของกลุ่ ม
พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย กลุ่ ม นปช. กลุ่ ม สมั ช ชาคนจน หรื อ กลุ่ ม กปปส. เป็ น ต้ น
การดื้อแพ่งดังกล่าวเมื่อนามาใช้ในประเทศไทยกลับไม่มีผลสาเร็จเท่ าใดนัก เพราะรัฐบาลในขณะนั้ น
(Banmuang, 2016) เพิ ก เฉยไม่ ส นใจต่ อ การต่ อ ต้ า นของประชาชน รั ฐ บาลยั ง คงบริ ห ารงานต่ อ ไป
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าประชาชนจะดื้อแพ่งหรืออารยะขัดขืนอย่างสงบและชุมนุมเป็นระยะนาน
เท่ าใดก็ไม่มี ความสนใจใดๆจากรัฐบาล และยังคงบริหารงานราชการต่ อไปอย่ างปกติเช่ นเดิม ดังนั้ น
ประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองและทนไม่ได้ต่อการบริหารงานของรัฐบาล ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่ดีขึ้นและนาไปสู่การบริหารประเทศที่เป็นธรรม จึงต้องคิดค้นวิธีการที่สามารถกดดันรัฐบาล
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ได้เข้มข้นขึ้นเพราะในเมื่อการดื้อแพ่งหรืออารยะขัดขืนอย่างสงบตามแนวทางสันติวิธีกลับไม่มีผลใดๆต่อ
รัฐบาล ประชาชนจึงต้องเลือกวิธีการ และยกระดับการต่อสู้ที่เข้มข้นขึ้นตามสิทธิที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติรับรองไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 63 วรรคแรกซึ่งบัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” ถือได้ว่าเป็นวิถีการคุ้มครองเสรีภาพใน
การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามวิธีการการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้น
เพื่อยกระดับการต่อสู้นั้น ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ที่กล้าคิดนอกกรอบ หรือกล้าคิดถึงสิ่งที่นึกไม่ถึง
นั่นคือ สันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism)
ผู้เขียนจึงได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีของสันติวิธีและสันติวิธีเชิงรุก ดังนี้ คือ สันติวิธีถือว่าเป็น
หลักการและเครื่องมือ ประการหนึ่งซึ่งมนุษยชาติมักจะนามาเป็นทางเลือกในการจัดการความขัดแย้ง และ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคม ซึ่งหากจะวิเคราะห์ที่มาของประวัติศาสตร์ในการใช้เครื่องมือนี้จะพบว่า
มนุษยชาติได้ใช้เครื่องมือนี้จัดการความขัดแย้งที่เกิดจากผลประโยชน์ ความต้องการ ค่านิยม ความสัมพันธ์
และอานาจมาตั้งแต่มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน และสังคม (King Prajadhipok's Institute. (2000)
สันติวิธี คือ มุมมองในการจัดการกับความขัดแย้งที่ยึดมั่นในวิถีแห่งสันติโดยปฏิเสธการใช้ความ
รุนแรงในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการไม่ตอบโต้อีกฝ่ายโดยใช้ความรุนแรงแม้ว่าจะถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ก็ตาม นอกจากนี้สันติวิธียังเป็นการกระทา (Active) หมายความว่า สันติวิธีไม่ใช่ความเฉื่อยชา หรือการอยู่เฉย ๆ
โดยไม่ทาอะไร แต่เป็นการกระทาที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่เผชิญอยู่ เช่น การชุมนุม
ประท้วงอย่างสงบปราศจากอาวุธ การอดอาหารประท้วง เป็นต้น ในที่นี้ สันติวิธีจึงไม่ใช่การยอมจานนต่อ
ความขัดแย้งแต่เป็นการพยายามหาหนทางที่จะรับมือกับความขัดแย้ง Sungsidh Piriyarangsan (2015)
Mark Thamthai (2008) ได้ กล่ าวถึงแนวคิดสั น ติ วิ ธี ว่า เป็ น รูป แบบหนึ่ งของหลั กการต่ อสู้ โดย
ปราศจากความรุนแรง(Nonviolence) โดยสรุปว่า การต่อสู้แบบสันติวิธีมี 2 ความหมายได้แก่ 1) สันติวิธี
ในการต่อสู้หรือเรียกร้อง(Protest) เป็นแนวทางที่ถูกนามาใช้ เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือมีความเห็นไม่
สอดคล้องกับผู้มีอานาจดาเนินการในลักษณะของการประท้วงการเรียกร้อง การต่อสู้โดยการขอเข้าพบ
และยื่ น หนั งสื อ การชุ ม นุ ม กัน แสดงออกถึงการไม่ เห็ น ด้ วยโดยสงบสั น ติ ไม่ มี อาวุธ 2) สั น ติ วิ ธีในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยจะเป็นความพยายามการแก้ปัญหาข้อพิพาทและความพยายามที่จะยุติความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น
Chaiwat Satha-Anand. (2016) ได้เสนอให้ใช้คาว่า อารยะขัดขืน ซึ่งหมายถึง การขัดขืนอานาจ
รัฐที่เป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการส่งผลให้สังคมการเมืองโดยรวมมีอารยะมากขึ้น เพราะการจากัดอานาจ
รัฐโดยพลเมืองด้วยวิธีการอย่างอารยะ คือ เป็น ไปโดยเปิด เผย ไม่ ใช้ความรุนแรงและยอมรับ ผลตาม
กฎหมายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ผู้ ใ ช้ สั น ติ วิ ธี แ นวนี้ เพื่ อ ให้ สั ง คมการเมื อ งเป็ น ธรรม มากขึ้ น และเป็ น
ประชาธิปไตยยิ่งขึ้น อารยะขัดขืน จึงเป็นการใช้สันติวิธีที่มุ่งเปลี่ยนกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล
ต้องการให้สังคมโดยรวมเห็นว่า มีความ อยุติธรรมเกิดขึ้น ลักษณะเด่นของอารยะขัดขืนอยู่ที่การละเมิด
กฎหมายนั้น ได้ชี้ถึงประเด็นสาคัญคือ เมื่อสังคมเห็นคนดีถูกลงโทษด้วยกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่มีความเป็น
ธรรม การท าอารยะขัดขืน จะกระตุ้น ให้เกิด สานึ กแห่ งความยุติธรรมขึ้นมาในสังคม น าไปสู่การแก้ไข
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กฎหมายหรือนโยบายที่ไม่เป็นธรรม แต่หากผู้ละเมิดกฎหมายไม่ยอมรับโทษตามกฎหมายก็อาจจะมิใช้
อารยะขัดขืน
นอกจากนี้ ตามประวัติ ศาสตร์ข องโลกในเรื่องรูป แบบการต่ อต้ า นอานาจรัฐ โดยประชาชน
มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง การต่อต้านรัฐโดยใช้ความรุนแรงหรือใช้อาวุธ และรูปแบบที่สองการ
ต่อต้ านรัฐโดยไม่ ใช้ความรุนแรง หรือ อารยะขัด ขืน ซึ่งมีนั กคิ ดและนั กทฤษฎี หรือนั กปรัชญาจากยุ ค
คลาสสิคจนถึงปัจจุบัน ได้อธิ บายปรากฏการณ์การเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมในการต่อต้านอานาจรัฐโดยประชาชน ไว้ดังนี้
โสเครติส (Socrates : 469-399 B.C) เป็นนักปรัชญาผู้ที่พยายามสั่งสอนให้คนหนุ่มสาวคิดและ
ตั้ งคาถามกับ สิ่ งต่ า งๆที่ เป็ น นามธรรม การสั่ ง สอนดั ง กล่ าวส่ งผลให้ เกิด ความขัด แย้ งกับ กลุ่ ม โซฟิ ส ต์
(Sophist)ผู้ทรงปัญญาหรือกลุ่มคนที่มีบทบาททางการเมืองในกรุงเอเธนส์ ดังที่มีคาพูดเสียดสีเกี่ยวกับคน
จาพวกนี้ว่า “เขาจะทาให้คุณฟัง ก่อนที่พวกเขาจะกลืนกินคุณลงไป” (He must take them by the
ear before he takes them by the throat) โสเครติส ชักชวนให้คนในเอเธนส์แสวงหาความจริงที่อยู่
เบื้องหลังคนพวกนี้ โดยเขาเองก็ไม่ได้เสนอวาทกรรมที่อ้างว่าเป็นจริงกว่า เพื่อเอามาใช้ต่อสู้กับวาทกรรม
ที่ม าจากวาทศิลป์ และตรรกวิทยาที่ บิ ดเบือนของพวกโซฟิ สต์ แต่ สิ่งที่ โสเครติสท าคือ เขาทาให้ คนใน
เอเธนส์เรียนรู้ที่จะสงสัยและตั้งคาถามกับวาทกรรมของพวกโซฟิสต์ และทาให้คนในเอเธนส์ได้เรียนรู้สิ่งที่
สาคัญที่สุดสาหรับผู้ที่รักในความจริงทุกคน คือการได้เรียนรู้ว่าถ้อยคาที่จริงนั้นย่อมอยู่เหนือลีลาวาทศิลป์
และตรรกวิ ท ยาอั น บิ ด เบื อ น รวมถึ ง การเรีย กร้อ งให้ ค นเอเธนส์ ต ระหนั ก ว่ า “ชี วิ ต ที่ ป ราศจากการ
ตรวจสอบนั้ น เป็ น ชี วิต ที่ อัน ตราย” จนในที่ สุ ด โสเครติ สก็ถูกตั ด สิ น ให้ ป ระหารชี วิต โดยข้อมู ล ต่ าง ๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับ โสเครติ ส มาจากบทประพั น ธ์เรื่อง ไครโต ผลงานของเพลโต เป็ น บทสนทนาที่ เกิด ขึ้น
ระหว่างโสเครติสกับไครโต เกี่ยวกับความพยายามของไครโตที่จะช่วยให้โสเครติสไปจากเอเธนส์หรือได้รับ
โทษที่เบากว่า ด้วยการขอร้องให้โสเครติสเลิกสั่งสอนประชาชนให้คิดในเชิงปรัชญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ความดี คุณธรรมและความยุติธรรม ซึ่งโสเครติสมองว่าไม่มีความสอดคล้องกับกฎแห่งความเป็นธรรมและ
เสรีภาพ เขามีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายรัฐ แต่การที่เขาไม่เลิกสั่งสอนประชาชนเองก็ยอมรับว่าได้กระทา
ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ดังนั้น เขาย่อมต้องรับโทษต่อความผิดตามกฎหมายที่ได้ละเมิดแม้กฎหมายนั้น
จะไม่เป็นธรรมก็ตาม นั่นแสดงได้ว่า โสเครติสนั้นได้ทาให้เห็นว่าเริ่มใช้อารยะขัดขืนมาตั้งแต่โบราณแล้ว
นั่นเอง (Khamchai, 2014)
Mark Khamchai (2014) ได้กล่าวไว้ใน กลยุทธ์พิชัยสงครามอารยะขัดขืนว่า เฮนรี่ เดวิด ทอโร
(Henry David Thoreau :1817-1862) ได้เขียนบทความไว้ในปี ค.ศ.1848 มีชื่อว่า “On the Relation
of the Individual to the State” ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรั ฐ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความสู งสุ ด ของปั จ เจกบุ คคลที่ มี เสรีภ าพ การตั ด สิ น ใจในการที่ จ ะเชื่ อปฏิ บั ติ ต ามหรือไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายหรือนโยบายแห่งรัฐที่ ๆชื่อว่า ความเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องย่อมอยู่เหนือ
อานาจที่แม้ว่าจะถูกกฎหมายแต่ไม่ชอบธรรมของรัฐ โดยภาพรวมแล้วสิ่งที่ทอโรต่อต้านไม่ใช่อานาจรัฐ
หรือระบบการปกครอง แต่เขาต่อต้านความไม่ชอบธรรมของกฎหมายบางฉบับ เขามองว่ารัฐเป็นผู้ที่ได้รับ
ความชอบธรรมจากประชาชน หากรัฐบาลไม่เคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชนก็ไม่ควรที่จะได้รับการ
วารสารพั ฒ นาสั ง คม
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สนับสนุน คุณูปการที่มีต่อแนวอารยะขัดขื น คือ เป็นผู้จุดประกายแนวทางการทาอารยะขัดขืนในสังคม
ประชาธิปไตยยุคใหม่ โดยมีความพยายามชี้แนวทางการทาอารยะขัดขืนในสังคมประชาธิป ไตยแบบ
ตัวแทน แม้ว่าระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะมีข้อดีมากมายแต่ประชาชนก็สามารถทวงคืนอานาจ
อธิ ป ไตยคื น มาได้ เสมอ ซึ่ ง ทอโรชี้ ให้ เห็ น ว่ า หนทางหนึ่ ง ที่ ส ามารถทวงคื น อ านาจอธิ ป ไตยคื น ผ่ า น
กระบวนการอารยะขัดขืนนั่นเอง
มหาตมะ คานธี (Mohandas K. Gandhi : 1869 - 1948) เป็ น ผู้ น าการเคลื่ อนไหวต่ อต้ า น
อังกฤษในอินเดีย โดยมีแนวทางการต่อสู้ที่เรียกว่า “สัตยาเคราะห์” (Satyagraha) หมายถึง การไม่ให้
ความร่วมมือกับ รัฐโดยสันติวิธี มีหลักพื้นฐานมาจากหลักแห่งความรัก เป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ที่
ทรงอานาจแต่ กระท าผิ ด เพื่ อมิ ให้ การกระท าผิ ด ของพวกเขาเหล่ านั้ น ได้ รับ การขับ เคลื่ อนต่ อไป ซึ่ ง
สัตยาเคราะห์เป็นหลักการรวมเอาอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) กับการไม่ให้ความร่วมมือ และ
การเฉยชาเข้า ด้ ว ยกั น โดยมี ห ลั กส าคัญ 2 ประการคื อ (1) ความเกลี ย ดชั ง เป็ น สิ่ งที่ ขัด ต่ อ หลั กการ
สัตยาเคราะห์ (2) ไม่ทาร้ายให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วผู้กระทาสัตยาเคราะห์ต้องเอาชนะคู่ปรปักษ์ด้วยการรับ
ความเจ็บปวดจากการกระทาและผลที่เกิดขึ้นเอง นอกจากนี้คานธียังได้อธิบายถึงความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างการเป็นผู้ทาอารยะขัดขืนกับการเป็นผู้ ที่ไม่เคารพกฎหมายหรือการเป็นนักอนาธิปไตย
(Anarchist) ว่า อารยะขัดขืนต้องไม่ละเมิดกฎหมายมากเกินไปกว่ากฎหมายที่เป็นกฎหมายซึ่งไร้ศีลธรรม
การกระทาอารยะขัดขืนจึงเป็นเรื่องเฉพาะของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องต่อกฎหมายหรือนโยบายรัฐที่ไม่เป็น
ธรรม การที่จะกระทาอารยะขัดขืนได้นั้น ผู้กระทาต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้โดยไม่ใช้วิธีแห่ง
ความรุนแรง แต่จะใช้หลักความไม่รุนแรงคือ อหิงสา (Ahimsa) หมายถึง การไม่ก่อให้เกิดการฆ่าหรือการ
บาดเจ็บอย่างรุนแรง แต่กรณีที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ ผู้กระทาอารยะขัดขืนต้องเป็นผู้ที่
ยอมรับความเจ็บปวด คานธีได้ทาการแยกแยะระหว่างการกระทาอาระขัดขืนของปัจเจกชน และอารยะ
ขัดขืนของมวลชน โดยให้ความเห็นว่า อารยะขัดขืนของปัจเจกชนเป็นเรื่องของจิตสานึกของแต่ละคน
ส่วนอารยะขัดขืนของมวลชนนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจและยึดในหลักอหิงสาอย่างเคร่งครัด
มาร์ ติ น ลู เทอร์ คิ ง จู เนี ย ร์ เป็ น นั ก ต่ อ สู้ เพื่ อ สิ ท ธิ ที่ เท่ า เที ย มกั น ของประชาชนผิ ว ด าใน
สหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการอารยะขัดขืนเชิงสันติวิธี ได้แก่ การนั่งประท้วง การเดินทางเพื่อสันติภาพ เขา
เชื่อในหลั กการต่อสู้ ที่ป ราศจากความรุนแรงว่า จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมื องและสั งคมที่
ยิ่งใหญ่ โดยได้แรงบันดาลใจจากโสเครติส ทอโร และคานธี การต่อสู้ของเขาเน้นย้าถึงความรักและการให้
อภัยต่อผู้ที่ไม่เข้าใจและเป็นผู้ที่สร้างความอยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนอกเหนือจากการต่อสู้ในเชิงสันติ
วิธีแล้วยังให้ความสาคัญกับการเยียวยาในอนาคต ไม่ใช่การแก้ไขเพื่อการล้างแค้น
กล่าวโดยสรุป จากแนวทางการต่อสู้ของทั้ง 4 คนตามที่กล่าวมามีความเป็นอารยะอย่างสูงส่งทั้ง
ในแง่เป้าหมายและแนวทางการต่อสู้ในแนวสันติวิธี และมีหลักการแห่งความเป็นอารยะขัดขืนร่วมกัน
ดังนี้คือ ประการที่หนึ่งบทบาทและอานาจของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชนและผู้นาขบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมการเมื อ งให้ ดี ขึ้น ประการที่ ส องชี้ ให้ เห็ น ถึง ข้อ จ ากัด ของสั งคมการเมื อง การใช้ วิ ธี ล ะเมิ ด
กฎหมายในนามของศีลธรรมและจริยธรรมมีความสูงส่งกว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
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ประการที่สาม ใช้วิธีดาเนินการต่อต้านโดยสันติวิธีและเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อกระตุ้นมโนสานึกของคน
ในสังคม และประการสุดท้าย การยอมรับการถูกลงโทษเนื่องจากการละเมิดกฎหมาย
นั่นคือแนวทางการต่อสู้แบบอารยะขัดขืน นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ ในแนวทางสันติวิธีอีกรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คือ การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions)
Sungsidh Piriyarangsan (2015) ได้ศึกษาการลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) ต่อปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และชุมชนหนึ่งๆ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกสังคมบนโลกมาเป็นเวลานับพันปี
โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายของการลงโทษทางสังคมเป็นไปเพื่อสร้างความอับอายขายหน้าให้แก่ผู้ถูกกระทา
เพื่อให้บุคคลนั้นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขทัศนคติและพฤติกรรมตนเองเสียใหม่เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนหรือสังคมนั้นๆให้ได้ หากเขาผู้นั้นยังปรารถนาที่จะดารงชีพอยู่ร่วมกับชุมชนต่อไป ในบางกรณีที่
รุนแรง ชุมชนหรือสังคมอาจลงโทษโดยการขับไล่บุคคลหรือครอบครัวของบุคคลนั้นให้ต้องอพยพพ้นไป
จากชุมชนเดิม กล่าวได้ว่าการลงโทษทางสังคมเป็นกลไกชนิดหนึ่งของสังคมมาตั้งแต่ยุคโบราณในการ
ควบคุมสังคมตนเองให้อยู่ในภาวะที่มีดุลยภาพ
นอกจากแนวทางการต่อสู้แบบอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) และการลงโทษโดยสังคม
(Social Sanctions) ซึ่งล้วนเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในแนวสันติวิธี ที่ปัจเจกชน
หรือมวลชนได้นามาใช้ในการต่อต้านรัฐบาลนั้น แต่ หากรัฐบาลกลับนิ่งเฉย ไม่สนใจ ไม่รับรู้การเรียกร้อง
ของประชาชนและยังบริหารประเทศต่อไปเหมือนเดิมดังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสังคม บางครั้งกลับทาในสิ่งที่
ตรงข้ามกับข้อเรียกร้องของประชาชน เช่น กรณีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ออก พรบ.นิรโทษกรรม จนเกิดการ
ออกมาประท้วงของมวลมหาประชาชน กปปส. คปท.และกลุ่มอื่น ๆ นั่นแสดงว่ารัฐบาลไม่สนใจที่จะฟัง
เสียงของประชาชน และไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศ ดังนั้น มวลชนที่ออกมาประท้วงต่อต้าน
รั ฐ บาลที่ ยึ ด แนวทางแบบอารยะขั ด ขื น (Civil Disobedience) และการลงโทษโดยสั ง คม (Social
Sanctions) ปรากฏว่ากลับไม่ได้ผลและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น มวลชนจึงต้องพัฒ นาวิธีการ
ขึ้นมาแบบเข้มข้นมากขึ้นในการกดดันรัฐบาล เช่น การปิดสถานที่ราชการ การลงโทษเชิงสังคมทางลบ
เป็นต้น นั่นคือการต่อสู้แบบสันติวิธีเชิงรุกนั่นเอง (Piriyarangsan, 2015)
สันติวิ ธีเชิ งรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่อต้านขัดขืนโดยไม่ใช้ กาลั ง (Passive Resistance)
เป็นรูปแบบหนึ่งที่นามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง
เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วงแสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐบาล
ซึ่ งประชาชนไม่ จ าเป็ น ต้ องใช้ ค วามรุน แรง แต่ ป ระชาชนสามารถเลื อกที่ จะไม่ ส นั บ สนุ น รัฐ บาลและ
แสดงออกด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การ
ปิดถนนและกีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่าง ๆ อย่างผิดกฎหมายและจะขัดขืน
อย่างเงียบ ๆ ไม่มีความรุนแรงโดยไม่ทาร้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อกดดันรัฐบาลให้บริหารประเทศอย่างเป็นธรรม
หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น
ในกรณีของไทย คาว่าสันติวิธีเชิงรุกถูกนาเสนอขึ้นมาครั้งแรกบนเวทีการชุมนุมของเครือข่าย
นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ในระหว่างการชุมนุมในเดือนตุลาคม 2556 - พฤษภาคม
2557 โดยทนายนิติธร ล้าเหลือ ที่ปรึกษา คปท. โดยคิดขึ้นมาภายใต้สถานการณ์กดดันและการเผชิญหน้า
วารสารพั ฒ นาสั ง คม
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กับเจ้าหน้าที่ตารวจนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งถูกกระทาอย่างรุนแรงมากกว่าพื้นที่การชุมนุมอื่น ๆ ซึ่งการชุมนุม
ของกลุ่ม คปท. ที่ปักหลักอยู่ ณ บริเวณถนนราชดาเนินนั้น เน้นอารยะขัดขืน และการชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธ รวมทั้งการได้เสนอความเป็นจริงให้กับมวลชนว่าอะไรคือการต่อสู้ทางการเมือง และ
จะต้องเจอกับวิธีปฏิบัติของรัฐบาลอย่างไร มีการเสนอโลกของความเป็นจริงและการให้ความรู้กับมวลชน
มวลชนจึงรู้สึกอุ่น ใจและมั่ น ใจในมาตรการรักษาความปลอดภั ยของการจัด การชุม นุ ม และยุ ทธวิธี ที่
พยายามไม่นาไปสู่ความรุนแรง แต่ก็ยังเน้นการชุมนุมเชิงรุกที่ไม่ยอมให้ใครมาทาร้ายได้ง่าย ๆ เหล่านี้ ถือ
ว่าเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวอย่างสันติวิธีเชิงรุกได้หรือไม่ จนเป็นคาถามท่ามกลางภาพข่าวที่มีการเสนอ
ความรุน แรงต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ การชุมนุมที่มีการปะทะกับฝ่ายรัฐหรือกลุ่มอื่นตลอดเวลาการ
ชุมนุมนั้น แกนนามีวิธีคิดและยุทธวิธีอย่างไรในการควบคุมมวลชนไม่ให้นาไปสู่ความรุนแรง ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจแนวความคิดเชิงอุดมการณ์ ยุทธวิธี ปฏิบัติการ มาตรการรูปแบบของการชุมนุมแบบสันติวิธีเชิง
รุกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร รวมทั้งการชุมนุมของกลุ่ม คปท.เป็นแบบสันติวิธีเชิงรุกหรือไม่ และบทเรียนที่
ได้จากการแบบชุมนุมสันติวิธีเชิงรุกจะนาไปปรับใช้กับสังคมไทยต่อไปได้การศึกษายุทธวิธีในการนาผู้มา
ชุมนุมไปสู่ความไม่รุนแรงในการชุมนุม และวิธีคิดการจัดการชุมนุมด้วยสันติวิธีเชิงรุกของกลุ่ม คปท. (ที่ไม่
เน้นความรุนแรง) จะทาให้ได้แนวทางการชุมนุมอย่างสันติต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1) เพื่อศึกษารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movements)
มาใช้อธิบายและทาความเข้าใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามแนวคิดสันติวิธีในสังคมไทย
2) เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ กับผลลัพธ์เชิงรูปธรรม
และแนวคิด รูปแบบและการจัดการชุมนุมอย่างสงบของกลุ่ม คปท. ตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุก
3) เพื่อศึกษาบทเรียนและบทสรุป ที่ได้จากการเคลื่ อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม คปท. ตาม
แนวทางสั น ติ วิธี เชิ งรุกและข้อเสนอแนวความคิด เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวทางสั งคมรูป แบบใหม่ แ ละ
นาเสนอแนวทางการจัดการชุมนุมแบบสันติวิธีในเชิงรุกและการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย

กรอบแนวคิดและขอบเขตกำรวิจัย
การสะท้อนข้อมูลการเคลื่อนไหวที่เป็นจริงและแนวทางที่จะเป็นบทเรียนในการเคลื่อ นไหวของ
กลุ่มอื่นๆ รวมทั้งการอธิบายทางทฤษฎี ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิทยาทางทฤษฎีหลากหลาย ประกอบด้วย อารยะ
ขัดขืน การลงโทษทางสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ การวิเคราะห์อัตลักษณ์หรือการมี
ตัวตนและกระบวนการสร้างความเป็นตัวตนของผู้คน หลักคิดเรื่องวาทะกรรมรวมไปถึ งการนาทฤษฎีเกม
มาอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้กระทา (Actors) สันติวิธีเชิงรุกด้วย โดยใช้กรอบการศึกษารูปแบบ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูป แบบใหม่ ” (New Social Movements) มาใช้อธิบายและท าความ
เข้ า ใจการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งตามแนวคิ ด สั น ติ วิ ธี ในสั ง คมไทย ศึ ก ษาการเชื่ อ มโยงขบวนการ
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เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่กับผลลัพธ์เชิงรูปธรรมและนัยยะเชิงความคิดของอุดมการณ์ แนวคิด
ยุทธวิธี รูปแบบและการจัดการชุมนุมอย่างสงบของกลุ่ม คปท.ตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุก

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการศึกษารูปแบบและยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุกของ คปท. ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลในช่วงเดือน
ตุ ล าคม 2556 ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม 2557 จนเกิ ด การเคลื่ อ นไหวการเมื อ งของประชาชนในวิ ก ฤติ
ประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปการเมือง นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Dept Interview) ของ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ คปท. 5 กลุ่ม คือ 1) แกนนา คปท.และที่ปรึกษา 2) ผู้ปฏิบัติงาน คปท. 3) ตารวจ
4) สื่ อมวลชน และ 5) ตั วแทนผู้ชุม นุ ม รวม 25 คน เพื่ อสะท้ อนข้อมูล การเคลื่อนไหวที่ เป็น จริงและ
แนวทางที่จะเป็นบทเรียนในการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่น ๆ คือ แกนนา คปท.และที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
ของ คปท. ตารวจ สื่อมวลชน และตัวแทนผู้ชุมนุม โดยผู้วิจัยใช้การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญคือ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในฐานะคนที่เป็นแกนนาในการเคลื่อนไหวและมีบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองภาคประชาชน จึงมีความเข้าใจต่อขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ปัญหาการเมือง
และประชาธิปไตยไทย และพยายามถอดบทเรียนนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ
ให้ สังคมทั่ วไปได้ขบคิดและเปิ ดมุ ม มอง งานวิจั ยชิ้ น นี้ จึงเป็ น การผสมผสานระหว่า งประสบการณ์ ใน
ภาคสนามและการเปรียบเทียบกับทฤษฎีรวมไปถึงความรู้จากผู้รู้ต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การส ารวจ และตี ค วามเอกสาร (Documentary Research/Textual
Interpretation ) และวิพ ากษ์เป็ นหลัก และวิธีการวิเคราะห์ ในแนวสหวิท ยาการ(Multi-Disciplinary
Approach) และวิธีวิทยาทางทฤษฎี (Theoretical Methodology) โดยจะใช้แนวคิดทฤษฎีของสานัก
ต่างๆตามแนวการวิเคราะห์ แบบปรากฏการณ์ นิ ยม (Phenomenology) เพื่ อการอธิบ ายและการจั ด
ระเบียบความคิดอันจะนาไปสู่การเข้าใจพัฒนาการ และนัยยะทางความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่มีการนาพัฒ นายุทธวิธีในการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลขึ้นมา รวมทั้งในการอธิบายบทบาทของ
มนุ ษ ย์ผู้ กระท าในแง่ของปฏิบั ติการ (Action) น าไปสู่การสร้างกลุ่ม องค์ กร เครือข่ายและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีค้นคว้าจากเอกสารต่างๆและภาพข่าวที่ปรากฏตามแหล่งข่าวต่าง ๆ
มาประมวลเชื่อมโยงกับทฤษฎีต่าง ๆ และนาเสนอด้วยวิธีการพรรณนา

ผลกำรศึกษำ และอภิปรำยผลกำรวิจัย
หากจะเปรียบเทียบความแตกต่างของอายะขัดขืน การลงโทษโดยสังคม และสันติวิธีเชิงรุก ล้วน
เป็นการต่อต้านรัฐบาลตามแนวสันติวิธีและต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน แต่มีคุณ ลักษณะและ
กลไกที่แตกต่างกันคือ (Piriyarangsan, S. 2015)
ประการแรก สันติวิธีเชิงรุกได้รวมข้อดีของอารยะขัดขืนและการลงโทษทางสั งคมไว้ด้วยกัน
กล่าวคือ อารยะขัดขืน ผู้ปฏิบัติการยอมรับผลการละเมิดทางกฎหมาย ในขณะที่การลงโทษทางสังคม
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ผู้ปฏิบัติการยอมรับผลการละเมิดทางกฎหมาย ส่วนสันติวิธีเชิงรุกเน้นการชุมนุมแบบสันติ แต่อาจจะ
ยอมรับการละเมิดกฎหมายก็ได้
ประการที่สอง สันติวิธีเชิงรุกมีความยืดหยุ่นของการเคลื่อนไหวคล้ายกับการลงโทษโดยสังคม
แต่ใช้การกดดันต่อรัฐบาลที่เข้มข้นมากกว่า ซึ่งสันติวิธีเชิงรุกอาจจะใช้วิธีการแจ้งความเคลื่อนไหวล่วงหน้า
ต่อรัฐบาลหรือไม่แจ้งเพื่อให้การกดดันสัมฤทธิ์ผลหรือเพื่อความปลอดภัยก็เป็นได้
ประการสุดท้าย สันติวิธีเชิงรุกเป็นเคลื่อนไหวท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรงมีการเคลื่อนไหวที่
เป็นไปตามสถานการณ์และเป็นไปตามธรรมชาติและยอมรับความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในสังคมและเป็น
การเคลื่ อนไหวทางสั งคมรูป แบใหม่ (New Social Movements) และมี การเพิ่ ม การกดดั น รัฐ บาลที่
เข้มข้นขึ้นเพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองที่ดีขึ้น
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของอำยะขัดขืน กำรลงโทษโดยสังคม และสันติวิธีเชิงรุก ดังนี้คือ
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โดยสรุป สันติวิธีเชิงรุกเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ ดีขึ้น และไม่เน้น ความรุนแรงเป็ นการเคลื่อนไหวท่ ามกลางสถานการณ์ ที่ร้อนแรง ยอมรับ การ
ขัด แย้ ง เป็ น เรื่องธรรมชาติ และมี ค วามยื ด หยุ่ น คล้ า ยการลงโทษโดยสั ง คมแต่ มี ค วามเข้ม ข้น ของการ
เคลื่อนไหวมากกว่า ผู้ปฎิบัติการเต็มใจยอมรับหรือไม่ยอมรับผลของการละเมิดกฎหมาย มักทาเป็นการ
ลับ หรือแจ้งล่วงหน้ าได้ ใช้ วิธีการกดดัน ต่อรองแสดงออกเพื่ อให้ การกดดัน สัม ฤทธิ์ผ ลหรือเพื่ อความ
ปลอดภัยองค์กรเคลื่อนไหวร่วมกับมวลชน
อารยะขัดขืนการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เน้นความ
รุนแรง การสื่อสารกับสังคมว่ากฎหมายหรือนโยบายบางประการของรัฐเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง Mark Thamthai
(2008) ผู้ปฎิบัติการเต็มใจยอมรับผลของการละเมิดกฎหมายกระท าการสาธารณะมีการแจ้งล่วงหน้ า
ปัจเจกบุคคลหรือองค์กรเคลื่อนไหว การลงโทษโดยสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ที่ต้องการการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นการใช้มาตรการต่อต้านกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลเรื่องในเรื่องหนึ่ ’
เป็ น การใช้ มาตรการเชิ งบวกหรือเชิ งลบที่ถูกต้ องตามกฎหมายมั กท าเป็น การลั บ หรือแจ้งล่วงหน้าได้
อย่างไรก็ตามรูปแบบการต่อต้านรัฐบาลตามแนวทางอายะขัดขืน การลงโทษโดยสังคม และสันติวิธีเชิงรุก
ในเกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมของ กปปส. คปท. และ กลุ่มอื่น ๆ นั้น ล้วนเป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเป็นไปตามธรรมชาติ และเป็นไปเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองที่ดีขึ้น
ดังนั้ น สัน ติ วิธี เชิงรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่ อต้า นขัด ขืน โดยไม่ ใช้ กาลั ง (Passive
Resistance) เป็นรูปแบบหนึ่งที่นามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของประชาชนที่ตื่นตัว
ทางการเมือง เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วงแสดงจุดยืนในการ
ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งประชาชนไม่จาเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ประชาชนสามารถเลือกที่จะไม่สนับสนุน
รัฐบาลและแสดงออกด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งโดยเฉพาะ
เช่น การปิดถนนและกีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่างๆอย่างผิดกฎหมายและจะ
ขัดขืนอย่างเงียบๆไม่มีความรุนแรงโดยไม่ทาร้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อกดดันรัฐบาลให้บริหารประเทศอย่างเป็น
ธรรมหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น
การเคลื่ อ นไหวของ คปท. ก็เป็ น แนวทางคู่ ขนานและไปในทิ ศทางเดี ย วกั น ไปกับ มวลมหา
ประชาชน หรือ กปปส. ที่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม (การ
ปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง) เพราะโครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่ ทั้ง โครงสร้างรัฐ โครงสร้างเศรษฐกิจ
ตลาด และสื่อมวลชน มวลมหาประชาชนเชื่อว่าได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมกากับของกลุ่มทุนสามานย์ซึ่ง
เป็นเนื้อเดียวกันกับรัฐบาล จึงนามาสู่การครอบงาชีวิตส่วนตัวของคนในสังคมและพื้นที่สาธารณะ และ
ลดทอนเสรีภาพของประชาชน การเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนมีผลเกี่ยวโยงมาจากความล้มเหลว
ของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนของสังคมยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่อยู่ในภาวะเสื่อม
สลายจนเป็นรัฐอานาจนิยมที่ ปกครองด้วยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ และกลุ่มเทคโนแครตที่ ล้มเหลวในเรื่อง
ประกันเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพของปัจเจกบุคคล ดังนั้น การเคลื่อนไหวของ คปท.จึง
เป็ น ปฏิ กิ ริ ย าโต้ ก ลั บ เพื่ อ ปกป้ อ งและฟื้ น ฟู เสรี ภ าพของของประชาชน นอกจากนี้ ยั ง จะพบว่ า
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การเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนถือเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อกระทาการรวมหมู่ (Collective
Action) ที่จัดอยู่ในประเภทที่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อกระทาการรวมหมู่ในการประท้วงหรือการเรียกร้องเพื่อ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกระบวนการกาหนดนโยบายของรัฐ(การออกกฎหมายนิรโทษกรรมฯ) รวมไปถึง
เป็นการรวมกลุ่มเพื่อกระทาการรวมหมู่ที่จงใจเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอานาจหลักๆ ของสังคม (การ
ต่อต้านการเลือกตั้ง หรือการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง)
แนวความคิดของอุดมการณ์ แนวคิด ยุ ทธวิธี ปฏิบัติการ มาตรการรูปแบบของการชุมนุมแบบ
สันติวิธีเชิงรุก ของ คปท. จะวิธีการทางานแบบมีส่วนร่วมนี้ทาให้ลดปัญหาการสื่อสารขาดตอนหรือการ
สื่อสารที่ผิดเพี้ยนลง ทาให้ คปท. สามารถเคลื่อนไหวตามนโยบายไปในแนวทิศทางเดียวกัน เป็นอิสระ แต่
พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่ อที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สังคมที่ดี แนวคิด จุดยืนและ
เจตนารมณ์ ต่อการชุมนุมอุดมการณ์ จุดยืนและเจตนารมณ์ ต่อการชุมนุมว่าต้องการขับไล่รัฐบาลที่ไม่
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม นิติ จนเป็นที่มาของความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลที่จะ
บริหารประเทศต่อไป ประชาชนจึงได้ออกมารวมตัวกันชุมนุมขับไล่ นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์
ชัดเจน ว่าจะเป็นการชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ และยังเน้นหนักว่า คปท.
มิได้มีเจตนาหรือความมุ่งหวังใด ๆ ที่จะล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศ
หากแต่ กระท าไปเพื่ อขัด ขวาง ป้ องกั น มิ ให้ ป ระเทศต้ องถูกปกครองในรูป แบบเผด็ จ การและรัก ษา
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ของประเทศไทยไว้นั่นเอง จึงเป็นที่มาของการต่อสู้แบบสันติวิธีเชิงรุก ที่ คปท.
ได้นามาใช้ในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ สันติวิธีเชิงรุก (Proactive Pacifism) หรือการต่อต้านขัดขืนโดยไม่
ใช้กาลัง (Passive Resistance) เป็นรูปแบบหนึ่งที่นามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบของ
ประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมือง เมื่อประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลและออกมาประท้วง
แสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐบาล ซึ่งประชาชนไม่จาเป็นต้องใช้ความรุนแรง แต่ประชาชนสามารถเลือกที่
จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและแสดงออกด้วยการดื้อแพ่ง ประชาชนอาจเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมาย
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การปิดถนนและกีดขวางการจราจรอย่างสงบ การเข้ายึดครองสถานที่ต่างๆอย่างผิด
กฎหมายและจะขัดขืนอย่างเงียบ ๆ ไม่มีความรุนแรงโดยไม่ทาร้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อกดดันรัฐบาลให้บริหาร
ประเทศอย่างเป็นธรรมหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ดีขึ้น
บทเรียนและบทสรุปที่ได้จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม คปท.ตามแนวทางสันติวิธี
เชิงรุกและข้อเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และนาเสนอแนวทางการ
จัดการชุมนุมแบบสันติวิธีในเชิงรุกและการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย พบว่า บทเรียนของการนา
สันติวิธีเชิงรุกมาใช้ในการชุมนุมเคลื่อนไหวของ คปท. พบว่า แนวทางสันติวิธีของ คปท. สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลั กษณ์ ของการชุ มนุม โดยมองจากองค์ประกอบทุ กด้าน ผ่านการปฏิบั ติ หรือการแสดงออกเชิ ง
สัญลักษณ์ต่างๆที่ คปท. ดาเนินการทั้งหมด สามารถนาไปใช้ได้จริงในการชุมนุมครั้งต่อไปได้ เนื่องจาก
คปท.มีการจัดการชุมนุมที่เป็นระบบ และด้านสภาพจิตใจทุกคนในที่มาชุมนุมและมารวมตัวกันในสถานที่
นั้นล้วนหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว และทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติการแทบจะได้รับผลตอบรับกลับมาใน
ทางบวกทั้งจากภาครัฐ สื่อมวลชน หรือพี่น้องที่มาชุมนุม เพราะเกิดความประทับใจ พี่น้องมีความผูกพัน
กันแน่นแฟ้น หากในอนาคตรัฐบาลบริหารประเทศไม่ชอบธรรม ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ก็จะมี
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(Actors) คนต่อไปลุกขึ้นมาประท้วงและกดดันความไม่ชอบธรรมของรัฐบาล และสามารถนารูปแบบสันติ
วิธีเชิงรุกไปใช้ในการกดดันรัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ภายใต้บริบทการเคลื่อนไหว
แบบสันติวิธีเชิงรุกของ คปท.เป็นถือว่าเป็น ปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในฐานะการ
นาแบบรวมหมู่ (Collective Action) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งการนารวมหมู่ของ คปท.ยึดหลักว่า “สร้างการนา
ไม่ใช่ยึดติดแกนนา” โดยการนาที่ว่า คือ “การนาในเชิงประเด็น” ซึ่งหมายถึงใช้การนาเสนอประเด็นหรือ
วาระในการเคลื่อนไหวเรียกร้อง เช่น การเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนได้ใช้ประเด็น “การปฏิรูป
ก่อนเลื อกตั้ง ” เป็ น ต้ น การน าแบบใหม่ ต้ องมีการปรับ เปลี่ ยนยุ ท ธศาสตร์แ ละยุท ธวิธีที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยรู้เท่าทันอารมณ์ของมวลชนอยู่เสมอ โดยมีการบริหารจัดการการเคลื่อนไหวได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในเรื่อ งการออกแบบกิ จ กรรมที่ ใช้ ในการเคลื่ อนไหว ความปลอดภั ย อาหารและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการเคลื่อนไหว และอื่น ๆ จุดแข็งคือการออกแบบรูปขบวนการชุมนุม
ต่อสู้ ได้อย่ างสอดรับ กับ ความแตกต่ างหลากหลายทางอุ ดมการณ์ ของผู้ เข้าร่วม ไม่ผู กขาดกับ แกนน า
เหมือนกับการชุมนุมครั้งก่อนๆ แกนนามีความหลากหลาย และการนากว้างมากขึ้น การมีส่วนร่วมของ
มวลมหาประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมมีการพูดคุยนาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาที่พบในพื้นที่ของตนสู่
กันฟังอย่างกว้างขวาง ทั้งบนเวทีหลัก เวทีย่อย หรือบริเวณที่ชุมนุม เกิดการสื่อสารที่มีข้อ มูลหลั่งไหลมา
จานวนมาก การสนับสนุนจะกระจายไปทุกเวทีไม่เน้นที่เฉพาะเวทีหลักซึ่งต่อไป ซึ่งจะช่วยในการขยาย
แนวร่วมและขยายฐานมวลชน ทาให้เกิดการตื่นตัวต่อปัญหาของประเทศมากขึ้น โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เมื่อแกนนามีความหลากหลาย การนากว้างขึ้น การข่มขู่แกนนาโดยฝ่ายอานาจรัฐแบบเดิม
จะไม่สามารถหยุดยั้งหรือสลายการชุมนุมได้ (Katasila,S. 2017)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนไหวของ คปท.เป็น “การนารวมหมู่” ที่มีรูปแบบและยุทธวิธีใน
การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลากหลาย กล่าวคือ การไม่ผูกขาดกับแกนนาเหมือนกับการชุมนุมครั้ง
ก่อนๆ แต่ละคนมีความหลากหลาย การนามีความกว้างมากขึ้น โดยมีลักษณะผสมระหว่างการจัดองค์กร
เคลื่อนไหวแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และรูปแบบประชาธิปไตย
แบบร่ว มปรึก ษาหารือ (Deliberative Democracy) โดยใช้ ค วามสั ม พั น ธ์ แ นวราบที่ เป็ น เอกภาพใน
ทิศทางใหญ่ร่วมกันขององค์ประกอบในเครือข่ายที่หลากหลาย โดยทาหน้าที่การเคลื่อนไหวตามประเด็น
และความถนัด ระดับแกนนาของแต่ละองค์กรมีอิสระในการตัดสินใจ ทั้งการเลือกช่วงเวลาและสถานที่ที่
จะใช้ชุ ม นุ ม และแนวทางในการออกแบบการน าตามแนวทางของตนเอง แต่ก็ยั งคานึ งถึงความเป็ น
เอกภาพในการเคลื่อนไหวด้วย

ข้อเสนอแนะ
บทเรียนการเคลื่อนไหวของ คปท.ตามแนวทางสันติวิธีเชิงรุกทาให้ทราบว่า คปท.มีการจัดการ
ชุมนุมที่เป็นระบบและมีข้อเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ การชุมนุมนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรม
ของประชาชนที่สามารถทาได้ตามรัฐธรรมนูญ

วารสารพั ฒ นาสั ง คม

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 / 2561

114 สันติวิธีเชิงรุก : กรณีศึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)

ข้อเสนอต่อรัฐบำล
1) หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องทาหน้าที่กากับดูแลให้การชุมนุมเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ภายใต้รัฐธรรมนูญบัญญัติ
2) ต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมของประชาชนที่ออกมาชุมนุม ไม่มองผู้ชุมนุมเป็นศัตรู
หรือมีทัศนคติด้านลบกับประชาชนผู้มาชุมนุม
3) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายรวมทั้งระดับปฏิบัติในการดูแลควบคุมการ
ชุมนุมให้เข้าใจถึงหลักการควบคุมการชุมนุมแบบสันติวิธีเบื้องต้น เพื่อป้องกันเหตุกระทบกระทั่งซึ่งจะ
ขยายผลนาไปสู่ความรุนแรงได้
ข้อเสนอต่อประชำชน
1) ประชาชนและกลุ่มพลังทางสัง คมกลุ่มต่าง ๆ สามารถนารูปแบบสันติวิธีเชิงรุกไปใช้ในการ
กดดันรัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้
2) การชุ ม นุ ม เรีย กร้องประเด็ น ปั ญ หาทั้ ง ปากท้ อง และปั ญ หาทางการเมื อง ต้ อ งตั้ งอยู่ บ น
หลักการเรียกร้องอย่างสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ภายใต้ยุทธวิธีและ รูปแบบที่หลากหลาย
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