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อนาธิปไตย(Anarchy)
แมน
้ ถูกใสร่ ้ ายปายสีในคาํ อัปรี ยส์ าปแชง่
แมน
้ ไร้ห วงแหง่ แสงซั บซาบรู้ แจง้ รู้ ความ
้ ไซร้ใจทมิฬพรั่นสะพรึ งกลัว
แมน
้ เจา้ นัน
กระมึนมืดมิดมิสลัวสยองเกลา้ แหง่ เผา่ พันธุ ์
“ดั่งพิษร้ายอันซอ
่ นเร้นเคน
้ ชั ่วทั่วคาํ สั ง่ ”
จงร่ าํ หลั่งพลั่งระงม ชาํ ้ ตรมระทมไห้
“ดั่งจิตเจา้ มิหลุดพน
้ รุ่มร้อนรนรุ มสุมไฟ
เพลิงจัญไรใฝ่สงคราม พลางเหยียดหยามทรามฆาตกรรม”
โถ ชาํ ้ ชอกจงร้องสะอื้นจื้นเจือก
ไร้กระสนกระเสือกไร้ทางสู ้
เฟ้นสิง่ แฝงเพียรใชต
้ า ใชป
่ ระจักษ์รู้
ู
ยิง่ ดิ่สูผ
ม
ด
บอดมอดม
ว
ยทอดฝู
งบอดชั ่วกัลป์
ื
่ ้
้
่
อันเจา้ โถ คาํ ไร้เงือนงาํ ซาํ ้ ตรึ งตรา
ประกาศิตลิขิตฟ้พลังคณนาสั จธรรมความจริ ง
ทุกสรรพสิง่ เจา้ ชิงเอย่ เพียงมิละเลยเผยอัตตา
ลว้ นตอ
้ งกมลขา้ ลว่ งลุผลดุจดลใจ
ขา้ จักเผื่ออรุ ณรุ่งจักมุง่ จุนเจือเพื่ออนาคตเจา้ !
ขา้ จักเฝ้ปกป้า องสิง่ ใตค
้ รอบครองไดด
้ าํ รงไว้
ขา้ จักเชื่อนัยที่สุดจักผุดผลุนผลันเพลาลัย
วิญ�ูชนไซร้จักตื่นรู้ แจง้ แหง่ ตระหนักตน
แมน
้ สงแดด
้ แยกแยะสั บสนเยื้องยา่ งกายแยบยลใตแ
ึ อึกทึกมืดหมน
รึ แทรกเสียงแผดระทึกแฝงพายุศก
่
ทวา่ สายตาโลกแหง่ หมูม
้ งพน
้ เลห
่ วลชน จักตอ
่ ก
์ ลแหง่ มนตล์ วง!
้
มิอาจักชว่ งชิงทังปวงต
ั วตนศั กดาขา้ นักอนาธิปไตย!
้ จักมิวา่ เยี่ยงไรจักมิเป็ นายผูข้ ีดเขียนชีวต
กระนัน
ิ ใ
่
ย
งบ
า
วไพร
จ
ก
คลอบง
า
ใต
ก
ฎไหน
นั่จักมิใชข่ า้ !
เฉกเชน
จ
ก
ม
ห
ว
เยี
ั
ั
ั
่
้
่
่
ํ ้
John Henry Mackay (Year, 1888.)
ประพันธป
้ ปล
์ ี พุทธศั กราช2431 สายป่ าเพลิงศิลป์ ผูแ
ประวัติศาสตร์ ของมนุ ษย ์ เติบโตและมี พัฒนาการไปพร้อมๆ กับ ประวัติศาสตร์ การตอ่ สู ้
อันรุ นแรงไร้ความปราณี
ในทุกอณู ของอุดมคติใหมซ
่ นทางแหง่ รุ่งอรุ ณผอ่ งอาํ พันที่งดงามกวา่ การยึดมั่น
่ ่ึงมุง่ สู ห
่
ถือมั่นจนหัวปักหัวปํา ตามความเชือโบร่ าํ โบราณอันคร่ าํ ครึ มิเคยลังเลที่ จักใช้ประโยชน์จาก
วิธี การแยบยลอัน เหี้ยมโหดและเลวทรามอยา่ งที่สุด เพื่อ คงไว้ซ่ึง การมิ ให้ ถือ กาํ เนิ ด สิง่ ใหม่
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มิ วา่ จะอุบัติ ในรู ป แบบใด ไม่ แมน
้ ภายหลัง อาจได้ ยืน ยัน ตัว นแลว้ ก็ตาม ทวา่ เรามิจาํ เป็ น
่
ตอ
้ งยอ้ นรอยเทา้ ทีละกา้ วเพือกลับสู อ่ ดีตอันไกลโพน
้ เพียงให้ได้ตระหนักถึงความขัดแยง้ อัน
วิปโยค ความอัตคัดอดสู และความอับจนในทุกหนทางบนรากฐานแหง่ แนวคิดเชิงกา้ วหน้าที่
เพียงตอ
้ งการการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมเครื่ องทรมานเครื่ องพันธนาการตรึ ง แขนขา เครื่ อง
ตอกเล็บ และแส้ ลงทัณฑ์ แบบที่ นิยมใช้ ในจักรวรรดิ รัสเซีย ยัง คงอยู ่กับ เราภายใต้ คราบชุด
นักโทษและเพลิง แคน
่ เดียวกัน ตา่ งลม
้ อัน เกรี้ ยวโกรธแหง่ สั งคมก็เฉกเชน
่ หัว จมทา้ ยสมคบ
คิดตอ่ กรดว้ ยการแสดงสปิ ริตมีนํา้ ใจร่วมเดินขบวนเคียงขา้ งกันอยา่ งสงบ
อนาธิปไตยมิหวังที่จักรอดพน
้ จากเงื้อมมือแหง่ ชะตากรรมเมื่อเป็ นดั่งจุดกาํ เนิ ดของนวัต
่
้
กรรมทังมวล อันทีจริ งในฐานะนักปฏิวัติผู้มิยอมจาํ นนมากที่สุดและผู้ริเริ่ มที่แน่วแน่ท่ีสุดยิง่
ทาํ ให้ อนาธิปไตยจาํ ตอ
้ งเผชิญ หน้ากับ การรวมกันของความไมร่ ู้ และพิษ ร้ายจากโลกที่ มุง่ ไว้
่
เพือสร้างใหม่
วิธี การรับมือ แมน
้ มิได้ อยู ่ ซ่ึง หน้า ตอ่ คาํ พูด และการกระทาํ ที่ ตอ่ ตา้ นอนาธิปไตยนั่น คง
เขียนหนังสือไดเ้ ป็ เลม
้ ยง้ ถึงขอ
้ ถกเถียงสาํ คัญควรมีเพียงสองประการ ซึ่งการจะ
่ ทวา่ หลักโตแ
่
้
่
จาํ กัดความเยียงนันได้จาํ ตอ
้ งเพิมความพยายามถึงขีดสุดในการสื่อความหมายอยา่ งชั ดเจนที่
วา่ อนาธิปไตยยืนหยัดเพื่อสิง่ ใดอยา่ งแทจ้ ริ ง
ปรากฏการณ์อันน่าประหลาดของการคัดคา้ นมิเห็นพอ
้ งตอ่ อนาธิปไตยกลับนํามาซึ่งแสง
สวา่ งแหง่ การตื่นรู้ ของปฏิสัมพันธร์ ะหวา่ งสิง่ ที่เรี ยกวา่ สติปัญญาสร้างการตระหนักรู้ “เฉลียว
ฉลาด” และไร้ ซ่ึงปัญญา ขาดการตระหนักรู้ “โง่เขลา” ทวา่ นี่ มิใช่เรื่ องแปลกหากใช้ดุลพินิจ
แหง่ ทฤษฎี สัม พัทธภาพควบคู ่ กัน ไป กระทั่ง พวกอวิชชาไร้ อารยธรรมมิ น้อยที่ เห็น พอ
้ งตอ
้ ง
่
้ ัน
้ มิอาจแสร้งได้ และการกระทาํ ทีเกิดจากแรง
กันวา่ ภูมิความรู้ หรื อการขม
่ ใจอดทนอดกลันน
กระตุน
้ บรรทัดฐานให้ได้ของเหตุ
้ เพียงให้ได้ยึดถือปฏิบัติกม
้ หน้ากม
้ ตาสืบทอดคงอยู บ
่ นเสน
และผลที่ มิ ตา่ งจากเด็กๆ “ทาํ ไม” “เพราะวา่ ” แทจ้ ริ ง แลว้ การเป็ น ปรปักษ์ ของเหลา่ “ผู้ ไมร่ ู้ ”
ตอ่ อนาธิปไตย จักสมควรไดร้ ั บการพิจารณาเฉกเชน
่ เดียวกับเหลา่ “ผูร้ ู้ ”
่
้
สิง ใดกันเลา่ ถึงกับหัวชนฝาดิน ดานอยา่ งมิ อาจะเห็นดว้ ยประการแรก อนาธิปไตยมิ อาจ
เกิดขึ้นไดจ้ ริ งแมน
้ เป็ นอุดมคติอันดีงามก็ตาม ประการที่สองอนาธิปไตยยืนหยัดเพื่อความรุ น
้ เชิง ดว้ ยภาพอัน ฝังใจ
แรงและภิน ทนาการทาํ ลายลา้ งดว้ ยเหตุ ฉะนี้ จาํ ตอ
้ งถูก ปฏิเสธโดยสิน
้
วา่ เลวทรามตา่ ํ ชา้ และอันตราย ทวา่ ทังคนฉลาดและคนเขลาต
า่ งมิได้ ตัดสิน บนองค์ความรู้
อันถอ่ งแท้ มิหนําซาํ ้ กลับยึดติดเพียงคาํ ลวงแหง่ ครหานิ นทาหรื อการตีความอันบิดเบือนเยี่ยง
้ แทน
นัน
้ ่ มี อยู ่ แลว้ หรื อ บรรลุ ผลได้ ภายใต้
Oscar Wilde เอย่ วา่ แบบแผนอัน ดี ควรเป็ น ได้ ทังที
เงื่อนไขที่มีอยู ่ ซึ่งจักมุง่ ไวเ้ พียงเพื่อวัตถุประสงคเ์ ดียว แตม
่ ิวา่ จะเป็ นแบบแผนเยี่ยงใดก็ตาม
่
่
่
้ เกณฑอ
ทีทียอมรับเงือนไขเยียงนี้ ให้ถือเป็ นสิง่ มิถูกตอ
้ ง และชา่ งไมเ่ ฉลียว กระนัน
์ ั นแทจ้ ริ ง
แหง่ แผนที่ วา่ ดี มิใช่ การที่ คนรุ่น หลัง สามารถรักษาสิง่ ที่ ผิด และคงความงี่ เงา่ สืบ ไว้ ได้ อยา่ ง
สมบูรณ์ คอ่ นขา้ งจะเป็ น ไปได้ หรื อ ไม่ วา่ รู ป แบบแผนการที่ ดี ดัง กลา่ วควรจะทรงพลัง พอที่
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จัก ออกจากนํา้ นิ่ ง แอง่ เดิม เพื่อ ให้ ได้ รังสรรค์สร้างตลอดจนชีวต
ิ ใหม่ที ยั่งยืน เมื่อ ใช้ ดุลพินิจ
ิ นี้ ยิง่ ดู เหมือนวา่ อนาธิปไตยชา่ งเป็ นแบบแผนอันดี งามควรนํามาปฏิบัติใช้
ตระหนักในแง่คด
กวา่ อุดมคติอ่ืน ดว้ ยการที่ อนาธิปไตยมุง่ ขจัดวังวนของสิง่ มิถูกตอ
้ งและความโง่เขลาที่มากก
่
่
วา่ นี แหละ จักพึงเรี ยกไดว้ า่ การรังสรรคส์ ร้างทีคาํ ้ จุนชีวต
ิ ใหมใ่ ห้ยั่งยืน
เขา้ ใจถึง อารมณ์ ของผู้ ไร้ ภูมิ ความรู้ แหง่ อนาธิปไตยที่ บีบ อัด สั ง่ สมมาอยา่ งตอ่ เนื่ องดว้ ย
เรื่ องราวอันทาํ ให้ เลือดตอ
้ งเดือด พลา่ นจากเหลา่ นักอนาธิปไตยทวา่ นี่ มิใช่ เรื่ องน่า กลัว จน
่
เกิน ไปที จัก โต้ แยง้ แนวคิด รึ ปรัชญาเยี่ยงนี้ ชา่ งตีความได้ สุด เพี้ยนเฉกเชน
่ นี้ อนาธิปไตยจึง
แสดงให้เห็นวา่ มิเคยตราหน้าคนชั ่วที่ทาํ บาปอันอื้อฉาวกับเด็กวา่ เป็ นเยี่ยงปี ศาจ เดรัจฉาน
ใจระยาํ ดาํ ทมิฬกลืนกินทุกสรรพสิง่ เพียงเสี้ยวพริ บตาและสร้างความวิบัติฉิบหายดว้ ยการใช้
ความรุ นแรง
้
ภินทนาการทาํ ลายลา้ งและความรุ นแรง!ตอ
งจะ
้ งทาํ เยี่ยงไรกันเลา่ เหลา่ ปวงชนทังมวลจึ
ตื่น รู้ วา่ องค์ประกอบ ของความรุ น แรงที่ สาํ คัญ ที่สุด ในสั งคมคือ ความไมร่ ู้ การไร้ ซ่ึง ภูมิ ความ
รู้ และขาดซึ่ง ความเขา้ ใจซึ่ง นั่เป็ นขุม พลัง แหง่ หายนะที่ อนาธิปไตยยืน หยัด สู ้มิ มี ผู้ ใดทราบ
เลยวา่ อนาธิปไตยซึ่ง มี รากเหงา้ เคยเป็ นและยัง คงเป็ นสว่ นหนึ่ ง ของ พลัง แหง่ ธรรมชาติ
้
และความพินาศทังปวง
อันตรายเสมือนดั่งเนื้ อร้ายทวา่ การกัดกินแทะเล็มที่สร้การเจริ ญเติบ
โตง ให้กับปรสิตในสั งคมกลับเผยให้เห็นถึงความจริ งจากเศษซากของสว่ นที่ เหลืออยู อ
่ ยา่ ง
ชั ดเจน“แกน
ิ ”ชา่ งประดุจดั่งการพรวนดินและการกาํ จัดวัชพืชดว้ ยมือ
้ าระสาํ คัญ ของชีวต
่ แทส
้ กลับรังสรรคซ
ที่เปื้ อนดินนัน
์ ่ึงความงอกงามสมบูรณ์ เพื่อให้ผลลิตที่ดีท่ีสุด
เคยมี วาทกรรมที่ ว าความตอ
้ งการในการพยายามใช้ ความคิด ของการประณามติฉิน
นิ นทาตรี ตราให้ ด อยคา่ จัก มี น้อยกวา่ การใช้ ความคิด ซึ่ง การแพร่ หลายแหง่ อันธการอยา่ ง
ดาษดื่นในสั งคมเป็ นเครื่ องพิสูจน์แลว้ า่ สิง่ นี้
้ ”แทนที่จะกลับไปพิจารณาถึงเจตจาํ นงเริ่ ม
เป็ นได้เพียง“เรื่ องจริ งซะยิง่ กวา่ จริ งเยี่ยงนัน
แรกในทุกๆ การแสดงความคิด เพื่อ ให้ เขา้ ใจที่มาและนัยสารใจความ ชนมิ น้อยกลับ เลือกที่
จะกลา่ วโทษสร้างมลทินแบบเหมารวม หรื อา้ งอิงนิ ยามตา่ งๆเพียงผิวเผินดว้ ยเหตุแหง่ “อคติ”
เยี่ยงนี้ จึงไมแ
้ จักให้คา่ ความสาํ คัญหรื อความจาํ เป็ น
่ มน
้
อนาธิปไตยเรี ยกร้องชี้ นํา ให้ ชนทังปวง
คิด ทบทวนตรวจสอบ และวิเคราะห์ในทุก เรื่ อง
่
ทวา่ ดว้ ยความสามารถ ทางสมองโดยเฉลีย ของผู้ อา่ นที่ มิ ตอ
้ งเสีย ภาษี มากจนเกิน ไปจัก ขอ
เริ่ มจากคาํ จาํ กัดความนิ ยาม และตามดว้ ยการอธิบายรายละเอียด
อนาธิปไตยปรัชญาระเบียบสั งคมใหม่บนพื้นฐานเสรี ภาพอันมิอาจถูกลิดรอนจาํ กัดขอบ
เขตดว้ ยขอ
้ กาํ หนดกฎหมาย ที่ เพียงถูกสร้างและบัญญัติข้ึนทฤษฎี ท่ี วา่ รัฐบาลทุกรู ปแบบตา่ ง
ยึดติดกับการใชค
้ วามรุ นแรงเฉกเชน
่ นี้ จึงเป็ นสิง่ ที่ผิด มิถูกตอ
้ งและอันตรายมิหนําซาํ ้ ยิง่ ไร้ซ่ึง
ความจาํ เป็ นให้ต องมี
แน่นอนวา่ ระเบียบสั งคมใหม่ ยัง ตอ
้ งดาํ เนิ น อยู ่บนพื้น ฐานแหง่ วัตถุ ปัจจัย ในขณะที่ นัก
่
่
อนาธิปไตยก็เห็นพอ
้ งตอ
้ งกัน วา่ สิงชั วร้ายตัวพอ่ ณ เพลานี้ มิใชอ่ ่ืนใดเจา้ ตัว“เศรษฐกิจ” โดย
4

้ สืบ มาซึ่ง นั่น จาํ ตอ
้
เป็ นเยี่ยงนัน
่ เดียวกัน“การจัด ตังสห
้ งถูก ทลายดว้ ยการลงมือ ทาํ เฉกเชน
ภาพแรงงาน” สั งเวียนเศรษฐกิจ ของเหลา่ นักสู ้กลาดิ เอเตอร์ ยุค ใหม่ลว้ นเป็ นหนี้ การคงอยู ่
ของการลงมือ ทาํ เมื่อ มิ นานมานี้ กฎหมาย และรัฐบาลได้ พยายามบดขยี้ บวนการสหภาพแรง
้
้ ้ นฐานในการรวมตัวอันมี ผลให้ ตอ
งาน ทังประณามสิ
ทธิ มนุ ษยชนขันพื
้ งถูกจาํ คุกในฐานะผู้
้ หากเพียงมองวา่ นี่ เป็ การพยายามยืนยันเหตุแหง่ ผลของชีวต
สมรู้ ร่วมคิดกระนัน
ิ แ ่ละคน ผา่ น
่
้
้ ในทุกวันนี สหภาพแรงงานคงมี เพียงขี้
การร้องขอ วิงวอน ดว้ ยความประนี ประนอมเยียงนัน
้
ปะติว๋ แค่ หยิบ มือ ทังในฝร
ั ่ งเศสสเปน อิตาลี รัสเซีย หรื อ แมแ
้ ต่ ในอังกฤษเอง (การจลาจลที่
้
่
เพิม ขึน ของสหภาพแรงงานอังกฤษเป็ น สั กขี พยาน) การลงมือ ปฏิวัติ วงการเศรษฐกิจ โดย
ตรงกลายเป็ นขุมพลังสาํ คัญในการตอ่ สูเ้ พื่อเสรี ภาพทางอุตสาหกรรม จนโลกไดต
้ ระหนักถึง
่
่
้
พลังแทจ้ ริ งแห่งอาํ นาจแรงงาน “การประทว้ งผละงาน”ที พึงผา่ นพ้เป็ นนันการแสดงออก ซึ่ง
้ งสุดของเหลา่ แรงงาน กลับถูกเยย้ หยันในอเมริ กาฉะนัน
้ ณ เพลา
จิตสาํ นึ กทางเศรษฐกิจขันสู
นี้ ทุ การประทว้ งใหญ่ ที่ มุง่ มั่น ชั ยชนะ จาํ ตอ
้ งตื่น ระหนักถึง ปัจจัย สาํ คัญ ทั่วไปของการประ
ทว้ งู“้ ความเป็ นปึ กแผน
เดี
ย
วก
น
แห
ง
เอกภาพ”
ั
่
่
้ มี
“การลงมือ ทาํ ”ซึ่ง ได้ รับการพิสูจน์ แลว้ วา่ มี ประสิ ทธิ ภตามแนวทาพงเศรษฐกิจ นัน
่
้
ศั กยภาพเทา่ เทียมกัน ในสภาพแวดลอ
มของแต
ล
ะบุ
ค
คลเฉกเช
น
น
น
เมื
อ
มี
ก
องก
า
ลน
งบร
ั
ั
่
้
้ อย
่
ํ
่
้
รุ กลาํ ้ เขา้ โจมตีผู้ใดผู้หนึ งจักมีเพียง“การมิยอม จาํ นน”ทุม
่ สุ ดกาํ ลังสู อ้ ยา่ งมิลดละเทา่ นันที่จะ
ปลดปลอ่ ยเขาให้เป็ ได้ในที่ สุดนอิการลงมือทาํ ระเพื่อมิยอมจาํ นนตอ่ ผู้มีอาํ นาจแหง่ ทุนนิ ยม
การลงือทาํ เพื่อคัดคา้ นตา้ นอาํ นาจกฎหมายการลงมือทาํ เพื่อยืนหยัดสู ้ตอ่ การรุ กราน ของอาํ
นาจแทรกแซงอัน ขัด หลัก ศีล ธรรมจรรยาบรรณของเรา ทวา่ นี่ เป็ น ตรรกะ “วิถี ซ่ึง สอดคลอ
้ ง
กันแหง่ อนาธิปไตย”
เฉกเชน
่ นี้ จักมินําไปสูก่ ารปฏิวัติหเยี่ยงรื อ?แน่นอนนี่ จะนําไปสูก่ ารปฏิวัติเมื่อการเปลี่ยน
แปลงทางสั งคมจักเกิดขึ้น มิได้จริ งหาก“ไมม
้ นมักมิคุน
้ เคยกับประวัติศาสตร์
่ ี” การปฏิวัติผูค
แหง่ ตน รึ ไม่ แมน
้ จัก เรี ยนรู้ วา่ การปฏิวัติ เป็ นเพียง“อุดมการณ์” อัน จัก นํา ไปสู“่ การลงมือ
ทาํ ”
้ ศแหง่ อุดมคติอันสูงสง่ ณเพลานี้ ได้แทรกซึมไปทั่วทุกหัวระแหง
อนาธิปไตยหัวกะทิชันเลิ
ในความบากบั่นอุตสาหะ ของมวลมนุ ษยชาติวท
ิ ยาศาสตร์ศลิ ปะวรรณกรรม นาฏกรรม หรื อ
่
ความเพียรพัฒนาเศรษฐกิจ อัน ที จริ ง การตอ่ ตา้ นของปัจเจกบุคคลและทางสั งคมตอ่ ความมิ
้
ชอบธรรมอัน ไม่ปกติ ทังปวงล
ว้ นนํา ทางสอ่ งสวา่ งดว้ ยแสง แหง่ จิต วิญญาณของอนาธิปไตย
ดั่ง ปรัชญาอาํ นาจอธิป ไตยแหง่ ปัจเจกชนทฤษฎี แหง่ ความเป็ นเอกภาพทางสั งคม สั จธรรม
อัน ยิง่ ใหญ่ ผุดผอ่ งและยัง คงอยู ่ ท่ี กาํ ลัง สร้างโลกขึ้น มาใหม่ และนั่น จัก นํา พาสู ่ รุ่งอรุ ณ อัน
งดงามกวา่

ตา่ งยืนยันวา่ ยังคงมีคาํ ไขให้ได้หลุดพน
้ จากเงื้อมมือ แหง่ มัจจุราชตนนี้ ทวา่ จักมี เพียงการใช้
้ ที่ จะชว่ ยให้ เราเหลา่ วิญ�ูชน มิ ตอ
วิจารณญาณในทุก ขณะของชีวต
ิ เทา่ นัน
้ งตกเป็ นเหยื่อ
แมน
้ จักเป็ นสว่ นตัวหรื อสว่ นรวมจากภายในหรื อภายนอก ชา่ งมิตา่ งกัน
การพินิจ พิจารณาอยา่ งถี่ถว้ นถึง ประวัติศาสตร์ แหง่ พัฒนาการมนุ ษย ์เผยชั ด ถึง ความเป็
นสองมาตรฐาน ของการขัดแยง้ อันน่าขม ืนระหวา่ งสองปัจจัยสาํ คัญเรื่ องธรรมดาๆ ที่เราตา่ ง
้ จักมิใช่ ความไมร่ ู้ อีกตอ่ ไปเพียงอยู ใ่ นองคป
เพิง่ เริ่ มจะเขา้ ใจกระนัน
้ มที่เหมาะ
์ ระกอบแวดลอ
้ จึงจะสร้างความสั มพันธอ
ิ
สมเทา่ นัน
น
ใกล
ช
ด
และกลมกลื
น
ก
น
อย
า
งแท
จ
ริ
ง
ขอ
สั
ญ
ชาตญาณ
ั
้
้
่
์ ั
ระหวา่ ง“อัตลักษณ์แหง่ ตัวตนและความเป็ นสั ตวส์ ั งคม” ทวา่ ความเป็ ตัวตน และความเป็ น
สว่ นตัวของปัจเจกบุคคลยังจาํ ตอ
้ งรบราฟาดฟันกับความเป็ นสว่ นรวมของสั งคมอยา่ งมิมีวัน
้ ทังย
้ ั งสร้างการนองเลือดสืบ มาหลายยุค หลายสมัยดว้ ยความที่ ตา่ งฝ่ ายตา่ งดิ้นรน
จักจบสิน
แยง่ ชิง เพื่อ ให้ ได้ มาซึ่ง การครอบครองแห่ งอาํ นาจอัน สูงสุด มิ หนําซาํ ้ ต่มองไม่เห็น ถึง คุณคา่
และความสาํ คัญ ของอีกฝ่ าย เยี่ยงนี้ แลว้ “สั ญชาตญาณของปัจเจกบุคคลแ ะสั งคม”จัก เป็ น
ปัจจัยสาํ คัญที่ เป็ นเรื่ องงา่ ยๆ แต่ทรงพลังยิง่ สาํ หรับความมุมานะอุตสาหะของแตล่ ะคนเพื่อ
การพัฒนาเติบโตความหลงใหลใฝ่ ฝันและการตระหนักรู้ แหง่ ตน พร้อมดว้ ยปัจจัยอันทรงคา่
เทียบเคียงแหง่ การชว่ ยเหลือซึ่งกันและกันและความผาสุกของสั งคม
คาํ อธิบายของพายุ ท่ีโหมกระหน่ ําภายในตัวบุคคลและระหวา่ งตนกับสภาพแวดลอ
้ มรอบ
่
้
ตัวนันหาได้มิยาก มนุ ษยชน แหง่ บรรพกาลเมือมิสามารถเขา้ ใจในความเป็ นตัวตนแหง่ ตน
ไดจ้ ึงลดบทบาทความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน กับทุกสรรพสิง่ ล มิใชน
่ ้ อยและจมอยูก
่ ั บความ
่
่
้
ึ ที ว าตนจาํ ตอ
รู้ สก
้ งพึงพาอาศั ย และขึน อยู ่กับอาํ นาจแหง่ ความมืด บอด อยา่ งมิ มี วัน เปลี่ยน
แปลงซึ่ง เป็ พลัง ซอ
่ นเร้น ที่ พร้อมจูโ่ จมเพื่อ การเยย้ หยัน ถากถางและเหน็ บแนมตนเอง ทวา่
่
้
ทัศนคติ เยียงนี จักยิง่ สง่ ผลให้แนวคิดทางศาสนาของมนุ ษยเ์ ติบโตและทรงอิทธิพล ในฐานะ
้
นได้เพียงเศษฝุ่ ธุ ลีน ที่จาํ ตอ
ที่ชนทังปวงเป็
้ งพึ่งพาและขึ้นกับอาํ นาจอันสูงสง่ แหง่ เบื้องบนผู้
่
้ เชิง
ซึงจะสามารถทาํ ให้พอใจไดว้ ยการยอมจาํ นนอยา่ งสิน
่
้
มิ เพียงเทา่ นัน เมือ ตาํ นานเลา่ ขานแหง่ โบราณกาลลว้ นมี ตน
้ กาํ เนิ ดอยู ่ บนรากฐานเชิง
้ ั งยึดถือปฏิบัติ เป็ บรรทัดฐานเดียวกันโดยอา้ งอิงเรื่ องราวนิ ทานปรัมปรา
ความคิดเยี่ยงนี้ ทังย
ในพระคัมภีร์ ท่ี เอย่ ถึง ความสั มพันธ์ระหวา่ งมนุ ษย ์ กับ พระเจา้ ตอ่ รัฐและสั งคมฝังลึก ซาํ ้ แลว้
ซาํ ้ เลา่ กับสาระใจความที่ว า“มนุ ษยไ์ ร้ซ่ึงคา่ ทวา่ พลังแหง่ อาํ นาจเปรี ยบดั่ง ทุกสรรพสิง่ ”ดว้ ย
เหตุ ฉะนี้ พระยะโฮวาจัก ยังคงอยู ่กับ หมู ่มวลมนุ ษยชนที่ เพียงยอมตกอยู ่ในสภาพของการจาํ
้ เชิงเป็ นเงื่อนไขแมน
นน โดยสิน
้ กฎหมายระเบียบขอ
้ บังคับมิวา่ จะเป็ นในสว่ นของรัฐสั งคม
่
่
้
หรื อ ศีล ธรรมตา่ งห้ามปราม ในสิง ที เหมือ นๆ กัน “มนุ ษย ์จะได้ รับความรุ่งโรจน์ ทังปวงจาก
โลกหากเพียงไร้ซ่ึงการตื่นู้วา่ ตน คือมนุ ษย”์
้ นยันวา่ พระเจา้ รัฐและ
อนาธิปไตยถือเป็ นปรัชญาเดียวที่ปลุกจิตสาํ นึ กมนุ ษยใ์ ห้ต่ืนรู้ ทังยื
้ คาํ สั ญญาทังมวลของพวกเขาล
้
ว้ นไร้ความหมายอยา่ ให้ซ่ึง
สั งคมเป็ นสิง่ ทไมม
่ ีอยูจ่ ริ ง กระนัน
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คา่ และจงถือ เป็ น“โมฆะ” สืบ เนื่ องจากสามารถ บรรลุ ผลดลใจได้ เพียงการตกอยู ่ใต้ฝ่ าเทา้
แหง่ การบังคับบัญชาจากมนุ ษยส์ ถานเดียวอนาธิปไตยจึงเป็ นครู ผูป
้ ลูก
ภูมิปัญญาของความเป็ นเอกภาพแหง่ ความสามัคคี ในชีวต
ิ เพียงความเป็ มิ นนํา้ หนึ่ ง ใจ
้ มิ ควรมี ความขัด แยง้ ใดระหวา่ งสั ญชาต
เดียวกัน กับธรรมชาติ ทวา่ ในความเป็ นมนุ ษย ์ นัน
ญาณของ“ความเป็ ตัว ตนแหง่ ปัจเจกบุคคล และความเป็ นสั ตว ์ สังคม” ที่ จัก ทรงอิทธิพล
เหนื อ กวา่ ทมี อยู ่ แลว้ ระหวา่ ง“หัวใจและปอด” เมื่อ หัวใจเปรี ยบดั่ง คลัง ผู้ รักษาแกน
่ แท้ นัย
สาํ คัญแหง่ ชี วิตอันลาํ ้ คา่ ปอดเป็ สว่ นนผู้เก็บรักษาแกน
่ แท้ปัจจัยสาํ คัญขององค์ประกอบอื่นๆ
ให้คงไวซ
ิ ”เฉกเชน
่ นี้ ความเป็ นตัว
้ ่ึงแกน
่ แท้แหง่ สั จธรรมอันบริ สุทธิ์และทรงพลัง“การมี ชีวต
่
ตนแหง่ ปัจเจกบุคคล จึงเปรี ยบเสมือนหัวใจของสั งคมอันจะรักษาไวซ
ิ ทาง
้ ึงแกน
่ แท้ของชีวต
่
่
ึ
สั งคมและสั งคมเองมิตา่ งจาก“ปอด” ที่ จักชว่ ย รักษาองคป
ระกอบส
า
ค
ญ
อื
น
ให
ค
งไว
ซ
ง
้ แกน
้
ํ ั
่
์
แทแ
ิ และนั่นคือ“ปัจเจกบุคคล”สั จธรรมอันบริ สุทธิ์และทรงพลังยิง่
้ หง่ ชีวต
“สิง่ หนึ่ งอันมี คา่ บนโลก” Emerson เอย่ “คือจิตวิญญาณอันทรงพลังซึ่งยั คงไหลเวียน
้
สิง่ ซึ่ง เห็น สั จธรรมเที่ยงแท้ เอย่ ซึ่ง สั จธรรมเที่ยงธรรม และ
อยู ่ ภายในตัว ของมนุ ษย ์ทังปวง
รังสรรค์สร้างดว้ ยการลงมือ กระทาํ ” อาจกลา่ วอีก นัยหนึ่ ง ได้ วา่ อัต ลักษณ์ ความเป็ นตัว ตน
้ เป็ นสิง่ ที่มีคา่ ยิง่ บนโลกใบนี้ ถือเป็ นขุมพลังแหง่ จิตวิญญาณอันแทจ้ ริ ง มอง
ของแตล่ ะคนนัน
เห็น ความจริ ง แมน
้ ในความลวงและยืน หยัด สู ้เพื่อ ให้ ความจริ ง เป็ นสิง่ ไม่ ตายเยี่ยงนี้ จัก นํา
มาซึ่ง สั จธรรมความจริ ง อัน ทรงพลัง ที่ ยงิ่ ใหญ่ กวา่ เรี ยกขานวา่ “จิต วิญญาณทางสั งคมที่ ถือ
กาํ เนิ ดใหม”่
อนาธิปไตยเป็ นผู้ ปลดปลอ่ ยที่ ยิง่ ใหญ่ เมื่อ ได้ มอบอิสรภาพแก่ มนุ ษย ์ ให้ หลุด พน
้ จาก
้
้ ั ง เป็ นผู้ ชีขาดและปลอบประโลมให้ กับ ทัง้
การจองจาํ และตกเป็ นทาส ของเหลา่ ภูตผี ทังย
สองฝ่ เพื่อ คงรักษาไว้ ซ่ึง ความสามัคคี ปรองดองาย ระหวา่ งปัจเจกบุคคลแ ะสั งคมทวา่ การ
้
จะบรรลุ ผลซึ่ง ความเป็ นเอกภาพนั ้นาธิป ไตยได้ ประกาศสงคราม กับ เหลา่ อิทธิพลทังมวล
ซึ่ง ลว้ นแต่ เป็ ภยันตรายอัน สร้างการขัด ขวางและพร้อมที่ จะทาํ ลายความผสานกลมกลืน กัน
ของสั ญชาติ ญาณความเป็ “อัต ลักษณ์ แหง่ ตัว ตนและความเป็ น นสั ตว ์ สังคม” และความเป็
น“ปัจเจกบุคคลและสั งคม”
ศาสนา อาํ นาจครอบงาํ จิตใจมนุ ษย ์วัตถุ ทรึั พย ์สินอาํ นาจครอบงาํ ความตอ
้ งการพื้น ฐาน
่์ ึงนี่ ได้ตอกยาํ ้ ให้เห็นถึงการ
ของมนุ ษยส์ ว่ นรัฐบาล ถือเป็ นอาํ นาจครอบงาํ พฤติกรรมมนุ ษยซ
่ มิ อา
้
ฝั่งรากแหง่ ความเป็ นทาสของมนุ ษย พ
์ ร้อมกับ ความน่า สยดสยองสะพรึ ง กลัว ทังมวลที
่ ดู แคลนจนทาํ ให้ จิต
จะหลีก เลี่ยงได้ ศาสนา! ครอบงาํ จิตใจมนุ ษย ์ มัน ฉี ก หน้า และดู หมิน
้ มิมีคา่
วิญญาณมนุ ษยเ์ สื่อมทรา ลงได้เยี่ยงไร “พระองคท
์ ัน
์ รงเป็ นทุกสรรพสิง่ สว่ นมนุ ษยน
้ พระองคม
้
ไ
ด
เ
ป็
ร
งสรรค
น
ผู
ใด”ศาสนาร่ าํ พร่ าํ สอนสิง่ อื่นใดนอกเหนื อจากนัน
า
งท
งอาณาจ
ิ
ั
ั
ั กร
์ ้
์ ้
่
่
้
แหง่ เผด็จการ การกดขี ขม
้ เหลวอยา่ งสิน เชิง
้ ที ลม
่ เหงความโหดร้ายทารุ ณ มาตรการคุม เขม
้ ่
้ ความมืดมนเศร้า หมองนํา้ ตา และการหลั่ง นองเลือดได้ เขา้ ครอบครองโลกนี้ ตังแต
กระนัน

ซึ่ง บังคับ ใช้ กฎหมายคุม
้ ครองการทาํ เหมืองที่ เขม
้ งวดที่ สุด จาํ ตอ
้ งประสบกับ ารจลาจล ครัง้
้
มโหฬารที่สุด เชน
ั ฐทมี่ การบัญญัติ กฎหมายวา่ ดว้ ยแรงงานเด็ก การแสวงหาผล
่ กัน ทังในร
ประโยชน์จากเด็ก กลับอยู ใ่ นระดับสูงสุดและถึงแมน
้ เหลา่ แรงานจักได้รับโอกาสอยา่ งเต็มที่
างการเมืองทวา่ ทุนนิ ยมก็มาถึงจุดสูงสุด แหง่ ความไร้ซ่ึงยางอายอันหาที่สุดมิได้
แม้กระทั่งบรรดาแรงงานก็สามารถมี ผู้แทนได้ซ่ึงนักการเมืองสั งคมนิ ยมคนดี ของเรากาํ
้ สิง่ หนึ่ ง ที่ พึง
ลัง สง่ เสียงกู่ กอ
้ งสดุดี โอกาสใดสาํ หรับความซื่อสั ตย ์สุจริ ต ของพวกเขากระนัน
้ มไปดว้ ยหลุมพราง”เสน
ตื่น รู้ หากเป็ นเรื่ องกระบวนการทางการเมือง “วิถี แหง่ เจตนาดีันเต็
้
สายเครื อขา่ ยอุปถัมภเ์ ลห
่ เ์ พทุบายประจบสอพลอ โกหกหลอกลวง ฉ้อฉลกลโกงแทจ้ ริ งแลว้
เปรี ยบดั่ง ทุก คาํ อธิบายแหง่ “ความลวง” ที่ ผู้ หวัง ผลประโยชน์ ทางการเมืองจัก สามารถ ประ
่อ
้
่ เขา้ มากลับ เป็ การยอ่ ยสลายความเป็ น นอัต ตาทังความเชื
สบความสาํ เร็จ ได้ และสิง่ ที่ เพิม
มั่น แหง่ ตนให้ เสื่อมลง อยา่ งสมบูรณ์ จนมิ เหลือ ซึ่ง ความหวัง จากมนุ ษย ์ผู้ ท่ี ถูก ทอดทิ้ง ครัง้
แลว้ ครัง้ เลา่ กับการที่ ผูค
้ นโง่พอจะไว้วางใจ หลงเชื่อ และให้การสนับสนุ นนักการเมืองที่ ใฝ่
ฝัน“คนสุดทา้ ยเพียงเพื่อจักพบวา่ ตนเองถูกทรยศหักหลังและโกงในทา้ ยที่สุด”
อาจเอย่ อา้ งได้วา่ มนุ ษยผ
้ ในการเมืองสกปรก รึ บางที อาจจะ
์ ู้มีคุณธรรมจักไม่ทุจริ ตแมน
“ไม”่ ทวา่ มนุ ษย ์ในนาม ผู้ แทนแหง่ แรงงานคงทาํ สิง่ ใดมิ ถูก เลยหากตอ
้ งใช้ อาํ นาจแม้ เพียง
น้อยเพื่อแรงงาน ดังที่ แสดงให้เห็นแลว้ ในหลายกรณี รัฐเป็ นเจา้ ยทางเศรษฐกิจของประชา
้
ทาสผูร้ ั บใช้ ทังปวง
โถ คนดี หากเป็ นฉะนี้ แลว้ จัก ยัง คงยึด มั่น ตอ่ ศรัทธา ทางการเมืองเพื่อ
แลกกับความสูญเสียการสนับสนุ นทางเศรษฐกิจหรื อยึดติดกับเจา้ แหง่ เศรษฐกิจนมิสามารถ
กระทาํ ความดี ได้แม้เพียงเล็กน้อยเพราะเวที การเมืองไม่มีท ่สาํ หรับตัวละครอื่นใดจาํ ตอ
้ งเป็
ไดเ้ พียงน“คนโงห
่ รื อคนโกง”
ไสยศาสตร์ทางการเมืองยังครอบงาํ จิตใจและความคิดแหง่ มวลชน เฉกเชน
่ นี้ มนุ ษยผ
์ ูร้ ั ก
่
่
ในเสรี ภาพแทจ้ ริ ง จัก ไม่ ขอ
้ งเกียวอีก ตอ่ ไปจัก เชือ ในวาทกรรมของ Stirner “มนุ ษย ์มี เสรี
้ ”อนาธิปไตย จึงหมายถึง“การลงมือทาํ ” ดว้ ยการตอ่ ตา้ น
ภาพอเทา่ ที่เขาเต็มใจรับมากกระนัน
้ ั ดคา้ นกฎหมายและขอ
้
ขัดขืนที่ เปิ ดเผยทังค
เศรษฐกิจสั งคม
้ กาํ หนดอันมี ผลบังคับใช้ทังมวล
่
่
รวมถึง ศีล ธรรม ทวา่ การยืน หยัด เพือ การตอ่ ตา้ นกลับ ถือ เป็ “นสิง ผิด กฎหมาย” แมน
้ “ความ
้ ดั่ง ทุก สรรพสิง่ ที่ ผิด กฎหมายจาํ ตอ
อยู ่รอด แหง่ หมู ่มวลนุ ษยชาติ”อยู ่ในนัน
้ งมี องค์ประกอบ
้ เชน
แหง่ คุณธรรมความซื่อตรง การพึ่งพาตนเองและความกลา้ หาญซึ่ง รวมอยู ่ในนัน
่ กัน เอย่
ได้อีกนัยหนึ่ งตา่ งร้องเรี ยกหา “อิสระ” พร้อมการ ปลดปลอ่ ย“จิตวิญญาณแหง่ อิสรภาพ”แก่
มนุ ษย“์ มนุ ษย”์ ผูเ้ ป็ นมนุ ษยท
้ งมิไดง้ า่ ยะ
์ ่ียังมีกระดูกสั นหลังซึ่งคุณจักแตอ
้
การลงคะแนนเสียงแหง่ สากลลว้ นเป็ นหนี การมี อยู ่ ของ“การลงมือ ทาํ ” ทวา่ หากมิใช่
เพราะจิต วิญญาณแหง่ การกบฏ และการตอ่ ตา้ นของบรรพบุรุษ นักปฏิวัติ ชาวอเมริ กัน ลูก
หลาของพวกเขาจักยังค สวมเสื้อคลุมของกษัตริ ยแ
์ ละหาก มิใช่เพราะการลงมือทาํ ของJohn
Brown พร้อมิ ต รสหาย อเมริ กายัง คงจัก คา้ เนื้ อคนผิว ดาํ จริ ง อยู ่ที การคา้ เนื้ อ คนผิว ขาวยัง
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กันวา่ มนุ ษยท
ิ สามารถเขา้ ถึง ทุกสรรพสิง่ บนโลกได้อยา่ งอิสระพร้อมความเพลิดเพลิน
์ ุกชีวต
่
อยา่ งเต็มที กับสิง่ จาํ เป็ นอันสาํ คัญแหง่ ชีวต
ิ ตามอัตลักษณ์ตัวตนแหง่ ปรารถนา รสนิ ยมและ
ความหลงใหลพึงใจของปัจเจกบุคคล
นี่ มิใช่ เรื่ องเพอ
้ ฝันหรื อ ความผิด ปกติ ทางจิต ทวา่ เป็ นบทสรุ ป จากเจา้ ภาพแหง่ วิญ�ู
้ ภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ผู้ มี ปัญญาจากทุก หัว ระแหงบนโลกใบนี้ ดว้ ยขอ
ชนทังสุ
้ สรุ ป อัน
เป็ นผลมาจากการศึกษาแนวโน้ม ของสั งคมสมัย ใหม่อยา่ งใกล้ ชิด จดจอ่ และรอบคอบ พบ
วา่ “เสรี ภาพสว่ นบุคคล”แหง่ ปัจเจกชนและ “ความเทา่ เทียมกัน” ทางเศรษฐกิจของสั งคม คือ
คูข่ ุมพลังแฝงที่เปรี ยบไดด
้ ั ่งแรงผลักดันเพื่อรังสรรคส์ งิ่ ดีงามแกม
่ นุ ษยชาติให้เป็ นจริ ง
เฉกเชน
่ “วิถี แหง่ วิธี การ”ของอนาธิปไตยมิ ได้ เป็ อยา่ งที่ บางคนฝังใจนถือ เป็ ทฤษฎี แหง่
อนาคต ที่ จัก เป็ น จริ ง ได้ เพียง การ ดลใจ จาก สรวง สวรรค!์ แต่ หาก อิง สั จธรรม นี่ ยิง่ เป็ วิ
ถี แหง่ พลัง ชีวต
ิ ที่ หลอ่ เลี้ยง ชุมชน ผาสุก ให้ สั งคม และ ไม่ แมน
้ “หยุด สร้าง เงื่อนไข ใหม่ อยู ่
่
้
เสมอ”กระนัน วิถี แหง่ อนาธิปไตยจึง มิ อาจรวมถึง แผนการที ตายตัว อัน จัก นํา ไปใช้ กับ ทุก
สถานการณ์ กระบวนการวิ ธีจาํ ตอ
้ งเกิด จากพื้น ฐานแหง่ ความจาํ เป็ นอัน แทจ้ ริ ง ทางเศรษฐ
่
้
้
กิจ ในแตล่ ะอณู พืนที สภาพภูมิ อากาศทังความต
อ
้ งการทางภูมิปัญญาและความเจา้ อารมณ์
ของแตล่ ะบุคคลซึ่งตัวละครที่เงียบสงบ ผูม
่ Tolstoyจักปรารถนาวิถีทาง
้ ีอุปนิ สัยเยือกเย็นเชน
่อืน เพื่อ การสร้างสั งคมใหม่ที แตกตา่ งไปจากผู้ ท่ี มี บุคลิก จริ งจัง ดุดัน ซึ่ง แสดงตัว ตนชั ดเจน
อยา่ งMichael Bakunin หรื อPeter Kropotkin ในทาํ นองเดียวกันอันจักเห็นได้ชัดเจนวา่
ความตอ
้ งการทางเศรษฐกิจและการเมืองอยา่ งรัสเซียจาํ ตอ
้ งมี การออกมาตรการคุมเขม
้ ตา่ งๆ
ที่ แทรกซึม ความโหดร้ายและรุ นแรงกวา่ ในอังกฤษหรื ออเมริ กาอนาธิปไตยเองมิได้ยืนหยัด
สู ้ ดว้ ยการฝึ กซอ
้ มและเป็ นหนึ่ ง เดียวกัน เยี่ยงทหาร ทวา่ ได้ ฝึ กซอ
้ มและเป็ นหนึ่ ง เดียว
เฉกเชน
่ เดียวกัน อยา่ งไรก็ตาม ยืน หยัด ซึ่ง จิต วิญญาณแหง่ การปฏิวัติ มิ วา่ จะในรู ป แบบใด
ตอ่ ทุกสรรพสิง่ ที่ขัดขวางเพื่อถว่ งความเจริ ญของมนุ ษยชาติเหลา่ นักอนาธิปไตยเห็นพอ
้ งตอ
้ ง
กัน เยี่ยงนี้ ตา่ งสนับสนุ นและร่วมตอ่ ตา้ นกลไกทางการเมืองเพื่อนําไปสู ก
่ ารเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคมครัง้ ยิง่ ใหญ่
้
“การลงคะแนนเสียงทังมวล”วาทกรรมจาก
Thoreau “เป็ นเพียงการเลน
่ เกมประเภท
่
หนึ ง มิ ตา่ งจากหมากฮอส หรื อ แบ็ค แกมมอนคือ การเลน
่ กับ ความถูก และผิด ซึ่ง พันธกรณี
หน้าที่ ตอ
้ ง
้ งรับผิดชอบมิเคยเกินความได้เปรี ยบ แม้กระทั่งการโหวตลงคะแนนเพื่อสิง่ ถูกตอ
้
์
ก็ ชา่ งไร้ คา่ นักปราชญ ์จัก มิ ละทิง สิทธิ ในความเมตตาแหง่ โอกาสรึ ปรารถนา จัก มี ชัย ดว้ ยอาํ
นาจของคนสว่ นใหญ”่ การพินิจ พิเคราะห์ กลไกทางการเมืองและความสาํ เร็จ ของมัน อยา่ ง
ถี่ถว้ นจะเผย ให้เห็นซึ่งสั จธรรมแหง่ ตรรกะของ Thoreau
ประวัติศาสตร์ของรัฐสภาสะทอ
้ นให้เห็นถึงสิง่ ใดกันแทบมิเห็นสิง่ ใดเลยนอกจาก“ความ
ลม
เหลวและความพ
า
ยแพ
”
ไม
แ
ม
้
้
้ จัก“ปฏิรูป”เพียงครัง้ เพื่อ ให้ ได้ บรรเทาความตึงเครี ยด
่
่ น
ทางเศรษฐกิจและสั งคมแหง่ ปวงประชา ถึงแม้จะมีการผา่ นร่างกฎหมายอันมีผลบังคับใช้เพื่อ
การพัฒนาและคุม
้ ครองแรงงานแต่ กไ็ ด้ รับการพิสูจน์ แลว้ ในปี ที่ ผา่ นมา เมื่อ รัฐอิลลินอยส ์

พระองคท
์ รงจุติอนาธิปไตยปลุกมนุ ษยใ์ ห้ต่ืนรู้ เพื่อยืนหยัดสู ้ เยี่ยงกบฏตอ่ เจา้ ปี ศาจทมิฬตน
นี้ “จงทาํ ลายโซต
่ รวนทางจิตใจของเจา้ เอง”อนาธิปไตยเอย่ กับมนุ ษยห
์ ากมิใชเ่ พียงการ ที่เจา้
คิด และตัดสิน ดว้ ยตระหนักรู้ แหง่ ตนแลว้ เจา้ จะหลุด พน
้ จากการถูก ครอบงาํ ภายใต้ ความมืด
บอดเฉกเชน
่ นี้ ได้ เยี่ยงไร นี่ ช างเป็ นอุป สรรคอัน ใหญ่หลวงยิง่ นักเพียงทวา่ จาํ ตอ
้ งกา้ วขา้ ม
ผา่ นพน
ไปให
ไ
ด
้
้ ้
ทรัพย ์ สิ นอาํ นาจครอบงาํ ความตอ
้ งการพื้น ฐานของมนุ ษยเ์ ป็ นการปฏิเสธสิ ทธิ เพื่อ ต
บสนองตอ่ ความตอ
้ งการ อัน แทจ้ ริ ง แหง่ ตน เวลา เป็ นเพียงชว่ งระยะเวลาที่ ครอบครอง
์ ท
ิ ซึ่ง เอย่ อา้ งถึง สิทธิ์ อัน ศั กดิส
ิ ธิ์ จากเบื้องบนมนุ ษย ์ ก็ มิ อาจละเวน
กรรมสิทธิ์ แหง่ ทรัพยส์ น
้
่
เฉกเชน
ในฐานะศาสนา
“เครื
อ
งสั
ง
เวย!การสละ!
ยอมจ
า
นน!”
่ เดียวกันแมน
้
ํ
จิตวิญญาณแหง่ อนาธิปไตยชว่ ยฉุ ดมนุ ษยข์ ้ึนจากการตกเป็ นทาสผู้ตอ
้ งหมอบกม
้ กราบ
ทวา่ นี้ ตา่ งยืน หยัด สู ้ ในเพลา หัน หน้า เผชิญ แสงเพื่อ เรี ยนรู้ ที่ จะตระหนักถึง“ความไมร่ ู้ จัก
ิ น ซึ่ง หมู ่มวลมนุ ษยชาติ ผู้ต่ืน รู้ ตา่ งตระ
พอ”อัน เป็ ธรรมชาติ แห่งการทาํ ลายลา้ งของทรัพย ์สน
เตรี ยมความพร้อมในการที่จะเผด็จศึกเจา้ อสูรกายวายร้ายตนนี้ ให้ด้ินตาย
“ทรัพยส
์ มบัติมิตา่ งจากโจรกรรม” Proudhon นักอนาธิปไตยผู้ยงิ่ ใหญช่ าวฝรั่งเศสเอย่
วาทกรรมไวเ้ รื่ องจริ งมิหนําซาํ ้
ยัง ไร้ ซึ่ง ความเสี่ยงและภยันตรายตอ่ โจรผู้ ปลน
้ ชิง ดว้ ยความพยายามที่ สั ง่ สมมาอยา่ ง
ยาวนานของมนุ ษยใ์ นการผูกขาด
ิ ได้ปลน
กรรมสิทธิ์การครอบครองในวัตถุ ทรึั พยส
้ สิทธิ โดยกท
์ น
ํ ่ี เหลา่ เนิ ดปวงมนุ ษยชาติ
่
้ ้ างความเหลือมลาํ ้
พึงมีทังสร
้ ทรัพยส์ น
ิ ก็ไม่
ให้ตกเป็ นผู้อนาถายากไร้ตอ
้ งถูกสั งคมขับไล่ไสสง่ ไปโดยปริ ยายกระนัน
แมน
้ จักเสียเวลาให้กับคาํ แกต
้ ั วใด
้
มนุ ษย ์ ตา่ งหากเลา่ ที่ ยัง สร้างมิ พออัน จะตอบสนองตอ่ ความตอ
้ งการทังมวลแม
้ กระทั่ง
นักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
้ ตา่ งทราบดี วา่ ใดผลผลิต มวลรวมในชว่ งไม่ก่ี ทศวรรษที่ ผา่ นมา
มิ วา่ จะอยู ่ในระดับ ชั นปี
้
่
สูงเกินกวา่ อุปสงคท
์ ีเป็ี น
้ อ ปกติ ทวา่ ความตอ
้ เป็ นเยี่ยง
ความตอ
งการซื
้ งการปกติ ในสภาวการณ์ อัน มิ พึง ปกติ นัน
้
ิ แลว้
ไรสาํ หรับทรัพยส์ น
รับรู้ ได้ เพียงความตอ
้ งการเดียว“กิเลส” ความกระหายในความละโมบโลภแหง่ ตนเพื่อ
่
่ พูนความมั่งคั่ง
ให้ไดม
้ าซึงการเพิม
เมื่อความมั่งคั่งเปรี ยบดั่งพลังอาํ นาจ อาํ นาจแหง่ การพิชิตบดขยี้และแสวงหาประโยชน์อาํ
นาจแหง่ การกดขี่มเหง
ป่ าเถื่อนชั ่วชา้ และเลวทราม เราจักเห็นไดไ้ มย่ ากับอเมริ กาผูโ้ ออ
้ วดในอาํ นาจอันยิง่ ใหญ่
่
่
แห ตนบนความมังคังง
้
อันมหาศาลแหง่ ชาติอเมริ กาผูน
า้ จักมีประโยชน์เยี่ยง
้ ่ าสงสารสมบัติพัสถานทังมวลของเจ
ไรเลา่ หากปวงชน

14

7

้ ชา่ งอัต คัต ขัดสนแล ่า อนาถเมื่อ จาํ ตอ
ผู้ เป็ นองค์ประกอบปัจจัย สาํ คัญ แหง่ ประเทศนัน
้ ง
ตกอยูใ่ นความเศร้าหมอง
ความโสมม อาชญากรรมตา่ ํ ชา้ ดว้ ยแสงแหง่ ความหวัง อัน ริ บ หรี่ ในความสุข ที่ ลบเลือน
การเร่ร่อนจรจซั ดเซพเนจร
มิตา่ งจากเหลา่ นักรบไร้แผน
่ นี้ แลเหยื่อข งมนุ ษยผ
้ ูกมนุ ษยด์ ว้ ย
่ ดินให้ปกป้ องเป็ นเชน
์ ูถ
กันไลล่ า่
เวน
้ เสีย แต่ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนจากการร่วมลงทุน ทางธุ รกิจ อัน เกิน ทุน และสิง่ ที่ เป็
นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
“การลม
้ งในธุ รกิจ ที่ มุ แต่ผลผลิต
้ ละลาย”เป็ นสิง่ ที่ หลีก เลี่ยงมิได้ ทวา่ ผู้ ท่ี มี สว่ นเกี่ยวขอ
่
่
แหง่ ความมังคังยังมิเคยง
แมน
ิ ของมนุ ษยก
้ จักเรี ยนรู้ กระทั่งบทเรี ยนงา่ ยๆ นี้ ในทุกๆ ปี ตน
้ ทุนการใช้ชีวต
์ ลับจะยิง่
่ สูงขึ้นเมื่อปี ( ที่ผา่ นมา มีจาํ นวนผูเ้ สียชีวต
เพิม
ิ กวา่ 50,000 ราย และหิวโหยกวา่ 100,000 ราย
้ คา่ ตอบแทนที่ ได้รับ ของเหลา่ แรงงานผู้ชว่ ยสร้างความมั่งคั่งกลับตา่ ํ ตอ
ในอเมริ กา)กระนัน
้ ย
ดอ
้ ยคา่ และ ดลงอยา่ งตอ่ เนื่ องมิ วายที่ อเมริ กาจัก ยัง คงแต่ มืด บอดจนมองไม่เห็น ถึง การลม
้
ละลายอัน หลีก เลี่ยงมิได้ ของธุ รกิจ การผลิต แหง่ ปวงชน และนี่ มิใช่ เพียงอาชญากรรม เดียว
้ คือ การก่ อาชญากรรมอัน เปลี่ยนให้ แรงงานผู้ ผลิ
ที่ เกิด ขึ้น ในยุค หลัง แต่ เลวร้า ยิง่ ไปกวา่ นัน
้
ตกลายเป็ นเพียง เศษเสี้ยวอนุ ภาคแหง่ จักรกล ดว้ ยการลดทอนความมุง่ มตังใจและความ
สามารถในการตัดสินใจให้ไร้คา่ ยิง่ กวา่ ่น ความเชี่ยวชาญในงานเหล็กของตนเอง มนุ ษยชนก ํ
าลังถูกปลน
้ มิเพียงแต่ผลงานการรังสรรคส
์ ร้างทวา่ ยังรวมไปถึง “พลังอันเสรี ” แหง่ ความคิด
ริ เริ่ มและความหลงใหลปรารถนาในสิง่ ที่ตนกาํ ลังทาํ
ความมั่งคัท่ียั่งยืนอันแทจ้ ริ งประกอบดว้ ยสิง่ ที่มีคุณูปการและงดงาม สิง่ ที่ชว่ ยสร้างความ
แข็งแกร่งความสวยงาม แหง่ เรื อนร่างและสภาพแวดลอ
้ มที่อยูอ่ าศั ยให้เป็ นดั่งแรงบันดาลใจ
่
ในการใช้ชีวต
ิ แตต
้ ฝ้ าย เขา้ หลอดขุดเจาะถา่ นหินใช้หรื อสร้างถนน
่ ราบใดทีมนุ ษยั ง์ ม้วนเสน
้ งมิอาจจะเอย่ ถึงความมั่งคั่งได้ สิง่ ที่เขาได้มอบให้กับโลก
ตลอดชว่ งชีวต
ิ กวา่ สามสิบปี กระนัค
ใบนี้ เป็ นเพียงแคส
้ นให้เห็นถึงซึ่ง การดาํ
่ ีเทาและความสยดสยองแหง่ ความน่ารังเกียจสะทอ
รงอยูา่ งไร้ชีวต
ิ ชีวาและความน่าขยะแขยงอันพรั่นพรึ งออ่ นแอเกินกวา่ จะมีชีวต
ิ และขลาดกลัว
่
ึ แปลกที จาํ ตอ
เกิน กวา่ จะตาย รู้ สก
้ งเอย่ พวกเขาชา่ งยกหางยกยอ่ งสรรเสริ ญ วิธี การลดทอน
การผลิต แบบรวมศูนย ์น้ี วา่ เป็ นความสาํ เร็จ อัน่ าภาคภูมิใจที แห่ ส ยงุดคของเรา ชา่ งจมกับ
ความลม
้ ตรมให้ต่ืนรู้ หากเรายังคงยอมรับ
้ เหลวอยา่ งที่สุดจนมิอาจพน
้ ความเป็ นทาสของเราจะ
ตอ่ สภาพจาํ นนจาํ ตอ
้ าํ สั เครื่ องจักรเยี่ยง เยี่ยงนัน
้ งเชื่อฟังรับใชค
้
ยิง่ สมบูรณ์กวา่ การตกเป็ นทาสตอ่ ชนชั นปกครองพวกเขามิ
ตอ
้ งการที่จะรับูว้ า่ การรวมศูนยม
์ ิ
้ ทวา่ ยังรวมไปถึงสิง่ ดีๆดั่งความงามแหง่ ศิลปะและ
ได้เป็ นเพียงความตายของเสรี ภาพ เทา่ นัน
วิทยาศาสตร์ ซ่ึง สิง่ เหลา่ นี้ มิ สามารถบันดาลขึ้น ได้ ดว้ ยกลไก แหง่ นาฬิกาบรรยากาศอารมณ์
ศิลป์ ในแบบกลไก!

้ ซากอยา่ งดี ท่ีสุดคือทุกชีวต
โดยพลการ และการปราบปรามให้อันตรธารสิน
ิ ถูกขีดเขียนชี้
นําเพรู ปแบบเดียวง
ไร้ ซึ่ง ห้วงคะนึ ง ถึง สั มพันธภาพแหง่ ความผันแปรและความตอ
้ งการแทจ้ ริ ง ของปัจเจก
บุคคลแ ะสั งคมการจะลม
้ ลา้ ง
รัฐบาลและกฎหมายลายลักษณ์ อักษรอนาธิปไตยเสนอให้ กอบกู“้ ความเคารพตนเอง”
และ “อิสรภาพที่แตล่ ะบุคคล
้ ่งใจาํ กัดและการรุ กรานจากเหลา่ ผู้มีอาํ นาจแหง่ รัฐในขอ
พึ่งจะมี” ดว้ ยการยับยังชั
้ เพราะ
้ ที่มนุ ษย ์
ในเสรี ภาพเทา่ นัน
จัก ยัง คงเติบโตได้ อยา่ งสมบูรณ์ เรี ยนรู้ ท่ี จะคิด และเคลื่อนไหวอยา่ งอิสรเพื่อ ม บสิง่ ที่ ดี
ที่สุดแกต
่ นเอง ตระหนักถึง
ขุม พลัง แหง่ พันธะทางสั งคมที่ ผูกมัด หมู ่มวลมนุ ษย ์ไว้ดว้ ยกัน นั่น เป็ นสั จธรรมแหง่ ราก
ฐานของชีวต
ิ ทางสั งคมอันปกติ
ทวา่ ธรรมชาติของมนุ ษยล์ ะ่ เปลี่ยนได้หรื อไม?่ หาก ไมแ
่ ลว้ จักยืนหยัดภายใต้อนาธิปไตย
ไหม?
เจา้ ธรรมชาติ ของมนุ ษย ์ผู้ น่า สงสารอาชญากรรมสยองเกลา้ ใดเลา่ ที่ กอ
่ ภายในนามเจา้ !
หมู ่มวลมนุ ษยชผู้โง่เขลา มิวา่ จะราชาจนถึงตาํ รวจผู้สอนศาสนาคร่าํ ครึ หัวกลวงไปจนถึงนัก
เลน
่ แร่ แปรธาตุ ท่ี มองไม่เห็น ซึ่ง วิทยาศาสตร์ คงจัก เอย่ ได้ วา่ “เผด็จการแหง่ ธรรมชาติ ของม
นุ ษยป
้ นเจา้ เลห
่ ์ก็จัก ยิง่ ยืน กรานหนักแน่น ตอ่ ความชั ่ว ร้ายและความ
์ ็ น”ยิง่ มี จิตใจปลิ้นปลอ
ออ่ นแหง่ ธรรมชาติของมนุ ษยอ์ ทวา่ ในเพลานี้ จักมี ใครเอย่ วาทกรรมใดถึงเรื่ องนี้ เยี่ยงไรได้
กับทุกจิตวิญญาณในคุกดว้ ยจิตที่ถูกลิดรอนอิสพร้อมโซต
่ รวนภาพบาดเจ็บสาหัสและทุพพล
ภาพิการทุกดวง
้ มิ มี ซึ่ง ประ
John Burroughs ได้ ระบุ ในผลการศึกษาทดลองวา่ “สั ตว ์ ท่ี ถูก จองจาํ นัน
โยชน์ ใด” สั ญชาติ ญาณเฉพาะตัว ของ อุ ปนิ สตัยวตนและความอยากอาหารได้ เปลี่ยนแปลง
้ ดว้ ยธรรมชาติ
ไปโดยสมบูรณ์ เมื่อ ตอ
้ งถูก ตัดขาดจากผืน ดิน แหง่ ทุง่ หญา้ และป่ าเขา กระนัน
้
ของมนุ ษยท
้ทุกวันให้ยอมจาํ นนแลว้ จักเอย่
้ งถู กักขังในพื้นที่ จาํ กัดจาํ เขี่ยทังการลงแส
์ ่ี จาํ ตอ
ถึง “ศั กยภาพ” ไดเ้ ยี่ยงไร
เสรี ภาพแผส
้ ยู ่
่ ยายปี กสร้างโอกาสอันดีทวา่ สิง่ เหนื ออื่นใดสั นติภาพและสั นติสุข การไดอ
่
่
่
กับ ตนจัก ทาํ ให้ ตืน รู ตระหนักถึง สิง ครอบงาํ ที ทรงอาํ นาจเหนื อ กฎแหง่ ธรรมชาติ ของมนุ ษย ์
พร้อมกับความเป็ นไปไดอ
้ ั นยอดเยี่ยม
เยี่ยงนี้ อนาธิปไตยจึงหมายถึงการปลดปลอ่ ยจิตใจมนุ ษยใ์ ห้เป็ นอิสระภายใต้การครอบ
้ ้หลุด
ิ ึ ทังให
งาํ ทางศาสนา ปลดปลอ่ ย รู ปกายให้เป็ นอิสระจากการครอบงาํ ทางวัตถุ ทรัพยส
์ น
พน
้ จากพันธนาการแหง่ การควบคุมสั ง่ การ
ของรัฐบาลอนาธิปไตยจึง ยืน หยัด เพื่อ การจัด ระเบียบทางสั งคมที่ ยึด ตามการรวมกลุม
่
โดยเสรี และมุง่ สร้าง ความมั่งคั่งแทจ้ ริ งทางสั งคมให้ผาสุกยั่งยืนดว้ ย“ระเบียบ” ที่ จักรับประ
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แมน
้ อาชญากรรมจักเป็ นความลม
้ เหลวไร้คา่ ทวา่ กลับเป็ นขุมพลังให้หนทางที่ผิดตราบ
ใดที่ ทุก สถาบัน ในทุก วัน นี้ เศรษฐกิจ การเมืองสั งคมและศีล ธรรมยัง สมคบคิด กัน เพื่อ จะนํา
พลังความสามารถของมนุ ษยไ์ ปใช้ในทางมิถูกมิควร และตราบใดที่มนุ ษยม
่ ้ อยยังอู ผ
่ ิดที่
์ ิใชน
่
่
่
่
้ อาชญากรรมจักเป็ น
ผิดทางทาํ ในสิงที ไม่ชอบทาํ และใช้ชีวต
ิ ที เกลียดการมี ชีวต
ิ อยู ่เยียงนัน
สิง่ ที่ หลีก เลี่ยงมิได้ และกฎหมายที่ บัญญัติ บังคับ ใช้ รังแต่จะทวี ข้ึน แมน
้ อาชญากรรมมิ เคยลด
่
้
่
่
้ หวังความ
ทอน สั งคมอยา่ งที เป็ นอยู ่ในทุกวันนี รับรู้ ถึงสิงใดบา้ งเกียวกับหนทางสู ค
่ วามสิน
อัตคัดยากไร้ความหวาดหวั่น พรั่นพรึ งการตอ่ สูอ้ ั นน่ากลัวที่จิตวิญญาณแหง่ มนุ ษยจ์ าํ ตอ
้ งสง่
่
่
้
ตอ่ ไปสู อ
่ าชญากรรมและความเสือมทราม กระนันมิวา่ ผู้ใดก็ตามที ทีรู้หนทางอันเลวร้ายเฉก
เชน
่ นี้ อาจมองไมเ่ ห็นถึง“สั จธรรม” ในคาํ พูดของPeter Kropotkin
“บรรดาผู้ ท่ี จะรักษาสมดุล ระหวา่ ง“ผลประโยชน์” ซึ่ง เกิด จากผลพวงแหง่ กฎหมายและ
การลงโทษ กับ“ผลกระทบ” อันเสื่อมทรามที่ จักเกิดแก่มวลมนุ ษยชาติตามมาผู้ท่ี จะประเมิน
กระแสแหง่ ความชั ่วชา้ สามานยอ์ ั นหลั่งไหลสูส่ ั งคมมนุ ษย ์
้ ั ง รับเงินสดที่ สัง่ จา่ ย
“ผู้ แจง้ เบาะแส” กลับ เป็ นที่ โปรดปรานของผู้ พิพากษาดว้ ยซาํ ้ ทังย
่
โดยรัฐบาลภายใต้ ข ออา้ ง ในการชว่ ยเปิ ดโปงอาชญากรรมเหลา่ ผู้ ที จะเขา้ ไปในกาํ แพงคุก
เพื่อ ดู วา่ มนุ ษย ์ จัก เป็ นเยี่ยงไรหากตอ
้ งถูก ลิดรอนเสรี ภาพ เมื่อ ตอ
้ งตก ยู ่ ภายใต้ การดูแล
่
้
้
ยค
า
หยาบคายทิ
ม
แทงจิ
ต
ใจซ
า
แล
ว
ซ
า
เล
า
ของผู้คุมขังอาํ มหิตดว้ ยถอ
ํ ้ ํ ่ และเยย้ หยัน แดกดันให้
้
ํ
่
้ จัเห็นพ้องตอ
อัปยศอดสู ทวา่ พวกเขาเหลา่ นัน
้ งกันเยียงเดียวกับเราอยา่ งที่สุดวา่ เครื่ องคุมขัง
แหง่ พันธนาการการจาํ คุกและการลงโทษเป็ นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนพึงยุติ”
้ ง่ กฎหมายอัน มี ผลตอ่ ผู้เกียจคร้านจึง เป็ เรื่ องเหลวไหลเกิน กวา่
อิทธิพลซึ่ง การยับยังแห
้ หากสั งคมเพียงลดความสูญ เสีย ทังค
้ า่ ใช้ จา่ ยในการคงอยู ่
จะพิจารณาเห็น ชอบได้ กระนัน
่
่
้
้
ของ“ชนชั นขี เกียจ”และคา่ ใช้ จา่ ยที มากพอกัน ของ “ผู้ ติดตาม”เพือ คุม
้ ครองกราบกม
้ รับใช้
้ ้ เกียจเยี่ยงนี้ จัก ทาํ ให้ ตารางงานสั งคม มี ลน
ตามคาํ ขอของพวกชนชั นขี
้ เหลือ สาํ หรับทุก คน
้ ควรใช้ดุลพินิจ วา่ ความเกียจคร้านเปรี ยบได้ดั่ง
รวมไปถึง ผู้ข้ี เกียจแมน
้ เพียงครัง้ คราวฉะนัน
สิทธิพิเศษหรื อความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจกันแน่ซ่ึงดว้ ยระบบการผลิตอันบา้ คลั่งใน
้
ง่ ทวา่ ปรากฏการณ์ อัน่ าประหลาดที่ สุด ณเพลานี้ กลับ เป็ การที่
ทุก วัน นี้ ยิง่ จัก เสริ ม ทังสองสิ
ผูค
้ นยัง อยากน “ทาํ งาน” อนาธิปไตย หมายมั่น ที่ จะปลดเปลื้องการใช้ แรงงานเยี่ยงจักรกล
้ หวังและตอ
้ ้ ความรู้ สก
ึ ขาดชีวต
ทังไร
ิ ชีวาเศร้าโศกสิน
้ งถูกบังคับ จิตใจเพื่อให้“งาน” กลายเป็
ิ ชีวา ดว้ ยความเหมาะสมสอดคลอ
นเครื่ องมือ แหง่ ความสุข ดั่ง ขุม พลัง ให้ ชีวต
้ งอัน แทจ้ ริ ง แม้
้
้ ั นทนาการและความหวังจากการทาํ
กระทังปวงประชาผู
้ยากจนขน
้ แคน
้ ที่สุดพึงจักได้รับทังน
งานเฉกเชน
่ เดียวกัน
ิ ดัง กลา่ วจงตื่น รู้ วา่ รัฐบาลพร้อมที่ จะใช้
เพื่อ ให้ บรรลุ ซ่ึง สิง่ ที่ ได้ เตรี ยมการไว้สาํ หรับชีวต
มาตรการเยี่ยงอธรรม

อนาธิปไตยมิ สามารถบอกปัดปฏิเสธวิธี การดัง กลา่ วได้ เพียงทวา่ ให้ พุง่ เป้ าไปที่ การ
่ แตล่ ะบุคคลพึง จะมีน ไป
้
แสดงออกถึง ตัว ตนอยา่ งเป อิสระที่สุด เทา่ ที่ จะเป็ พลัง แฝงทังมวลที
ไดด
้ ว้ ยOscar Wilde ให้คาํ จาํ กัดความที่สมบูรณ์แบบของ
บุคลิกภาพ วา่ “ผู้ ที่ เติบโต ภาย ใต้ สภาวะ ที่ สมบูรณ์ มิ บาด เจ็บ พิการ หรื อ ตก อยู ่ ใน ภยัน
้ บุคลิกภาพ
ตราย” กระนัน
่
ที สมบูรณ์ แบบจะเกิด ขึ้น ได้ ก็ตอ่ เมื่อ สั งคมให้ อิสระกับ มนุ ษย ใ์ นการเลือกรู ป แบบสภาพ
และเสรี ภาพในการทาํ งาน
้ การคน
ผู้คนที่ ทาํ โต๊ะ สร้างบา้ นหรื อ ไถพรวนดิน นั่น จัก เป็ นภาพที่ ศลิ ปิ นวาดทังเป็
้ พบ
ของบรรดานักวิทยาศาสตร์
นี่ เป็ ดั่งผลลัพธ์ของพลังสร้างสรรคใ์ นการทาํ งานนแรงบันดาลใจจากความปรารถนาอัน
แรงกลา้ และความหลงใหล ใสใ่ จอยา่ งลึกซึ้งอันถือเป็ อุดมคติของอนาธิปไตยการเตรี ยมการ
ทางเศรษฐกิจ จาํ ตอ
้ งประกอบไปดว้ ยความร่วมมือ กัน ของหลายฝ่ ายและหลากหลายภาค
สว่ นเพื่อ การผลิต และการกระจายโดยสมัครใจจึง คอ่ ยปรับพัฒนาไปสู ่ ลัท ธิ ค อ ม มิ ว นิ
เสสรี ต์ซ่ึเป็ ง น วิ ธี กผาลิร ตที่ ดี ที่ เพรสุ ดาะสิ้ น เ ป ลื พอลัง ง า น ข อ งม นุ ษ ยน
์ ้อ ย
ที่ สุด อยา่ งไรก็ตามอนาธิปไตยยัง ตระหนักถึง สิทธิ สว่ นบุคคลแหง่ อัต ลักษณ์ ตัว ตนของทุก
คนเพื่อจัดเตรี ยมและปรับ รู ปแบบงานตลอดเวลาให้สอดคลอ
้ งกับรสนิ ยมความชื่นชอบและ
ความหลงใหลปรารถนาของแตล่ ะบุคคล
การแสดงออกถึงพลังของมนุ ษยอ
์ ยา่ งอิสระเยี่ยงนี้ เกิดขึ้นได้เมื่ออยู ่ภายใต้เสรี ภาพสว่ น
บุคคลและสั งคมที่สมบูรณ์จัก
้ อาธิป ไตยได้ นํา กองกาํ ลัง เขา้ สู ้กับ ศั ตรู ตัว ที่ สามเจา้ ศั ตรู ตัว ฉกาจ“ความเห
เพียงเทา่ นัน
้ อ กฎหมายที่ บัญญัติ ข้ึน ลว้ นมิ ตา่ งจาก“การ
ลื่อ มลาํ ้ ทางสั งคม” ซึ่ง รัฐหน่วยงานที่ จัด ตังหรื
ครอบงาํ พฤติกรรมนุ ษย”์
ิ และการผูกขาดสิง่ ตา่ งๆ
เฉกเชน
่ ที่ ศาสนา หลอ่ หลอมจิตใจมนุ ษยใ์ ห้กลายเป็ นทรัพยส
์ น
่
้ รัฐจึง กดขี่ จิต วิญญาณ
้
ดว้ ยถือ เป็ นการชว่ ยลด และยับยังความต
อ
งการของมนุ
ษ
ย
เ
ยี
ย
งนี
้
์
่
้
้
ชนทังปวงดว้ ยการสั ง การในทุก ขันตอน ของความประพฤติ“แกน
่ แท้ ของทุก รัฐบาล” วาทะ
ของ Emerson “เป็ นเผด็จการทรราช” จึงไม่สาํ คัญวา่ จักเป็ น การปกครองโดยอาํ นาจจาก
้
พระเจา้ หรื อดว้ ยหลักเสียงขา้ งมากทวา่ ทุกกรณี ลว้ นตังเปต
้องาให้ยอมจาํ นนภายใต้ กฎแหง่
้
การบังคับบัญชาอยา่ งสินเชิง
อา้ งถึง รัฐบาลสหรัฐ นักอนาธิปไตยชาวอเมริ กัน ที่ ยิง่ ใหญ่ ท่ีสุดDavidThoreauเอย่ ไว้
ื ทอดแมน
วา่ “รัฐบาลจะเป็ นสิง่ ใดได้ เลา่ นอกจากจารี ต ประเพณี ไว้ สบ
้ มา ตา่ ง
้ เพิง่ ผา่ นพน
พยายามถา่ ยทอดโดยไร้ ข อบกพร่องสู ่ลูก หลาน เยี่ยงนี้ แตล่ ะกรณี จึง สูญ เสีย ความเป็ นอัน
หนึ่ งอกันขาดการยึดหลักคุณธรเดียวไร้ซ่ึงพลังชี วิตมและมิสามารถ ดาํ รงชีวต
ิ อยู ไ่ ด้เพียงลาํ
พังกฎหมาย มิเคยทาํ ให้มนุ ษยไ์ ดร้ ั บความยุติธรรมขึ้น และดว้ ยความเคารพตอ่ มัน แมก
้ ระทั่ง
้
์
”
ธิ
ย
ง
ถื
อ
เป็
นต
ว
แทนของ“ความอยุ
ต
ธ
รรม”ในทุ
ก
ว
น
นี
บอ่ นํา้ อันศั กดิสท
ิ
ั
ั
์ ั
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ความเที่ยงแท้แหง่ นัยสารของรัฐบาลคือความอยุติธรรมและดว้ ยความหยิง่ ผยองที่ มิเคย
้ ําผู้มิสามารถกระทาํ การใด “ผิด”
จักแยแสใครประกอบกับ ความพอเพียงของบรรดาชนชั นน
ได้ รัฐบาลในคราบนักบุญ พิพากษาประณาม ดอ
ยค
า
และสั
ง่ ล โทษดว้ ยความผิด อัน ไร้ ซ่ึง สา
้
่
ระสาํ คัญ อยา่ งที่สุด ในขณะที่ ยัง ดาํ รงตนดว้ ยความผิด อัน ใหญ่หลวง นั่น คือ“การทาํ ลายลา้ ง
เสรี ภาพสว่ นบุคคลเฉกเชน
่ ้ี ”Ouida ได้ ทาํ สิง่ ถูก ตอ
้ งเมื่อ เธอยืน ย“รันวฐมุง่ มัา ที่ น จะปลูก ฝัง
คุณสมบัติ เยี่ยงนี้ ให้ กับ สว่ นรวมภายใต้ คาํ สั ง่ ให้ เชื่อ ฟัง“และแลว้ กรมสรรพากรแหง่ คลัง ก็
้ ด“การทอนคา่ ความเป็ มนุ ษยใ์ ห้มิตา่ งจากจักรกลไขลาน”
เติมเต็ม” พร้อมกับ การบรรลุ ขันสุ
ทวา่ ในบรรยากาศของเสรี ภาพอันแทจ้ ริ ง ที่ดีกวา่ และให้ความใสใ่ จกวา่ จักตอ
้ งการการดูแล
้ จึงถึงคราแตกสลาย ยอ่ ยยับอยา่ งหลีกเลี่ยงมิได้
รักษาและการแผข่ ยายอยา่ งกวา้ งขวางฉะนัน
สว่ นรัฐก็อยากจะมีเครื่ องเก็บภาษี ท่ีไมม
้ ใดจักเป็ นพอ่ คา้ ที่มิเคยขาดดุล
้ ยกเวน
่ ีการผูกปมขอ
่
้
้
ทังยังลา้ งสมองวา่ เชน
่ นี เป็ นเรื องของสว่ นรวมพึงกระทาํ ในสิง่ เหมือนๆชื่อหัวปักหัวปํกัน
ขาดชีวต
ิ ชีวาสงา่ ราศีา และไร้ ซ่ึง วิญญาณดุจ ดั่ง ฝูง แกะผู้นอบน้อมที่ ยา่ ํ เดิน ผา่ นทางทอดยาว
้
อันขนาบขา้ งดว้ ยกาํ แพงสูงตระหงา่ นทังสองฟาก”
ทวา่ แมน
้ ฝูง แกะก็ ยัง พร้อมเสมอที่ จะเผชิญ หน้า ตอ่ กรกับ เลห
่ เ์ หลี่ยมเพทุบายแหง่ การ
ฉ้อฉลของรัฐหากมิใช่เพราะ วิธีการทุจริ ตคอรัปชั ่นการสร้างความเหลื่อมลาํ ้ จนถึงวิธีการกด
ขี่ มแหงที่ ใช้เพียงมุ ่ตอบสนองเจตจาํ นงแหง่ ตน เยี่ยงนี้ แลว้ Bakunin จึง ปฏิเสธรัฐชา่ งมิ ตา่ ง
จากการตอ
้ งยอมศิโรราบของเสรี ภาพแหง่ ปัจเจกบุคคลหรื อชนกลุม
่ น้อย การภินทนาการทาํ
้ เชิงขอ การมีอยูน
ลายสั มพันธภทางสั งคมพการลดทอน หรื อปฏิเสธโดยสิน
่ ั ่ นเพื่อให้เกิดเป็ น
ี
สิริ มงคลแก่ชวต
ิ รัฐถือ เป็ น“แทน
่ เดียวกับ“แทน
่ บูชาแหง่ เสรี ภาพทางการเมือง”เฉกเชน
่ บูชา
ทางศาสนาซึ่งไดร้ ั บ” การทาํ นุ ธาํ รงรักษาไวเ้ พียงให้ตอ
้ งประสงคเ์ พื่อการสั งเวยมนุ ษย ์
แทจ้ ริ ง แลว้ แทบไมม
่ ี นักคิด สมัย ใหม่ ทา่ นใดที่ จะมิ เห็น ดว้ ยวา่ รัฐบาลหน่วยงานของรัฐ
ิ และ
หรื อรัฐตา่ งมีไว้ เพื่อความจาํ เป็ นเพียงให้รักษาหรื อปกป้สิทธิผลประโยชน์ทางทรัพยส์ น
่
่
้
่
การผูกขาดองซึงไ้รับการพิสูจน์แลว้ วา่ มีประสิทธิภาพยิงในเรื องดังกลา่ วเพียงเทา่ นัน
แมก
้ ระทั่งGeorge Bernard Shaw ผูห
้ วังพึ่งปาฏิหาริ ยจ์ ากรัฐภายใตล
้ ั ทธิน ยมเฟมินิสม์
้ ก็ ยอมรับวา่ “ทุก วัน นี้ ได้ กลายเป็ นเครื่ องจักรขนาดใหญ่กาํ ลัง เต็ม อัต ราศึก สาํ หรับ
กระนัน
การปลน
้ และขับ ทาสผู้ อับจน” ในกรณี นี้ จึง เป็ นเรื่ องยาก ที่ จะเห็น วา่ เหตุ ใดผู้ นํา อัน ฉลาด
้ิ ซาก
ปราดเปรื่ องปรารถนาที่จะสนับสนุ นคาํ ้ ชูรัฐหลังจากกาํ จัดความยากจนให้สน
ชา่ งเป็ นที่น่าเสียดายยิง่ โชคร้ายที่ยังคงมีผู้คนจาํ นวนมิใชน
่ ้ อยตา่ งหลงเชื่อจนโงหัวมิข้ึน
วา่ “รัฐบาล” อยู ่บนกฎแหง่ ธรรมชาติ เพื่อ รักษาระเบียบและความเป็ นเอกภาพแหง่ สั งคมลด
้ เรา
การก่อาชญากรรม และป้ องกันมิให้ คนเกียจคร้านหลบหนี จากผลพวงแหง่ กรรมฉะนัน
มาไตร่ตรองถึงเหลา่ ขอ
้ โตแ
้ ยง้ นี้ กัน
กฎแหง่ ธรรมชาติคือปัจจัยในตัวมนุ ษยซ
์ ่ึงยืนยันตัวนอยา่ งอิสระและเป็ นธรรมชาติโดย
ไมม
่ ีผลกระทบใดจากภายนอก

สอดคลอ
่ ความ ตอ
้ ง กับ ความ ตอ
้ งการ ของ ธรรมชาติ ตัวอยา่ ง เชน
้ งการ สาร อาหาร ความ
ตอ
งการทางเพศ
แสงสว
า
ง
้
่
อากาศ รวมถึง การออกกาํ ลัง กายนั่น ลว้ นอยู ่ บนกฎแหง่ ธรรมชาติ ซ่ึง การแสดงออกดัง
กลา่ วมิจาํ เป็ นตอ
้ งผา่ นกลไก
ของรัฐบาลไม่ตอ
้ งใช้กระบอง ปื นกุญแจมือหรื อคุกการตกอยู ภ
่ ายใต้กฎหมายดว้ ยเรื่ อง
เยี่ยงนี้ คงเรี ยกไดเ้ พียง
้ ที่พึงปรารถนาเพียงความเป็ นธรรมชาติดว้ ยโอกาสอันเสรี การที่
“การจาํ ตอ
้ งเชื่อฟัง”ทังๆ
รัฐบาลไมด
่ าํ รงตนดว้ ย
ปัจจัย ที่ กลมกลืน กันั ้น ได้ รับการพิสูจน์ แลว้ จากมหากาพย ์แหง่ ความรุ น แรงการฝื นใจ
และการบีบบังคอับนเลวร้าย
้ Blackstone เอย่ ถูกตอ
ที่ทุกรัฐบาลตา่ งใช้เพื่อกระเสือกกระสนในความอยู ร่ อดกระนัน
้ ง
แลว้ ที่ว า“กฎหมายแหง่ หมูม
่ วล
มนุ ษยชนมิไดอ
้ ยูบ
่ นพื้นฐานแหง่ ความเป็ จริ งชา่ งขัดกับกฎแหง่ ธรรมชาติยงิ่ นักน”
เวน
้ เสีย แต่ วา่ เป็ นคาํ สั ง่ ของกรุ ง วอร์ซอหลัง จากที่ กระทาํ การสั งหารหมู ่ ผูค
้ นกวา่ หลาย
่
้
พันชีวต
ิ เฉกเชน
นี
จึ
ง
เป็
นการยากที
จ
ะไว
ใ
จก
า
หนดให
ร
ฐบาลมี
อ
า
นาจสจ
ด
ระเบี
ยบหรื อความ
ั
ั
่
้ ํ
้
ํ
่
เป็ งการเพื่อ นเอกภาพแหง่ สามัคคีในสั งคม การจัดระเบียบที่ได้มาจากการยอมจาํ นนและคง
้ มิอาจรับประกันความปลอดภัยมาก
ไวด
้ ว้ ยความหวาดกลัวนัน
ทวา่ นั่น กลับ เป็ “การจัด ระเบียบนเดียวที่ รัฐบาลคงรักษาไว”้ เอกภาพแหง่ สั งคมแทจ้ ริ ง
แลว้ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากความเป็ นนํา้ หนึ่ งใจเดียวกันของผลประโยชน์ร่วมแหง่ สั งคม
เฉกเชน
่ นี้ ในสั งคมที่ผูค
้ นทาํ งานหามรุ่งหามคา่ ํ มิเคยเหลือสิง่ ใดขณะที่อีกหลายๆคนอันมิเคย
ตอ
้ งทาํ งานกลับมีความสุขในทุกสรรพสิง่ ความเป็ นนํา้ หนึ่ งใจเดียวกัน แหง่ ผลประโยชน์ร่วม
้
จึง ไมม
่ ี อยู ่จริ ง เยี่ยงนี้ เอกภาพแหง่ สั งคมจัก เป็ นเพียงตาํ นานเลา่ ขานในจินตนาการเทา่ นัน
หนทางเดียวที่ ผู้มีอาํ นาจจัดระเบียบจักพบกับสถานการณ์มหาวิบัติน้ี คือการมอบเอกสิทธิอัน
พิเศษกวา่ ให้ กับ บรรดาผู้ ท่ี ผูกขาดโลกไว้ แลว้ พร้อมกดขี่ มวลชนเพื่อ ยัดเยียดสง่ ตอ่ การตก
้ ทุก อณู คลัง แสงของรัฐบาลมิ วา่ จะเป็ กฎหมายน ตาํ รวจทหาร
ทอดความเป็ นทาส กระนัน
ศาล สภานิ ติ บัญญัติ เรื อนจาํ ตา่ งมี สว่ นร่วมอยา่ งมาก ในการ “สร้างความปรองดอง” ทวา่
กลับเป็ นองคป
์ ระกอบซึ่ถือเป็ นอริ แหง่ ปฏิปักษ์มากที่สุดในสั งคม
คาํ ขอโทษแกต
้ ั ว อัน ฟังไม่ข้ึน ที่ สุด สาํ หรับผู้ มีอาํ นาจและกฎหมาย“เพื่อ ทาํ หน้าที่ ลดอาช
ญากรรม”นอกเหนื อจาก ขอ
้ เท็จจริ งแหง่ สั จธรรมที่วา่ “รัฐตา่ งหากเป็ นอาชญากรตัวพอ่ ”แหก
้ิ ปลน
้ ัง
ทุกฎแหง่ ลายลักษณ์ อักษรพร้อมยอ่ ยสลาย กฎแหง่ ธรรมชาติ ให้ สน
้ ในคราบภาษี ทังย
้
ฆา่ ในรู ป แบบสงครามและโทษประหารเฉกเชน
่ นี้ จึง มิใช่การรับมือ กับ อาชญากรรมโดยสิน
เชิง ไม่แม้ แต่จัก ทาํ ลายหรื อ ลดความหายนะอัน น่า สยดสยองลงเพียงน้อยชา่ งลม
้ เหลวอยา่ ง
ที่สุด
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