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สถาบนัวจิยัทางยุทธศาสตรสถาบนัวจิยัทางยุทธศาสตร   สถาบันวิชาการปองกันประเทศสถาบนัวชิาการปองกันประเทศ   
กองบัญชาการกองทพัไทยกองบัญชาการกองทพัไทย

บทความแสดงขอคิดเหน็บทความแสดงขอคิดเหน็
((COMMENTARIES)COMMENTARIES)

สถาบนัวจิยัทางยุทธศาสตรสถาบนัวจิยัทางยุทธศาสตร   สถาบันวิชาการปองกันประเทศสถาบนัวชิาการปองกันประเทศ   
กองบัญชาการกองทพัไทยกองบัญชาการกองทพัไทย

บทความแสดงขอคิดเหน็บทความแสดงขอคิดเหน็
((COMMENTARIES)COMMENTARIES)

อารยะขัดขืนอารยะขัดขืน  :  ปรากฏการณการตอตานปรากฏการณการตอตาน

อํานาจรัฐโดยสันติวิธีในสังคมไทยอํานาจรัฐโดยสันติวิธีในสังคมไทย  
:

 
โดย นางสาวมานิตตา ชาญไชย 

ผูชวยนกัวิจัยประจําสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร  
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 

 

บทนํา 
ในสถานการณปจจุบัน สังคมไทยกําลัง

เผชิญกับความขัดแยงซึ่งเกี่ยวโยงหลายภาคสวน

ของสังคมโดยเปนความขัดแยง เชิงโครงสราง 

(Structural Conflict) ที่มีจุดเริ่มตนจากมิติทาง

การเมือง  และขบวนการเค ล่ือนไหวของภาค

ประชาชน  นอกจากนี้  ยังเปนความขัดแยงเ ชิง

ผลประโยชน (Interest Conflict) ระหวางกลุมตาง ๆ 

ในสังคม ประเด็นที่นาสนใจคือมีความพยายามที่จะ

เชื่อมโยงความขัดแยงดังกลาวใหกลายเปนความ

ขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน 
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ผลลัพธที่อาจเปนไปไดประการหนึ่งจาก

กรณีความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน คือ การ

ตอตานรัฐโดยประชาชน ซึ่งจากประวัติศาสตรที่ผานมา 

มี เหตุการณของการตอตาน รัฐเกิด ข้ึนทั่ ว โลก            

โดยสามารถแบงรูปแบบของการตอตานรัฐโดย

ประชาชนได ๒ รูปแบบใหญ คือ การตอตานรัฐโดย

ใชความรุนแรง และการตอตานรัฐโดยไมใชความ

รุนแรง  ซึ่งในบทความนี้ใหความสนใจไปที่การ

ตอตานรัฐโดยไมใชความรุนแรงในรูปแบบของ 

“อารยะขัดขืน” (Civil Disobedience) 

ปจจุบัน คําวา “อารยะขัดขืน” เปนที่รูจัก

ในสังคมไทยมากข้ึน  ในฐานะของรูปแบบหรือ

แนวทางในการตอตานอํานาจรัฐ อยางไรก็ตาม          

เราไมอาจปฏิเสธไดวา สถานการณความขัดแยงทาง

การเมืองและสังคมในปจจุบันมีความซับซอนและ

เกี่ยวของกับคนจํานวนมาก ทําใหคนในสังคมเขาใจ

ความหมายและแนวทางของอารยะขัดขืนที่แตกตางกัน 

มีการกลาวอางและนําคําวา “อารยะขัดขืน” ไปใช

ในแนวทางที่ตางกัน  นํามาซ่ึงความสับสนของ

ประชาชน ซึ่งทายที่สุดอาจนําไปสูความขัดแยงทาง

สังคมในระดับที่รุนแรง 

บทความนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอ

ที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก 

๑. การนําเสนอความหมายของ “อารยะ

ขัดขืน” ตามขอเท็จจริงทางวิชาการ โดยการศึกษา

ถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคําวาอารยะขัดขืนจากนัก

คิด และนักทฤษฎี เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันใน

เบ้ืองตนวา อารยะขัดขืนคืออะไร   

๒. นําเสนอตัวอยางปรากฏการณที่สังคมโลก

ยกใหเปนปรากฏการณแหงอารยะขัดขืน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจความหมาย  และกระบวนการของ 

“อารยะขัดขืน” อยางเปนรูปธรรม 

๓. วิเคราะหปรากฏการณ “อารยะขัดขืน”

ในสังคมไทย  

อยางไรก็ตาม  บทความฉบับนี้มิ ไดมี

จุดมุงหมายเพื่อการวิพากษวาการกระทําของบุคคล 

หรือกลุมบุคคลใด  เปนหรือไม เปนการกระทํา 

“อารยะขัดขืน” แตมุงใหผูอานเกิดความเขาใจ

ขอเท็จจริงในเชิงวิชาการเกี่ยวกับ “อารยะขัดขืน” 

และสามา รถทํ า ค ว าม เ ข า ใ จห รื อ วิ เ ค ร า ะห

ปรากฏการณแหงความขัดแยงไดดวยตัวเอง 

 

ความหมายของอารยะขัดขืน   
ก อนที่ จ ะกล า วถึ ง ความหมายของ 

“อารยะขัดขืน” ผูเขียนขออธิบายถึงความหมายของ 

“สันติวิธี” กอน เนื่องจาก “อารยะขัดขืน” ถูกจัดให

เปนรูปแบบหนึ่งของหลักการตอสูโดยปราศจาก

ความรุนแรง (Nonviolent Resistance) หรือการ

ตอสูแบบสันติวิธี 

ดร. มารค ตามไท (๒๕๔๑ : ๒) กลาววา 

สันติวิธีมี ๒ ความหมาย ไดแก  

๑ .  สันติวิธี ในการตอ สูห รือเ รียกรอง 

(Peaceful Demonstrate/Protest) แนวทางในการ

ตอสูนี้ เปนแนวทางที่ถูกนํามาใช เมื่อเกิดความ           

ไมพอใจหรือมีความเห็นไมสอดคลองกับผูที่มีอํานาจ  

มีการดําเนินการในลักษณะของการประทวง หรือ 

การเรียกรอง หรือการตอสูโดยการยื่นหนังสือขอเขาพบ 

หรือ การชุมนุมกันเพื่อแสดงออกถึงความไมเห็นดวย 

หรือ แสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกตางจากผูมีอํานาจ

โดยสงบ สันติ ไมมีอาวุธ 

๒. สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง 

(Peaceful Conflict Resolution): สําหรับแนวทางนี้
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ดังนั้น หากวิเคราะหในมิติของการตอสู

เรียกรอง กลาวไดวา สันติวิธีจัดเปนการทําสงคราม

รูปแบบหน่ึง แตเปนการทําสงครามที่มิไดใชความ

รุนแรง โดยสันติวิธีสามารถเปนอาวุธที่ทรงพลังใน

การตอสูหรือตอตานอํานาจรัฐ ซึ่ง “อารยะขัดขืน” 

หรือ Civil Disobedience ถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของ

การตอสูแบบสันติวิธี 

ที่มาภาพ : www.google.image.com 

 

แนวคิดเกี่ยวกับ Civil Disobedience ที่

ไดรับความสนใจในแวดวงวิชาการเนื่องจากมีกรอบ

ความคิดที่คอนขางชัดเจน  ไดแก  แนวคิดของ         

จอหน รอลส (John Rawls) ที่ใหนิยาม Civil 

Disobedience วา “คือการกระทําที่เปนสาธารณะ 

(public) ปราศจากความรุนแรง หรือสันติวิธี 

(nonviolent) เปยมดวยจิตสํานึก (conscientious) 

แตมีนัยทางการเมือง ขณะเดียวกันเปนการฝาฝน

กฎหมายบาน เมือง  โดยมี เป าหมายเพื่ อการ

เปลี่ยนแปลงในกฎหมาย หรือนโยบายของรัฐอยางใด

อยางหนึ่ง” (Rawls in Bedau, ed., ๑๙๙๖ : ๑๐๔ 

อางถึงในสุรกิจ ปญจวีณิน, ๒๕๕๐ : ๔๐)  

ตามแนว คิดของจอห น  รอลส  Civil 

Disobedience เปนการกระทําที่มุ ง ให เกิดการ

เปล่ียนแปลง “ในกฎหมาย หรือนโยบาย” แตไมได

มุงใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง 

เพราะจอหน รอลสใหความสําคัญกับสภาวะสังคม

แบบประชาธิปไตย ทฤษฎีของเขาจึงเกี่ยวกับบทบาท

และความเหมาะสมของ Civil Disobedience         

ตอ รัฐบาลประชาธิปไตยที่ ข้ึนมาสู อํานาจโดย

ความชอบธรรมเทานั้น ดวยเหตุนี้การคัดคานรัฐดวย

สันติวิธีจึงเปนส่ิงที่ชอบดวยเหตุผลรองรับ เพราะ 

Civil Disobedience มิไดมุงเปลี่ยนแปลงหรือแยงชิง

อํานาจรัฐ  แต เปนการตานอํานาจรัฐดวยการ

เปล่ียนแปลง “บางส่ิง” ในกฎหมายหรือนโยบายของ

รัฐที่ ไมเปนธรรม (อุเชนทร เชียงเสน อางถึงใน 

www.prachathai.com) 

Civil Disobedience ในฐานะปฏิบัติการ

ทา งกา ร เ มื อ ง ในทั ศนะขอ งจอห น  รอลส  มี

คุณลักษณะที่สําคัญ ๗ ประการ (สุรกิจ ปญจวีณิน, 

๒๕๕๐ : ๔๐) คือ 

๑. เปนการกระทําที่ละเมิดกฎหมาย หรือ

ต้ังใจที่จะละเมิดกฎหมาย 

๒. ใชแนวทางที่ปราศจากความรุนแรง 

๓ .  เ ป น ก า รก ระทํ าที่ เ ป ด เ ผย  เ ป น

สาธารณะและประกาศใหรัฐทราบลวงหนา 



  

๔

๔ .  มี ค ว าม เ ต็ม ใจที่ จ ะ รั บ โทษทาง

กฎหมายเนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย 

๕. มีเปาหมายเพื่อเปล่ียนแปลงนโยบาย 

กฎหมาย กฎระเบียบของรัฐเพื่อใหเปนธรรมมากข้ึน 

มิใชเพื่อการแยงเชิง เปล่ียนแปลงอํานาจรัฐ ระบอบ

การเมือง หรือรัฐบาล โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ 

การเปล่ียนแปลงสังคมการเมืองใหดีข้ึน กลาวคือ 

เพื่อใหสังคมการเมือง “เปนธรรม” มากข้ึน เคารพ

สิทธิเสรีภาพคนอ่ืนมากข้ึน และเปนประชาธิปไตย

มากข้ึน 

๖ .  มุ งที่จะกอให เกิดสํานึกแหงความ

ยุติธรรมที่แทจริงตอคนสวนใหญในสังคม ซึ่งอาจ

มองขามหรือเขาใจความยุติธรรมที่แทจริงผิดแปลกไป 

๗ .  มุ ง เชื่ อมโยงกับ สํานึกแห งความ

ยุติธรรม การปลุกมโนธรรมสํานึกของสาธารณชน 

ทําใหประชาชนต้ังคําถามกับตัวกฎหมาย ความ 

อยุติธรรม หรือขอจํากัดของสังคมการเมืองนั้นๆ 

สําหรับการนิยามคําวา “Civil Disobedience” 

เปนภาษาไทยนั้น จําเปนตองพิจารณาในหลายมิติที่

เกี่ยวของ เชน ถาอางตามกรอบของกฎหมาย จะ

นิยามไดวาเปน “การดื้อแพง” คือ การตั้งใจกระทํา

เพื่อฝาฝนกฎหมาย ในมุมมองทางการเมืองจะมอง 

Civil Disobedience ในแงของผลตอการไมเชื่อฟง

รัฐ โดยนิยามวาเปน “ศาสตรแหงการไมเช่ือฟงรัฐใน

ฐานะพลเมือง” หากพิจารณาในมิติดานสังคมวิทยา 

โดยพิจารณาในเชิงพฤติกรรมของผูกระทํา (actor) 

ในบริบทของการขัดขืนตอรัฐ สามารถนิยามไดวา

เปน “การแข็งขืนแบบอารยะ” ซึ่งก็คือ “อารยะขัดขืน” 

นั่นเอง (สุรกิจ ปญจวีณิน, ๒๕๕๐ : ๑)  

ชัยวัฒน  สถาอานันท  เปนบุคคลแรก          

ที่ เสนอให ใช คําว า “อารยะขัดขืน” เพื่ ออธิบาย

ความหมายของCivil Disobedience (http://th.                         

wikipedia.org/wiki) โดยชัยวัฒนอธิบายวา  

“อารยะขัดขืน” เปนเร่ืองของการขัดขืนอํานาจรัฐ  ที่

เปนทั้งเปาหมายและตัววิธีการอันเปนหัวใจของ 

Civil Disobedience สงผลใหการทําใหสังคม

การเมืองโดยรวมมีอารยะมากข้ึน การจํากัดอํานาจ

รัฐโดยพลเมืองดวยวิธีการอยางอารยะคือ เปนไป

โดยเปดเผย ไมใชความรุนแรง และยอมรับผลตาม

กฎหมายที่จะเกิดข้ึนกับตัวผูใชสันติวิธีแนวนี้ เพื่อให

สังคมการเมืองเปนธรรมข้ึน เคารพสิทธิเสรีภาพของ

คนมากข้ึน และเปนประชาธิปไตยยิ่งข้ึน” 

ตามแนวคิดของชัยวัฒน สามารถอธิบาย

ไดวา “อารยะขัดขืน” เปนการใชสันติวิธีที่มุงเปล่ียน

กฎหมาย หรือนโยบายของรัฐบาล โดยตองการให

สังคมโดยรวมเห็นวามีความอยุ ติธรรมเกิดข้ึน 

ลักษณะเดนของ “อารยะขัดขืน” อยูที่การละเมิด

กฎหมาย และผูละเมิดยอมรับผลของการละเมิด

กฎหมายนั้น ประเด็นสําคัญคือ เมื่อสังคมเห็นคนดี

ถูกลงโทษดวยกฎหมายบานเมืองที่ไมเปนธรรม จะ

กระตุนใหเกิดสํานึกแหงความยุติธรรมมากข้ึนใน

สังคม นําไปสูการแกไขกฎหมาย หรือนโยบายที่ไม

เปนธรรม ดังนั้น หากผูละเมิดกฎหมายไมยอมรับ

โทษตามกฎหมายก็จะมิใชอารยะขัดขืน 

ขอคิดเห็นใดๆ ในบทความฉบับนี้เปนขอคิดเห็นของผูเขียนโดยเฉพาะไมผูกพันกับหนวยราชการใดๆ 
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ตัวอยางปรากฏการณอารยะขัดขืน   
เพื่อให เกิดความเขาใจปรากฏการณ

อารยะขัดขืนอยางเปนรูปธรรม ผูเขียนขอนําเสนอ

ตัวอยางปรากฏการณที่ไดรับการยอมรับผานมุมมอง

เชิงประวัติศาสตรวาเปนปรากฏการณสําคัญที่ใช

แนวทางอารยะขัดขืนในการเรียกรองความเปนธรรม 

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมในชวงเวลานั้น ๆ 

 

๑. โสเกรตีส (Socrates: ๔๖๙-๓๙๙ B.C.) 
โสเกรตีส เปนนักปรัชญาผูพยายามสอน

ใหคนหนุมสาวคิด และต้ังคําถามกับส่ิงตางๆ ที่เปน

นามธรรม การส่ังสอนดังกลาวสงผลใหเกิดความ

ขัดแยงกับกลุมโสฟสต (กลุมที่มีแนวคิดทางการเมือง

ตรงขามกับความคิดพื้นฐานของชาวกรีกอยาง

ส้ินเชิง โดยมีแนวคิด วาชั่วดีอยูที่ตัวเรา อะไรที่เรา

เห็นวาดีก็ คือดี  อะไรที่ เราเห็นวาไม ดีก็ คือไม ดี            

ใชอํานาจ และกําลังเปนเครื่องมือในการปกครอง 

ผลลัพธ คือ ความสุขของผูปกครองและความทุกข

ของผูถูกปกครอง โดยปรัชญาของกลุมโสฟสตไดรับ

การคัดคาจากนักปราชญกรีกอยางรุนแรง) และกลุม

ผูปกครองในกรุงเอเธนส ในที่สุดโสเกรตีส ถูกตัดสิน

ประหารชีวิต ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโสเกรตีส ไดมา

จากบทประพันธเร่ือง “ไครโต” ของเพลโต โดยเปน

บทสนทนาที่เกิดข้ึนระหวางโสเกรตีสและไครโต 

เกี่ยวกับความพยายามของไครโต ที่จะชวยโสเกรตีส

ใหหนีไปจากเอเธนส หรือไดรับโทษที่เบากวาโดยการ

ขอรองโสเกรตีส ใหเลิกส่ังสอนประชาชนใหคิดในเชิง

ปรัชญา ไมวาจะเปนเร่ืองของความดี คุณธรรม 

ความยุติธรรม ซึ่งขอหามดังกลาวเปนส่ิงที่โสเกรตีส 

มองวาไมสอดคลองกับกฎแหงคุณธรรมและเสรีภาพ 

ในขณะเดียวกันโสเกรตีส มองวาการเปนพลเมือง 

คนหนึ่งของเอเธนส เขามีหนาที่ตองเคารพกฎหมาย

ของรัฐ การที่เขาไมอาจเลิกส่ังสอนประชาชน เขาเอง

ก็ยอมรับวาไดกระทําผิดกฎหมายบานเมือง ดังนั้น 

เขายอมตองยอมรับโทษตอความผิดตอกฎหมายที่

เขาไดละเมิด แมกฎหมายนั้นจะไมเปนธรรมก็ตาม 

  

 
๒. เฮนรี่ เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau: 
๑๘๑๗-๑๘๖๒) 

จากบทความที่ ธ อ โ ร  เ ขี ยน ไ ว ใ นป               

ค.ศ. ๑๘๔๘ ซึ่งมีชื่อวา “On the Relation of the 

Individual to the State” วาดวยความสัมพันธระหวาง

ปจเจกชนกับรัฐ และไดรับการตีพิมพในป ค.ศ. 

๑๘๖๖ ในชื่อวา “Civil Disobedience” พบวา 

แนวคิดของธอโร เปนการช้ีใหเห็นถึงความเปนสูงสุด

ของปจเจกบุคคลที่มีเสรีภาพในการตัดสินใจในการที่

จะเชื่อ ปฏิบัติตาม หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

นโยบายแหงรัฐ ธอโร เชื่อวาความเปนมนุษยที่มี

ศีลธรรมและจริยธรรมที่ถูกตองยอมอยูเหนืออํานาจ

ที่แมว าจะถูกกฎหมายแต ไมชอบธรรมของรัฐ            

โดยภาพรวมแลวส่ิงที่ธอโรตอตานไมใชรัฐบาล หรือ

ระบบการปกครอง แตเขาตอตานความไมชอบธรรม

ของกฎหมายบางฉบับ เชน การจายภาษีที่ เก็บ         

เทาเทียมกันเปนรายหัว (Poll Tax) หรือการทํา

สงครามกับเมกซิโก ธอโร มองวารัฐไดรับความชอบ

ธรรมจากประชาชน และหากรัฐบาลไมเคารพสิทธิ

พื้นฐานของประชาชน รัฐก็ไมควรไดรับการสนับสนุน  

คุณูปการที่ธอโร มีตอแนวอารยะขัดขืน 

คือ การเปนผูจุดประกายแนวทางการทําอารยะขัดขืน

ในสังคมประชาธิปไตยยุคใหม และพยายามช้ีแนว

ทางการแกไขปญหาขอบกพรองของการมีรัฐบาล

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยธอโร เสนอวาแม

ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะมีขอดีมากมาย
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๓. มหาตมะ คานธี (Mohandas K. Gandhi: 
๑๘๖๙-๑๙๔๘) 
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มหาตมะ คานธี ผูนําการเคล่ือนไหวเพื่อ

ตอตานอังกฤษในอินเดีย แนวทางการตอสูของคานธี 

เรียกวา “สัตยาเคราะห” (Satyagraha) หมายถึง 

การไมใหความรวมมือกับรัฐโดยสันติวิธี มีหลัก

พื้นฐานมาจากหลักแหงความรัก (Law of Love) 

เปนการไมใหความรวมมือกับผูทรงอํานาจที่กระทํา

ผิด เพื่อมิใหการกระทําผิดของพวกเขาเหลานั้นไดรับ

การ ขับ เคลื่ อนต อ ไป  ตามแนวคิ ดของคานธี 

สัตยาเคราะหเปนการรวมเอาอารยะขัดขืน (Civil 

Disobedience) กับการไมใหความรวมมือ (Non-

cooperation) เขาดวยกัน  

ส่ิ งที่ คานธี  เนนย้ํ าถึ งความแตกตาง

ระหวางสัตยาเคราะห กับการตอตานโดยเฉยชา 

(Passive Resistance) มี ๒ ประการสําคัญ คือ 

๑) ความเกลียดชังเปนส่ิงที่ ขัดตอหลักการของ

สัตยาเคราะห 

๒) ตามหลักสัตยาเคราะห นอกจากจะไมทําราย

ผู อ่ืนใหบาดเจ็บแลว ผูกระทําสัตยาเคราะหตอง

เอาชนะคูปรปกษดวยการรับความเจ็บปวดจากการ

กระทําและผลที่เกิดข้ึนเอง 

คานธี  อธิบายถึงความแตกตางอยาง

ชัดเจนระหวางการเปนผูกระทําอารยะขัดขืน กับการ

เปนผูที่ ไม เคารพกฎหมาย  หรือนักอนาธิปไตย 

(Anarchist) คานธี กลาววา “อารยะขัดขืนตองไมมี

การละเมิดกฎหมายมากเกินไปกวากฎหมายท่ีเปน

กฎหมายซ่ึงไรศีลธรรม” การกระทําอารยะขัดขืนจึง

เปนเ ร่ืองโดยเฉพาะของการตอสู เ รียกรองตอ

กฎหมาย หรือนโยบายของรัฐที่ไมเปนธรรม คานธี 

มองวาการที่จะกระทําอารยะขัดขืนไดนั้น ผูกระทํา

ตองเปนผูที่สามารถควบคุมตัวเองไดโดยไมใชวิธี

แหงความรุนแรง แตจะใชหลักความไมรุนแรงหรือ 

“อหิงสา” (Ahimsa) หมายถึงการไมกอใหเกิดการฆา 

หรือการบาดเจ็บอยางรุนแรง แตถาไมสามารถ

หลีกเล่ียงความรุนแรงไดผูกระทําอารยะขัดขืนตอง

เปนผูที่ยอมรับความเจ็บปวด  

คานธี แยกแยะระหวางการกระทําอารยะ

ขัดขืนของปจเจกชน (Individual Civil Disobedience)  

และอารยะขัดขืนของมวลชน (Mass Civil Disobedience) 

โดยเห็นวาอารยะขัดขืนของปจเจกชน เปนเร่ืองของ

จิตสํานึกของแตละคน ในขณะที่การจะทําใหเกิด

อารยะขัดขืนของมวลชนไดนั้น ทุกคนที่เกี่ยวของตอง
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โดยภาพรวม แนวทางการเรียกรองแบบ

อารยะขัดขืนของคานธี นั้น มีเปาหมายสําคัญในการ

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่สงผลใหเกิดความเปน

ธรรมมากข้ึนในสังคม โดยอาจเปนการยกระดับ

กฎหมายหรือนโยบายไมกี่ฉบับ ไปจนถึงระดับการ

เปล่ียนแปลงตัวรัฐบาล ส่ิงที่คานธี เนนย้ําคือการไม

ใชความรุนแรง เพราะอารยะขัดขืนจะนําไปสูการ

เปล่ียนแปลงที่สรางสรรคโดยใชแนวอหิงสา ไมใช

การตอสูเพื่อทําลายลางซึ่งกันและกัน อยางไรก็ดี 

คานธี ไดกลาวเตือนถึงการนําอารยะขัดขืนมาใชวา 

แมอารยะขัดขืนจะเปนเครื่องมือที่สามารถ

นํามาใชเพื่อการลมลางรัฐบาลไดอยางรวดเร็ว 

แตการใชอารยะขัดขืนที่ขาดระเบียบวินัยท่ี

จําเปนของมวลชน จะนําไปสูความยุงยากซ่ึง

ทายท่ีสุดอาจกลายเปนความบาคลั่งอยาง

รุนแรงที่ไมอาจใหอภัยเลยก็ได 

 

๔ .  มาร ต ิน  ล ูเ ธอร  ค ิง  จ ูเน ีย ร  ( Martin 
Luther King JR. : ๑๙๒๙-๑๙๖๘) 

คิง เปนตัวอยางของการตอสูกับความไม

เปนธรรมในกรอบของระบอบประชาธิปไตยโดยใช

แนวทางอารยะขัดขืนที่ชัดเจนที่สุด จุดยืนของคิง ใน

การตอสู โดยใชอารยะขัดขืนคือ  “จิตสํานึกทาง

ศีลธรรม” (moral Conscience) ซึ่งสะทอนออกมา

อยางชัดเจนจากปาฐกถาของเขาเร่ือง “Love, law 

and Civil Disobedience” โดยคิงกลาววา “ขาพเจา

ยอมรับวาปจเจกบุคคลผูซึ่งไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ผูที่จิตสํานึกของเขาบอกกับตนเองวากฎหมายไม

เปนธรรม และเปนผูที่ยอมรับการลงโทษจากการฝาฝน

กฎหมายดวยการติดคุก จนกระทั่งกฎหมายที่ไมเปน

ธรรมไดรับการแกไข เขาเหลานั้นกําลังแสดงออกซ่ึง

ความเคารพสูงสุดที่มีตอกฎหมาย”  

คิง เปนนักตอสูเพื่อสิทธิที่เทาเทียมกันของ

ประชาชนผิวดําในสหรัฐอเมริกา โดยใชวิธีการ

อารยะขัดขืนเชิงสันติวิธี เชน การนั่งประทวง (Sit-in) 

การเดินทางเพื่อสันติภาพ (Freedom ride) เขาเช่ือ

ในหลักการตอสูที่ปราศจากความรุนแรงวาจะนําไปสู

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคมที่ยิ่งใหญ 

โดยไดแรงบันดาลใจจากโสเกรตีส ธอโร และคานธี 

การตอสูของคิง เนนย้ําถึงความรักและการใหอภัย

ตอผูที่ไมเขาใจและเปนผูที่สรางความอยุติธรรมให

เกิดข้ึนในสังคม นอกเหนือจากการตอสูเชิงสันติวิธี

แลว คิงยังใหความสําคัญการแกไขเยียวยาเพื่อ

อนาคต ไมใชการแกไขเพื่อการลางแคน ซึ่งมีความ

เปนอารยะอยางสูงสงทั้งในแงของเปาหมายและ

แนวทางในการดําเนินการในเชิงสันติวิธี 

จากกรณีตัวอยางทั้ง ๔ กรณีขางตน มี

ประเด็นที่นาสนใจ คือ แมวาทั้ง ๔ กรณีจะเกิดข้ึนใน

บริบททางประวัติศาสตร และสังคมวัฒนธรรมที่

ตางกัน แตทั้ง ๔ กรณีมีลักษณะของอารยะขัดขืน

รวมกัน คือ  

๑) บทบาทและอํานาจของมนุษยในฐานะ

นักปจเจกชน ในฐานะนักปรัชญา และในฐานะผูนํา
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๒) ชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดของสังคมการเมือง 

และการใชวิธีการละเมิดกฎหมายในนามของ

ศีลธรรมและจริยธรรมที่สูงกวา เพื่อเปล่ียนแปลง

กฎหมายที่ไมเปนธรรม 

๓) ใชวิธีการดําเนินการตอตานโดยสันติ

วิธี เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อกระตุนมโนสํานึกของ

คนในสังคม 

๔) การยอมรับการถูกลงโทษเนื่องจาก

ละเมิดกฎหมาย  

ที่มาภาพ : www.google.image.com 

 

วิเคราะหปรากฏการณอารยะขัดขืนใน
สังคมไทย   

ในสถานการณความขัดแยงทางการเมือง

และสังคมในปจจุบัน ประเทศไทยมีโอกาสไดรูจักกับ

คําวาอารยะขัดขืนมากข้ึน อยางไรก็ตาม ยังมีความ

เขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความหมายของอารยะขัดขืน 

ความไมชัดเจนของแนวคิดเกี่ยวกับอารยะขัดขืนใน

สังคมไทย เกิดข้ึนเนื่องจาก 

๑. ระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยยัง

ไมเขมแข็ง แมวาประเทศไทยจะเปล่ียนระบอบการ

ปกครองมา ๗๖ ปแลว แตคานิยมบางประการจาก

ระบอบการปกครองแบบเกา เชน ระบบอุปถัมภ การ

ไมกลาแสดงความคิดเห็น  ยังคงขัดขวางการ

เจ ริญเ ติบ โตของประชา ธิปไตยใน เมื อ ง ไทย 

ประชาชนไมเขาใจความเปนประชาธิปไตยอยาง

แทจริง  ทําใหขาดจิตสํานึก  และไมสามารถนํา

ประชาธิปไตยมาใชในการดําเนินชีวิตได นอกจากนี้ 

การรับอิทธิพลจากแนวคิดตะวันตกทําใหคนไทย

จํานวนมากเขาใจประชาธิปไตยแบบฉาบฉวย 

กลาวคือ คํานึงถึงแตสิทธิของตน แตไมรูจักหนาที่

ของพลเมืองที่ดี รวมทั้งไมเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  

ความออนแอของประชาธิปไตยสงผลให

ประชาชนไมเขาใจกระบวนการตอสูทางการเมือง

และสังคมตามวิถีประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การตอสูเชิงสันติวิธี นอกจากนี้ยังสงผล ตอการ

บริหารจัดการความขัดแยง กลาวคือเมื่อเกิดความ

ขัดแยงสังคมไทยจะไมคุนเคยกับการแกปญหาเชิง

สันติตามแนวทางประชาธิปไตย  

๒. สันติวิธีไมใชแนวทางหลักในการตอสู

ทางการเมือง และวิธีการแกปญหาความขัดแยงใน

สังคมไทย ดร. มารค ตามไท (๒๕๔๑ : ๑) กลาวถึง

ประเด็นดังกลาววา “สังคมไทยใชการเจรจาเปนวิธี

แรกเพื่อคล่ีคลายปญหา ในขณะเดียวกันวัฒนธรรม

การปกครองของไทยก็พรอมที่จะใชวิธีการอื่น หาก

การเจรจาไมไดผล เพราะฉะนั้นจึงเปนการยึดถือ

สัน ติวิ ธี ในแงที่ ว า เปนวิ ธี แรกที่ ทดลองใช เพื่ อ

แกปญหาดูกอน ถาไมไดผลก็ตองใชวิธีอ่ืนซ่ึงรวมถึง

การใชกําลัง”  

๓. การนําเสนอปรากฏการณอารยะขัด

ขืนผานส่ือ โดยไมไดมีการอธิบายขอมูลที่ถูกตองวา

อารยะขัดขืนคืออะไร ทําใหประชาชนผูรับสารสนใจ

เฉพาะประเด็นความขัดแยงแตไมไดเขาใจวาสาระ

ของอารยะขัดขืนคืออะไร สังคมไทยจึงไมสามารถใช

ประโยชนจากการกระทําอารยะขัดขืนไดอยาง

แทจริง แตกลับกอใหเกิดปญหาความขัดแยงใน

สังคมไทยมากข้ึน 
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จากความไมเขาใจสาระที่แทจริงของ
อารยะขัดขืน  ทําให เกิดปญหาที่สํ า คัญใน
สังคมไทยสองประการ คือ  

ประการแรก อารยะขัดขืนในฐานะการ

ตอสูเชิงสันติวิธีถูกบิดเบือนความหมาย และถูก

นําไปใชกลาวอางเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ

ทางการเมืองของบางคนหรือบางกลุม ซึ่งแทนที่จะ

เปนการแกปญหาและพัฒนาสังคมการเมืองไทย 

กลับทําใหเกิดความขัดแยงทางสังคมระหวางคน          

ในชาติ  

 ประการที่สอง การไมพยายามสราง

ความเขาใจที่ถูกตองเ ก่ียวกับสถานการณทาง

การเมืองและสังคมในปจจุบันอาจนําไปสูความ

ขัดแยงที่รุนแรงข้ึนในอนาคต 

ดังนั้น การศึกษาอารยะขัดขืนในฐานะ

ปรากฏการณการตอตานอํานาจรัฐของประชาชน

กลุมหนึ่งโดยสันติวิธีในสังคมไทย จึงจําเปนตองทํา

ความเขาใจสาระที่แทจริงของอารยะขัดขืน และ

เผยแพรขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับอารยะขัดขืนใน

สังคมไทยรับรู เพื่อปองกันความขัดแยงในสังคม

ตลอดจนสามารถใชอารยะขัดขืนเปนเคร่ืองมือใน

การตรวจสอบความถูกตองและชอบธรรมในการ

ดําเนินงานของรัฐ 

อยางไรก็ตาม หากนําแนวคิดทางวิชาการ

เกี่ยวกับ “อารยะขัดขืน” มาอธิบายปรากฏการณ

การ เมื องใน สังคมไทยสามารถอธิบายได ว า            

“อารยะขัดขืน” เปนส่ิงที่ประชาชนไทยพึงกระทําได 

เนื่องจากอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ดังนั้น หาก

ประชาชนรูสึกวาเกิดความอยุติธรรม หรือความไม

ชอบธรรมในการบริหารจัดการบานเมืองโดยรัฐ 

ประชาชนยอมมีสิทธิในการทวงอํานาจคืน เพื่อให

เกิดการเปล่ียนแปลงและนํามาซ่ึงความยุติธรรมใน

สังคม อยางไรก็ตาม กระบวนการทวงคืนอํานาจของ

ประชาชนจะตองเปนไปโดยสันติวิธี หลีกเล่ียงความ

รุนแรง และหากมีการละเมิดกฎหมาย ผูละเมิด

จะตองยอมรับโทษตามกฎหมายที่ เกิดจากการ

ละเมิดกฎหมายนั้น เพราะถาไมยอมรับการลงโทษ 

ยอมไมอาจเรียกไดวากําลังดําเนินการ “อารยะขัดขืน” 

และการกระทําดังกลาวไมอาจกระตุนใหสังคม

สวนรวมเกิดจิตสํานึกแหงการเปนพลเมืองที่ดีของรัฐ 

ผูซึ่งรูจัก และรักษาสิทธิและหนาที่ของตนเอง และใน

การดําเนินการตอตานรัฐโดยวิธี “อารยะขัดขืน” 

จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขแหงสังคมสวนรวม 

มิใชการดําเนินการเพื่อประโยชนของตนเอง หรือ

พวกพองโดยใชประชาชนเปนเคร่ืองมือ 

ที่มาภาพ : www.google.image.com 

 
คุณูปการของอารยะขัดขืนในสังคมไทย 

อารยะขัดขืนในฐานะปรากฏการณการ

ตอตานอํานาจรัฐโดยสันติวิธี มีคุณูปการตอการ

พัฒนาสังคมการเมืองไทย ดังนี้ 

๑. อารยะขัดขืนเปนสิทธิที่สําคัญอยาง

หนึ่งของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในกรณีที่
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๑๐

๒. อารยะขัดขืนเปนการตอสูเชิงสันติวิธี 

ปราศจากความรุนแรง กอใหเกิดการตระหนักถึงการ

แกปญหาโดยวิถีแหงการใชตรรกะของสันติวิธี

มากกวาการใชกําลังเขาตอสูทําลายกัน 

๓. ทําใหสิทธิของปจเจกบุคคล หรือชุมชน

ทองถิ่นมีความหมายมากข้ึน เพราะการกดข่ีของคน

กลุมใหญจะไมเปนเร่ืองที่ชอบธรรมอีกตอไป หาก

เปนการกระทําที่ขัดตอสิทธิพื้นฐานของความเปน

มนุษย 

๔. เกิดบรรทัดฐานสังคมรูปแบบใหมในแง

ที่วา ประชาชนไมจําเปนตองเชื่อฟงการกระทําของ

รัฐในนามของกฎหมายโดยไมต้ังขอสงสัย และการ

กระทําผิดกฎหมายในบางลักษณะเพื่อจุดมุงหมาย

ในการแกไขกฎหมายหรือนโยบายใหมีความเปน

ธรรมกับสังคมมากข้ึนเปนส่ิงที่ยอมรับได 

๕. การปลูกจิตสํานึกของอารยะขัดขืนที่

ถูกตองอยางเปนรูปธรรม จะชวยลดปญหาความ

ขัดแยงที่รุนแรงในสังคม และสงเสริมใหเกิดจิตสํานึก

แหงระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง และย่ังยืนมากข้ึน

ในสังคมไทย 

 

ขอเสนอแนะ : การสงเสริมใหเกิด
การแกไขปญหาความขัดแยงเชิงสันติ
วิธีในสังคมไทย 

นอกเหนือจากการทําความเขาใจอารยะ

ขัดขืนในฐานะปรากฏการณความขัดแยงเชิงสันติวิธี 

สังคมไทยควรสงเสริมใหเกิดการปองกันและแกไข

ปญหาความขัดแยงเชิงสันติวิธี โดยมีแนวทางในการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. กรณีปรากฏการณอารยะขัดขืน ภาค

สวนตางๆ ที่เกี่ยวของควรสรางความรูความเขาใจ 

และเผยแพรขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับอารยะขัดขืนใน

มิติที่เกี่ยวของกับการตอสูและการแกปญหาเชิงสันติ

แกสาธารณะชน 

๒. ระบบการศึกษาไทยตองปลูกฝงใหเด็ก

และเยาวชน รูจักและใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการความขัดแยงเชิงสันติวิธี การสรางจิตสํานึก

ของการไมใชความรุนแรง รวมทั้งคานิยมเก่ียวกับ

การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืนตาม

วิถีทางแหงประชาธิปไตย 

๓. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองมากข้ึน โดยสงเสริมใหเกิดกระบวนการ

เรียนรูและมีสวนรวมกับประชาธิปไตยตลอดชีวิตของ

ประชาชน 

๔. รัฐควรดําเนินการบริหารประเทศโดย

ใชหลักธรรมาภิบาล และเปดโอกาสใหภาคประชา

สังคมสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐได  

ที่มาภาพ : www.google.image.com 

_____________________ 

สวศ.สปท. 

๖ พ.ย. ๕๑ 
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