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าริ า ส รร บบ า
ร บ น ร ้าน า ขั ้ ล สาน ส นา

( arichart uwan u ha : ialo ue and con ict facilitator)
___________________________

ชาญชัย ชัยสุขโกศล 
กระบวนกรอิสระ

บท ั
 บทความชิ้นนี้ศึกษาปาริชาด สุวรรณบุบผา ทั้งในฐานะกระบวนกร 
ด้านความขัดแย้ง (con ict facilitator) พร้อมเครื่องมือของเธอที่เรียกว่า  
สานเสวนา  (dialogue) และในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่ท�างานด้านสันติภาพ  

โดยศึกษาตั้งแต่ภูมิหลัง พัฒนาการของปาริชาด ไปจนถึงประสบการณ์การใช้ 
สานเสวนาในสถานการณ์จรงิ การเผชญิกบัข้อท้าทายมากมาย ทัง้ค�าสบประมาท  
ปฏิกิริยาในมิติหญิงชาย การรับมือกับความต่างทางศาสนา การเผชิญกับข่าว 
ความตายของคนที่เคยท�างานกับเธอ และโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบัน ที่ตัว 
ปาริชาดเองอยู่ในช่วงเจ็บปวยของชีวิต และได้รับก�าลังใจย้อนคืนจากผู้คน 
ในพื้นที่ที่รักใคร่และนับถือเธอ การศึกษาประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง 
ที่ท�างานด้านสันติภาพ รวมถึงสถานการณ์ยากล�าบากนานาประการที่เขา/เธอ 
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ต้องเผชิญ จน าฟันผ่านพ้นไปได้หรืออยู่กับเรื่องนั้นได้ ไม่ใช่เพื่อจะยกย่องหรือ 
วิพากษ์วิจารณ์เขา แต่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังที่อยากเดินไปบน 
เส้นทางท�านองเดยีวกนัได้เรยีนรูแ้ละปรบัประยกุต์เป็นแนวทางของตนเองต่อไป

ค�าส�าคั : สานเสวนา การจัดกระบวนการด้านความขัดแย้ง จิตตปัญญาศึกษา
สันติวิธี ความรุนแรงในชายแดนใต้ของไทย

Abstract

 This article studies Parichart Suwanbubbha both as a con ict  
facilitator using a tool called dialogue  and as a woman who work  
for peace. It in uires her background, development, and e periences  
in using dialogue in the real situation facing a variety of challenges:  
ranging from criticism, uestioning, gender-related treatment,  
to the heat of religious difference, and getting bad news of the death  
of the ones she knows. The challenge also includes especially her  
own currently serious illness that, in turn, allow Parichart to receive  
courages and moral supports from the people in con ict area that  
she work with. Studying life e perience of a women who work for  
peace and her various difficult situations--including her work to  
get through or to stay firmly with them-is neither to admire nor  
to critici e her, but to inspire the ne t generation who want to walk  
on the similar pathway to learn and apply for their own journey.
Keywords: Dialogue, con ict facilitation, contemplative education,  
Nonviolence, Southern Thailand violence.
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บทนา
 การท�างานด้านความขัดแย้งจากแง่มุมที่ไม่ได้ใช้ก�าลังอ�านาจ อย่าง 
การท�างานของภาครัฐหรือทหารนั้น มีหลากหลายแนวทางและกระบวนวิธี 
อย่างมาก เท่าที่ผู้เขียนสังเกตเห็นอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ แนวทางแรก วิธีการ 
จดัตัง้กลุม่ผูค้นในท้องถิน่ขึน้มาเคลือ่นไหว (local organi ing) ทัง้แง่ประเดน็เยน็  
(เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น) และประเด็นร้อน (เช่น กลุ่มต่อต้าน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) แนวทางนี้มีประโยชน์ 
ในกรณีที่อ�านาจของคู่ขัดแย้งไม่สมมาตร (asymmetric con ict) และสามารถ 
ใช้เสริมสร้างอ�านาจให้ ายด้อยอ�านาจได้สามารถเจรจาต่อรองกันได้อย่าง 
เท่าเทียมกัน

 แนวทางทีส่อง เน้นทีก่ารวเิคราะห์หาสาเหตขุองความขดัแย้ง (con ict 
analysis) ว่าเราจ�าเป็นต้องตีโจทย์ตีสาเหตุให้แตกเสียก่อน แล้วแยกแยะให้ชัด 
ว่าเหตุการณ์ใดเป็นสาเหตุ เหตุการณ์ใดเป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น  
แนวทางวิเคราะห์ความขัดแย้งนี้ หลายครั้งมีความส�าคัญในแง่ที่พยายามจะ  
เอาความจริงมาพูดกัน  เพราะความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนั้น หลายครั้งไม่สามารถ 

แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ เพราะมีบางกลุ่มสาเหตุที่ไม่สามารถ แตะต้อง  หรือ  
พูดถึง  ได้ (เช่น กลุ่มอิทธิพลมืด ฯลฯ) 

 ในทางตรงข้าม แนวทางที่สองมักได้รับข้อวิจารณ์ที่ว่า สาเหตุของ 
ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนั้น หลายครั้งไม่ได้มีสาเหตุหนึ่งหรือสองอย่าง และไม่ได ้
เป็นเหตุผลทางเดียวแบบเชิงเส้น (linear con ict) แต่มีหลากหลายเหตุปัจจัย 
และสาเหตุกับผลลัพธ์หรือผลกระทบนั้น มีพลวัตความสัมพันธ์กันแบบซับซ้อน 
ย้อนกันไปมาที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในวิธีคิดแบบเชิงเส้น (non-linear con ict)  
หลายครั้งผู้คนในกลุ่มนี้จะรู้สึกท�านองว่า เราวิเคราะห์สาเหตุกันมามากแล้ว  
แต่ไม่เห็นแก้ไขอะไรได้ ถ้าพูดเฉพาะสาเหตุ เรื่องไม่จบง่าย  เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ ในสายตาของผู ้เขียนแล้ว การวิเคราะห์สาเหตุความ 
ขัดแย้งแบบแนวทางที่สองนั้น หลายครั้งมีกลิ่นอายของอ�านาจที่เหนือกว่า  
โดยที่ผู ้วิเคราะห์ความขัดแย้ง (ซึ่งมักเป็นนักวิชาการ นักนโยบาย เป็นต้น)  
มักใช้วิธีสาธยายความคิดของตนให้กับผู้ที่อยู่ในความขัดแย้ง (ทั้งที่เป็นเหยื่อ 
และผู้กระท�าความรุนแรง รวมทั้งแต่ละขั้วของความขัดแย้ง) เป็นผู้ฟัง ผู้เขียน 
เข้าใจว่าวิธีคิดที่วิพากษ์แนวทางแบบที่สองนี้ ต่อมากลายเป็นแนวทางที่เรียกว่า  
con ict facilitation  ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมากจากผู้ที่ 

มีส่วนอยู่ในความขัดแย้งภาคีต่าง  

 แนวทางแบบ con ict facilitation ก็ยังอาจแบ่งได้อย่างน้อยเป็นอีก  
2 ชนิด คือ แนวทางที่สาม อาจเรียกได้ว่าเป็น verbal con ict facilitation  
แนวทางแบบให้เครื่องมือการวิเคราะห์ความขัดแย้งกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับความ 
ขัดแย้ง ให้คนเหล่านั้นสามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่หลากหลาย สัมพันธ์กัน 
แบบซับซ้อน และมีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ซับซ้อนและหลากหลายมาช่วยใน 
การคิดวิเคราะห์ แนวทางนี้แม้จะส�าคัญและมีประโยชน์ แต่ก็เน้นการท�างานที ่
เนื้อหา (content) หรือแนวคิดทฤษฎี ในระดับความคิดและเชาวน์ปัญญา  
(thinking & Intellectual) และท�างานกับระดับการสื่อสารภาษาผ่านค�าพูด  
หรือวัจนภาษา (verbal communication) เท่านั้น 

 แนวทางที่สี ่คือ nonverbal-included con ict facilitation แบบที ่
เน้นรวมไปถงึการท�างานในระดบัอารมณ์และความรูส้กึ (emotion & feelings)  
รวมถงึการท�างานกบัอวจันภาษา (nonverbal communication) ด้วย Arnold  
Mindell (นักจิตวิเคราะห์สาย Carl G. Jung) ผู้ท�างานกับความขัดแย้งรุนแรง 
ในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องการเหยียดผิวในอเมริกา ในแอฟริกาใต้  
ความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือ ความขัดแย้งเชิงประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุน  
เกาหลีและจีน ความขัดแย้งข้ามรุ ่นในยุโรปที่สืบเนื่องจากนาซีและโซเวียต 
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ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็น เคยตอบค�าถามเจ ้าหน้าที ่
สหประชาชาติที่ว ่า เหตุใดการท�างานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมากมาย 
ในโลกนี้ จึงไม่ประสบความส�าเร็จเสียที  Mindell ตอบว่า เพราะการท�างาน 
ด้านความขดัแย้งส่วนใหญ่เน้นไปทีก่ารสือ่สารระดบัค�าพดู ซึง่เป็นเพยีง 10 - 20  
ของความขัดแย้งเท่านั้น การสื่อสารแบบอวัจนภาษานั้น เป็นอีก 80 - 90   
ของความขัดแย้ง ซึ่งผู ้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ท�างานด้วยมากนัก และนั่นจึงเป็น 
เหตุผลว่า ไม่ว่าเราท�างานหนักเพียงใด ก็ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้เสียที  
(Mindell, 2002) 

 ค�าพดูของ Arnold Mindell จะจรงิหรอืไม่จรงิ และแนวทางแบบทีส่ีน่ี้  
จะประสบความส�าเร็จในการแก้ไขความขัดแย้งได้หรือไม่นั้น คงต้องอาศัยเวลา 
เป็นเครื่องพิสูจน์ ลึก  แล้ว ผู้เขียนก็เชื่อว่า ไม่มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งโดด   
ที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ทั้งหมดและอย่างหมดจด แต่จ�าเป็นต้อง 
อาศัยทุกแนวทาง (ทั้งสี่แนวทางที่กล่าวในที่นี้ และแนวทางอื่น  ที่ไม่ได้กล่าวถึง  
เช่น แนวการเจรจาไกล่เกลี่ย การเป็นคนกลาง เป็นต้น) ในการท�างานด้าน 
ความขัดแย้ง เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องซับซ้อน มีมิติและบริบทที่หลากหลาย  
และจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและแนวทางชนิดต่าง  มาใช้ให้สอดคล้องกับ 
บริบทเงื่อนไขและในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ส�าหรับผู้เขียนแล้ว  
แนวทางที่สี่ น่าจะเป็นแนวทางที่ด�าเนินการ เพื่อให้สิ่งที่ไม่สามารถพูดถึง 
ออกมาได้เป็นค�าพูด ได้รับการปลดปล่อยและเยียวยาก่อน จากนั้นผู้คนจึงจะ 
เริ่มมีพื้นที่ว่างทั้งภายในจิตใจและในหัวสมองมากเพียงพอที่จะเริ่มด�าเนินการ 
ตามแนวทางที่สาม เป็นต้น

 กระนั้นก็ตาม หากเปรียบเทียบแนวทางที่สี่กับแนวทางอื่น  ก่อนหน้า  
กล่าวได้ว่า แนวทางทัง้สามแนวทางก่อนหน้านัน้ เน้นทีก่ารท�างานกบัโลกภายนอก  
(outer world) เป็นส�าคัญ (เช่น กฎกติกา โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม พลวัต 
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อ�านาจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ข้อเท็จจริงต่าง  เป็นต้น) ในขณะที่ 
แนวทางที่สี่นี้ เน้นเชื่อมโยงสถานการณ์ในโลกภายนอกในฐานะบริบท เพื่อ 
เข้าสู ่การท�างานกับโลกภายใน (inner world) ของมนุษย์ผู ้เกี่ยวข้องกับ 
ความขัดแย้งด้วย โดยเน้นส่วนที่อยู่ ข้างใต้  เหตุผล ทั้งเรื่องความรู้สึก คุณค่า  
ภาวะที่ควบคุมตัวเองได้ยาก ความเจ็บปวดและบาดแผล (trauma) ฯลฯ  
แนวทางนี้จะไม่ได้เน้นที่เนื้อหา เรื่องราว โลกภายนอกมากนัก เพราะเพียง 
การท�างานกับความรู้สึกก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  แล้ว

 บทความชิ้นนี้จะเน้นความสนใจไปที่แนวทางที่สี่ และเจาะเน้นเฉพาะ 
ลงไปที่เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สานเสวนา  หรือ dialogue  ในฐานะ 
ที่เป็นเครื่องมือชนิดแรก  ในแนวทางนี้ที่ประสบความส�าเร็จในการท�างาน 
ด้านความขัดแย้ง โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้  
คือ ปาริชาด สุวรรณบุบผา น�าสาขาวิชาใหม่ที่เรียกว่า จิตตปัญญาศึกษา   
(contemplative education) ที่มีจุดเน้นอยู่ที่การท�างานกับโลกภายใน หรือ 
ประสบการณ์ด้านในของมนุษย์ เข้ามาผสมผสานกับประสบการณ์ภายนอก  
(สมสิทธิ์, 2552) ซึ่งในกรณีของเธอคือการท�างานด้านความขัดแย้งได้อย่าง 
น่าสนใจ 

1 เท่าที่ผู้เขียนรับรู้มา เครื่องมืออื่น  ที่จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มแนวทางที่สี่ ได้แก่ การเยียวยา 
แบบซาเทียร์ (Satir) การสื่อสารอย่างสันติ (nonviolent communication)  
(ดู Rosenberg: 2003, 2005) จิตวิทยางานกระบวนการ (process work หรือชื่อเต็ม 
คือ process-oriented psychology)  (ดู Mindell: 1995, 2002 และ Reiss 2004)  
เครื่องมือเหล่านี้มีเริ่มปรากฏใช้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทย 
บ้างยังไม่มากนัก แต่อาจนับได้ว่าก�าลังจะเป็นคลื่นลูกที่สองต่อจากคลื่นลูกแรก คือ  
สานเสวนา



34

วารสาร
สิทธิและสันติศึกษา

 อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะไม่ได้เน้นว่า สานเสวนาคืออะไร  ในเชิง 
กรอบคิดทฤษฎีและระดับเชาวน์ปัญญา (intellectual-based) หรือจะน�า 
ไปใช้อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร ใช้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร ส่งผลกระทบ 
ไปได้ถึงระดับใด ค�าตอบต่อสิ่งเหล่านี้มีอยู ่พอสมควรแล้ว (ดูเพิ่มเติมที่  
ปาริชาด, 2552ก, 2552ข และ 2553) แต่งานชิ้นนี้จะเน้นศึกษาสานเสวนา 
ผ่านประสบการณ์ (e periential-based) และความรู้สึกส่วนตัวของตัวผู้ใช้  
คือ ปาริชาด สุวรรณบุบผา ว่าเธอน�าเครื่องมือนี้ไปใช้ในสถานการณ์จริงอย่างไร   
เธอท�างานกับโลกด้านในของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอย่างไร  และ 
รวมถึงว่า โลกด้านในของปาริชาดเองด้วยในฐานะคนท�างานด้านความขัดแย้ง 
เป็นอย่างไร  

 การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านตัวอย่างหลาย  ตัวอย่าง สถานการณ์ 
หลาย  สถานการณ์ทีป่ารชิาดเผชญิ รวมถงึความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในบางสถานการณ์  
การตัดสินเลือกท�าอะไร ไม่ท�าอะไรในสถานการณ์ใด คือ การศึกษาในแนว 
ปัญญาเชิงปฏิบัติ (practical knowledge) หรือที่อริสโตเติล ในงานเขียนเรื่อง  
Nichomachean Ethics เรียกว่า phronesis  ว่าน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
อย่างไร และเป็นการซึมซับรับประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งที่ 
ต่างออกไปจากแนว episteme  เพราะ phronesis ใช้ทั้งหมดของตัวผู้ศึกษา  
ทั้งหัวสมอง หัวใจ ร่างกาย และอื่น  ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องหนึ่ง  จนช�านาญ  
และ เข้าเนื้อเข้ากระดูก  กลายเป็นวิชาที่ติดตัวอยู่ใน being  ของผู้ศึกษาเอง 
ตลอดเวลา จนสามารถน�ามาใช้ได้ชนิดที่ กระบี่อยู ่ที่ใจ  และสามารถ  
เด็ดใบไม้มาเป็นกระบี่  ได้เสมอ  และนี่เป็นแนวการเรียนรู้ที่ผู้เขียนเริ่มสนใจ 

มากขึ้นมาในระยะหลัง  (ดูเพิ่มเติม Flyvbjerg, 2001)

 บทความนี้เป็นผลมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และ 
ความรู้จักใกล้ชิดกับปาริชาดมาก่อน ในฐานะที่เคยท�างานในองค์กรเดียวกันมา  
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5 - 6 ปี รวมทั้งได้เคยมีประสบการณ์ร่วมอยู่ในกิจกรรมสานเสวนาบางงาน 
ของเธอด้วย ที่เหลือนอกจากนั้น เป็นการอ่านเอกสารอื่น  ที่ปาริชาดเขียนขึ้น 
เพิ่มเติม เมื่อเขียนเสร็จ ผู้เขียนได้ส่งให้ปาริชาดตรวจสอบความถูกต้องของ 
ข้อมูล รวมทั้งลักษณะและแนวทางการเขียนงานทั้งบทความอีกหนึ่งรอบ และ 
ขอขอบคุณอาจารย์ดวงหทัย บูรณะเจริญกิจ (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ 
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) และคุณภัทรภร ภู่ทอง (ศูนย์ศึกษาสันติภาพและ 
ความขัดแย้ง จุฬาฯ) ส�าหรับการอ่านและให้ความเห็นต่อบทความชิ้นนี้

ั นา าร
 ปาริชาดไม่ได้เรียนมาทางด้านสันติศึกษา (peace studies) โดยตรง  
แต่เธอได้มีโอกาสเรียนเรื่องต่าง  ที่เกี่ยวข้องและถือเป็นการปูพื้นเรื่อยมา 
จากโอกาสต่าง  ที่เธอได้รับจากผู้คนมากมาย เธอค่อย  น�ามาเชื่อมโยงและ 
ประยุกต์เข้ากับงานด้านความขัดแย้งของเธอเองในภายหลัง

 อันที่จริงแล้ว พื้นฐานที่สุดของเธอคือ พุทธศาสนา ซึ่งเธอได้รับ 
อิทธิพลนี้มาจากพ่อของเธออย่างมาก พ่อของปาริชาดบวชเป็นพระอยู่หลายปี  
และเมื่อลาสิกขาแล้วก็ยังท�างานอยู่ในแวดวงพุทธศาสนาตลอดมา ฐานต่อมา 
ของเธอ คือ ฐานการศึกษาด้านศาสนาและศาสนาเปรียบเทียบ โดยเฉพาะพุทธ 
กับคริสต์ เธอเรียนปริญญาโทอยู่ที่ University of Chicago มหาวิทยาลัยนี ้
เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันการศึกษาศาสนา ซึ่งมีทั้งคริสต์แบบนิกาย 
คาทอลิก โปรเตสแตนต์ แมคคอมมิคและลูเธอร์แรน (Lutheran) อยู่ด้วยกัน  
และเธอก็จบปริญญาโท (อีกใบ) และปริญญาเอกที่ Lutheran School of  
Theology at Chicago ในขณะที่ปาริชาดนับถือศาสนาพุทธ ท�าให้เธอคุ้นเคย 
กับบรรยากาศการอยู่ท่ามกลางศาสนาหรือความเชื่อที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร 
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 ส่วนเรื่อง dialogue นั้น ปาริชาดได้เรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรก 
ก็จากที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นกัน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากแม้ว่าเธอจะเรียนอยู ่
ในมหาวิทยาลัยคริสต์ แต่ปาริชาดเรียนปริญญาโทด้านศาสนาทั่ว  ไป ไม่ได้ 
เจาะจงว่าเป็นคริสต์หรือศาสนาอะไร เธอจึงได้พาตัวเองให้ได้มีโอกาสเรียนวิชา  
Principle Dialogue กระนัน้ วชิานีก้ส็อนไปในเชงิทฤษฎค่ีอนข้างมาก ปารชิาด 
ตั้งค�าถามตั้งแต่สมัยนั้นแล้วว่า ทฤษฎี dialogue ที่เธอเรียนมานั้น สามารถ 
เกิดขึ้นในเมืองไทยได้หรือไม่ สืบเนื่องจากเธอเรียนในมหาวิทยาลัยคริสต์ เธอจึง 
ตั้งใจไว้ว่าเธออยากเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพุทธกับคริสต์ ตอนนั้น เธอไม่ 
คิดถึงการเชื่อมกับศาสนาอิสลามเลย ครั้นเมื่อต่อมาเธอมีโอกาสท�างานที่ 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันสิทธิมนุษยชนและ 
สันติศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล เธอได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เธอจึง 
ขยายความตั้งใจของตนเองให้เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง 3 - 4 ศาสนา

 เมื่อเธอกลับมาเมืองไทย เธอได้ร่วมกับมารค ตามไท จัดกิจกรรม  
dialogue ระหว่างพุทธกับคริสต์ขึ้น (ดูตัวอย่างที่มีการตีพิมพ์เป็นหนังสือ 
ในเวลาต่อมา เช่น ปาริชาด และคณะ, 2549 เป็นต้น) ในช่วงนั้น dialogue  
ถูกแปลเป็นค�าภาษาไทยหลายค�า และเธอยังไม่ได้ใช้ค�าไทยว่า สานเสวนา   
ดังที่เธอใช้อย่างสืบเนื่องในเวลาต่อมา นอกจากนี้ เธอไม่ได้เชื่อมโยง dialogue  
เข้ากับสันติวิธี และจ�ากัด dialogue อยู่เฉพาะงานระหว่างศาสนา เพื่อให้คนที ่
ศาสนาต่างกันสามารถพูดคุยกันได้ว่า ของเธอก็ดี ของฉันก็ดี  นอกจากนี้  
เธอยงัทดลองน�า dialogue มาสอนในห้องเรยีนคณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
มหิดล และเธอทดสอบประสิทธิภาพของวิชาที่เธอสอน โดยให้คนที่มีศาสนา 
ต่างกันทดลองท�า dialogue กัน แล้วได้ผลเป็นอย่างไร ให้เขียนเป็นการบ้าน 
ส่งมา ในช่วงแรกนี้ เธอยังไม่ได้สอน dialogue โดยการจัดกระบวนการ 
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 ปารชิาดเริม่รูจ้กัการจดักระบวนการเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ (facilitation)  
เมื่อครั้งที่เธอเริ่มท�างานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในปี 2547 ในฐานะรองผู้อ�านวยการ เธอได้รับโอกาสจากศูนย์จิตตปัญญา 
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าร่วมรับการอบรมต่อเนื่อง Training of  
Trainer (ToT) เพือ่สร้างวทิยากรกระบวนการ หรอืเรยีกสัน้  ว่า กระบวนกร   
(facilitator) จ�านวน 10 ครั้งเป็นรุ่นแรก และได้เรียนกับวิศิษฐ์ วังวิญ ู และ 
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ สองกระบวนกรรุ่นใหญ่ของเมืองไทยในโครงการนี้ 

 จากชุดการอบรมชุดนี้ ปาริชาดน�าเอาวิธีการจัดกระบวนการและ 
ด�าเนินกิจกรรมต่าง  มาประยุกต์ผสมผสานกับเครื่องมือที่กระบวนกร 
ชาวต่างประเทศสอนเพิ่มเติม และเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องศาสนาที่เธอมีพื้นฐาน 
มาก่อน และเริ่มกล่าวถึง dialogue ในค�าไทยว่า สานเสวนา  โดยโยง 
สานเสวนาในฐานะเป็นเครื่องมือและแนวทางหนึ่งของสันติวิธีแล้ว (ปาริชาด,  
2548) เธอมั่นใจมากขึ้นกับการเชื่อมโยงสานเสวนาในฐานะสันติวิธีเมื่อเธอ 
ได้อ่านพบหนังสือเรื่อง he Little ook o  on ict rans ormation  
ของ John Paul Lederach (2003) นักวิชาการด้านสันติศึกษาคนส�าคัญ 
ของโลกคนหนึ่ง ซึ่งพูดชัดเจนว่า Dialogue เป็นเครื่องมือหนึ่งของการ 
แปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (Con ict Transformation) หนังสือเล่มนี้ถือเป็น 
หมดุหมายส�าคญัของปารชิาดทีเ่ธอกล่าวถงึอยูเ่สมอว่าเธอเริม่เรยีนรูเ้รือ่งสนัตวิธิ ี
ก็จากหนังสือเล่มนี้

 นอกจากนี้ ในหลาย  ครั้งที่เธอได้รับเชิญจากเพื่อน  ในเครือข่าย 
คริสเตียนของเธอ ให้ไปแลกเปลี่ยนเรื่องประสบการณ์การท�าสานเสวนาและ 
สันติวิธี เธอยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและกระบวนการเกี่ยวกับการท�างาน 
ด้านสันติภาพ อย่างทฤษฎีและการกระบวนการว่าด้วยการคืนดีกัน (recon-
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ciliation) ว่าระหว่าง forget (ลืม) และ forgive (ให้อภัย) อะไรควรมาก่อนกัน  
เป็นต้น 

 ปาริชาดมีจุดเด่นประการหนึ่งตรงที่เธอไม่เคยถือตัวว่ามีความรู้มาก  
แต่เปิดใจรับและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่  ไปกับทีมงานทั้งที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
และที่อื่น  (รวมทั้งจากผู้เข้าร่วมด้วย) แล้วน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับประยุกต์ 
เข้ากับบุคลิกและสไตล์ของตัวเองอย่างลงตัวอยู ่เสมอ นอกจากหมุดหมาย 
การเรียนรู้ใหญ่  ที่เธอได้เรียนรู้ในช่วงพัฒนาการหลัก  ของเธอแล้ว 

 ในช่วงที่เธอได้รับการสนับสนุนจากโคทม อารียา ให้น�าสานเสวนา 
ออกมาจากห้องเรียนศาสนาเปรียบเทียบ สู่สนามจริงในสังคมอย่างจังหวัด 
ชายแดนใต้ เธอได้ร่วมกับโคทม อารียา และดวงหทัย บูรณะเจริญกิจ (ซึ่ง 
ได้เรียนรู ้เรื่องการจัดกระบวนการมาจากเสมสิกขาลัยและเครือข่ายของ 
เสมฯ เช่น จอร์จ เลกี้, คาเรน ริดด์, ประชา หุตานุวัตร, อวยพร เขื่อนแก้ว  
และกิตติชัย งามชัยพิสิฐ เป็นต้น รวมทั้งได้ผ่านการอบรมต่อเนื่อง Training of  
Trainer ชุดเดียวกับปาริชาดเช่นกัน) ช่วยกันพัฒนาสานเสวนาให้มีลักษณะเป็น 
กจิกรรมและกระบวนการทีส่อดคล้องเหมาะสมกบับรบิทของจงัหวดัชายแดนใต้ 
มากขึ้น 

 นอกจากนี้ เธอยังได้เรียนรู้กลุ่มเครื่องมืออีกหลากหลายอย่าง เช่น  
Appreciative In uiry, pen Space, World Cafe และ Fishbowl  
Dialogue จาก Jost Wagner ซึ่งได้รับทุนจาก Fredrich Ebert Foundation  
ให้มาจัดกระบวนการและให้ทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีเข้าร่วมด้วย  
(ดูเพิ่มเติม โยส วากเนอร์, 2552) 

 ในหลาย  ครั้งปาริชาดจะพูดอยู่เสมอว่าเธอไม่เคยได้เรียนสันติศึกษา 
มาอย่างเป็นทางการ แต่เธอจะได้เรียนแบบที่เรียก (โดยใช้ศัพท์ของคนที่ศึกษา 
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ธรรมะอย่างตัวเธอเอง) ว่า ธรรมะจัดสรร  นับตั้งแต่การได้เรียนเนื้อหาทฤษฎี  
dialogue จาก University of Chicago การได้เรียนเรื่องการจัดกระบวนการ 
การเรียนรู้ (facilitation) จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้เรื่องสันติศึกษา 
จากหนังสือของ John Paul Lederach จากเครือข่ายเพื่อนคนคริสต์และ 
จากเครือข่ายของเสมสิกขาลัย เธอกล่าวอยู ่เสมอ  ว่าการเรียนรู ้แบบนี้ 
เป็นเรื่องสนุก

สาน ส นาข าริ า
 ผู ้ที่ใช้แนวคิด dialogue คนแรก  ของไทย คือ วิศิษฐ์ วังวิญ ู  
(2548ข) ส�าหรับปาริชาดแล้ว dialogue แนวของวิศิษฐ์ วังวิญ ู หรือแปล 
เป็นไทยว่า สุนทรียสนทนา  เน้นการใช้เวลาค่อนข้างมาก เน้นให้ผู้เข้าร่วม 
กระบวนการได้พูดและได้อยู่กับตัวเอง ได้อยู่กับธรรมชาติ มีการ โผล่ปรากฏ   
(emerging) ของอะไรบางอย่างขึ้นมา แล้วเกิดการค้นพบตัวเอง จุดมุ่งหมาย 
ของสุนทรียสนทนาคือ การค้นพบตัวเอง การรู้เรื่องคนอื่นเป็นเปาหมายรอง  
ด้วยเหตุที่เป็นวิธีการคุยแบบที่แตกต่างไปจากการสนทนาปกติในชีวิตประจ�าวัน 
ค่อนข้างมาก ท�าให้บางคนไม่ชอบ เพราะไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องมานั่งคิดและ 
นั่งคุยกันอย่างยาวนาน ห้ามขัด ห้ามแทรก แต่ส�าหรับปาริชาดแล้ว หากผู้ 
เข้าร่วมอยู่ร่วมกระบวนการสุนทรียสนทนาจนจบ ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขา 
เหล่านั้นเอง

 ส�าหรับสานเสวนาที่ปาริชาดใช้ในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีข้อ 
จ�ากดัในเชงิปฏบิตัค่ิอนข้างมาก เนือ่งจากใช้เวลาเดนิทางไปทีจ่งัหวดัชายแดนใต้  
ได้เพียงครั้งละราว  3 วัน แม้การเชิญชาวบ้านมาเข้าร่วมนั่งคิดนั่งคุยกัน 
เป็นเรื่องที่ดี แต่ผู ้จัดไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยค่าเสียเวลาที่ผู ้เข้าร่วมไม่ได้ 
กรีดยางหารายได้ในวันนั้นได้ จึงต้องท�าให้กระบวนการกระชับขึ้น ช่วงแรกของ 
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การท�างาน เธอมีการจัดกระบวนการในช่วงภาคกลางคืนด้วย แต่ระยะหลัง  
เธอเกรงใจผู ้เข ้าร ่วมที่มีความเหนื่อยล้า จึงงดภาคกลางคืนไปเพื่อให้ได ้
พักผ่อนกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมที่มาจากจังหวัดไกล  อย่างนราธิวาส พอถึง 
เวลาหลังเที่ยงของวันสุดท้าย ก็จะเริ่มไม่มีสมาธิแล้ว เนื่องจากต้องเตรียมกลับ 
ให้ถึงบ้านก่อนค�่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง 

 นอกจากนี้ ปาริชาดยังน�าแนวคิด dialogue แบบของชัยวัฒน์  
ถิระพันธุ์ มาปรับใช้ โดยน�าแนวคิด Trio Listening ที่พูดถึงเรื่องการก้าวข้าม 
ความแตกต่าง (หรือในค�าพูดของวิศิษฐ์ คือ มณฑลแห่งพลัง  (2548ก))  
ระหว่างผู้เข้าร่วม ายต่าง  เพื่อเคารพความแตกต่าง โดยผู้เข้าร่วมรู้สึกเต็มใจ 
ที่เล่าความเปราะบาง เรื่องราวหรืออัตลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างออกไป  
ให้คนอื่นฟัง และเมื่อใช้จริง ก็ได้รับรู้ว่าแต่ละคนมีความขัดแย้งภายในตนเอง 
มากมาย บางคนก�าลังเผชิญทางแพร่ง (dilemma) ที่ต้องตัดสินใจในชีวิต 
มากมาย เมื่อได้รู ้จักกันและกันมากขึ้นเช่นนี้ ก็ท�าให้ผู ้คนรู ้สึกเชื่อมโยงกัน  
แม้ต่างกัน

 เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านเวลา และในหลายครั้งปาริชาด อ่านโจทย์  ว่า 
ผู้เข้าร่วมต้องการอะไร แล้วน�าโจทย์นั้นขึ้นมาท�างานกัน แทนที่จะคิดโจทย์ให ้
ในฐานะผู้ที่รู้ดีกว่าจากภายนอกพื้นที่ ดังนั้น เธอจึงใช้การจัดกระบวนการเป็น 
ตัวเร่งกระบวนพอสมควร กล่าวคือ ไม่ได้เพียงให้มาพูด  กันไป แต่วางรูปแบบ 
กระบวนการและร้อยเรียงกิจกรรมไว้ระดับหนึ่ง รูปแบบโดยทั่วไปของ 
สานเสวนาแบบของปาริชาดนั้น เริ่มด้วยกิจกรรม Appreciative In uiry เพื่อ 
ท�าให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกดีกับตัวเขาเอง และพร้อมที่จะเปิดรับฟังคนอื่นได้ง่ายขึ้น  
ตามด้วยการท�างานกับความไว้วางใจของผู้เข้าร่วมผ่านกิจกรรม pen Space  
เพื่อเปิดพื้นที่รับรู้และรับฟังว่าผู้เข้าร่วมสนใจโจทย์หรือปัญหาส�าคัญ  อะไรบ้าง 
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 หลังจากนั้นก็ใช้วิธีการแบบ World Cafe เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้วิเคราะห ์
สถานการณ์และความขัดแย้งลงบนกระดาษฟลิปชาร์ตว่า ปัญหาส�าคัญที่ 
มีข้อขัดแย้งกันอยู่นั้น จริง  แล้วคืออะไร อะไรคือเงื่อนไขปัจจัย โดยแต่ละคน 
จะได้มีโอกาสขีดเขียน พูดถึงปัญหาของตน เมื่อผู้เข้าร่วมได้พูดถึงปัญหาที่ 
ตนเองสนใจจริง  และได้รับรู้ว่าผู้จัดกระบวนการรับฟังและให้ความส�าคัญกับ 
สิ่งที่ตนพูด ความไว้วางใจระหว่างกันก็เกิดขึ้น และสามารถตามต่อด้วยค�าถาม 
ที่ท้าทายให้ผู้เข้าร่วมคิดและตอบด้วยตนเองมาขึ้นว่า จะแก้ไขกันได้อย่างไร   
และ ตัวของผู้เข้าร่วมเองนั้นจะท�าอะไรบ้าง  ค�าถามสุดท้ายนี้ ผู้เขียนเห็นว่า 
ส�าคัญมากในบริบทที่ภาคส่วนต่าง  เข้าไปในพื้นที่และหยิบยื่นความช่วยเหลือ
มากมายในรอบสิบปีมานี้ จนท�าให้หลายครั้งคนในพื้นที่ก็เผลอไปอยู่ในบทบาท 
ของการที่คอยแต่บอกว่า ฉันต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง  แทนที่จะเป็น  
ฉันจะท�าให้สถานการณ์ในพื้นที่ของฉันดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

 กิจกรรมสุดท้าย เป็นการท�าสานเสวนาแบบอ่างปลา (fishbowl  
dialogue) โดยให้ผู ้เข้าร่วมทั้งหมดเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่วงในสุดจ�านวน  
6 - 10 คน (หรือมากกว่านั้น) และมีบทบาทได้พูดมากที่สุด แล้วให้เลือกหัวข้อ 
ที่จะพูดกันเอง ซึ่งมักเป็นหัวข้อจากกิจกรรม world cafe เพราะผู้เข้าร่วม 
ได้ กคิด ไตร่ตรองหัวข้อนั้น  ไว้แล้ว ดังนั้น ผู้เข้าร่วมก็มักจะรู้สึกว่าได้อะไร 
จากการที่แต่ละคนได้มาพบปะกันในงานสานเสวนากัน ส�าหรับปาริชาดแล้ว  
เมือ่จบสานเสวนา ส่วนใหญ่ผูเ้ข้าร่วมมกัชอบใจ เพราะแต่ละคนได้รบัฟังเรือ่งราว 
ของคนอื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู ้คนชอบมาเข้าร่วมเพราะคนใหม่   
คนเก่า  จากจังหวัดที่แตกต่างกันและยังไม่เคยพบกันได้มาพบปะสนทนา 
เรียนรู้กัน

 สานเสวนาส�าหรับปาริชาดแล้ว เป็นเรื่องท้าทายทั้งเรื่องด้านในและ 
เรื่องด้านนอก ทั้งตัวเองและคนอื่น บางทีผู้เข้าร่วมดูถูกคนอื่น เวลาฟังคนอื่น  
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ก็จะดูเฉพาะภาพลักษณ์ภายนอกของคนอื่น ดูถูกการแต่งตัวของเขา สิ่งเหล่านี้  
ไม่แตกต่างจากสาเหตุของความขัดแย้ง ที่เราขัดแย้งกับคนที่มีอัตลักษณ์อื่นโดย 
ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกที่อาจดูไม่น่าไว้วางใจ เป็นต้น แต่เมื่อผ่านกระบวนการ 
สานเสวนาและได้ฟังเรื่องราวของเขา ก็อาจตรงกันข้ามกลายเป็นความชื่นชม 
นบัถอืเลยกไ็ด้ ส�าหรบัปารชิาดแล้ว เธอบอกว่า กระบวนการเหล่านีถ้้าออกแบบ 
ไว้ดีเพียงพอ ก็อาจกลายเป็นการท�าวิปัสสนาโดยไม่ต้องไปวัดได้เลยทีเดียว

 กระบวนการมีสติหรือการเท่าทันตัวเองนั้น ปาริชาดมักจะสอดแทรก
เข้าไปในการสอนเรื่องสานเสวนาอยู่หลายครั้ง และเป็นการท้าทายผู้เข้าร่วมอยู ่
ในทีว่า วันนี้เป็นโอกาสพิสูจน์แล้วว่า พวกเราเป็น ‘พุทธแท้ผู้ปฏิบัติ’ ไหม  
(หรือเป็น ‘พุทธแต่ปาก’ เท่านั้น - ผู้เขียน) เพราะพุทธปฏิบัติต้องเป็นพุทธจริง  
ต้องมีสติ  กระบวนการสานเสวนาพิสูจน์ความเป็นของจริงของมนุษย์อยู ่  
2 เรื่อง คือ (1) พิสูจน์จากความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน ว่าเรายอมรับศักดิ์ศร ี
ของความเป็นมนุษย์ของคนอื่น  แต่ละคนไหม และ (2) พิสูจน์ว่าเราเป็น 
ผู ้ปฏิบัติตามสิ่งที่เราศรัทธาหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะกระบวนการสานเสวนา  
เปิดพื้นที่ต้อนรับความรู้สึกชนิดต่าง  ทั้งความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น  
จึงง่ายมากที่ผู้เข้าร่วมสานเสวนาอาจแสดงความโกรธกันและกันขึ้นมา กระทั่ง 
อาจมีการทุบโตะ มีการร้องไห้ ดังนั้น ส�าหรับปาริชาดแล้ว หากไม่เอาค�าสอนที ่
เมตตาเข้ามาอยู่ในวงการพูดคุยด้วยแล้ว จะท�าให้ไม่สามารถพูดคุยกันได้

 กระนั้น แม้แต่ตัวปาริชาดเองก็ไม่พ้นที่จะต้องท�างานกับอคติของ 
ตวัเองเช่นกนั มคีรัง้หนึง่ทีป่ารชิาดได้ เรยีนอย่างจงั  จากคนทีอ่ายนุ้อยกว่าเธอ 
อย่างมาก และได้เรียนรู้เรื่องอคติของตนเองด้วยเช่นกัน ปกติแล้ว ปาริชาดรู้ตัว 
ว่าเธอไม่ชอบ สกอย  และจะตดัสนิสกอยว่าเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ด ี ใส่สายเดีย่ว  
นุ่งกางเกงขาสั้น เที่ยวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้ชาย ครั้งนั้นเธอไปจัดสานเสวนา 
ที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บ�าบัดเยาวชน 
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ที่ติดยาเสพติด เธอน�ากระบวนการให้วัยรุ่นทั้งชายและหญิงได้มีโอกาสบอกเล่า 
ถึงชีวิตของตนเอง และเธอก็ได้ไปพบ สกอย  ที่นั่น เด็กสาวคนนั้นเล่าให้ฟัง 
ในงานสานเสวนาถึงสาเหตุที่เป็นสกอย และปาริชาดบอกว่าแทบไม่อยากจะ 
เชื่อว่ามันจะเกิดจากชีวิตเด็กสาวคนนี้จริง  เด็กสาวคนนี้บอกว่า พื้นที่เล็กสีด�า 
หลังที่นั่งมอเตอร์ไซค์นี้ เป็นพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตของหนู เพราะถ้าหนูอยู ่ 
บ้าน หนูจะโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนอยู ่เป็นประจ�า  หลังได้ยินเรื่องนี้ ปาริชาด 
บอกว่าเธอเปลี่ยนทัศนคติกับสกอยทันทีและจ�าเรื่องของเด็กสาวคนนี้ได้ติดหู 
ตลอดมา พร้อมกับได้ตระหนักในความเป็นกระบวนกรของตัวเองว่า แม้โดย 
ไม่ตั้งใจ แต่เธอก็ได้ตัดสินเด็กสาวคนนี้ไปแล้ว โดยที่ไม่เคยรู้เบื้องหลังความ 
ฟอนเฟะของชีวิตนั้นเลยว่าเป็นอย่างไร 

าร ั ร บ น ารข าริ า
 การเป็นกระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ ในทัศนะของปาริชาด 
แล้ว ไม่ใช่เพียงแค่ท�ากระบวนการให้จบ  ไป แต่จะต้องมีจิตวิญญาณ  
มีไหวพริบ เป็นการปฏิสัมพันธ์กันแบบอวัจนะภาษาระหว่างกระบวนกรกับ 
ผู้เข้าร่วม กระบวนกรจะต้องรับรู้ความรู้สึกได้ว่า ช่วงไหนกระบวนการควร 
จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นแบบใด ไม่ใช่ยึดติดอยู ่กับสิ่งที่ตนเองเตรียมมาและ 
ต้องการจะ ให้ของดี  กับผู้เข้าร่วมแต่ถ่ายเดียว ความยืดหยุ่น ท่าที และ 
การด�ารงอยู่ (being) ของกระบวนกรจะเป็นการสร้างศรัทธาให้กับผู้เข้าร่วมเอง  
และสุดท้ายแล้ว ผู้เข้าร่วมก็จะตระหนักได้ว่าเขาได้เรียนรู้อะไรที่เป็นโลกด้านใน 
ของตนเอง แม้กระบวนกรจะไม่รูว่้าแต่ละคนได้เรยีนรูเ้รือ่งนัน้  ได้อย่างไรกต็าม  
(เพราะเป็นจรรยาบรรณของกระบวนกรที่จะให้ความเคารพและไม่เข้าไป 
ละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วม หากเขาไม่อนุญาตหรือไม่ได้เล่า 
ออกมาเอง) 
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 ดังที่ครั้งหนึ่งเธอไปอบรมให้กับการไฟฟา ายผลิต ผู ้เข้าร่วมกล่าว 
กับเธอว่า ผมบอกอาจารย์ตรง  เลยนะ ผมถูกส่งมา ผมมีแผนที่จะเข้าไป 
นั่งกรรมฐาน 7 วัน แล้วเขาก็ส่งมา  ผู้เข้าร่วมคนนี้ต่อต้านกระบวนการของ 
ปาริชาดเล็กน้อย มีความรู ้สึกไม่ค่อยอยากร่วม แต่สุดท้าย เขาก็บอกว่า 
เขาไม่ผิดหวังเลย เขาได้หลายสิ่งหลายอย่าง ตอบโจทย์ที่อยู่ในใจของตนเอง  
ปาริชาดเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผู ้เข้าร่วมคนนี้ได้รับเกิดขึ้นเมื่อใด อาจเกิดจาก 
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เขาได้พูดระบายสิ่งที่อยู ่ในใจออกมา หรืออาจได้ 
รับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมกระบวนการ ที่อาจไปกระทบใจเขา แต่สิ่งเหล่านี้ 
เป็นกระบวนการท�างานด้านในของผู้เข้าร่วม ซึ่งเมื่อเปลี่ยนไปแล้ว ย่อมท�าให ้
พฤติกรรมที่เขาจะส่งผลกระทบต่อภายนอกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

 นอกจากนี้ ในการสอนบางแนวคิดที่มีความเป็นนามธรรมสูง ปาริชาด 
ก็ไม ่ได ้เพียงแต่บรรยายนิยามหรือข้อถกเถียงทางทฤษฎีเท ่านั้น แต่ใช ้ 
กระบวนการน�า แล้วถอดบทเรียนให้การเรียนรู้นั้น ขึ้นมา  จากผู้เข้าร่วมเอง  
ตัวอย่างเช่น เมื่อจะจัดการเรียนรู ้เรื่องความเป็นชุมชน ปาริชาดประยุกต ์
กิจกรรมซึ่งค่อนข้างใช้กันมากในแวดวงกระบวนกร และสามารถถอดบทเรียน 
เป็นการสอนเรื่องต่าง  ได้ กิจกรรมนี้เป็นการชวนให้คนสี่คน ใช้คนละสองนิ้ว  
ยกคนหนึ่งคน (ซึ่งส่วนใหญ่จะตัวใหญ่กว่า) ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ให้ลอยพ้นขึ้นจาก 
เก้าอี้ราวหนึ่งฟุต หลักส�าคัญของกิจกรรมนี้คือ ถ้าใจเราเชื่อว่าท�าได้ เราจะ 
ท�าได้  จากนั้น ให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไร ก็มักได้รับค�าตอบ 
เกี่ยวกับเรื่องการร่วมไม้ร่วมมือกัน ความสามัคคี หลายครั้งสิ่งที่สะท้อนออกมา  
ก็คือค�าจ�ากัดความของค�าว่า ชุมชน  ตามความหมายของนักวิชาการนั่นเอง

 อนัทีจ่รงิแล้ว สานเสวนาแบบอ่างปลาในตวัมนัเอง กเ็ป็นอกีกจิกรรมหนึง่ 
ที่ใช้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยได้อย่างดี เพราะจะต้องมี ผู้แทน  จ�านวนหนึ่ง 
เข ้าไปนั่งตรงกลางของวง เพื่อเป็นตัวแทนปากเสียงและความคิดเห็นที่ 
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หลากหลายของคนทั้งหมด และผู้แทนเหล่านี้มาจากการเลือกของผู้เข้าร่วม 
ทั้งหมดจะต้องตกลงร่วมกัน ไม่ใช่เป็นการเลือก สรรหา  มาจากกระบวนกร  
กระบวนกรมีหน้าที่เพียงก�าหนดประเภทของผู ้แทน เช่น มาจากจังหวัดที่ 
หลากหลาย มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีหลากหลายศาสนา เป็นต้น เมื่อในวงใหญ่ 
มีการเสนอชื่อคนคนหนึ่งขึ้นมา ก็จะต้องมีขั้นตอนว่า คนอื่นรับรองการเสนอชื่อ 
คนคนนี้หรือไม่ และเจ้าตัวยอมรับให้ถูกเสนอชื่อหรือไม่ 

 เมือ่ถงึเวลาด�าเนนิกระบวนการ หรอืทีเ่รยีกว่า facilitation สานเสวนา 
แบบอ่างปลา กจ็ะไม่ได้ให้กระบวนกร (อย่างปารชิาด) เป็นคนน�า แต่จะให้ผูแ้ทน 
ในวงตรงกลางเลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาท�าหน้าที่นี้ โดยเรียกว่า คุณอ�านวย   
(มาจาก อ�านวยการ ) และจะเลือกอีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บันทึกการพูดคุย  
เรยีกว่า คณุลขิติ  ดงันัน้ ขัน้ตอนทัง้หมดจงึมาจากผูเ้ข้าร่วมเป็นผูด้�าเนนิการเอง 
ทั้งหมด และหากเลือก ผู ้แทน  คุณอ�านวย  คุณลิขิต  ได้คนที่ไม ่
เหมาะสมกับบทบาทนั้น  ผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้ถึงผลจากการเลือกของตนเอง 
เช่นกัน เช่น ได้ คุณอ�านวย  ที่พูดมาก ก็กลายเป็นท�าให้วงช้าลง แทนที่จะ 
ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากคนวงตรงกลาง กลับกลายเป็นฟัง 
ความเห็นคนคนเดียวเสียส่วนใหญ่ เป็นต้น ซึ่งก็จะมีการถอดบทเรียนเหล่านี้กัน 
ในภายหลังว่า ครั้งถัด  ไปจะพัฒนาให้กระบวนการพูดคุยมีคุณภาพมากขึ้น 
ได้อย่างไร

 นอกจากนี ้ บางครัง้ปารชิาดใช้แนวคดิการจดัการความรู ้ ( nowledge  
Management) มาผสมผสานในสานเสวนาของเธอด้วย ดังกรณีหนึ่งที่เธอ 
ได้รับเชิญจากกลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขให้จัดสานเสวนา โดยมีโจทย์ว่า 
ชาวบ้านที่อยู ่บริเวณนั้น เป็นโรคคันโดยไม่ทราบสาเหตุ กลุ ่มอาสาสมัคร 
สาธารณสุขเจ้าของงานอยากรู้ว่าสาเหตุคืออะไร และอยากเผยแพร่ความรู ้
ด้านสาธารณสุขให้ชาวบ้าน แต่อยากจัดในรูปสานเสวนา ปาริชาดรับไปจัดให้  
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โดยเธอได้เชญิผูค้นทีอ่าจมส่ีวนเกีย่วกบัในบรเิวณนัน้จากหลากหลายภาคส่วนมา  
ทั้งที่เป็นนักสิ่งแวดล้อม เจ้าของโรงงาน ชาวบ้าน ปราชญ์ และพระ โดยไปจัด 
ที่โรงเรียน

 ถึงกิจกรรมสุดท้ายอันเป็นกิจกรรมหัวใจของงานที่จะใช ้ในการ 
ตอบโจทย์ คือ การสานเสวนาแบบอ่างปลา กิจกรรมก็ได้ข้อสรุปว่า สาเหตุที่ 
ชาวบ้านคันนั้น เป็นเพราะลงไปอาบน�้าในบ่อน�้า ซึ่งมีน�้าทิ้งจากโรงเลี้ยงหมู  
ท�าให้สัมผัสกับฉี่หมู จึงเกิดอาการคัน จึงน�าไปสู่ข้อสรุปว่าจะต้องปรับเปลี่ยน 
โรงงานเลี้ยงหมูให้เป็นแบบแกส ขณะนั้นมีปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวบ้าน 
ธรรมดา แต่ชาวบ้านนับถือ พูดขึ้นมาว่า โรงเลี้ยงหมูแบบแกสไม่จ�าเป็น แค่ไป 
หาสมุนไพรชนิดหนึ่งมา เอามาสับ  แล้วให้หมูกิน หมูจะไม่เหม็น  ปาริชาด 
ก็ชี้ให้เขาฟังว่าคุณลุงปราชญ์ชาวบ้านคนนี้มีความรู้แบบนี้ ถ้าเราไม่จดเอาไว้  
เวลาเราประชุมกันอีกที ความรู้ก็จะหายไปทั้งหมด เวลาคุณลุงตายไป ความรู้ 
ก็จะตายตามไปด้วย นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการที่ปาริชาดพยายาม 
สื่อให้ชาวบ้านเรียนรู้ว่าทุกคนส�าคัญ พูดอะไรออกมาแล้วมีการจดบันทึก 

 กระนั้นก็ตาม ปาริชาดไม่ได้สุดโต่งไปที่การไม่ ให้อะไร  เลยกับ 
ผู ้เข้าร่วม กระบวนการสานเสวนาไม่ได้เป็นการให้ผู ้เข้าร่วมมาคุย  กัน 
อย่างเดียว เพราะเธอมักจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ผู้เข้าร่วมเสียเวลา แสดงความรู้สึก 
นึกคิด และกลายเป็นว่าผู้จัดได้สมหวังดังวัตถุประสงค์ของงานเพียง ายเดียว  
เธอจึงอยากแบ่งปันบางสิ่งที่เธอมีให้ผู้เข้าร่วมบ้างเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ที่เธอ 
มักท�าเป็นประจ�าคือ การเปิดวิดีโอคลิปให้ก�าลังใจ เขาดูแล้วรู ้สึกมีก�าลังใจ  
ได้เห็นชีวิตและการท�างานของคนกลุ ่มต่าง  ทั้งในไทยและต่างประเทศ 
ที่ท�างานคล้าย  กับที่ผู้เข้าร่วมท�างานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการท�างานเป็นชุมชน 
หรือเรื่องแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด เพื่อให้เห็นว่าเขาไม่ได้ท�างานอยู่คนเดียว  
หรือบางครั้งเธอก็จะมี เครื่องมือ  (toolkit) บางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อเขา 
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ด้วย เพื่อเขาจะสามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตจริงเมื่อกลับเข้าสู่พื้นที่ที่เต็มไปด้วย 
ความขัดแย้งและความรุนแรงหลังการร่วมงาน 3 - 4 วันกับเธอ 

บทท ส บ น าน า น ้
 อันที่จริง ก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าหลายคนจะไม่ได้ศรัทธา dialogue  
อะไรมากนัก ด้วยเหตุผลคล้าย  กันว่า ดูเหมือน dialogue จะไม่ได้ท�าอะไร 
มากไปกว่า พูด  ไปเรื่อย  ไม่มีข้อสรุปอะไร  เมื่อแรกปาริชาดจัดสานเสวนา  
ในภาคเช้า เธอจะพูดถึงทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายก็จะพูดถึงกรณีศึกษา ผลการจัด 
สานเสวนาออกมาก็ได้ข้อสรุปเพียงเล็กน้อยว่า ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้อะไรหรือ 
มีข้อสรุปอะไรร่วมกันบ้าง อาจารย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่หลายคน รวมทั้งคนที่ท�างาน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ค่อยเชื่อถือ dialogue ว่าจะใช้ได้จริง แต่ 
ปารชิาดกท็�างานของเธอไปเรือ่ย  มคีรัง้หนึง่ทีอ่าจารย์บางคนได้มาร่วมกจิกรรม 
ที่ปาริชาดจัดกระบวนการให้กับเด็ก  ในสถานพินิจเป็นเวลา 3 - 4 วัน ซึ่ง 
ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีมาก เด็ก  ที่นั่นขาดความรัก ขาดการสนับสนุน ไม่มี 
ใครสนใจกับปัญหาของพวกเขามากนัก เมื่อผ่านกระบวนการที่ปาริชาดจัดขึ้น  
ท�าให้อาจารย์ที่เข้าร่วมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก  เกิดขึ้นชัดเจน และ 
เริ่มบอกเล่าต่อ  กันไป

 ส�าหรบัการท�างานในพืน้ทีค่วามขดัแย้งทีร่นุแรงอย่างในจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ของไทยนั้น ปาริชาดได้รับโอกาสให้ทดลองน�าเครื่องมือสานเสวนาไปใช้ 
ครั้งแรก  จากการสนับสนุนอย่างสืบเนื่องของโคทม อารียา และนักสันติวิธี 
อาวุโสอีกคนหนึ่งของไทย ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการสานเสวนาที่ 
ปาริชาดจัดขึ้นในช่วงแรก  และเห็นว่ามีประโยชน์โดยเฉพาะกับงานในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ จึงได้บอกเล่าและสนับสนุนสานเสวนาทุกครั้งที่เจอผู ้คน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้บอกเล่าให้บางส่วนของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
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สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ที่ทักษิณ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น)  
ได้แต่งตั้งขึ้นมาหลังเหตุการณ์ตากใบ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 จนเป็นที่มา 
ที่สานเสวนาได้เข้าไปสู่แวดวงการท�างานด้านความขัดแย้งและความรุนแรง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 แม้ปาริชาดจะใช้อัตลักษณ์ของเธอในฐานะเป็นผู ้หญิง ซึ่งเป ็น 
คุณลักษณะของความไม่แข็งกร้าว ท�าให้คนรู ้สึกเชื่อถือและเกรงใจ และ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท�างานได้อย่างดี แต่ในทางกลับกัน ปาริชาดเผชิญกับ 
การท้าทายและค�าสบประมาทหลายอย่าง และเธอก็เคยต้องพบกับความ 
ท้าทายในส่วนเรื่องความเป็นหญิงชายนี้เช่นเดียวกัน 

 ตัง้แต่ครัง้ทีเ่ธอเริม่เข้าพืน้ทีท่�างานใหม่  หลงัจากเธอจดังานสานเสวนา 
พุทธกับมุสลิมผ่านไปสองวันและมาถึงช่วงสุดท้าย เธอก็ได้รับค�าวิจารณ์จาก 
นักพัฒนาเอกชนมุสลิมคนหนึ่งที่รู ้จักเธอ แต่เธอไม่รู ้จักเขา ว่า มีผลงาน 
วิชาการ กระบวนการก็ดี แต่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก เขาก็พูด  เสร็จแล้ว 
ก็จบแบบที่เราท�ามาตลอดทั้งวันนี่  ซึ่งก็ท�าให้เธอเสียใจไปพักหนึ่ง แต่เธอก ็
รู้สึกได้ว่า ค�าวิจารณ์ครั้งนั้น มีมิติเรื่องเพศสภาพ (gender) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
เพราะผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นผู้ชายล้วน  มีเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวและ 
เป็นคนน�าวงคุยของผู ้ชายทั้งหมดถึงสองวันอีกด้วย แต่ครั้งแรกนี้ยังไม่แรง 
เท่าครั้งที่สอง

 ในครั้งที่สอง ทาง กอส. จะจัดสานเสวนาระหว่างพุทธกับมุสลิม  
ปาริชาดถูกเสนอชื่อให้มาเป็นผู ้จัดกระบวนการให้ แต่ก็มีบางส่วนเห็นว่า  
คนมุสลิมบางส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจไม่สะดวกใจนักที่จะมีผู้หญิง 
ชาวพุทธมานั่งหัวโตะ และคอยเป็นคนเชิญคนโน้นพูด หรือตัดบทคนนี้ให้หยุด  
ในที่สุด จึงได้ข้อสรุปว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวในด้านวัฒนธรรม ดังนั้น  
ครั้งแรกนี้ จึงน่าจะให้ผู้ชายเป็นคนน�าก่อน และเพื่อเป็นการสมดุลเชิงศาสนา  
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จึงควรให้มีผู ้ชายสองคน เป็นคนพุทธหนึ่งคน เป็นคนมุสลิมหนึ่งคน ส่วน 
ปาริชาดนั้น ให้ช่วยพูดแนะน�าว่าสานเสวนาคืออะไร

 ในวันจริง หลังปาริชาดกล่าวแนะน�าสานเสวนา บนเวทีก็เริ่มการ  
สานเสวนา  โดยให้พระสง ์ เจ้าคณะจังหวัดนั่งเรียงกัน ั ่งหนึ่ง และ 

มีโตะอิหม่ามและผู้น�ามุสลิมอื่น  นั่งเรียงประจันหน้ากันอยู่อีก ั่งหนึ่งของเวท ี
ที่จัดเป็นรูปตัววี ส�าหรับปาริชาดแล้ว บรรยากาศเช่นนี้ไม่ใช่การสานเสวนา แต่ 
เนื่องจากตอนนั้นเธอเพิ่งเริ่มท�างานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่  เธอจึง 
ไม่กล้าพดูอะไรมาก เธอไม่กล้าแม้กระทัง่แสดงความคดิเหน็ จงึไม่จ�าเป็นต้องคดิ 
ถึงว่าจะกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดโตะเก้าอี้ แม้ว่ากระบวนกรทุกคน รวมทั้ง 
ตัวเธอเองจะรู ้ว่า setting หรือการจัดวางสถานที่ โตะ เก้าอี้ ที่นั่ง และ 
บรรยากาศการพูดคุยนั้น มีความส�าคัญมากต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 หลังเสร็จงาน กรรมการอาวุโสคนหนึ่งซึ่งรู้จักเธอดีในความสามารถ 
เรื่องสานเสวนา มาถามเธอในภายหลังว่า ท�าไมวันนี้ไม่พูดอะไรเลย  เมื่อเธอ 
อธิบายก็ได้รับค�าตอบว่า เราวางบทบาทอย่างนี้แหละดีแล้ว  ส่วนกรรมการ 
อีกคนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับปาริชาดก็บอกว่า ดีแล้วแหละ เราท�าตามหน้าที่แล้ว  
กันไว้ก่อนดีกว่า  

 ประสบการณ์ครั้งนี้ท�าให้เธอรู้สึกขุ่น  อยู่ในใจเช่นกันว่า ท�าไมนะ  
เราท�ากระบวนการนี้มา เราคิดว่าใช้ได้ แล้วผู้คนก็รู้สึกโอเค แต่ท�าไมต้องกีดกัน 
ว่า เราเป็นพุทธ เราเป็นผู้หญิง เราไปนั่งหัวโตะไม่ได้  แม้เธอจะรู้สึกเสียดาย 
เล็กน้อย เพราะจากการนั่งเงียบ  อยู ่ในงานครั้งนั้นจนจบ เธอเองก็รู ้ว ่า  
ถ้าฉันได้พูด ฉันจะเสริมค�านี้เข้าไป ถ้าได้พูด ฉันจะบอกว่า ไม่เป็นไรหรอก 

คิดต่างกันก็ได้  กระนั้นเธอก็ยังมีพื้นที่ว่างภายในเพียงพอที่จะเข้าใจอยู่ว่า 
เธอเพิ่งจะ มาใหม่  คนก็ไม่รับ เพราะว่าเราเป็นผู ้หญิง จะไปนั่งหัวโตะ  
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แล้วเราจะไปตัดบทผู ้ชาย  คงเป็นเรื่องที่รับได้ยากส�าหรับวัฒนธรรมที่ให ้
ความส�าคัญกับบทบาทของผู้ชายในพื้นที่สาธารณะมากกว่าผู้หญิง

 และแม้ว่าวันนั้นจะไม่ใช่สานเสวนาในแบบที่ปาริชาดอยากให้เป็น  
แต่เธอก็เห็นว่า ยังพอมีผลดี ในแง่ที่ไม่เคยมีการจัดเวทีหรือพื้นที่เช่นนี้ ที่เชิญ 
คนพุทธกับมุสลิมมาพบกันเลย ช่วงนั้นมีแค่ต่าง ายต่างไปเยี่ยมเยียนคน 
ในศาสนาตนเมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ไม่เคยมาพบปะกัน 
ข้ามศาสนาแบบครั้งนั้นเลย

 ประสบการณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์ส�าคัญส�าหรับกระบวนกรทุกคน 
ที่มักจะต้องพบเจอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังที่ Arnold Mindell เห็นว่า 
กระบวนกรจะต้องตัง้สตแิละท�างานภายในกบัตนเองพอสมควร (2002, pp.80 -  
84) มิฉะนั้นในขณะที่ตั้งใจจะไปท�างานแก้ไขความขัดแย้ง ตัวกระบวนกรเอง 
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและเพิ่มประเด็นความขัดแย้งขึ้นอีก 
ด้วยซ�้า การถูกตั้งค�าถาม ถูกปฏิเสธ หรือถูกโจมตี (Mindell ใช้ค�าว่า attack   
เลยทีเดียว) เป็นไปได้ตลอดเวลาส�าหรับกระบวนกร ไม่ว่าจะเป็นก่อนการ 
จัดงาน ในระหว่างการจัดงาน หรือหลังจัดงานแล้วก็ตามที โดยเฉพาะเมื่อ 
ท�ากระบวนการความขัดแย้งที่อัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วมข้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
ของกระบวนกร ดังในกรณีของปาริชาด ซึ่งถูกปฏิเสธถึง 2 ชั้นด้วยเรื่องศาสนา 
และเพศสภาพ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่กระบวนกรทุกคนโดยเฉพาะกระบวนกร 
ที่ท�างานด้านความขัดแย้ง จะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างดี โดยเฉพาะการเตรียม 
ความพร้อมเกี่ยวกับจิตใจและภาวะด้านในของตนเอง

าน า ล ห้ าลั
 นอกจากการสานเสวนาระหว่างความขัดแย้งดังที่จะกล่าวถึงข้างหน้า 
แล้ว ปาริชาดยังท�างานด้านการเยียวยาด้วย แต่เธอไม่ได้ท�างานเยียวยาใน 
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เชิงวัตถุ งานที่เธอท�าเป็นเรื่องการเยียวยาทางจิตใจ เช่น การจัดให้ผู ้ที่มี 
ความทุกข์จากความรุนแรงได้มีพื้นที่ระบายออกและพูดคุยกัน เป็นต้น ครั้งหนึ่ง  
เธอท�าสานเสวนาในเรือนจ�าที่สงขลา และได้พบกับชายคนหนึ่งที่ดูน่าจะเป็น 
คนมีศีลธรรมดีและพูดถึงความไม่สบายใจและกังวลใจห่วงภรรยาที่อยู่ที่บ้าน  
เพราะถูกชาวบ้านเรียกว่าเป็น เมียโจร  ต่อมา ปาริชาดได้มีโอกาสจัดงาน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงแรมริมน�้าแห่งหนึ่งที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา  
โดยเชิญเหยื่อความรุนแรง ญาติผู้สูญเสีย และญาติ ายทหาร ต�ารวจ และ 
เจ้าหน้าที่รัฐอื่น   มาพบกัน และเธอก็ได้เชิญภรรยาของชายผู้นี้มาร่วมด้วย 

 นับตั้งแต่ตอนเริ่มแรกที่ได้นั่งพูดคุยกัน ผู้เข้าร่วมแบ่งปีกนั่งกันเป็น ัก 
เป็น าย และเริ่มต้นโดยกล่าวดุดันถึงขั้นที่ว่า อยากรู้ว่าคนไหน ่าพ่อกู   
กระนั้น เธอก็ใช้ทักษะในการควบคุมอารมณ์ของวงและให้ภาพรวมกิจกรรม 
ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับท�ากระบวนการให้ผู ้ เข ้าร ่วมคุ ้นเคยกันพอสมควร  
หลังจากนั้น ปาริชาดและกระบวนกรร่วม คือ อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ก็เริ่มน�า 
กระบวนการ โดยชวนผู้เข้าร่วมให้แบ่งกลุ ่มท�างานร่วมกันและตกลงกันว่า 
จะบอกเล่าให้คนในวงฟังว่า ฉันเป็นอะไรในชุมชนหมู่บ้านของฉัน  โดยมี 
กระดาษฟลิปชาร์ตและสีเครยอนให้วาดภาพที่ตกลงร่วมกัน 

 ครั้นมีการน�าเสนอวงใหญ่ มีกลุ่มหนึ่งเล่าถึง ชีวิตของฉันหลังจากสาม ี
อยู่ในคุก  โดยน�าแก้วน�้ามาวางบนมุมหนึ่งของกระดาษฟลิปชาร์ตที่วางอยู ่
บนพื้น แล้วเอามูลวัวใส่กล่องพลาสติก ตั้งไว้ แล้วก็ลงมือวาดภาพต้นไม้ จากนั้น  
ทั้งกลุ่มผลัดกันเล่า โดยไม่แบ่งบทบาทหญิงชายว่า ชีวิตฉันสูญเสียคนที่รักไป  
และเหี่ยวเฉาเหมือนดอกเฟ่องฟา ขณะเดียวกันชื่อเสียงฉันก็เหม็นเหมือนขี้วัว  
ฉันถูกพูดว่าเป็นเมียโจรตลอดเวลา  หลังจากหยุดไปครู่หนึ่ง กลุ่มนี้กล่าวต่อว่า  
ถ้าฉันเอาน�้าเทลงไปในขี้วัว สักวันหนึ่งมันจะช่วยให้ต้นไม้เป็นสีเขียวได้  
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 ด้วยวิธีท�านองนี้ ปาริชาดช่วยให้ผู้ที่ได้รับความทุกข์จากความรุนแรง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น ายใด  ได้ระบายความในใจของเขา 
ออกมาให้กันและกันฟัง ได้รู้สึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง เมื่อเขา 
รู้ว่าชีวิตมีค่า เขาก็พูดถึงอีก ายหนึ่งที่ประสบชะตากรรมเดียวกันคือ สูญเสีย 
คนที่รักได้ และท�าให้ทั้งสอง ายสามารถรู้สึกถึงความเชื่อมโยงและมีความ 
เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นได้ แทนที่จะเป็นการโกรธแค้นเกลียดชังกันและกัน

 หลังจากนั้น ในช่วงสุดท้าย ญาติของผู้สูญเสียได้ร่วมท�าสานเสวนา 
แบบอ่างปลา มีคนยกโจทย์ขึ้นมาว่า ที่เราคุย  กันนี่ จะท�าอย่างไรเราถึง 
จะสร้างสันติสุขให้ภาคใต้ได้  จากนั้นก็มีคนยกตัวอย่างขึ้นมาว่า ถ้ามีคน 
คนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงเตะบอลอยู่ที่โรงเรียนปอเนาะ แล้วทุกคนก็เห็นว่าเด็กคนนี ้
เล่นบอลอยู่ แล้วมีระเบิดที่ยะลา แล้วไม่นานมี ายความมั่นคงมาจับเด็กคนนี้ไป  
พวกเราคิดว่าจะท�ายังไงกันดี  โจทย์นี้ท�าให้เกิดการก้าวข้าม ัก ายทันที คนที ่
ตอบค�าถามนี้เป็นญาติ ายทหารบอกว่า อย่างนี้มันไม่ยุติธรรมสิ เดียวต้องไป 
แจ้งก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกคนต่างพยายามช่วยเหยื่อที่ถูกสมมติขึ้นมาเป็นแพะ

 หลังงานสานเสวนาครั้งนี้ ปาริชาดได้มีโอกาสกลับไปจัดสานเสวนา 
ในเรือนจ�าอีกครั้ง และได้พบชายคนเดิม เขาเล่าว่า เขาได้รับรู้ถึงกิจกรรมที่ 
ปาริชาดจัดให้ญาติของผู้สูญเสีย ายต่าง  มาพบกันจากภรรยาของเขาแล้ว   
และเขาดีใจที่ปาริชาดเห็นความส�าคัญของเรื่องนี้ จนจัดกิจกรรมท�านองนี้ขึ้น 
และเชิญภรรยาของเขาเข้าร่วมด้วย

 มีอยู่อีกครั้งหนึ่งที่ปาริชาดจัดงานในเรือนจ�า แล้วได้พบกับผู้ต้องขัง 
คนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาคนนี้ 
ถูกจ�าคุกด้วยข้อหาเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง โดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการ 
วางระเบิด หลังจากได้พบกันและได้ฟังเรื่องของเขาอย่างหดหู่ นักศึกษาคนนี ้
ซูบผอมมาก ตัดผมเกรียน ปาริชาดถามเขาว่าจะให้ช่วยอย่างไร หลังจากนั้น  
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เธอก็ช่วยกระจายข่าวนักศึกษาคนนี้ให้คนอื่น  ได้รับรู้ เธอคิดว่านักศึกษาคนนี ้
ไม่ได้ท�าผิด และเธอพยายามไปพูดกับผู้บังคับการเรือนจ�า ซึ่งก็ไม่เชื่อปาริชาด 
อยู่ดี เพราะเชื่อหลักฐานมากกว่า แต่เธอท�าได้เพียงแค่นั้น 

 กระนั้น การพูดคุยท�านองนี้ก็ท�าให้ปาริชาดสนิทและได้รับความ 
ไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่เรือนจ�า หลายครั้งเจ้าหน้าที่เล่าความคิดเห็นส่วนตัว 
ให้ฟังบ้าง เช่นว่า อาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอกว่าพวกนี้ร้อยเล่มเกวียนขนาดไหน   
ครั้งหนึ่ง เธอจ�าไม่ได้ว่าผู้ต้องขังก�าลังจะไปโรงพยาบาลหรือขึ้นศาล แล้วเธอ  
ไปแอบดู  ภาพที่เห็นคือผู้ต้องขังใส่โซ่ตรวนที่เท้า เดินเข้าแถวกัน หน้าตา 

เศร้าสร้อย เธอก็พูดให้ก�าลังใจผู ้ต ้องขังไป และถามว่าญาติมาเยี่ยมไหม  
เจ้าหน้าที่เรือนจ�าก็กล่าวแก่เธอว่า อาจารย์รู้ไหม ถ้าอาจารย์จะหาหน้าแบบนี้  
อาจารย์หาได้เยอะมากเลยที่นี่ หน้าแบบนี้ทั้งนั้น ท�าหน้าน่าสงสาร  แม้จะได้รับ 
การบอกเล่าเช่นนี้ แต่ปาริชาดก็เลือกที่จะเชื่อสายตาตัวเองมากกว่า และกรณี 
ท�านองนี้ ปาริชาดบอกว่าเธอเยียวยาได้เพียงเท่านี้ แต่ก็ดีใจที่ได้ส่งก�าลังใจให ้
พวกเขาบ้าง การให้ก�าลังใจกันและกันกับคนที่อยู ่ในสภาพความทุกข์เข็ญ 
เช่นนั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากในความเห็นของเธอ 

 การท�างานในพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรงด ้วยแนวทาง con ict  
facilitation แบบที่ท�างานกับอวัจนภาษาดังที่ปาริชาดท�านั้น ภาวะภายใน  
ท่าที น�้าเสียง ภาษากาย (body language) และสิ่งต่าง  ล้วนมีความส�าคัญ 
ทั้งสิ้น ปาริชาดท�างานโดยการเชื่อมโยงระหว่างภาวะภายในของตนเองกับ 
ภาวะภายในของคนในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งก็สามารถเชื่อมโยงได้ บางครั้งก็ไม่ได้  
ส่วนใหญ่ที่เชื่อมโยงได้มักจะเป็นผู้หญิง โดยเฉพาะเมื่อปาริชาดพบกับชาวบ้าน 
ธรรมดา  ที่ไม่ใช่ผู้น�าหรือร่วมเวทีต่าง  จนมีความสามารถมากมาย เธอจะ 
นั่งฟังเขาพูด เมื่อเขามองหน้าเธอ เธอให้ก�าลังใจเขา เมื่อเขารู้สึกมั่นใจ กล้าพูด  
กล้าเล่า เขาก็จะพูด แม้จะพูดช้า แต่ปาริชาดกล่าวว่า เขาจะรู ้สึกดีนะ  
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เราเชื่อมใจกับเขาได้  ส�าหรับปาริชาดแล้ว การท�างานภายในหรือการท�างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจนั้น ต้องอาศัยความอดทนสูง ให้อีก ายเขาได้พูด 
ทีละค�า ให้ความส�าคัญกับเขา กระนั้น เธอเห็นว่าแม้การท�างานดังกล่าวจะต้อง 
ใช้ความอดทนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้ผลคุ้มค่า เพราะ เขาไว้ใจเรา  
อยากพูด อยากเล่าสิ่งต่าง  ให้เราฟัง

 กระนั้นก็ตาม วิธีการท�างานแบบของเธอที่ใช้วิธีเชื่อมโยงหัวใจกับคนที ่
เข้าร่วมกิจกรรมของเธอหลาย  คน ก็ถูกตั้งค�าถามเช่นกันว่า มาแบบนี้  
กลับไปก็จบ  ซึ่งบางครั้งก็ท�าให้เธอรู้สึกห่อเหี่ยวลงไปบ้าง แต่เธอก็ตอบไปว่า  
จริงอยู่ เราไม่อยู่ในพื้นที่ เราสูญเสียน้อยกว่า แต่เราก็พยายามช่วยเหลือเท่าที ่

เราท�าได้ อย่าเพิ่งตัดสินดีกว่า ลองเข้าร่วมการสานเสวนาและอยู่ร่วมจนจบ  
โดยไม่ใช่เข้า  ออก  แล้วค่อยประเมินกันอีกทีว่า ‘พูด  แล้วก็จบ’ จริงไหม   
และส่วนใหญ่ วันสุดท้าย กิจกรรมมักจะจบด้วยค�าถามท�านองที่ว่า จะท�า 
อย่างไรให้แก้ป ัญหาความขัดแย้งภาคใต้ได ้ ผู ้คนที่นี่จะรวมตัวอย่างไร
ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างไรบ้าง   
เพื่อไม่ให้เป็นเพียงการพูด  แล้วก็จบ แต่มีกิจกรรมหรืองานที่สืบเนื่องต่อไป

รบั า ขั ้ ทา าสนา ล ร ั ิ าส ร
 เนื่องจากปาริชาดท�างานเชื่อมโยงความต่างทางศาสนาและความเชื่อ 
ที่ ังรากลึก ดังนั้น เธอจึงต้องเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อ 
ปฏิกิริยาตึงเครียด บรรยากาศอึมครึม การทะเลาะเบาะแว้งหรือความ 
เกรี้ยวกราดระหว่างผู ้เข้าร่วมด้วยกันเองที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ และเธอก็ 
เตรียมตัวส�าหรับเหตุการณ์ท�านองดีอยู่เสมอ เหตุการณ์ที่ส�าคัญ  ส�าหรับเธอ 
มีอย่างน้อย 2 เหตุการณ์
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 เหตุการณ์แรก ได้แก่ ครั้งหนึ่ง ปาริชาดจัดงานสานเสวนาภายใน 
มุสลิมด้วยกันเอง (Intra-Muslim Dialogue) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เธอเชญิมสุลมินกิายชอีะห์ (Shia) มาร่วมงานด้วยหลายคน ทัง้ทีเ่ป็นคนกรงุเทพฯ 
และคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยที่เธอตระหนักดีว่ามุสลิมในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนหนี่ (Sunni) และไม่ค่อยมีกิจกรรม 
ร่วมกันกับนิกายชีอะห์นัก เมื่อปาริชาดจัดงานขึ้น พวกเขาจึงต่างรู้สึกดีใจ 
เหมือนได้มาพบเจอญาติพี่น้อง

 ต่อมามีการจัดกิจกรรมสืบเนื่อง เป็นการสานเสวนาพุทธมุสลิม  
และมีคนพุทธอยากรู ้เรื่องเกี่ยวกับมุสลิม จึงถามค�าถามออกไป ในครั้งนั้น  
มีชีอะห์คนหนึ่งลุกขึ้นให้ค�าตอบ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นค�าอธิบายเกี่ยวกับมุสลิม 
ตามแนวชีอะห์ และมีความแตกต่างในการตีความบางส่วนกับซุนหนี่ ผู้เข้าร่วม 
ที่เป็นมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีปฏิกิริยาทันที โดยเฉพาะอิหม่าม 
คนหนึ่งซึ่งเป ็นคนที่จริงจังและกล้าพูด แต่เนื่องจากปาริชาดได้จัดการ 
สานเสวนาภายในมุสลิมมาครั้งหนึ่งแล้ว และซุนหนี่กับชีอะห์ก็ได้เคยพบปะ 
รู้จักกัน และสนิทสนมรักใคร่ชอบพอกันมาแล้ว (โดยที่ไม่รู้ว่ามีบางส่วนเป็น 
ชีอะห์) ท�าให้สายสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมที่เป็นมุสลิมทั้งสองนิกายค่อนข้าง 
แข็งแรงเพียงพอที่จะท�าให้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีเพียงการพูดอย่าง 
สุภาพว่า มุสลิมภาคใต้ไม่เข้าใจแบบนี้ เราคนเปลี่ยนแปลง สอนอะไรไม่ได้   
จากนั้นมุสลิมสองคนจากสองนิกายก็จับมือกัน และ ายชีอะห์กล่าวขอโทษ 
และว่า ค�าตอบอันนี้เป็นแบบของผม ก็มาจากความเข้าใจของนิกายผม   
ชีอะห์คนที่ตอบก็เป็นคนพูดเก่ง มีมุกตลกมาก และมีความรู้เรื่องพระคัมภีร ์
อัลกุรอาน ซึ่งบางส่วนก็อธิบายเหมือนกันกับซุนหนี่ และบางส่วนไม่เหมือนกัน  
ส�าหรับมุสลิมแล้ว ความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องคัมภีร์ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก 
ทีเดียว แต่เมื่อต่าง ายต่างให้ความเคารพกัน มีความรู ้สึกที่ดี  ต่อกัน  
สถานการณ์จึงยังคงด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น มิฉะนั้นคงจะ วงแตก  
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 กระนั้นปาริชาดก็เห็นว่าเธอยังท�างานไม่ประสบความส�าเร็จเท่าใดนัก  
เพราะในกลุ่มสนทนาออนไลน์กลุ่มหนึ่งที่คนมุสลิมสนทนาไต่ถามความเห็น 
เรื่องต่าง  กันไปมา แล้วสมาชิกกลุ่มสนทนาคนหนึ่งที่เป็นชีอะห์ก็อธิบายตาม 
ความของชีอะห์ลงไปในกลุ่มสนทนานั้น ท�าให้มีมุสลิมคนหนึ่งไม่พอใจ จึงออก  
(leave) จากกลุ่มไป และไปเขียนข้อความถึงปาริชาดเป็นการส่วนตัวว่าเขา  
ทนไม่ได้ที่มีการอธิบายแบบชีอะห์ในที่สาธารณะแบบนี้  

 เหตุการณ์ที่สอง ปาริชาดเผชิญกับสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมมีอารมณ์ 
รนุแรงใส่กนัและกนั โดยเฉพาะในประเดน็ทีอ่่อนไหวและเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ 
ของศาสนาหรอืความเชือ่ อย่างกรณปีระวตัศิาสตร์ว่าด้วยการสร้างมสัยดิกรอืเซะ 
และศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งคนพุทธกับคนมุสลิมเข้าใจเรื่องการสร้าง 
มัสยิดและหลุม ังศพของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวต่างกันตลอดมา แต่ละ ายต่างก็มี 
นักประวัติศาสตร์มาสนับสนุน ายตนเอง ในงานสานเสวนาครั้งนี้ เมื่อด�าเนินไป 
ถึงจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นอ่อนไหว แต่ละ ายเริ่มลุกขึ้นยืนและส่งเสียงดังใส ่
อีก าย ต่าง ายต่างมีผู้สนับสนุนที่มีอิทธิพลด้วยกันทั้งคู่ สถานการณ์เริ่มดูจะ 
หนักหน่วงมากขึ้นเรื่อย  หากไม่มีใครท�าอะไรสักอย่าง ปาริชาดในฐานะ 
กระบวนกรผู้น�าวงสานเสวนาจึงเริ่มตีระ ังเสียงดัง และค่อย  ตีดังถี่มากขึ้น 
เรื่อย  เนื่องจากปาริชาดเคยบอกวงสานเสวนาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่า ถ้าได้ยิน 
เสียงระ ัง ขอให้ทุกคนหยุดพูด ในวันนั้น เมื่อทุกคนหยุดส่งเสียงดังและ 
นั่งลงแล้ว ปาริชาดก็ค่อย  ผ่อนเสียงระ ังให้เบา แล้วเงียบเสียงลง การตีระ ัง 
ของเธอได้ผล เพราะเมื่อผู ้เข้าร่วมหยุดความพลุ่งพล่านทางอารมณ์ เขาก ็
สงบลง กลับคืนสู่สติที่มากเพียงพอจะสนทนาและรับฟังกันได้ต่อไป 
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ิญ า า ร า ล ั
 เมื่อครั้งที่ทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (เดิม) มหาวิทยาลัยมหิดล  
จดักจิกรรม เดนิจากศาลายา สูปั่ตตานี  เป็นเวลา 53 วนั ระหว่าง 11 กรกฎาคม  
ถึง 1 กันยายน 2553 นั้น บทบาทหนึ่งที่ปาริชาดรับคือ การช่วยประสาน 
พระสง ์ในศาสนาพุทธมาที่มัสยิดกลางปัตตานี เพื่อร่วมต้อนรับคณะเดินเท้า 
จากศาลายา เธอได้รับการตั้งค�าถามสวนกลับมา และมีการสนทนากันไป 
พักหนึ่งทีเดียว

 พระ : ท�าไมอาจารย์ไม่จัดที่สนามกีฬาปัตตานี ท�าไมต้องจัด 
มัสยิดกลาง

 ปาริชาด : (อึ้งไปพักหนึ่ง...รวบรวมสติ) ท่านคะ ตอนที่เรา 
จัดน่ะ เราออกเดินทางจากพุทธมณฑล ศาลายา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ 
พุทธศาสนา แล้วคณะเดินเท้าของเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างพุทธกับ 
อิสลาม เราจึงมาจบการเดินเท้าที่มัสยิดกลางปัตตานี มันมีความหมาย 
ของการจดั และเรา (คณะเดนิเท้าและ ายต่าง  ทีม่าต้อนรบั - ผูเ้ขยีน)  
ก็ไม่เข้าไปในพื้นที่ที่ทางมัสยิดไม่ให้เข้า เราเข้าในพื้นที่สาธารณะ  
ตรงสระน�้า

 พระ : อาจารย์รู้ไหม เวลาคนพุทธไป เขาก็ไม่ให้เข้า

 ปาริชาด : ท่านก็อย่ามองว่าเป็นการกีดกัน เขาก็มีกฎของเขา

 พระ : อาตมาและพระนิสิตคงไปร่วมงานไม่ได้ อาจารย์ไม่ได้ 
อยู่ที่นี่ ไม่ทราบบริบทและสถานการณ์ของที่นี่
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 ประโยคสุดท้ายที่ปาริชาดได้รับฟังนั้น ท�าให้เธอ หน้าเสีย  เพราะ 
เธอรับรู้ค�านั้นอยู่เต็มอก ว่านั่นเป็นความจริง คณะของเธอมาจากนอกพื้นที่  
อยู ่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัย และมาขอความร่วมมือจากคนในพื้นที่ซึ่ง 
มีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัยของชีวิตสูงมาก โดยเฉพาะในเรื่องการที่ 
คนในสัญลักษณ์ทางศาสนาหนึ่งจะไปเยือนสถานที่ของอีกศาสนาหนึ่งด้วย  
ยิ่งมีความกังวลใจสูงขึ้นไปอีก 

 หลังจากตั้งสติและท�างานภายในกับตัวเองเล็กน้อย ในที่สุด ปาริชาด 
ก็กล่าวตอบไปอย่างสุภาพว่า พวกเรามีความปรารถนาดี เราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็จริง  
แต่เราก็ปรารถนาที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นที่นี่ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่หนึ่ง มันก็ 
กระเทือนกันหมดค่ะ เพราะสรรพสิ่งล ้วนเชื่อมโยง หนูอยู ่ที่กรุงเทพฯ  
ก็กระเทือนด้วย เพราะการที่หนูลงมานี่ แม้เป็นการชั่วคราว แต่หนูก็อยากเอา 
ความรู ้ที่หนูมีมาแบ่งปัน มาร่วมมือกัน อยากมาช่วยให้พระและชาวบ้าน 
มีส่วนร่วมในการช่วยปัญหาภาคใต้  

 แต่เธอก็ยังคงได้รับค�าตอบกลับมาอยู่ดีว่า อาจารย์ไม่รู้สถานการณ ์
ที่นี่  ปาริชาดเองก็เข้าใจดีว่าประโยคนี้หมายถึงว่า พระที่นี่มาเรียนหนังสือ  
แล้วก็กลับเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัย และเธอเองก็เข้าใจในความกังวล 
ห่วงใยของพระรูปนี้ดี จึงไม่ได้ต่อความอะไรและหาทางออกทางอื่นเท่าที่เป็น 
ไปได้ นี่ก็นับเป็นความท้าทายส�าหรับคนท�างานด้านสันติวิธีในพื้นที่จริงที่เธอ 
ต้องเผชิญอยู่เสมอ  เช่นกัน

 อีกกรณีหนึ่งกระทั่งเธอท�างานผ่านไปแล้วสิบปี ปาริชาดก็ยังคงต้อง 
เผชิญความท้าทายจากสถานการณ์จริงของคนในพื้นที่ ซึ่งแม้จะเคารพ ศรัทธา  
และให้เกียรติกัน แต่ก็คิดเห็นแตกต่างกัน ดังในงานที่เธอและทีมงานจาก 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่งจัดไปที่จังหวัด
สงขลาเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 หลังจากฉายคลิปหนังสั้นเรื่อง ฉันมิตร  ซึ่ง 
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พระกับโตะอิหม่ามเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด พระรูปหนึ่งที่ต่อต้านมุสลิมแต ่
ก็มีใจกว้างและเข้าวงสานเสวนาของปาริชาดทุกครั้ง ลุกขึ้นมาพูดว่า กิจกรรม 
ทั้งหลาย ถ้าเป็นอาจารย์ปา (ชื่อที่ผู้คนมักเรียกปาริชาด - ผู้เขียน) จัด อาตมา 
จะเข้าทุกครั้งเลย แต่ว่าหนังก็คือหนังครับอาจารย์ ท�าได้ขนาดไหนไม่รู ้นะ  
เป็นไปไม่ได้หรอกที่พระกับโตะอิหม่ามจะสนิทกันได้ขนาดนี้  

 ส�าทบัด้วยทนายอกีคนหนึง่ทีน่บัถอืศาสนาพทุธและต่อสูค้ดคีวามมัน่คง 
ให้กับคนมุสลิม ก็ลุกขึ้นมาพูดเช่นกันว่า เห็นด้วยกับพระ เคยเห็นกรณี 
หนึ่งไหมที่ผู้ใหญ่บ้านมุสลิมคนหนึ่ง เป็นโตะอิหม่ามด้วย เขาสนใจกระบวนการ 
สานเสวนา ไม่นานเขาก็ตาย หรือกรณีหนึ่งคือ อิหม่ามที่มัสยิดปัตตานีคนหนึ่ง  
เป็นคนใจกว้าง ท�างานเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนาได้ ในทีส่ดุกต้็องตาย  
ตัวอย ่างสองคนนี้คือคนมุสลิมที่ท�างานกับพุทธ แล ้วไม ่รอดมา ดังนั้น  
หนังเรื่องนี้น่ะ ถ้าท�าในระดับกลุ่มใหญ่  น่ะ ท�าได้ แต่ถ้าท�าในระดับหมู่บ้านน่ะ  
ไม่มีทาง ชีวิตไม่รอด เพราะว่าถ้าเรามาเข้าทางสายนี้ เขาก็ระแวงว่าเราเข้าทาง 
พุทธ ทางทหาร ถ้าเราเข้าไปทางมุสลิมมาก  ก็จะถูกโจมตีอีกแบบหนึ่ง  
เพราะฉะนั้นที่บ้านต้องออกทั้งสองทางคือ ายที่ท�างานได้กับ ายรัฐ และ 
ายที่ท�างานได้กับขบวนการ

 หรือเมื่อปาริชาดเล่าข่าวในต่างประเทศเรื่องที่คนมุสลิมรวมเงินสร้าง 
โบสถ์คริสต์ที่ถูกเผาไป ผู้เข้าร่วมก็ยืนกรานว่า อย่างนั้นท�าได้ในระดับใหญ่  
แต่ลองมาท�าระดับหมู่บ้านสิ ไม่มีทาง  ซึ่งปาริชาดก็เชื่อทัศนะและเคารพใน 
ความเห็นเหล่านี้ซึ่งมีน�้าหนักอยู่ เพราะพูดจากคนที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์จริง  
แต่เธอก็ยังเห็นว่าการได้ดูหนังสั้นท�านองแบบนี้ก็มีข้อดีที่ท�าให้ผู ้คนที่นี่เกิด 
แรงบันดาลใจ อยากสร้างอะไรก็ได้ที่ร่วมกันสร้างได้ หรือการท�างานศิลปะอะไร 
บางอย่าง แล้วท�าให้คนเข้าใจกันมาก แม้บางครั้งเหมือนผู้เข้าร่วมจะไม่สนใจ  
ด้วยความรู้สึกว่ากิจกรรมเหล่านี้เล็กมากเกินไป แต่เมื่อได้พูดคุยกัน สุดท้าย  
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ผู้เข้าร่วมก็เสนอว่า อยากท�ากิจกรรมโน้นกิจกรรมนี้ เขียนจดหมายสื่อสารถึง 
คนนั้นคนนี้ในท�านองเดียวกันเช่นกัน

า า ข น น นท
 ทุกครั้งที่ได้รับรู้ข่าวความตายของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เคยร่วมสานเสวนากับเธอ ปาริชาดรู้สึกเศร้าใจเสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่ 
เธอเพิ่งเริ่มท�างานในพื้นที่ใหม่  มีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นมุสลิมคนหนึ่ง โพกศีรษะ 
และรูปร่างสูงใหญ่ ปาริชาดนับถือผู้ใหญ่บ้านคนนี้ว่าเปิดกว้าง มีความเข้าอก 
เข้าใจพระดี ชอบไปนั่งคุยกับพระ แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกยิงตาย ด้วยคนกลุ่มหนึ่ง 
เหน็ว่าผูใ้หญ่บ้านคนนีท้�างานใกล้ชดิกบัพระชาวพทุธมากเกนิไป หรอือกีตวัอย่าง  
คือ ครูที่มาร่วมกระบวนการสานเสวนา มีความรู ้ความเข้าใจด้านสันติวิธ ี
และสนับสนุนการท�างานเชื่อมความแตกต่าง แต่ก็ไม่พ้นการตกเป็นเหยื่อความ 
รุนแรงเช่นกันและด้วยสาเหตุท�านองเดียวกัน เธอท�าได้เพียงไปร่วมงานศพที่ 
ยะลา พร้อมพวงหรดีของสถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา หรอือกีกรณหีนึง่  
ซึง่เป็นคนทีเ่คยท�างานค่ายเยาวชน แต่กรณนีีเ้สยีชวีติด้วยโรคบางอย่าง ปารชิาด 
ก็รู้สึกสะเทือนใจว่าเราท�างานแบบเดียวกัน แล้วอยู่  คนนั้นก็จากไป 

 ท่ามกลางการจากไปของคนที่เธอเคยท�างานด้วย เคยรู้จักมักคุ้น ทั้งที ่
มีสาเหตุจากโรคส่วนตัวและโดยเฉพาะสาเหตุจากความรุนแรงในพื้นที่ สิ่งที ่
เธอท�าได้กับโลกภายในของเธอคือ พยายามใช้หลักอุเบกขาของพุทธศาสนา 
ตามพื้นฐานของเธออยู่เสมอ  มีบางครั้งจากการอ่านหนังสือและพูดคุยกับ 
มารค ตามไท และธนา นิลชัยโกวิทย์ ปาริชาดมีคติเตือนใจส�าหรับการท�างาน 
ที่ยาก  มาว่า การไปช่วยเหลือคนอื่น ไปรับฟังปัญหาต่าง  มากมายนั้น  
เราจะต้องมี ภาวะการวางใจ  ค่อนข้างมาก ปล่อยวางและไม่ยึดติดกับ 
ความคาดหวัง ว่าผลจากงานของเราจะได้ขนาดไหน ไปรับฟังแล้วเป็นอย่างไร  
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กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเอาพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)  
มา กปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยการฟัง การให้ความเมตตา การให้ความ 
เข้าใจ แล้วก็ทดลอง กอุเบกขาให้ได้ ว่าเพียงแค่ได้ท�างานด้านการรับฟัง ได้ให้ 
ความช่วยเหลือ ได้ให้สิ่งที่เป็นมิตรเป็นไมตรีต่อกันและกันแล้ว เมื่อครั้งที่ได ้
พบหน้ากัน แต่สุดท้าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือผลจะเป็นอย่างไร เราจะไม่น�า 
ปัญหาเหล่านั้นเข้ามาในตัวเราให้เป็นทุกข์ไปด้วย จนไม่สามารถใช้ชีวิตปกต ิ
และท�างานประสานความแตกต่างและความขัดแย้งต่อไปได้

 ทุกครั้งที่เธอเผชิญความเศร้าใจ ความท้อใจ เธอพยายามบอกตัวเองว่า  
เราแต่ละคนได้ท�าดีที่สุดแล้ว อย่างน้อยเวลาเจอกัน เราให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน  
แม้ว่าถ้าเลือกได้ เธอก็ไม่อยากให้คนเหล่านี้ตาย ไม่อยากให้คนที่เรารู ้จัก 
เสียชีวิตไป หากคนอื่นต้องผ่านเหตุการณ์เช่นนี้ ก็อาจจะอดรู้สึกสะเทือนใจ 
ไม่ได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เขาได้รับอันตรายด้วยหรือไม่ แต่ส�าหรับ 
ปาริชาด เธอไม่โทษตัวเอง มีอย่างน้อย 3 คนที่เธอรู้จัก แล้วภายหลังได้ข่าว 
ว่าตาย เธอก็ไม่ได้โทษตัวเอง เพราะเธอรู้ว่า เราไม่ได้ท�า และเราก็ไปช่วย 
ปองกันอะไรให้เขาไม่ได้เลย แต่ว่าตอนที่เราเจอกัน เราก็ได้ให้ก�าลังใจกัน  
เขาท�าความดีด้วย เขาก็ได้รับรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้าของเขา  

 บางครั้งเธอก็รู้สึกเสียใจที่ท�างานแล้วได้รับค�าตอบท�านองว่า นี่มันเป็น 
ความเห็นทางวิชาการ ไม่รู้เรื่องชาวบ้านจริง  บางทีเธอก็คิดว่า ท�าไมเป็น 
แบบนี้ เขาเข้าใจอะไรเราผิดไป  แล้วเธอก็จะรู้สึก จิตตก  ไปบ้าง แต่ก็ยังคง 
ท�างานต่อไป เพราะเธอถือว่าเป็นทั้งหน้าที่และเป็นข้อท้าทายตัวเองด้วยเช่นกัน 
ที่จะ าค�าสบประมาทท�านองนี้ไปให้ได้ และพยายามมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็น 
เรื่องปกติธรรมดา 

 การใช้ระ ังในกิจกรรมของเธอนั้น อันที่จริงแล้วนอกจากเป็นการ 
เตรียมตัวเตรียมใจผู้เข้าร่วมให้เชื่อมต่อกับ สิ่งที่เคารพสูงสุด  ตามความเชื่อ 
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ของตนแล้ว เสียงระ ังก็มีผลในแง่การเตรียมตัวและปรับจิตปรับใจของ 
เธอเองด้วยเช่นกัน ให้สามารถเรียกฟนคืนสติกลับมาจากเรื่องวุ่นวายใจหรือ 
ความรู้สึกเชิงลบบรรดามีที่เกิดจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการท�างานต่าง   
และสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันตรงหน้า อยู่กับผู้เข้าร่วมสานเสวนา และ 
ท�างานเชื่อมประสานความแตกต่างทางความคิดความเชื่อในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ได้ต่อไป 

 นอกจากนี้ ด้วยพื้นฐานพุทธ บางครั้งเมื่อเสร็จงาน กลับถึงบ้าน หรือ 
ก่อนนอนในแต่ละวัน ปาริชาดก็จะดูแลภาวะภายในตัวเอง ด้วยการสวดมนต์  
โดยการท่องคาถา โอม มณี ปัทเมหุง  ซึ่งเป็นคาถาบูชาพระอวโลกิเตศวร 
กวนอิม เมื่อเธอสวดเสร็จ ก็จะรู ้สึกกลับมามีพลังกายพลังใจอีกครั้ง และ 
อธิษฐานให้งานที่ท�าประสบผลส�าเร็จ 

าลั า นท ล าร บรับ า ร ับ
นานา า ิ
 มีครั้งหนึ่งที่ปาริชาดเคยบ่นท้อใจเหมือนกัน ท�างานกันมาตั้งหลายป ี
แล้ว เขาก็ยังไม่เลิก ่ากันเลย  ก็ได้รับค�าให้ก�าลังใจจากนักศึกษามุสลิมคนหนึ่ง 
ซึ่งปาริชาดเคยไปเยี่ยมบ้านของเขาในพื้นที่ว่า พวกเรายังไม่ท้อเลย แล้ว 
นักสันติวิธีจะท้อท�าไม  นักศึกษาคนนี้ส่งค�าพูดนี้มาพร้อมกับรูปถ่าย ซึ่งเป็น 
รูปที่ปาริชาดประทับใจมาก ในรูปมีคนมุสลิมถีบรถซาเล้ง พาพระที่นั่งอยู่บน 
รถซาเล้งไปบิณฑบาต ค�าพูดและรูปภาพให้ก�าลังใจเหล่านี้คือน�้าหล่อเลี้ยง 
ที่ส�าคัญส�าหรับคนท�างานด้านสันติภาพ ไม ่ว ่าจะเป็นปาริชาดเองหรือ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ผชญิความเสีย่งชวีติทกุวนั ดงันัน้ การให้ก�าลงัใจ 
กันและกันจึงเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งส�าหรับการท�างานด้านนี้ในระยะยาว
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 ปาริชาดบอกว่า หลายครั้งเธอตั้งใจจะไปเยียวยาจิตใจคนในพื้นที่ แต่ 
กลับกลายเป็นว่าคนในพื้นที่เยียวยาจิตใจของเธอ ซึ่งเรื่องนี้ท�าให้เธอมีพลัง และ 
หลายครั้งเมื่อได้ฟังเรื่องราวของคนอื่น  ในพื้นที่และเปรียบเทียบกันแล้ว  
เธอยังโชคดีกว่าคนอื่น  ในพื้นที่อีกมากมาย กระทั่งในห้วงหลายเดือนที ่
ผ่านมานี้ที่เธอเองไม่สบายอย่างหนักหน่วงมาก เมื่ออาการดีขึ้นเพียงพอที่จะ 
ไปจัดงานสานเสวนาที่หาดใหญ่ มีคนสี่คนจากในพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมงานนี้  
เพราะปาริชาดเป็นคนจัดงานนี้และตั้งใจจะมาพบเธอ ท�าให้เธอถึงกับน�้าตาคลอ

 ในแวดวงนานาชาตินั้น หมุดหมายหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ 
สานเสวนาและปาริชาดท�างานเป็นเลขานุการของ nter religious ouncil  
or Peace hailan  ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ eligions or Peace  
nternational  โดยรองเลขาธิการที่ชื่อ Rev. yoichi Sugino จัดงาน 

ประชุม dialogue ระดับนานาชาติขึ้นที่เมือง ogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย  
และเชิญตัวแทนแต่ละประเทศเข้าร่วมงานนี้ประเทศละหนึ่งคน Sugino  
เชิญปาริชาดเข้าร่วมในงานนี้ด้วย ปาริชาดถามว่าท�าไมต้องเชิญเธออีกคน  
ในเมื่อประเทศไทยมีพระเข้าร่วมแล้ว ก็ได้รับค�าตอบว่า ฉันอยากให้เธอได ้
พูดถึงเรื่องสานเสวนาที่เธอท�าในประเทศไทย เพราะตัวอย่างของเธอคือ  
ตัวอย่างเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ท�าเป็นกระบวนการ  

 ต่อมา Sugino ก็แสดงความจริงใจในค�าพูดของเขา โดยเชิญสมาชิก 
วุฒิสภาของญี่ปุน และชาวพุทธกลุ่ม Rissho osei-kai ของญี่ปุนเดินทางมา 
ประเทศไทย และขอให ้ปาริชาดจัดสานเสวนาให ้คนเหล ่านี้ ได ้สัมผัส 
ประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง พร้อมกับท�าบันทึกวิดีโอไว้ด้วยเพื่อน�าไปเผยแพร่ 
ต ่อ เพียงแค ่ช ่วงเริ่มแรกและการจัดลักษณะโต ะเก ้าอี้ก็สร ้ างความ 
แปลกใจแล้ว บรรดาผูเ้ข้าร่วมชาวญีป่นุเหล่านีไ้ม่เคยเหน็กระบวนการทีผู่เ้ข้าร่วม 
มานั่งล้อมวงกัน แล้วให้แต่ละคนได้มีโอกาสพูดค่อนข้างมาก (ผู้เขียนเข้าใจ 
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เอาเองว่า ภาพปกติในญี่ปุนคือ ความเป็นทางการ การจัดโตะประชุมแบบ 
สัมมนา มีวิทยากรอยู ่ข ้างหน้าหรือบนเวที แล้วมีผู ้ฟ ังจ�านวนมากหันไป 
ทางเดียวกันคือด้านหน้าห้องที่วิทยากรยืนอยู่) จากนั้นปาริชาดเริ่มด้วย 
ให้แต่ละคนแนะน�าตัวเอง แต่แทนที่จะให้บอกว่า ฉันชื่อนี้...  เพียงเท่านั้น  
เธอชวนให้แต่ละคนบอกบริบทของตัวเองด้วยว่า ถ้าฉันไม่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้  
ฉันจะท�าอะไรอยู่ที่ไหน  เขาก็บอกเป็นวิธีที่น่าสนใจนะ และอยู่จนจบช่วงแรก 

 หรือแม้แต่เมื่อเธอท�างานสานเสวนาผ่านมากว่าสิบปีแล้ว ก็ยังได้รับ 
ความสนใจอยู ่อย่างต่อเนื่องจากแวดวงนานาชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  
2557 ที่ผ่านมา มีการก่อตั้งกลุ่ม nter eligious omen or Peace  
hailan  และจะมีประธานขององค์กรนี้ คือ Reverend osho Niwano  

(ซึ่งเป็นหลานสาวของ Reverend Nikkyo Peace ขึ้นในประเทศไทย  
สนับสนุนโดย Niwano Peace Foundation ซึ่งเป ็นคนตั้ง orl   

on erence o  eligions or Peace Japan ขึ้นตั้งแต่ปี 1970)  
เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเป็นสักขีพยานในการตั้งกลุ ่มผู ้หญิงนี้ ปาริชาด 
ได้รับค�าเชิญให้จัดสานเสวนาให้ดูในตอนบ่ายของวันงาน เธอจึงใช้โอกาสนี ้
จัดสานเสวนาระหว่างพุทธกับมุสลิม เพื่อแสดงให้ประธานใหญ่ขององค์กร 
ที่ให้ทุนจากญี่ปุนได้เห็นการสานเสวนาของจริงระหว่างคนในพื้นที่ที่มาจาก 
ต่างศาสนากัน

 นอกจากนี้ ปาริชาดยังได้น�าประสบการณ์สานเสวนาของประเทศไทย 
ไปแบ่งปันที่การอบรมนานาชาติเรื่องสันติวิธีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย  
เธอใช้วิธีการตามแบบฉบับของเธอ ซึ่งแตกต่างจากวิทยากรคนอื่น  ที่เป็นการ 
บรรยายหรืออาจให้มีการแบ่งกลุ่มบ้าง ปาริชาดเริ่มชั่วโมงการน�าอบรมของเธอ 
ด้วยเสียงระ ัง (เธอใช้ระ ังในการสอนเป็นประจ�าทุก  ที่ จนได้รับฉายา 
จากนักศึกษาว่า อาจารย์ระ ัง ) จากนั้นก็เริ่มด�าเนินการสานเสวนาตาม 
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กระบวนการที่เธอท�าในประเทศไทย ซึ่งเธอย่นย่อมาในครั้งนี้เพื่อให้เหมาะสม 
กับเวลา แต่ครั้งนี้ ผู ้เข้าร่วมเป็นผู้คนที่มาจากนานาประเทศ เธอได้รับการ 
ตอบรับที่ดีมาก ผู้เข้าร่วมบอกว่า ฉันไม่เคยได้รับอะไรที่ไปแตะในหัวใจฉัน 
มาก่อนเลย  ถ้าเทียบกันแล้ว เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่คนไทยที่เข้าร่วมการ 
สานเสวนาของปาริชาดประสบเป็นประจ�าที่เมืองไทย

บทสร
 ปาริชาด สุวรรณบุบผา ถือเป็นบุคคลส�าคัญคนหนึ่งในแวดวงสันติวิธี 
ของไทย สานเสวนาของเธอได้ผ ่านการทดสอบ พิสูจน์  ท ้าทาย จาก 
สถานการณ์จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มามากมายตลอดสิบปีที่ผ่านมา  
การได้ศึกษาพัฒนาการของเธอจากคนที่ไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาโดยตรงด้าน 
สันติศึกษา แต่ค่อย  เรียนรู้จากพื้นฐานพุทธ ใช้การดูแลโลกภายในตัวเองด้วย 
ฐานคติแบบพุทธ แต่สามารถท�างานความขัดแย้งที่รุนแรงในโลกภายนอก  
กับคนต่างศาสนาทั้งคริสต์และอิสลาม และศาสนาอื่น  โดยไม่ติดยึดกับความ 
เป็นพุทธของตัวเองหรือยัดเยียดความเป็นพุทธใส่คนอื่น ผนวกกับการเรียนรู้ 
ตลอดเวลาของเธอ โดยเฉพาะเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ท�าให้เธอสามารถ 
ท�างานด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน  

 แน่นอนว่าสานเสวนาของเธอมีข้อจ�ากัดอยู่ไม่น้อย ในแง่ที่ไม่สามารถ 
ตอบโจทย์ใหญ่  ระดับนโยบายชาติได้ในเวลาอันเร็วพลัน ไม่ได้เน้นการชี้น�า  
มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เฉียบคมหรือให้แง่มุมใหม่  แต่งานของเธอก ็
สามารถเสริมจุดอ่อนในงานตามแนวทางแบบอื่น  ได้ดียิ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่ 
เกีย่วกบัการเปิดพืน้ทีป่ลอดภยั (  safety one) ในความรูส้กึของผูค้น โดยเฉพาะ 
ผู้ที่ด้อยอ�านาจกว่า ได้สามารถพูดถึงเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด การให้คุณค่า 
และความต้องการชนิดต่าง  ที่ไม่ได้เป็นกระแสหลักอยู่ในปัจจุบัน ได้มีที่ยืน  
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และนั่นคือสิ่งส�าคัญยิ่งของการท�างานด้านความขัดแย้ง ที่แทบทุกครั้งจะต้อง 
มีขั้วใดขั้วหนึ่งของความขัดแย้งถูกกดให้อยู่ต�่ากว่าอีกขั้วหนึ่ง หรือไม่ก็เป็นไป 
ในทางกลับกันคือ ายที่มีอ�านาจต�่ากว่า ใช้ทรัพยากรบางชนิดของตนมาต่อสู ้
ท�าให้ ายที่เคยเหนือกว่าถูกกดลงไปอยู่ต�่ากว่าได้เช่นกัน  สภาวะและพลวัตการ 
ต่อสู้ของความขัดแย้งเช่นนี้ ไม่สามารถน�าไปสู่ทางออกได้ในที่สุด สานเสวนา 
ของปารชิาดท�างานก้าวข้ามความเหนอืกว่าหรอืความต�า่กว่าของ ายใด ายหนึง่  
วฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่ แต่เปิดพืน้ทีใ่ห้กบัทกุ ายได้มทีีย่นือย่างเท่าเทยีมกนั  
และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในทางที่ดี มีความไว้วางใจกันมากเพียงพอที่จะ 
อยู่ร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต

 การได้ศึกษาประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ความรู้สึกต่าง  และ 
ความเป็นไปส่วนหนึง่ของโลกภายในของเธอ ตลอดจนการได้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ 
ผูกสมัครรักใคร่เชื่อมโยงกันระหว่างเธอกับผู้คนในพื้นที่ที่ให้ก�าลังใจกันและกัน  
จนกระทัง่สภาวะปัจจบุนัทีเ่ธอเผชญิภาวะปวยหนกัและได้รบัก�าลงัใจย้อนกลบัมา 
อย่างมากมายจากคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงนับเป็นสิ่งส�าคัญและ 
มีคุณค่าอยู่ในตัวอยู่แล้ว ชนิดที่ผู ้เขียนจะไม่ขอมีบทสรุปในทางวิชาการหรือ 
ในทางทฤษฎีใด  เพื่อไม่ให้คุณค่าและประสบการณ์อันรุ ่มรวยของเธอถูก 
ลดทอนเหลือเพียงนามธรรมแห้ง  ส�าหรับใช้ในกรณีอื่น  ดังที่เป็นเปาหมาย 
ส�าคัญของแวดวงวิชาการปกติที่เน้นการสามัญการ (generali ation) กรณี 
จ�านวนหนึ่ง เพื่อให้มีความเป็นสากล และน�าไปใช้ได้กับกรณีอื่น  ทั่วไปหมด  

 ส�าหรับผู้เขียนแล้ว การศึกษาประวัติและประสบการณ์ของบุคคลนั้น  
ก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสบการณ์และเห็นตัวอย่างที่แตกต่าง 
หลากหลายให้แก่ผู ้ศึกษา ได้มีมากเพียงพอที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อ 
ผู้ศึกษาไปประสบกับสถานการณ์จริงของตนเอง  ดังนั้น ผู้เขียนจึงจะแหวกจารีต 
ทางวิชาการปกติ โดยของดเว้นการสรุปข้อคิดหรือสิ่งที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ได้  
ด้วยถือว่าเป็นบทบาทของแต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบตนเองต่อไป
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