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ไมจําเปนตองสูรบเพื่อเอาชนะทรราชคนใด
คนหนึ่ง เพราะ เขายอมศิ โรราบโดยอัตโนมัติ
หากทั้งประเทศปฏิเสธ ไมยอมเปนทาสอีกตอไป
ไมจําตองลิดรอนอะไรเขา เพียงแต ไม ใหอะ ไร
เ ข าสั กอย าง เดี ยวท านั้ นก็พอ  ถ า เ ร า ไม ใ ห
อะไรแกทรราช ไมยอมเชื่อฟงเขา โดยไมตอง
ลงมือตอสู เขา แมแตครั้งเดียว ทรราชก็จะดู
เปลาเปลือยและทําอะไรไมไดตอไป  เฉกเชนรากไม
ซึ่งหากปราศจากดิน และอาหารแลวตนไมก็จะ
เฉาตายไปในทีส่ดุ

เอเตยีง เดอ ลาโบเอตี
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ขาพเจาทัง้หลายไดมารวมกนัในทีน่ีด้วยความมุงหมายทีจ่ะรกัษาธรรมะ
คอืความถกูตองดงีามใหเปนหลกัของแผนดนิ
ดงันัน้จงึขอสมาทานเอาธรรมะเปนขอปฏบิตัใินการชมุนมุดงัตอไปน้ี

ขาพเจาจะไมใชกําลังทํารายผูใด
ขาพเจาจะไมทําลายหรือลวงละเมิด

ทรัพยสินของผูอื่นตลอดจนสมบัติสาธารณะ
ขาพเจาจะกลาวแตความจรงิ ไมใชถอยคาํ

ที่หยาบคายหรือยั่วยุใหเกิดความรุนแรง
ขาพเจาจะรกัษาสตใิหมัน่คง อดทนตอการ

ยั่วยุ และไมใชความรุนแรงตอบโต
ขาพเจาจะเคารพในศกัดิศ์ร ีและความเปน

มนุษยของทุกคน รวมทั้งผูที่เห็นตางจากขาพเจา

สมาทานศีล
เพื่อการชุมนุมอยางสันติ

๔
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นตัถเิม สะระณงั อญัญงั
ที่พึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมมี
พทุโธ เม สะระณงั วะรงั
พระพทุธเจาเปนทีพ่ึง่อนัประเสรฐิของขาพเจา
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ
ดวยการกลาวคาํสตัยนี้
โสตถเิม โหตสุพัพะทา
ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจา

นตัถเิม สะระณงั อญัญงั
ที่พึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมมี
ธมัโม เม สะระณงั วะรงั
พระธรรมเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ
ดวยการกลาวคาํสตัยนี้
โสตถเิม โหต ุสพัพะทา
ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจา
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นตัถเิม สะระณงั อญัญงั
ที่พึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมมี
สงัโฆ เม สะระณงั วะรงั
พระสงฆเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ
ดวยการกลาวคาํสตัยนี้
โสตถเิม โหตสุพัพะทา
ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจา

ชัยชนะจงมีแดผูประพฤติธรรม
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ประวตัศิาสตรทัว่ทกุมมุโลกเตม็ไปดวยเรือ่งราว
ความสาํเรจ็ของสนัตวิธิ ีสนัตวิธิปีระสบผลสาํเรจ็ ได
มิใชเพราะคูกรณีเกิดใจออน  มีเมตตาสงสารผูใช
สันติวิธี หรือเพราะเปนสุภาพชน แมวากรณีเชนนั้น
จะเคยปรากฏอยูบาง  แตนั่นมิใชปจจัยชี้ขาดหรือ
เปนปจจยัเดยีวทีท่าํใหสนัตวิธิบีรรลผุล  แททีจ่รงิแลว
ความสาํเรจ็ของสนัตวิธิเีกดิจาก พลงัในตวัทีส่งผลตอ
คูกรณี  หาไดเกิดจากการริเริ่มหรือความสมัครใจ
ของคูกรณเีปนสาํคญั  แตเปนเพราะคูกรณมีอิาจฝน
ทานพลังของสันติวิธีตางหาก

พลงัของสนัตวิธิมี ี๒ ประการคอื
๑.พลงัทางการเมอืง
พลังของสันติวิธีอยูบนพื้นฐานความจริงที่วา

อาํนาจเกดิจากการยอมรบัและยนิยอมเชือ่ฟงจะโดย
สมคัรใจหรอืจาํยอมกแ็ลวแต   บคุคลหรอืระบอบใด

พลังของสันติวิธี
๗ ดวยสนัตวิธิี
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จะมีอํานาจไดก็เพราะไดรับการยอมรับและเชื่อฟง
จากผูอืน่    เชน ยอมทาํตามคาํสัง่  ยอมปฏบิตัติาม
ระเบียบ ยอมจายภาษี เปนตน กลาวอยางเปน
รปูธรรมกค็อื ผูปกครอง มอีาํนาจไดกเ็พราะประชาชน
เชื่อฟงแมทัพนาย

กองทพัมอีาํนาจไดกเ็พราะทหารชัน้ผูนอยเชือ่ฟง
เจาของโรงงานมีอํานาจไดก็เพราะกรรมกรเชื่อฟง
แตเมือ่ใดกต็ามทีก่ารยนิยอมเชือ่ฟงนัน้ลดนอยถอยลง
หรือปลาสนาการไป อํานาจของบุคคลหรือระบอบ
เหลานั้นก็หายไปดวย ไมวาอํานาจทางเศรษฐกิจ
การเมอืง และการทหาร

สนัตวิธิมีพีลงัตรงทีม่นัสามารถลดทอนอาํนาจ
ของบุคคลหรือระบอบที่ทรงอํานาจได โดยเพียงแต
ประชาชนเพกิถอนการยนิยอมเชือ่ฟงหรอืปฏเิสธทีจ่ะ
ใหความรวมมือแกบุคคลหรือระบอบเหลานั้น
(ที่เรียกวา “การแข็งขืนอยางอารยะ”)  หากการ
เพิกถอนนั้นเปนไปอยางกวางขวาง  บุคคลหรือ
ระบอบเหลานั้นจะสูญเสียอํานาจอยางฮวบฮาบ
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จนไมอาจดํารงอยูไดอีกตอไป
ผูใชสันติวิธีอาจเปนฝายปฏิเสธที่จะยินยอม

เชื่อฟงโดยลําพังฝายเดียว หรือกระตุนใหฝายที่สาม
รวมมือในการเพิกถอนการยินยอมเชื่อฟงดวยก็ได
ฝายที่สามอาจไดแกพลทหารในกองทัพที่ถูกผูบังคับ
บญัชา สัง่ใหมาปราบปรามประชาชนทีใ่ชสนัตวิธิกีไ็ด
ตัวอยางเดนชัด ไดแกกรณีตอตานพระเจาซาร
ในรัสเซีย (ป ๒๔๔๘)  การคัดคานรัฐประหาร
ในเยอรมน ี(๒๔๖๓) ในอลัจเีรยี (๒๕๐๑) การตอตาน
รสัเซยีในเชโกสโลวะเกยี (๒๕๑๑) การขบัไลมารคอส
(๒๕๒๙) และการโคนลมเผด็จการในยูโกสลาเวีย
(๒๕๔๓)

นอกจากการลดทอนอํานาจของคูกรณีแลว
สันติวิธียังมีพลังตรงที่มันสามารถเพิ่มพูนอํานาจให
แกฝายที่ใชสันติวิธีดวย   กลาวคือทําใหประชาชน
ทั่วไป เปลี่ยนจากการยินยอมเชื่อฟงผูมีอํานาจ
ที่ เปนคูกรณี  (ซึ่ งอาจเปนผูปกครอง  นายทุน
หรือผูมีอิทธิพล) มาเปนการใหความยอมรับ
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แกกลุมคนที่ใชสันติวิธี   จนสามารถผลักดันใหผูมี
อํานาจตองโอนออนผอนตาม ตามขอเรียกรองของ
ผูใชสนัตวิธิ ี  ดงักรณขีบวนการ เรยีกรองเอกราชของ
คานธ ี ขบวนการเพือ่สทิธขิองคน ผวิดาํนาํโดยมารตนิ
ลเูธอร คงิ  หรอืขบวนการโซลดิารติี ้ในโปแลนด

๒.พลังทางใจ
พลังทางการเมืองของสันติวิธีดังกลาวเปน

พลังที่เกิดจากการแสดงออกในเชิงปฏิเสธ  (เชน
การปฏิเสธที่จะเชื่อฟง และปฏิเสธที่จะใชความ
รุนแรง)  แตยังมีพลังอีกประการหนึ่งที่ เกิดจาก
คณุภาพภายในเชงิบวกของผูใชสนัตวิธิ ี ซึง่นอกจาก
จะไมมุงรายแลว ยังมีความปรารถนาดีตอคูกรณี
รวมทั้งยึดมั่นในสัจจะและความดีงาม   นี่คือพลัง
ทางใจที่มีผลตอพฤติกรรมของผูอื่น และสามารถ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมได

สําหรับคนเปนอันมาก สันติวิธีมิใชเปน
เพียงยุทธวิธีในการตอสูกับผูมีอํานาจ  หากเปน

๑๐
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การกระทาํทีอ่อกมาจากชวีติดวยจติใจทีใ่ฝอหงิสธรรม
คือการไมคิดเบียดเบียนมุงรายและไมแบงฝาย
กลาวคอืมไิดเหน็คูกรณเีปนฝายตรงขามหรอืเปนปรปกษ
แตเปนเพือ่นรวมชาต ิ เพือ่นรวมโลก และทีส่าํคญัคอื
เปนเพื่อนมนุษยซึ่งรักสุขเกลียดทุกข  มีรอยยิ้ม
และน้าํตาเหมอืนเรา    จดุรวมระหวางเรากบัเขานัน้
มมีากยิง่กวาจดุตาง

สนัตวิธิใีนแงนีจ้งึมไิดมคีวามหมายโดยนยัลบ
คือการไมใชความรุนแรงเทานั้น แตยังมีนัยบวก
คือการตั้ งมั่นในความรักและความปราถนาดี
แรงบันดาลใจอีกประการหนึ่งคือความใฝในสัจจะ
ความรักในสัจจะทําใหบุคคลเขาหาผูอื่นอยาง
ออนนอมถอมตน ปรารถนาที่จะแสวงหาสัจจะ
แมกระทั่งในหมูคูกรณี พรอมที่จะเปดใจรับฟงเขา
ขณะเดียวกันก็กลาหาญพอที่จะยอมทุกขทรมาน
เพื่อยืนหยัดในสัจจะของตนใหอีกฝายไดรับรู  และ
ถอนตนออกจากความเท็จและอสัตยที่ปกคลุมใจ

ใจที่ปรารถนาดี ใบหนาที่แยมยิ้ม ริมฝปาก

๑๑
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ทีอ่าํนวยพรดวยเสยีงเพลงและบทสวด  มอืทีห่ยบิยืน่
ดอกไมและผาเย็นให ตลอดจนการยืนหยัดใน
ประเด็นที่ชอบธรรม มั่นคงในสัจจะ ยอมมีผลโนม -
นาวชักชวนใหผูคนแวดลอมที่เคยอยูกลาง ๆ หันมา
เปนมติร และเขารวมสนบัสนนุปฏบิตักิารสนัตวิธิดีวย

ที่สําคัญก็คือใจที่เปยมดวยคุณภาพดังกลาว
ยังมีผลทางใจตอฝายคูกรณี   ทั้งนี้เพราะกิริยา
ภายนอกและภาวะภายในที่ เปนมิตรดังกลาว
ถึงที่สุดแลวยอมสามารถทําลายอคติและความรูสึก
ในทางรายที่คูกรณีมีตอผู ใชสันติวิธี   สามารถ
ซึมผานเกราะกําบังชั้นนอกที่ฉาบทาดวยความรูสึก
เปนปฏปิกษ เกลยีดชงั  เขาสูจติสวนลกึ ซึง่กอปรไป
ดวยความรัก ความเมตตา และสามารถปลุกเรา
จิตสวนดีนี้ใหมีพลังเอาชนะจิตชั้นนอกอันหยาบ
กระดางได  เกดิความรูสกึเปนมติรเขามาแทนที่

ความเปลี่ยนแปลงทางดานความรูสึกนึกคิด
ดงักลาวมกัเกดิขึน้เปนพเิศษกบัฝายคูกรณ ี(เชนทหาร
หรอืตาํรวจ)ทีถ่กูสงใหมาประจนัหนากบัผูทีใ่ชสนัตวิธิี
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การเผชิญหนาดังกลาวเปดโอกาสใหความสัมพันธ
สวนตัวไดพัฒนาขึ้นมาระหวางบุคคลสองฝาย
ผลก็คือเมื่อผูมีอํานาจสั่งใหปราบปรามผูใชสันติวิธี
ทหารหรือตํารวจอาจไมยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ซึ่งทําใหคําสั่งของผูมีอํานาจเปนหมันไป ดังกรณี
ทีเ่กดิกบัมารคอสเมือ่ ๒๐ ปทีแ่ลว

อยางไรก็ตามบอยครั้งที่การปราบปรามดวย
ความรุนแรงได เกิดขึ้น  จนมีผูบาดเจ็บลมตาย
แตนั่นมิอาจถือไดวาเปนความลมเหลวของสันติวิธี
ตรงกันขามกลับเปนจุดเริ่มตนของความพายแพ
ของผูมีอํานาจ   เพราะการใชความรุนแรงกับ
ประชาชนผูไรอาวธุ  ยอมทาํใหผูปราบปรามสญูเสยี
ความชอบธรรมในสายตาของคนทั่วไป   ยิ่งผูถูก
กระทํานั้นยังยืนหยัดมั่นคงในสันติวิธี ไมใชความ
รุนแรงตอบโต  ก็ยิ่งทําใหผูคนที่ยังเปนกลางหันไป
ใหความเห็นใจแกผูถูกปราบปราม  ผลก็คือความ -
รนุแรงนัน้เองยอนกลบัไปบัน่ทอนอาํนาจของผูใชอาวธุ
และกลายเปนภัยตอผูมีอํานาจ ดังคานธีไดเขียนวา

๑๓
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“อํานาจของทรราชจะวกกลับมาที่ตัวเขาเองเมื่อไม
พบกับการตอบโต  เชนเดียวกับเมื่อสะบัดแขนฟาด
กบัอากาศอยางรนุแรง  ผลคอืกระดกูเคลือ่นและปวดราว”

นี้คือเหตุผลที่ทําใหระบอบถนอม-ประภาพ
ตองลมพังครืนหลังจากเหตุการณ ๑๔ ตุลา   เชน
เดียวกับรัฐบาลของพลเอกสุจินดาจากเหตุการณ
พฤษภาหฤโหด

ระบอบทักษิณจะพบกับกาลวิบัติ เชนกัน
หากขืนใชความรุนแรงกับประชาชน ตราบใดที่
ประชาชนยังมั่นคงในสันติวิธี  ไมตอบโตดวย
ความรนุแรง  และยดึมัน่ในความถกูตองดงีาม

๑๔
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อยูกับความขัดแยง
ทางการเมอืงอยางไร
ไมใหทกุข : วถิแีบบพุทธ

๑๕



คูมือการชุมนุม

มผีูกลาวไววา  หากอยากรกัษาไมตร ีกบัใคร
กอ็ยาคยุเรือ่งการเมอืง  เพราะลกัษณะ ของการเมอืง
ที่เปนอยูในปจจุบันมักจะทําให เกิด “คู”ความ
ขัดแยง  ที่ เห็นแตกตางกันคนละขั้วอยู เสมอ
นําไปสูการ แยกเขา-แยกเรา ความเครียด
ความโกรธเกลยีด  อยากเอาชนะ  ฯลฯ เกดิความไม
สบายใจ  ซึ่งหากไมรูจักวิธีการผอนและคลาย
ก็จะสะสมกลายเปนความทุกข กอผลรายแก
รางกายและจิตใจ ขาวจากการทําโพลระบุวา
คนไทยไมน อยกํ าลั ง เครี ยดและทุกข จาก
วิกฤตการณทางการเมืองในปจจุบันไมว า
ในทีท่าํงาน ทีบ่าน  ฯลฯ

วิธีการตอไปนี้สามารถชวยใหเรามีสภาพ
จิตใจและรางกาย  ที่ไปพนจากความเครียด

อยูกับความขัดแยงทางการเมืองอยางไร
ไมใหทกุข : วถิแีบบพทุธ
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ความทกุข  ทีเ่กดิจากความขดัแยงทางการเมอืงได
หากทดลอง ปฏบิตักินัด ู คอื

๑.เปดใจกวางไมมองผูทีเ่หน็ตางจากเราเปนศตัรู
คนเรานัน้เหน็ตางกนัได   จงึเปนธรรมดาทีม่ี

บางคนหรอืหลายคนยงันยิมชมชืน่คนทีเ่ราไมชอบ
การทีเ่ขาเหน็ตางจากเราเพราะไดรบัขอมลูตางจากเรา
หรือเพราะมีเกณฑวัดความดีหรือความสําเร็จไม
เหมอืนเรา  ฯลฯ  จะเปนเพราะเหตผุลอะไรกแ็ลวแต
ขอสําคัญก็คือคนที่เห็นตางจากเราไมใชคนเลว
คนดกีม็สีทิธเิหน็ตางจากเราได   ดงันัน้จงึไมควรเหน็
เขาเปนศตัรู

ขอใหระลึกวา เขาอาจเห็นตางจากเราใน
เรื่องนี้  แต เรื่องอื่นอาจเห็นเหมือนกับเรา
และเรื่องที่เห็นเหมือนกันนั้นอาจมีมากกวาเรื่อง
ทีเ่หน็ตางกนักไ็ด

๒. มองใหไกล แลวชองวางจะลดลง
แมสองฟากถนนจะหางกนั แตเมือ่มองไกล
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สดุสายตา ทัง้หมดกไ็ปบรรจบทีจ่ดุเดยีวกนั ฉนัใด
กฉ็นันัน้ วนันีเ้รากบัเขาอาจอยูคนละมมุ แตพรุงนีเ้รา
กบัเขาอาจรวมมอืรวมใจกนัในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กไ็ด
(ปรากฏการณที่เห็นชัดที่สุดคือ  ตอนที่คนไทย
รวมใจ กูภยัสนึาม)ิ เพราะฉะนัน้อยาเพิง่ทะเลาะกนั
จนมองหนา ไมตดิ  วนัพรุงนีย้งัรอใหเรามาจบัมอืกนั
ทาํงานใหญกไ็ด

อยาลมืวาถงึอยางไรเขากเ็ปนคนไทยเชนเดยีวกบั
เรา  มิหนําซ้ําบางคนก็เปนคูรัก และผูมีพระคุณ
กบัเรา    บคุคลทีเ่ปนชนวนใหเกดิความเหน็แตกตาง
กนัอยางเอาเปนเอาตายนัน้ ไมชากเ็รว็ เขากต็องไป
(จะดวยเหตุผลใดก็แลวแต)  แตเราทุกคนที่เหลือ
ยงัจะตองอยูรวมกนับนผนืแผนดนินี ้ และบางคน
กย็งัตองอยูรวมบานเดยีวกนัรวมสาํนกังานเดยีวกนั
ในเมื่อ เราทุกคนยังจะตองอยูรวมกันไปอีกนาน
ดังนั้นจะทะเลาะวิวาทกันไปทําไม    อยาใหใคร
คนเดียว มาเปนเหตุใหเราตองเหินหางหมางเมิน
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กับคูรัก พอแมพี่นองหรือมิตรสหายเลย  สาย
สมัพนัธของเรามคีากวานัน้มาก

๓.เอาคูตรงขามออกจากใจบาง
อยาใหคูตรงขามที่เราไมชอบ ไมเห็นดวย

ยดึครองจติใจของเรา จนไมมทีีว่างใหกบัเรือ่งอืน่ ๆ
ทีส่าํคญัเลย   ชวีติเรายงัมอีกีหลายเรือ่งทีส่าํคญั
เอาเขา ออกไปจากใจของเราเสยีบาง  จติใจของเรา
จะไดโปรง โลงหายอึดอัดกลัดกลุม   อยางนอย
เวลากนิ เวลานอน กอ็ยาไปหมกมุนครุนคดิวาใคร
จะอยูหรอืไป  ใครแพใคร ชนะ    เวลาทาํงานกต็ัง้ใจ
ทาํงานอยางเตม็ที ่ อยาเอาเขา มาเปนอารมณจนไม
เปนอนัทาํงานหรอืเสยีสมาธิ

ขาวสารการเมืองจากหนังสือพิมพ วิทยุ
หรอืโทรทศัน เปนสิง่ทีเ่ราควรสนใจกจ็รงิอยู  แตอยา
เสยีเวลากบัขาวเหลานัน้ จนไมเปนอนัทาํอยางอืน่
อยาลืมวาการเมืองไมใชทั้งหมดของชีวิตเรา
หากเปนเพียงสวนหนึ่งของชีวิตเทานั้น  ชีวิตเรา

๑๙
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ยงัมอีกีหลายเรือ่งทีค่วรใสใจ
๔. แผเมตตาใหคูตรงขามบาง
ความโกรธเกลยีดไมเปนผลดแีกจติใจของเรา

ทุกครั้งที่เรารูสึกโกรธเกลียด มีจิตปรารถนาราย
ตอใคร   คนแรกที่ถูกทํารายคือเรา   ความโกรธ
เกลียดนั้นทํารายเรา  กอนที่จะไปทํารายคนอื่น
เสียอีก  เพียงแคคิดถึงเขากอนนอน ก็อาจทําให
เรานอนไมหลบั เกดิความเครยีด ความดนัโลหติขึน้
อยาปลอยใหความโกรธเกลียด บั่นทอนจิตใจ
ของเรา   ขับไลความโกรธเกลียดไป ดวยการแผ
เมตตา  ทุกคืนกอนนอน ลองแผเมตตาใหคู
ตรงขามกับความคิดของเรา อธิษฐานดวยความ
ปรารถนาด ี ขอใหเขาหลดุพนจากวงัวนแหงความ
ทกุข   ขอใหความโลภ โกรธ หลงอยาไดเกาะกมุ
จติใจเขาเลย  ขอใหเขามสีมัมาทฏิฐและมโีอกาส
เขาถึงความสงบสุข ที่ลึกซึ้งในชีวิตดวยเทอญ
เวลาอานหนงัสอืพมิพ ฟงวทิย ุหรอืดโูทรทศันพบ
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เหน็ภาพของคูตรงขามทีเ่ราไมชอบใจ  กแ็ผเมตตา
ทํานองนี้ใหเขาดวยก็ดี  อยางนอยใจเราจะได
ไมเรารอนหรอืถกูเผาลนดวยความโกรธเกลยีด

๕. ผอนคลายดวยลมหายใจ
เมื่อมีความเครียดหรือรูสึกโกรธเกลียด

ลองดับความเรารอนดวยลมหายใจดูบาง
โดยหายใจ เขาลกึ ๆ  ชา ๆ    หายใจออกยาว ๆ  ชา ๆ
นอมใจมาอยูที่ลมหายใจทั้งเขาและออก   ใหใจ
อิงแอบอยูกับลมหายใจ อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
พรอมกบันบัทกุครัง้ที ่หายใจออก   เริม่จาก ๑ ไปถงึ
๑๐ จะทาํกีร่อบกไ็ด     ยิง่นานยิง่ด ี บางครัง้ใจจะ
เผลอแวบไปนกึเรือ่งอืน่ รูตวั เมือ่ไร กด็งึจติกลบัมา
ที่ลมหายใจ  ถาจําไมไดวานับไป ถึงไหนแลว
กใ็หเริม่นบั ๑ ใหม

วิธีนี้ทําไดทุกที่  ระหวางชุมนุมก็ได  ดูทีวี
หรอืระหวางนัง่รถกไ็ด  หรอืระหวางทีก่าํลงัฟงคนที่
เหน็ตางจากเรากไ็ด    วธินีีน้อกจากจะชวยใหจติใจ
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ผอนคลาย หายเรารอนแลว  ยงัทาํใหเกดิความสงบ
ภายใน และชวยใหสมองปลอดโปรง คดิอะไรไดดขีึน้

๖. พกัผอนใหเตม็ที่
อยาใหการเมืองแยงเวลาของการพักผอน

และนอนหลบัอยางเตม็ที ่ การอดนอนอยางสะสม
จะทําใหสมองตื้อและเครียด  หงุดหงิดฉุนเฉียว
ไดงาย  เรือ่งเลก็อาจกลายเปนเรือ่งใหญ  ดงันัน้ควร
หาเวลา พกัผอน  ไมจดจอแตการเมอืง  การอยาก
เอาชนะ   การจดัเวลาจงึมคีวามสาํคญั

นอกจากการพักกายแลว ก็ควรพักใจดวย
โดยการปลอยวางจากเรื่องที่เครงเครียดบาง
หรอืถอนตวัออกจากเหตกุารณทีวุ่นวายสกัระยะหนึง่
จะใชลมหายใจชวยดวยกไ็ด  เมือ่จติใจปลอดโปรง
ตัง้หลกัใหสบายคลายเครยีดแลว  คอยมาตดิตาม
ตอไป

หากทําไดอยางนี้  ก็จะอยูอยางไมทุกข
หรือทุกขนอย  ทุกขไมนาน  กับสถานการณ
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ความขดัแยง ในวกิฤตการณปจจบุนั  และยงัอาจ
มพีลงัของการ สรางสรรคสิง่ดงีามไดอกีดวย

เครอืขายพทุธกิา
http://budnet.info
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คูมอืการชมุนมุ

ดวยสนัตวิธิี
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พลงัของประชาชนมไิดอยูทีพ่ละกาํลงัหรอือาวธุ
แตอยูที่ปฏิบัติการสันติวิธี    สันติวิธีนอกจากจะทํา
ใหการตอสูของประชาชนมีความชอบธรรมแลว
ยังสามารถเรียกเสียงสนับสนุนจากผูคนและขยาย
แนวรวมไดอยางกวางขวาง    หากผูชมุนมุยดึมัน่ใน
สันติวิธี  แมจะถูกกระทําดวยความรุนแรง แตไม
ตอบโตดวยความรนุแรงกลบัไป  ยิง่จะทาํใหมหาชน
เห็นใจและใหความสนับสนุนอยางทวมทน จนอาจ
ทาํใหฝายทีใ่ชกาํลงัตองประสบกบัความพายแพหรอื
สูญเสียความชอบธรรม

ดวยเหตนุีจ้งึมคีวามจาํเปนอยางมากทีผู่ชมุนมุจะ
ยดึมัน่ในสนัตวิธิอียางเครงครดั โดยปฏบิตัดิงันี้

๑.ไมพกพาอาวุธหรือส่ิงที่เปนอาวุธได เชน

คูมอืการชมุนมุดวยสนัตวิธิี
๒๕
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มดีพก คตัเตอร  พงึระลกึวาอาวธุเหลานีอ้าจ เปนขอ
อางในการสลายการชุมนุมได

๒ .ไมควรดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล เชน เหลา เบยีร ไวน ทัง้กอนและระหวาง
การชมุนมุ เพราะอาจทาํใหขาดสตแิละการยบัยัง้ ชัง่ใจ

๓.ไมมองผูทีเ่หน็ตางจากเราเปนศตัรหูรอืฝาย
ตรงขาม  ปฏิบัติกับทุกคนรวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจ
ดวยความสภุาพ

๔.ใชถอยคําที่สุภาพกับเจาหนาที่ตํารวจ
ชีแ้จงดวยเหตผุลกบัผูทีเ่หน็ตางจากเรา  และเดนิหนี
หางหากอีกฝายชวนทะเลาะวิวาทหรือสงเสียงดัง

๕.อยูในความสงบหรือนั่งลงทันทีเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน เชน มีการชกตอยหรือทะเลาะวิวาทกัน
ไมควรเขาไปมุงดูหรือลุกฮอเขารวม  ควรปลอย
ใหเจาหนาที่หรือผูเกี่ยวของเขาไประงับเหตุ

๖ .หากเห็นผู น าสงสัยว าจะมากอกวน
แทรกตัวอยู ในที่ชุมนุม  ควรแจงให เจาหนาที่
หรอืผูรกัษาความปลอดภยัทราบเพือ่จบัตาดเูปนพเิศษ
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๗.อดทนตอการยั่วยุจากผูที่ตองการกอกวน
การชมุนมุ  มกีารตกัเตอืนไมใหผูรวมชมุนมุลแุกโทสะ
หรือตอบโตดวยถอยคําและการกระทําที่รุนแรง

๘.มกีารดแูลซึง่กนัและกนัหากมากนัเปนกลุม
รวมทัง้มกีารนดัแนะลวงหนาวาจะตดิตอกนัอยางไรหาก
พลัดหลงหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

๙. บอกกลาวใหเพื่อน ๆ ในกลุมทราบเมื่อ
ออกไปทํากิจสวนตัวชั่วคราว  เชน  ไปซื้อน้ํา
หรือเขาหองน้ํา

๑๐.พรอมเพรียงกันใหความรวมมือและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูนําการชุมนุมบนเวที
หรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

๑๑.ชกัชวนและแนะนาํผูรวมชมุนมุทีอ่ยูขาง ๆ
ใหยึดมั่นในสันติวิธีตามที่กลาวมาขางตน

๑๒.ชวยกนัเผยแพรคูมอืนี ้ดวยการอดัสาํเนา
หรือสงตอทางอีเมล พรอมกับเชิญชวนเพื่อน ๆ
ใหมารวมชุมนุมอยางสันติ

๒๗



คูมือการชุมนุม

สันติอาสาเปนกลุมอาสาสมัครที่เขารวมการ
ชุมนุมเพื่อเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ลาออกจากตําแหนง ดวยเหตุผลเรื่องการขาด
ความรบัผดิชอบทาง จรยิธรรม และมุงหมายใหมกีาร
เปลี่ยนผานทางการเมืองอยางสันติ  กลุมสันติอาสา
มุงเปาหมายและแนวทางสนัตวิธิ ีไมสนบัสนนุการใช
ความรนุแรงทกุรปูแบบทัง้ทางกาย และวาจาในการชมุนมุ

ขอปฏิบัติของสันติอาสา
๑. เขารวมกระบวนการเรียนรู แนวทาง

สันติอาสา
๒๘

peace volunteer



ดวยสนัตวิธิี๒๙

สนัตวิธิ ี เพือ่ความเขาใจและพรอมในการปฏบิตัหินาที่
๒. การใหสติและเปนตัวอยางแกผูเขารวม

การชุมนุม เมื่อเผชิญเหตุการณความวุนวาย อาทิ
การนั่งลงอยางสงบ  การเตือนสติผู รวมชุมนุม
ใหอยูในความสงบไมตืน่ตระหนก  เปนตน

๓. ปฏิบัติตอผูเขารวมการชุมนุม เจาหนาที่
ตํารวจ  รวมถึงผูที่ เห็นตางดวยความสุภาพ
ไมตะโกนหรือกลาวคํายั่วยุ

๔. ติดปายสัญลักษณ  “สันติอาสา”
เมื่อ เขารวมการชุมนุมและแจงให เพื่อนทราบ
เมื่อออกจากที่ชุมนุม

การเขารวมเปนสมาชิกสันติอาสา
ทานสามารถสมัครเปนสมาชิกสันติอาสา

และเขารวมกิจกรรมไดที่กองชุมนุม  ติดตาม
ขอมลูขาวสารของสนัตอิาสาไดที ่www.budnet.info
หรือwww.semsikkha.org



คูมือการชุมนุม

สถานทีต่ดิตอ  : เครือขายพุทธิกา
๘/๒๓ ซ.บานชางหลอ ถ.พรานนก

 เขตบางกอกนอย กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศพัท ๐-๒๘๖๖-๒๗๒๑-๒ โทรสาร๐-๒๘๖๖-๒๗๒๒
http://budnet.info E-mail: b_netmail@yahoo.con

ในการตอสูดวยสนัตวิธิ ี  มหาชนมอีาวธุ
ซึ่ง เอื้อ ให เด็ก ผูหญิง หรือแม แตคนชรา
ผูทุพพลภาพ สามารถตานทานคัดคานรัฐบาล
ทีท่รงพลงัทีส่ดุไดอยางสมัฤทธผิล  หากจติใจ
ของคณุกลาแกรง  การขาดพละกาํลงัทางกาย
กไ็มเปนอปุสรรคอกีตอไป

คานธี


