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Conventional method like academic and rational discussion seminar is not 

enough to move protracted violent conflict toward transformation, because 

this kind of conflict is so much tied with intense emotions, feelings, and 

voices that people keep deeply inside.  If there is no space to express and 

way to work deeply with all these, it would be very difficult for conflict to 

move forward transformation.  As supplementary to the conventional 

methods, we need new tools that can work deeply inside people. After each 

conflict party begins to connect to and trust each other bit by bit, the 

academic discussion panel can find its full potentials. Arnold Mindell created 

a method of conflict facilitation called “ Process Work Psychology”  and 

“ Deep Democracy”  for working directly with heated and intense emotion 

and feelings. This field note is a story about the author’s practical experience 

in applying these new methods, in one dialogue workshop in Pattani, to work 

with the distrust and conflict between Buddhists and Muslims in Deep South 

Provinces of Thailand.  
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     บทคัดยอ 

คําสําคัญ: 

จิตวิทยางานกระบวนการ 

ประชาธิปไตยเชิงลึก 

ปตตาน ี

ชายแดนใต 

การจัดกระบวนการ 

 

วิธีการเดิมท่ีใชกันอยู อยางการจัดสัมมนา ถกเถียงอภิปรายดวยหลักเหตุผลทางวิชาการ

นั้น ไมเพียงพอตอการขับเคล่ือนความขัดแยงรุนแรงท่ียืดเยื้อเร้ือรังใหคล่ีคลายลง เพราะ

ความขัดแยงประเภทนี้ เกี่ยวของอยางมากกับอารมณความรูสึกอันเขมขน และเสียงลึกๆ

ขางในใจคน ท่ีหากไมไดแสดงกันออกมาใหชัดๆ และหาทางทํางานเชิงลึกกับส่ิงเหลานี้แลว 

ก็ยากท่ีความขัดแยงจะคืบเคล่ือนไปขางหนาได งานช้ินนี้เสนอวา เราจําเปนตองมี

เคร่ืองมือใหมๆท่ีสามารถทํางานกับสภาวะลึกๆ ของกลุมผูคนไดมาเสริมสมทบกับวิธีการ

เดิมท่ีมีอยู เม่ือผูคนจากแตละฝายของความขัดแยง เร่ิมท่ีจะเช่ือมโยงและไววางใจกันและ

กันไดมากข้ึนแลว วิธีการสัมมนาดวยหลักเหตุผลเชิงวิชาการท่ีใชกันอยูจึงจะเกิดมรรคผล

มากยิ่งข้ึนตอไป Arnold Mindell ไดออกแบบวิธีการจัดกระบวนการความขัดแยง 

(conflict facilitation) ชุดหนึ่งท่ีเรียกวา “จิตวิทยางานกระบวนการ” (process work 

psychology) และ “ประชาธิปไตยเชิงลึก” (deep democracy) เพ่ือทํางานโดยตรงกับ

อารมณเขมขนรอนแรงของผูคนท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงยืดเยื้อ บทบันทึกภาคสนามช้ิน

นี้ เปนการบอกเลาประสบการณของผูเขียน ท่ีไดมีโอกาสทดลองใชเคร่ืองมือใหมนี้จริงกับ

กรณีความไมไววางใจกันระหวางคนพุทธกับคนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยใน

สานเสวนาคร้ังหนึ่งท่ีจังหวัดปตตานี 

 

เกร่ินนํา 

 ในการคลี่คลายความขัดแยงยืดเย้ือและมีความรุนแรงเกิดข้ึนยาวนานน้ัน วิธีการจัดสัมมนาหรือ

ประชุมเปนทางการ มีกําหนดการ ลําดับวาระชัดเจนตายตัว เปนเสนตรง (static & linear) พยายามควบคุม

สถานการณใหอยูในความสงบ สุภาพ สนทนาอภิปรายกันดวยหลักคิดและหลักเหตุผล ยอมไมเพียงพอ 

จําเปนตองมีการจัดกระบวนการพูดคุยแบบไมเปนทางการ มีพื้นที่ที่อนุญาตใหผูคนไดแสดงอารมณความรูสึก

จริง ๆ ไดพูดเสียงจริง ๆ ที่ดูจะไมสุภาพ ไมโสภา มีการข้ึนเสียง มีความวุนวายปนปวน มีพลวัตกลับไปกลับมา

ไมเปนไปตามแผนที่วางไว (dynamic & non-linear) มีทั้งความเบื่อหนาย เซ็ง กดดัน ตึงเครียด เศราโศก 

เจ็บปวด ฯลฯ ออกมาใหปรากฏไดดวย เพราะสิ่งเหลาน้ี คือ สวนหน่ึงของความเปนมนุษยที่ถาเราจะมีมติร

ไมตรีตอกัน เรายอมไมอาจละเลยที่จะรับรูมิติเหลาน้ีไดเลย   

 เมื่อสิ่งเหลาน้ีไดปรากฏ และดวยการดูแลอยางใสใจและละเอียดออนของกระบวนกร (facilitator) 

หรือวิทยากรกระบวนกร ใหแตละฝายไดสามารถสื่อสารความรูสึก ความนึกคิด และเสียงจริง ๆ ของตน ใหอีก

ฝายไดยิน ไดรับรู ไดเขาใจ และยอมรับดวยความเคารพแลว สถานการณตีบตันจึงจะดูมีความหวังวาจะเคลื่อน

ไปขางหนาได ซึ่งบางครั้งก็เปนเพียงความกาวหนาเล็ก ๆ  นอย ๆ แตบางครั้งก็เปนการกาวกระโดดของ

สถานการณเลยทีเดียว    
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ณ ชายแดนใต 

 ปลายเดือนธันวาคม 2558 ผมมีโอกาสไดนํากระบวนการพูดคุย (facilitate) ในชวงครึ่งแรกของงาน 

"สานเสวนาพุทธ-มุสลิม" ที่จัดโดย ผศ.ดร.ปาริชาติ สุวรรณบุบผา อดีตผูอํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาศาสนสัมพันธเพื่อสันติภาพ (ผูลวงลับ)   ดวยการสนับสนุนของ ผศ.

ดร.ปาริชาด, ดร.ดวงหทยั บูรณะเจริญกิจ และคณะ ผมทําหนาที่ จัดกระบวนการ (facilitation) ใหผูเขารวม

คนพุทธและมุสลมิในจังหวัดชายแดนใต ประมาณ 40-50 คน ซึ่งมีทั้งพระ ภิกษุณี นักธุรกิจทั้งพุทธและมุสลิม 

ครู อิหมาม อุซตาซ บาบอ อาจารยมหาวิทยาลัยทั้งพุทธและมุสลิม ฯลฯ  

 ผมใชวิธีการจัดกระบวนการที่เรียกวา “จิตวิทยางานกระบวนการ” (process work psychology) 

และ “ประชาธิปไตยเชิงลึก” (deep democracy) ซึ่งเปนวิธีการที่ Arnold Mindell (1995, 2002) ออกแบบ

มาเพื่อทํางานกับความรูสึกที่เขมขนรอนแรงระหวางคูขัดแยงที่มีระดับความขัดแยงสูงมาก ตัวอยางเชน กรณี

การเหยียดผิวในอเมริกา (Mindell, 2002, pp. 127-130) กรณีความขัดแยงในไอรแลนดเหนือ (Mindell, 

2002, pp. 25-27) กรณีความขัดแยงระหวางคนอิสราเอลกับคนปาเลสไตน (Reiss, 2004) กรณีความสัมพันธ

ระหวางคนเช้ือสายโครแอต (Croats) ชาวเซิรบ และคนมุสลิม ในประเทศโครเอเชียและบอสเนีย หลังสงคราม

โคร เอ เ ชีย  ป  1991-1995 ( Arye & Audergon, 2005; Audergon, 2005)  กร ณีการ เ ยียวยาฟ น คื น

ความสัมพันธในรวันดา (Audergon & Audergon, 2017) เปนตน แนวทางของกระบวนการน้ียึดหลักวา “ให

ความสําคัญกับเสียงทุกเสียงไดปรากฏ แมวาเสียงน้ันจะไมนาฟงขนาดไหนก็ตาม เพราะในเสียงน้ัน ๆ ยอม

มีแกนสารสาระสําคัญบางอยางท่ีตองการบอกแกสถานการณหน่ึงๆ เสมอ ” ผมมีเวลาเพียงหน่ึงวันเทาน้ัน 

ซึ่งเปนความทาทายมาก  ในชวงแรกน้ัน  ผูเขารวมลังเล รีรอดูทาที วาวิธีการใหมน้ีจะมีข้ันตอนกระบวนการ

ในทางปฏิบัติอยางไร? จะใหผลแตกตางไปจากวิธีการที่คนอื่น ๆ นําลงไปใชทํางานในชายแดนใตกวาสิบปที่

ผานมาอยางไร?  

 อาจารยปาริชาดและผมใชเวลาตลอดทั้งเชา เพื่อปูพื้นฐานและสรางความรูสึกปลอดภัยใหมาก

เพียงพอที่แตละฝายจะกลาทดลองใชวิธีการใหมน้ีในการสนทนาพูดคุยกัน  ผมอธิบายถึงวิธีการ “สวมบท” 

(role) ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของวิธีการน้ี ที่อนุญาตใหใครก็ไดสามารถทดลองสวมบทและพูดจากเสียงของคน

ที่เราอยูในบทน้ันได ไมจําเปนตองพูดเฉพาะเสียงของตนเองเทาน้ัน  วันน้ัน มีพระบางรูปทดลองพูดจากเสียง

ของภิกษุณี  คนมุสลิมทดลองพูดจากบทของทหาร  คนพุทธคนลองพูดจากบทของคนมุสลิม เปนตน   

 วิธีการ “สวมบท” น้ีสําคัญ เพราะทําใหแตละฝายไมยึดติดอยูกับเสียงใดเสียงหน่ึงที่ “แคอาปากก็รู

แลววาจะพูดอะไร” เสมอไป และเปนวิธีการที่ทําใหอัตลักษณ ภาพประทับที่ตายตัว สามารถลื่นไหลไดมากข้ึน 

จนอาจมีความจริงบางอยางที่ไมเคยมีใครไดยิน ไดรับรู ไดเขาใจ ปรากฏข้ึน และทําใหสามารถแปรเปลี่ยน

สถานการณตีบตันสูความหวังและทางออกใหมได  

ไตสูจุดรอนแรง 
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 กระทั่งตกบาย ก็มาถึงกิจกรรมที่เปนหัวใจของวันน้ันที่ผมเตรียมเอาไว คือ การทํากระบวนการกลุม 

(group process)  ผมเริ่มทํากระบวนการกลุม โดยเสี่ยงทาทายทั้งคนพุทธและมุสลิมอยางเปดเผย โดยใหขีด

เสนแบงครึ่งหอง ขางหน่ึงพุทธ ขางหน่ึงมุสลิมเลย  ทุกคนในหองตางแปลกใจผสมตกใจ เพราะเปนวิธีการที่

ตรงขามกับคนทํางานสายสันติวิธีและคลี่คลายความขัดแยงทั้งหลาย ที่พยายามไมใหเกิดการแบงข้ัวแยกขาง 

ใหทุกคนรอมชอมประนีประนอมกัน   

 ผมอธิบายตอวา แมมีการตีเสนแบงขางชัดเจน แตเน่ืองจากเราแตละคนจะสามารถพูดโดยการสวมบท 

(role) ได  ดังน้ัน ถาคนพุทธอยากทดลองมาพูดในฐานะมุสลิม ก็เดินมาฝงมุสลิม และถาคนมุสลิมอยากทดลอง

พูดจากเสียงของคนพุทธ ก็เดินมาที่ฝงคนพุทธไดเชนกัน  พอเริ่มตนกระบวนการ ก็มีคนพุทธมาพูดในฝงคน

มุสลิมจริง ๆ  และในทางกลับกัน ก็มีคนมุสลิมมาพูดในฝงคนพุทธดวยเชนกัน  

 ชวงแรก ทั้งสองฝายพูดกันในแงมุมที่ดีงามของคนในพื้นที่วา “อิสลามเปนศาสนาแหงสันติภาพ” “คน

พุทธยึดหลักเมตตาและกรุณาเปนสําคัญ” “แตไหนแตไรมาก คนพุทธและคนมุสลิมเราเคยอยูกันมาดวยดี และ

ตอนน้ีก็ยังเปนอยางน้ัน” พรอมทั้งใหตัวอยางจริงจากพื้นที่หลากหลายตัวอยาง    

 ผมในฐานะกระบวนกร (facilitator) กลาวไปวา “ที่ทั้งสองฝายพูดกันน้ันเปนเรือ่งจรงิ  และปจจุบัน ก็

ยังมีการปฏิสัมพันธฉันมิตรเชนน้ันอยูจริง ตอนน้ี ผมอยากเชิญชวนใหแตละทาน ไดทดลองพูดแสดงความจริง

ในมิติอื่น ๆ ใหเพิ่มมากข้ึนกวามิติดานมิตรภาพที่ไดพูดกันมาแลว เพื่อใหความจริงครบดานมากข้ึน” 

 สักพักตอมา ประเด็นเริ่มเขมขนข้ึน คนพุทธที่ทดลองสวมบทคนมุสลิม ก็กลับมายืนฝงพุทธ และคน

มุสลิมที่เดิมสวมบทยืนอยูฝงคนพุทธ ก็กลับมายืนอยูในฝงมุสลิมเชนกัน ทั้งสองฝายเริ่มพูดจุดยืนและเสียงลกึๆ 

ของตัวเอง   

 

 หญิงผูนําชาวพุทธคนหน่ึงออกมาเลาประสบการณดวยนํ้าเสียงตึงเครียด วา “อยูในหมูบานชาวพุทธที่

เหมือนเปนไขแดง รายรอบดวยหมูบานชาวมุสลิม แตที่หมูบานพุทธของตน หัวหนาครอบครัวถูกฆาโดยกลุม

กอการฯ ไปแลวถึง 16 คน แตไมเห็นมีเพื่อนมุสลิมที่อยูรอบหมูบานออกมาชวยเหลือเลยสักนิด...ไหนบอกวา 

อิสลามเปนศาสนาสันติภาพ?” 

 ถึงตอนน้ี บรรยากาศในหองประชุมรอนแรงอื้ออึงข้ึนมาทันที 

จุดพลิกผัน คลี่คลาย 

 หญิงชาวมุสลิมคนหน่ึงเดินออกมาควาไมโครโฟน ด่ังวาจะเตรียมตอบโต แตเธอน่ิงไปสักพักหน่ึง ดู

เหมือนพยายามจะพูดอะไรออกมา แตพูดไมออก รางกายเริ่มสั่น สักพักเธอรองไหออกมา ยังคงไมสามารถพูด

อะไรได 
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 จังหวะน้ีหญิงชาวพุทธที่เพิ่งพูดจบไปเมือ่ครู จึงเดินกาวจากพื้นที่ที่สมมติใหเปนพื้นที่เสียงคนพุทธ แลว

เดินขามเสนแบงที่เราขีดไวกลางหองประชุม มาสูพื้นที่มุสลิมที่หญิงมุสลิมคนน้ันกําลังยืนอยู  หญิงชาวพุทธ

กอดหญิงชาวมุสลิมที่กําลังรองไหอยู พรอมกับพูดใสไมโครโฟนวา “ใหกําลังใจกอนเลย...ยังไมตองพูดอะไร” 

จากน้ัน เธอก็เดินขามเสนแบงกลางหองประชุม กลับไปที่ตําแหนงพื้นที่เสียงคนพุทธเหมือนเดิม ยืนรอใหหญิง

มุสลิมคนน้ันพูด 

 หญิงมุสลิมคอยๆ สงบลง และเริ่มพูดออกมาวา “ไมใชวาเราไมอยากชวยนะ แตชวยไมได เพราะเคย

ไปชวยบอกชาวพุทธที่กําลังจะถูกฆา ใหหลบหนีไปในชวงเวลาน้ัน ๆ  แลว พอเชาวันตอมา ที่หนาบานของเรา มี

ขาวสาร 1 ถุง ไขตม 1ใบ”  

 คนทํางานในชายแดนใตจะรูวา น่ีเปนสัญลักษณที่สงมาจากกลุมกอการฯเพื่อขมขูวา “ใหกินซะ น่ีเปน

อาหารมื้อสุดทายของชีวิต”  

 หลังจากน้ัน เธอบอกวาเธอเลยไมกลาไปชวยอีกเลย ทั้ง ๆ ที่รูวาจะมีการลงมือสังหารคนพุทธเมื่อไหร 

แตเธอทําไดแคเพียงแอบดูอยูในบานตัวเอง  

 บรรยากาศเหมือนจะหยุดไปช่ัวครู เมื่อผูคนไดรับรูวา ไมเฉพาะคนพุทธที่ถูกทําราย แตคนมุสลิมเองก็

ตกอยูในอันตรายถึงชีวิตเชนกัน  และไมเฉพาะกับตัวเธอเอง แตอาจรวมครอบครัวและลูกๆ ของเธออีกดวย  

กลุมชาวพุทธเอง แมอาจยังไมพอใจคนมุสลิมในอีกหลายกรณี แตคําพูดของหญิงมุสลิมคนน้ัน ก็ทําใหคนพุทธ

ไดรับรูถึงไมตรีของคนมุสลิมวามีมากขนาดไหน   

 บรรยากาศที่ตึงเครียดแตเดิม สลายไปช่ัวขณะหน่ึง   

 อันที่จริง เฉพาะการกอดของหญิงชาวพุทธที่กอดหญิงมุสลมิตอนรองไห โดยที่ยังไมรูวาเธอจะพูดอะไร 

ก็เปนการแสดงความมีนํ้าใจกวางขวางและหัวใจกรุณาของคนพุทธใหกับเพื่อนมนุษยทามกลางความลําบาก

แสนเข็ญน้ีแลวเชนกัน  ดูเหมือนคนทั้งสองศาสนา (อยางนอยก็สําหรับคนที่รวมอยูในหองประชุมแหงน้ัน) จะ

กลับมาเช่ือมโยงหัวใจกันไดอีกครั้ง  อยางนอยก็ช่ัวครูช่ัวยาม  

สรุป  

บันทึกภาคสนามช้ินน้ี นําเสนอวิธีการจัดกระบวนการความขัดแยง (conflict facilitation) ชุดหน่ึงที่

เรียกวา “จิตวิทยางานกระบวนการ” (process work psychology) และ “ประชาธิปไตยเชิงลึก” (deep 

democracy) ในฐานะที่เปนเครื่องมือและแนวทางอีกชนิดหน่ึง ที่ทํางานโดยตรงกับอารมณเขมขนรอนแรง

ของผูคนที่เกี่ยวของกับความขัดแยงยืดเย้ือ อยางในกรณีจังหวัดชายแดนใตของไทย 

สถานการณในจังหวัดชายแดนใตของไทยปจจุบัน ดําเนินมาถึงจุดที่คนพุทธรูสึกนอยเน้ือตํ่าใจแลววา

ไมไดรับความใสใจจากรัฐและผูคนมากเทาคนมุสลิม ในขณะที่ผลการทํางานของคณะพูดคุยสันติสุขก็ดูจะเริ่ม
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ถูกลดทอนความสําคัญลง อกีทั้งความไมไววางใจกันระหวางคนพุทธกับคนมุสลิมก็มีแนวโนมขยายไปสูสวนอื่น 

ๆ ของประเทศ ดังกรณีการตอตานมัสยิดในภาคเหนือและภาคอีสาน กรณีตอตานอุตสาหกรรมฮาลาล และ

กรณีครัวฮาลาล โรงพยาบาลยะลา  ดังน้ัน เครื่องมือและแนวทางใหม ๆ  ในการทําใหความรูสึกลึก ๆ  ของทั้ง

คนพุทธและคนมุสลิมทั้งในชายแดนใตและสวนอื่น ๆ ของประเทศไทย ไดแสดงออกและไดรับการไดยินอยาง

จริงจังจากแตละฝาย เพื่อแปลงเปลี่ยนไปสูการฟนฟูความสัมพันธและความไววางใจในกันและกัน จึงย่ิงสําคัญ

มากข้ึนเรื่อย  ๆ  และจําเปนตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและบอย ๆ ดังกรณีการใชแนวทางจิตวิทยางาน

กระบวนการและประชาธิปไตยเชิงลึกทํางานฟนฟูเยียวยาความสัมพันธระหวางคนเช้ือสายโครแอต (Croats) 

ชาวเซิรบ และคนมุสลิม ในประเทศโครเอเชียและบอสเนีย หลังสงครามโครเอเชีย (ป 1991-1995) ซึ่ง Arye 

and Audergon (2005) และ Audergon (2005) ดําเนินการอยางตอเน่ือง 12 ป ต้ังแตป 1996-2001 และ 

2006-2012 

 สําหรับการสานเสวนาครั้งน้ัน แนนอนวา จุดที่หญิงชาวพุทธและหญิงชาวมุสลมิเริม่สมัผสัหวัใจกันของ

และกันไดจากการพูดจากอารมณความรูสึกและความเปราะบางของตัวเองที่ปกปดซอนอยูภายในสวนลึกของ

จิตใจ ดังกลาวขางตน ไมใชจุดสิ้นสุดแบบโรแมนติก happy ending ของงาน เพราะเรื่องราวใหญ ๆ  ยาก ๆ 

และสลับซับซอนอยางความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน มีเรื่องราว เหตุการณ และสถานการณยิบยอย

มากมาย ที่ไมอาจคลี่คลายใหจบไปไดดวยการรับรูไมตรีระหวางคนมุสลิมกับคนพุทธเพียงครั้งเดียว   

สักครูตอมา ประเด็นความรุนแรงและความไมพอใจอื่น ๆ  ปะทุข้ึนมาอีกครั้ง มีการพูดถึงเหตุการณ

สังหารและความรุนแรงกรณีอื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเพิ่งเกิดในขณะน้ัน และกินเวลาไปอีกระยะหน่ึง  

สถานการณเชนน้ีเกิดข้ึนจนเปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับกระบวนวิธีแบบจิตวิทยางานกระบวนการและ

ประชาธิปไตยเชิงลึก ที่ใหความสําคัญกับเสียงทุกเสียงไดมีพื้นที่ปรากฏ และไมจําเปนตองหยุดกระบวนการอยู

เฉพาะที่นาทีที่ทุกคนรูสึกดี ๆ  ตอกันในประเด็นใดประเด็นหน่ึงอยางกรณีผูนําชาวพุทธกับหญิงมุสลิมที่พูดถึง

ขางตน    

สิ่งสําคัญสําหรับกระบวนกรสายน้ี คือ “ติดตามกระบวนการไป” (follow the process)  เมื่อมี

ประเด็นอะไรข้ึนมา ก็เฝาติดตามทํางานกับประเด็นน้ัน ๆ  ตอไป เพราะหลักสาํคัญ คือ ความขัดแยงจะคลี่คลาย

คืบเคลื่อนไปขางหนาได ก็ตอเมื่อความรูสึกและเสียงลึก ๆ ของผูเกี่ยวของไดมีที่ทางไดถูกแสดงออกมาและ

แปรเปลี่ยน (transform)   เมื่อหมดเวลาของวันน้ัน ผมในฐานะกระบวนกร ไดช้ีใหเห็นวา จากกระบวนการ

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดบาย โจทยสําคัญสําหรับพี่นองพุทธและมุสลิมที่อยูรวมกันที่น่ี คือ “เราจะฟนฟูความ

ไววางใจและดูแลรักษาความสัมพันธระหวางกันในหมูคนพุทธและมุสลิมอยางไร ภายใตโจทยที่ทาทายมาก วา

มีความรุนแรงเกิดข้ึนกับทั้งสองฝายอยูเสมอเชนน้ี?" 

 โดยภาพรวมแลว แมผูคนจะรูสึกงุนงงระคนแปลกใจกับวิธีการน้ี แตก็เห็นวานาสนใจ เพราะหากเราไม

สามารถมีพื้นที่ใหอารมณ ความรูสึก และเสียงขุนของหมองใจไดปรากฏข้ึนมาจริง ๆ ดังที่หญิงชาวพุทธได

เริ่มตนพูดข้ึนมากอน เราก็คงไมสามารถรับรูไดวาอันที่จริง คนมุสลิมก็หวงใยคนพุทธขนาดไหนและตกอยูใน
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สถานการณลําบากไมแพกันอยางไร   และน่ีคือ จุดเริ่มตนหน่ึงของการคอย ๆ ถักทอสานสัมพันธ สมานไมตรี 

ทามกลางรอยราวและความไมไววางใจที่ยังคงมีอยูอยางแนนอน แมแตในหองประชุมวันน้ัน   

 ถาเราสามารถจัดใหมีกระบวนการประชุมพูดคุยดวยแนวทางเชนน้ีไดบอยครั้งและอยางตอเน่ือง 

สถานการณก็นาจะดูมีความหวังวาจะเคลื่อนไปขางหนาไดมากข้ึนดังที่พระอาจารยรูปหน่ึงกลาวไวตอนจบวัน

วา “บอกไดเลยวายังไมไวใจที่จะพูดอะไรลึก ๆ อาจารย (หมายถึงผูเขียน) ตองลงมาทําแบบน้ีบอย ๆ  จะได

ไวใจมากข้ึน และพูดเรื่องลึก ๆ ไดมากข้ึน”   

 เพียงแคคํากลาวที่วา “ยังไมไวใจ” ก็สะทอนมากพอแลววา วิธีการจัดกระบวนการในครั้งน้ันสราง

ความรูสึกปลอดภัยและความไววางใจระหวางพระอาจารยรูปน้ันกับกระบวนกรและผูจัดงานมากเพียงพอที่จะ

พูดเสียงลึก ๆ ออกมาได แมเสียงน้ันอาจเปนเสียงที่ไมเปนไปตามที่หลายคนคาดหวังก็ตาม   คําพูดดังกลาวน้ี

จึงเปนทั้งการสะทอนกลับชวนใหหวนคิดทบทวน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน และเปนทั้งคํารองขอจาก

คนพื้นที่ และถือเปนสัญญาณที่ดีสําหรับการขับเคลื่อนคลี่คลายความขัดแยงไปสูสันติภาพในอนาคต โดยมี

แนวทางจิตวิทยางานกระบวนการและประชาธิปไตยเชิงลึกน้ีเปนอีกแนวทางหน่ึงที่รวมสมทบ ทํางานคูขนาน

ไปกับวิธีการอื่น ๆ ที่เปนทางการ ใชหลักเหตุผล มีลําดับวาระชัดเจนตอไป  
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