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ค�าน�าผู้จัดพิมพ์

ความพยายามในการสร้างสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรง
นั้น จ�าเป็นต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคู่ขัดแย้งและ
กลุ่มผู้สนับสนุน บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและ
เช่ือมประสาน มวลชนของแต่ละฝ่าย ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ และ
สือ่มวลชน โดยท้ังหมดนีต่้างกม็มุีมมอง ความคดิความเชือ่ ความรูส้กึ
และความต้องการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งนั้นๆ แตกต่างไปตาม 
ภมูหิลงัและประสบการณ์ของแต่ละกลุม่ ซึง่อาจส่งผลให้ความพยายาม
ในการสร้างสันติภาพดังกล่าวต้องเผชิญกับความยากล�าบากมากขึ้น   

ภายใต้ความเป็นจรงิข้างต้น แก่นความคดิส�าคญัทีจ่ะเชือ่มโยงให้แต่ละ
ฝ่ายซึ่งมีความหลากหลายนั้น สามารถท�างานร่วมกันและเดินไปบน 
เส้นทางเดียวกันได้ คือพื้นฐานความรู้ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย 
ในหลักคิดและกระบวนการของการสร้างสันติภาพ

ศนูย์ความร่วมมอืทรพัยากรสนัตภิาพ ซึง่เกดิจากความร่วมมอืกนัของ 
8 องค์กรเครอืข่าย คอื ศนูย์ข่าวสารสนัตภิาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ศนูย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ศูนย์ศึกษาสนัตภิาพและความขดัแย้ง 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถานวจิยัความขดัแย้งและความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมภาคใต้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลัยมหิดล ส�านกัสนัตวิธิี
และธรรมาภบิาล สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิ Berghof จึงมีความ
ตั้งใจที่จะผลิตสร้างทรัพยากรความรู้ด้านสันติภาพในรูปของรายงาน
และหนังสือคู่มืออย่างต่อเนื่อง 
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ด้วยหวังว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติภาพที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ของนกัวชิาการและจากการถอดบทเรยีนประสบการณ์ของคนท�างาน
ภาคสนามในพืน้ท่ีขัดแย้งต่างๆ ท่ัวโลก จะเป็นแหล่งทรพัยากรส�าหรบั
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะได้ใช้ความรู้เหล่านี้
นอกเหนือจากความเห็นและความรู้สึก เป็นฐานในการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ของตนต่อไป  

ทัง้นี ้ศนูย์ฯ ขอขอบคณุกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ (Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs) และกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany 
Foreign Office) ส�าหรับทุนสนับสนุนการแปลและการจัดพิมพ์ครั้งนี้  
ขอขอบคุณมูลนิธิ Berghof ท่ีอนุญาตให้แปลหนังสือ อภิธานศัพท์ 
ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง: 20 แนวคิดเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  
ขอขอบคุณ รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และองค์กรเครือข่ายทั้ง 8 
องค์กรที่ช่วยผลักดันให้งานชิ้นนี้ส�าเร็จลงได้

ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
Peace Resource Collaborative
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ค�าน�า

หนังสืออภิธานศัพท์เล่มนี้นิยามและอภิปรายถึงค�าศัพท์ส�าคัญ 20 ค�า
ที่เกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในการท�างานของมูลนิธิ 
Berghof  ท�าไมจงึต้องจดัท�าอภธิานศพัท์อกีเล่มและท�าไมต้องจ�าเพาะ
เจาะจงเป็นอภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วย?

ประการแรก กรอบความคิดเกี่ยวกับ “การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง” 
เป็นแนวทางท่ีค่อนข้างใหม่และมีความแตกต่างชัดเจนในวาทกรรม
ระดับโลกเกี่ยวกับความขัดแย้งและกระบวนการสร้างสันติภาพ การ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งมีทัศนะว่าการด�ารงอยู่ของความขัดแย้งเป็น
ส่วนที่มีคุณค่าและขาดไม่ได้ในการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาสังคม 
แต่ไม่ได้มองว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในความสัมพันธ์
และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายขดัแย้ง  ด้วยเหตนุีเ้อง แนวทางนีจ้งึไม่ได้
มองว่า “การคลี่คลาย” ความขัดแย้งเป็นเป้าหมายส�าคัญที่สุดหรือ
สูงสุดของภารกิจ  ตรงกันข้าม แนวทางนี้มีเป้าหมายที่จะวางรากฐาน
ความสมัพนัธ์เชงิสร้างสรรค์ระหว่างตวัแสดงทีขั่ดแย้งกัน และช่วยวาง
โครงสร้างทีจ่�าเป็นส�าหรบัสนัตภิาพท่ียนืยาว  วธิกีารทีใ่ช้คอืการโน้มน�า
สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของความขัดแย้งไปในทิศทางที่ยุทธศาสตร์
การไม่ใช้ความรุนแรงสามารถจัดการปัญหาได้ส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ประการที่สอง กรอบความคิดเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
สัง่สมขึน้มาจากวธีิการแก้ไขความขัดแย้งอย่างเป็นระบบและเปิดกว้าง 
ซึ่งค�านึงถึงมิติท่ีพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมท้ังลักษณะที่มีพลวัตของ
ปัญหาด้วย  ในภาษาของกระบวนการสร้างสนัติภาพนัน้ ทศันคตเิช่นนี้
ส่งผลกระทบต่อลกัษณะทีค่�าต่างๆ ทีด่เูหมอืนมคีวามหมายพืน้ๆ ตาม
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สามัญส�านึกถูกน�ามาใช้นิยามและพรรณนาปรากฏการณ์ของความ
เปลี่ยนแปลงและการแปรเปล่ียนทางสังคม ในสาขาการแปรเปลี่ยน
ความขดัแย้ง การใช้ค�าศพัท์ทีถ่กูต้องจะช่วยให้เราเข้าใจสาเหตรุากเหง้า
และธรรมชาติของความขัดแย้งกับสันติภาพได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ยังช่วยในการปรับแต่งแนววธิส่ีงเสรมิสนัตภิาพทัง้ในเชงิทฤษฎแีละใน
เชิงกรอบความคิด รวมทั้งในการพัฒนายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งใน
เชิงการเมืองและสังคมด้วย

ประการทีส่าม อภธิานศัพท์เล่มนีน้�าเสนอวิสยัทัศน์และนโยบายในการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งของมูลนิธิ Berghof แก่มิตรสหาย หุ้นส่วน
และผูรั้บบริการของเรา จากมมุมองของเรา “การแปรเปลีย่น” ต้องมุง่
จัดการกับสาเหตุรากฐานของความขัดแย้งและพลวัตความขัดแย้งที่
ด�ารงอยูใ่นขณะน้ัน รวมทัง้เกือ้หนนุและเพิม่อ�านาจแก่กลุม่ผูขั้บเคลือ่น
ผลกัดนัการเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมท่ีเป็นธรรมและสนัต ิกรอบความคดิ
ของเราเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้รับแรงบันดาลใจและ
ถอดรับบทเรียนมาจากการผสมผสานความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ระเบยีบวธิต่ีางๆ ท่ีได้จากการวิจัย การปฏิบัติ การศึกษาและการให้ทนุ 
ดงันัน้จงึท�าให้เราสามารถจัดการกบัปัญหาท้าทายของการแปรเปลีย่น
ทีซ่บัซ้อนได้อย่างเพยีงพอและเป็นระบบ ด้วยเหตุนี ้ภาษาของอภิธาน
ศัพท์เล่มนี้จึงสะท้อนความเข้าใจและความรู้ (ท่ีเพิ่มพูนตลอดเวลา) 
ของเราเอง ซึ่งสั่งสมมาจากการท�างานพัวพันกับปัญหาที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละพื้นที่

มูลนิธิ Berghof มองว่าภารกิจของตนคือการมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่
ส�าหรับการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง พื้นที่เหล่านี้จ�าเป็นต้องมีความ
ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ยั่งยืนระยะยาวและเพิ่มอ�านาจแก่ตัวแสดงใน
ระดับและลู่ทางต่างๆ พื้นท่ีเหล่านี้เสนอโอกาสใหม่ๆ ส�าหรับการมี
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ปฏสิมัพนัธ์ทีส่ร้างสรรค์และไม่ใช้ความรนุแรงระหว่างฝ่ายขัดแย้งและ
ระหว่างฝ่ายต่างๆ กบัหุน้ส่วนของตน เช่น รัฐบาลและเอน็จโีอ เป็นต้น

การสร้างโอกาสข้างต้นคอืความท้าทายส�าคญัยิง่ในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ของเรา ทั้งในด้านการค้นคว้าวิจัย ในการร่วมมือภาคปฏิบัติกับภาคี
เครือข่าย ในการเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบและการเผยแพร่ตัวแบบที่
ประสบความส�าเร็จ  การใช้ภาษาที่หุ้นส่วนทุกฝ่ายเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายขดัแย้ง ฝ่ายทีส่าม ผูใ้ห้ทนุ ภาคเีครอืข่าย ผูไ้กล่เกลีย่ ผูอ้�านวย
ความสะดวก ผูใ้ห้การศึกษาหรอืผูส้ือ่ข่าว เป็นเงือ่นไขเบือ้งต้นส�าหรบั
การพฒันานโยบายท่ีเปิดกว้างและลุ่มลึกส�าหรบัการแปรเปลีย่นความ
ขัดแย้ง แนวทางอีกประการที่ชี้น�าการจัดท�าอภิธานศัพท์ของเรา 
ก็คือ การมีส่วนช่วยพัฒนาเวทีที่มั่นคงส�าหรับการสื่อสาร การสร้าง
ยุทธศาสตร์และการส่งเสริมให้น�านโยบายไปใช้ในภาคสนามของเรา 
เช่นเดียวกับหนังสือคู่มือชุด Berghof Handbook for Conflict 
Transformation หนังสือ อภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งของมูลนิธิ Berghof เสนอโอกาสที่จะเริ่มต้นการแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักวิชาการกับนักปฏิบัติ

วิธีการใช้อภิธานศัพท์
อภธิานศพัท์เล่มนีป้ระกอบด้วยค�าส�าคญั 20 ค�า ซึง่คณะท�างานของเรา
เลอืกมาจากพืน้ฐานประสบการณ์การท�างานในภาคสนามเป็นเวลา 40 
ปี เราน�าเสนอค�าต่างๆ เรียงตามล�าดับตัวอักษรและมีเป้าหมายที่จะ
เพิ่มความเข้าใจของเราท่ีมีต่อความหมายของค�าเหล่านี้และชี้ให้เห็น
ค�าถามส�าคญัท่ีควรค้นคว้าต่อไปในการวิจัย การปฏบิตัแิละการศกึษา  
นอกจากนี้ เรายังเสนอแนะเอกสารส�าหรับอ่านเพิ่มเติมและให้รายชื่อ
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่คัดสรรมาแล้วในตอนท้ายของแต่ละ
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ค�าศัพท์ โดยมีจุดเน้นพิเศษท่ีแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีมูลนิธิ Berghof 
สัง่สมมาตลอดหลายทศวรรษทีผ่่านมา  สญัลกัษณ์ลกูศรเลก็ à บ่งบอก 
รายการโยงที่แนะน�าให้ไปอ่านในหัวข้ออื่นภายในอภิธานศัพท์เล่มนี้  
รูปถ่ายที่เป็นภาพประกอบหนังสือเล่มเล็กนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจาก
โครงการ Peace Counts ที่มาของภาพระบุไว้ในภาคผนวก ใน
ภาคผนวกยังมีรายการอักษรย่อ ประวัติโดยย่อและผลงานส�าคัญของ
มูลนธิ ิBerghof  เนือ่งจากอภธิานศพัท์นีม้เีผยแพร่ทัง้ในอนิเทอร์เนต็
และในรูปเล่มหนังสือ ผู้อ่านสามารถเข้าไปดูร้านหนังสือแบบบริการ
จดุเดยีวเบด็เสรจ็ทีใ่ช้งานง่ายพร้อมทัง้จดุเชือ่มโยงหลายมติไิด้ทีเ่วบ็ไซต์
ของมูลนิธิ www.berghof-foundation.org

การอภิปรายยังด�าเนินต่อไป....
การค้นคว้าวจัิย กจิกรรมภาคปฏิบตัแิละการให้การศกึษาในภาคสนาม
ของเรามเีป้าหมายท่ีจะจัดเกบ็เป็นเอกสารและเผยแพร่แนวทางปฏบิตัิ
หรือการคิดค้นหนทางแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสุด  การใช้ค�าศัพท์ที่นิยาม
ชดัเจนมบีทบาทส�าคญัในบริบทดังกล่าว  อย่างไรกต็าม ค�าศพัท์ไม่ได้
จารึกไว้ในแท่งศิลา ถ้อยค�าอาจสะท้อนความเข้าใจต่อความเป็นจริงที่
มีร่วมกันในวงกว้าง แต่กระนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการประเมินซ�้า
เชงิวพิากษ์วจิารณ์เมือ่อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมมีมุมองแตกต่างออกไป
และเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบริบทแวดล้อม

นีคื่อเหตผุลทีอ่ภธิานศพัท์ของเราไม่ใช่พจนานกุรม แต่น�าเสนอผลลพัธ์ 
(ขั้นต้น) จากการอภิปรายกันอย่างมีข้อมูลในคณะท�างานของเรา
เกี่ยวกับค�าศัพท์ส�าคัญที่เราเผชิญและใช้ในการท�างานประจ�าวัน เรา
อยากเชื้อเชิญให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิวาทะและช่วยเรา
พัฒนาภาษาของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้ก้าวหน้าต่อไป  
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(หากท่านใดมีความคิดเห็น โปรดติดต่อเราได้ที่ info@berghof-
foundation.org) เรามุ่งหวังว่าหนังสือเล่มเล็กเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการนั้น

เบอร์ลิน, มีนาคม 2012
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ความขัดแย ้ง

1 ความขัดแย้ง 
 Conflict
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
แต่การรบราฆ่าฟันกันเป็นแค่ทางเลือก

แม็กซ์ ลูคาโด (Max Lucado)

ความขัดแย้งคือการปะทะกันระหว่างความคิดหรือผลประโยชน์
ที่ตรงข้ามกัน  ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นในตัวคนคนเดียวหรือระหว่าง
คนสองคนขึ้นไป ระหว่างกลุ่มหรือระหว่างรัฐ ซึ่งต่างมีเป้าหมายที่
ไม่ลงรอยกัน  เช่นเดียวกับทุกปรากฏการณ์ในสังคม ความขัดแย้งมัก
เต็มไปด้วยความซบัซ้อนและอาจเกดิขึน้ในหลายระดบั  ความขัดแย้ง
ขั้นพื้นฐานบางอย่างเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ในขณะที่ความขัดแย้ง 
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อื่นๆ เป็นเรื่องระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้
ในทกุระดบัชัน้ของสงัคมด้วย  ความขดัแย้งอาจมมีติขิองปัญหาเป็นเรือ่ง
ระหว่างพลเรือนและภายในประเทศเป็นหลัก หรืออาจอยู่ในรูปแบบ
ข้ามชาติหรอืกระทัง่ระดบัโลกกไ็ด้  ทกุๆ ความขดัแย้งมปีระวตัศิาสตร์ 
ลักษณะเฉพาะและพลวัตของตัวมันเอง  เนื่องจากความขัดแย้งเป็น
ปรากฏการณ์ทางสงัคม จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีมันย่อมเป็นส่วนหนึง่ของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  เราสามารถมองว่าความขัดแย้งมีบทบาท
สร้างสรรค์ในฐานะพลังขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลงทางสังคม หาก

มอร์ตัน ดอยชท์ (Morton Deutsch) ตั้งสมมติฐานว่าความ
ขดัแย้งมศีกัยภาพท่ีจะส่งเสรมิคณุค่าแก่ปัจเจกบคุคลและสงัคม ค�าถาม
พื้นฐานของเขาก็คือจะป้องกันความขัดแย้งมิให้กลายเป็นการท�าลาย
ล้างได้อย่างไร โยฮัน กลัตุง (Johan Galtung) อธบิายว่าความขดัแย้ง
คือการทีปั่จเจกบคุคลหรอืกลุม่ตัง้แต่สองฝ่ายขึน้ไปต่างมุง่สูเ่ป้าหมาย
ทีค่ดัง้างกนัเนือ่งจากผลประโยชน์และความต้องการทีข่ดักนั กลัตงุยงั
เน้นย�้าถึงความเชื่อมโยงระหว่างแง่มุมเชิงโครงสร้าง พฤติกรรมและ
ทัศนคติในความขัดแย้งด้วย

ฟรีดริช กลาซึล (Friedrich Glasl) นิยามความขัดแย้งทาง
สังคมว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมีสองฝ่ายเกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย (ปัจเจก 
บุคคล กลุ่ม รัฐ) โดยมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่มีประสบการณ์แตกต่าง 
(ไม่เหมือน ตรงกันข้าม ไม่ลงรอย ฯลฯ) ในด้านการรับรู้ การคิด 
จินตนาการ การตีความ ความรู้สึก (ความเห็นอกเห็นใจ–ความ
เกลียดชัง, ความไว้วางใจ–ความไม่ไว้วางใจ) และความปรารถนา 
(ความต้องการ วัตถุประสงค์ จุดมุง่หมาย เป้าหมาย) จากอกีฝ่ายหนึง่
ในลักษณะที่ท�าให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการ
ท�าให้ความคิดของตนเป็นจริงขึ้นมา
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ฝ่ายขัดแย้งยอมรับว่าผลประโยชน์และความต้องการที่แตกต่างกัน
ของตวัแสดงทกุคนทีเ่กีย่วข้องต่างกม็คีวามชอบธรรม  วธิกีารคลีค่ลาย
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและการเมืองซึ่งเอื้อต่อการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของความ
ขัดแย้งและส่งเสริมทางเลือกที่ยั่งยืนและไม่ใช้ความรุนแรงแทนการ
ใช้ก�าลัง ส่วนวิธีการเชิงท�าลายคือการที่ฝ่ายขัดแย้งพยายามสลาย
ความขัดแย้งฝ่ายเดียวด้วยความสูญเสียของอีกฝ่ายหนึ่ง

ความขัดแย้งอาจแสดงออกผ่านพฤติกรรมและการกระท�า หรือ
แอบแฝงซุกซ่อนไม่มีความเคลื่อนไหวให้เห็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
ส่วนความไม่ลงรอยกันนั้นอาจไม่เชื่อมโยงกันหรืออาจเป็นส่วนหนึ่ง 
ของโครงสร้าง (ระบบการเมือง สถาบัน ฯลฯ)  ในความขัดแย้งแบบ
สมมาตรระหว่างตวัแสดงทีค่ล้ายคลงึกนั เงือ่นไข ทรพัยากรและบรบิท
ของฝ่ายขัดแย้งมีความเท่าเทียมกันระดับหนึ่ง พวกเขาสามารถ
ประนปีระนอมกนัเกีย่วกบัวิธีการจัดการความขัดแย้งตามบรรทดัฐาน
ทางสังคม การเมอืงหรอืกฎหมายทีเ่หน็พ้องต้องกนั แล้วแปรเปลีย่น 
กฎเกณฑ์ของการปะทะให้กลายเป็นความร่วมมือกัน ความเข้มแข็ง
อาจมีอิทธิพลต่อลักษณะของการประนีประนอมท่ีเกิดขึ้น แต่ในท้าย
ทีส่ดุ ความไว้วางใจและถ้อยทถ้ีอยปฏบิตัต่ิอกนัต่างหากทีส่�าคญัทีส่ดุ 
ส่วนความขัดแย้งแบบไม่สมมาตรมักไม่สามารถแปรเปลี่ยนได้ง่ายๆ 
หากไม่ใส่ใจต่อความสัมพันธ์ท่ีมักไม่สมดุลซึ่งฝังอยู ่ในรากเหง้า
ของปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ในระดับภายในรัฐ ความขัดแย้งแบบ
ไม่สมมาตรอาจมีสาเหตุมาจากสถานะทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน 
ความมั่งคั่งและการเข้าถึงทรัพยากรท่ีไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งอ�านาจ
ที่ไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เท่าเทียมกันนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
เช่น การแบ่งแยกกีดกัน การว่างงาน ความยากจน การกดขี่และ
อาชญากรรม
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ความเหนอืกว่าเพยีงฝ่ายเดยีวอาจเป็นอปุสรรคร้ายแรงต่อปฏสิมัพนัธ์
เชิงสร้างสรรค์ระหว่างฝ่ายขัดแย้ง แต่ไม่ควรด่วนสรุปว่านี่เป็นกฎ 
ทัว่ไป เพราะประวัตศิาสตร์บอกเราว่าตัวแสดงท่ีมทีัง้ความกล้าหาญและ
เมตตาธรรมอาจสยบผูข้บัเคลือ่นความขดัแย้งทีไ่ร้ความรบัผดิชอบได้  
อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์จ�าเป็นต้องอาศัยความ
เต็มใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ของฝ่ายขัดแย้งทุกฝ่าย 
โดยไม่เอาความอ่อนแอหรือความเข้มแข็งมาเป็นเงื่อนไข อีกทั้งเรา 
ไม่อาจคาดหวังว่าการแปรเปล่ียนความขัดแย้งจะเกดิขึน้ได้หากไม่มุง่
แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้ง

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
สถาบันสันติภาพสหรัฐอเมริกา (USIP) นิยามการวิเคราะห์ความ 
ขัดแย้งว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยสังเขป สาเหตุ  
ตวัแสดงและพลวตัของความขดัแย้งอย่างเป็นระบบ  นีค่อืข้ันตอนแรก
ในการแปรเปลีย่นความขดัแย้งและกระบวนการสร้างสนัตภิาพ  ขัน้ตอน
นีมุ้ง่ค้นคว้าอย่างละเอยีดรอบคอบเกีย่วกบัวถิขีองความขดัแย้งทีอ่าจ
เกิดขึ้นเพื่อน�าไปสู่การสร้างแผนกลยุทธ์ส�าหรับการแปรเปลี่ยน การ
วิเคราะห์ที่ดีต้องชี้ให้เห็นสาเหตุรากเหง้า ซึ่งบางครั้งถูกอ�าพรางอยู่ 
ในรูปแบบปลายเปิดของการจัดการความขัดแย้ง (à การแปรเปลี่ยน 
ความขัดแย้ง และ à การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ)  
พลวัตของความขัดแย้งและแบบแผนความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญเท่าเทียมกันในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง

การยกระดับความขัดแย้ง
พลวัตของความขัดแย้งที่ส�าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือความเสี่ยง
ที่จะเกิดการยกระดับ  ยิ่งความตึงเครียดหยั่งรากลึกเท่าไร การต่อสู้
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ก็รุนแรงขึ้นเท่านั้น การรักษาความขัดแย้งไว้ภายใต้การควบคุมก็ยิ่ง
ยากขึน้เป็นเงาตามตัว (à ความรนุแรงและการไม่ใช้ความรนุแรง) ดงัที่
ฟรีดริช กลาซึล ชี้ให้เห็น การยกระดับเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนต่างๆ และ
เราต้องปรบัการแทรกแซงอย่างมปีระสทิธิภาพให้สอดคล้องกบัขัน้ตอน
นัน้ๆ  แบบจ�าลองการยกระดับ 9 ข้ันของเขาเป็นตัวแบบทีม่ปีระโยชน์
ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอืวินจิฉยัเพือ่กระตุ้นให้ประชาชนมคีวามส�าเหนยีก
ไวต่อการรบัรูพ้ลวตัของความขัดแย้ง  ความส�าเหนยีกไวอาจช่วยเพิม่
การตระหนกัรูถ้งึศกัยภาพและการ กระท�าทีจ่�าเป็นในการป้องกันความ
เสี่ยงที่ความขัดแย้งจะยกระดับ

องค์ประกอบของการวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ระดับ ปัจเจกบุคคล   สังคม                    ระหว่างประเทศ

สาเหตุ ความขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์
ทรัพยากรวัตถุ,
อ�านาจ, อิทธิพล

ความขัดแย้ง 
ของความต้องการ
ความต้องการพื้นฐาน
ที่ไม่ใช่วัตถุ: องค์ประกอบ
เชิงกายภาพและไม่ใช่
กายภาพ เช่น ความมั่นคง, 
ความรัก, ความนับถือตัวเอง, 
การมีส่วนร่วม, อัตลักษณ์
หรือเสรีภาพ

ความขัดแย้ง 
ด้านคุณค่า
สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ, 
บรรทัดฐานร่วมกัน

ความขัดแย้งด้านอัตลักษณ์
การรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง

ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์
ความเชื่อและปรัชญา

ความขัดแย้งของการประเมินคุณค่า
การให้คุณค่าความสามารถ

ซ่อนเร้น ปรากฏให้เห็น

ความเข้มแขง็
ของคู่ปรปักษ์

สมมาตร ไม่สมมาตร
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ความขัดแย้งมีหลายแง่มุมและหลายระดับชั้น มีทั้งความขัดแย้ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ความต้องการ คุณค่าและอัตลักษณ์ ส่วนใหญ่
แล้วสาเหตรุากเหง้าของความขัดแย้งมกัถูกอ�าพรางด้วยความตงึเครยีด
โดยเปลอืกนอก เช่น ความไม่กลมเกลยีวทางการเมอืงระหว่างชาตพินัธุ์ 
เป็นต้น ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมไม่จ�าเป็นต้องเป็นสาเหตุของความ
ขัดแย้ง แต่ทั้งสองประการนี้เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลอย่างสูงใน
พื้นที่ของการอบรมบ่มเพาะทางสังคมและการแสดงอัตลักษณ์ตัวตน
ในกลุ่มสังคมเดียวกัน  ความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของความทรงจ�าร่วม และด้วยเหตุนี้จึงมักขัดขืนต่อการแปรเปลี่ยน
มากขึ้น

องค์ประกอบของการวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ระดับ ปัจเจกบุคคล   สังคม                    ระหว่างประเทศ

สาเหตุ ความขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์
ทรัพยากรวัตถุ,
อ�านาจ, อิทธิพล

ความขัดแย้ง 
ของความต้องการ
ความต้องการพื้นฐาน
ที่ไม่ใช่วัตถุ: องค์ประกอบ
เชิงกายภาพและไม่ใช่
กายภาพ เช่น ความมั่นคง, 
ความรัก, ความนับถือตัวเอง, 
การมีส่วนร่วม, อัตลักษณ์
หรือเสรีภาพ

ความขัดแย้ง 
ด้านคุณค่า
สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ, 
บรรทัดฐานร่วมกัน

ความขัดแย้งด้านอัตลักษณ์
การรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง

ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์
ความเชื่อและปรัชญา

ความขัดแย้งของการประเมินคุณค่า
การให้คุณค่าความสามารถ

ซ่อนเร้น ปรากฏให้เห็น

ความเข้มแขง็
ของคู่ปรปักษ์

สมมาตร ไม่สมมาตร
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เราจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจบทบาทของà เพศภาวะในการสร้างและ
แปรเปลีย่นความขดัแย้งให้ละเอยีดอ่อนมากขึน้ด้วย  ผูห้ญงิมกัถกูมอง
เป็นแค่เหยื่อของสงครามและความขัดแย้ง แต่มุมมองนี้หยาบง่าย
เกินไป  ในขณะที่ผู้หญิงมักมีบทบาทส�าคัญในการสร้างสันติภาพและ
การแปรเปลี่ยนสังคม แต่ผู้หญิงเองก็อาจเป็นผู้รุกราน ทหาร นักรบ
หรอืนกัการเมอืงทีม่ส่ีวนตดัสนิใจให้เกดิการแทรกแซงด้วยกองทพัและ
การท�าสงครามด้วยเช่นกนั  ศักยภาพของผูห้ญิงซึง่เป็นทัง้ผูข้บัเคลือ่น
การเปลีย่นแปลงสงัคมท้ังในเชงิสร้างสรรค์และท�าลายเป็นประเดน็ทีม่ี
การค้นคว้าวิจัยน้อยเกินไปและมักถูกมองข้ามมาตลอด

การยกระดับความขัดแย้ง 9 ขั้นของฟรีดริช กลาซึล

1. การก่อรูป ทัศนะของแต่ละฝ่ายมีความตายตัวมากขึ้นและ
ปะทะกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเชื่อว่าความ 
ขัดแย้งสามารถคลี่คลายได้ด้วยการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ยังไม่มีฟากฝ่าย
หรือจุดยืนที่แข็งกร้าวเกิดขึ้น

2. วิวาทะ การแบ่งข้ัวในการคดิ อารมณ์และความปรารถนา :
การคิดแบบขาวจัดด�าจัด มุมมองจากจุดยืนของ
ความเหนือกว่า/ด้อยกว่าตามความรู้สึกของตน

3. การลงมือ
กระท�า

“พูดไปก็ไร้ประโยชน์”
ยุทธศาสตร์ของการเผชิญหน้ากันด้วย “เรื่องที่ 
ยุติไปแล้ว” การสูญสิ้นความเห็นอกเห็นใจกัน
และอันตรายของการตีความผิดๆ
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4. ภาพพจน์ 
การสร้าง
พันธมิตร

ต่างฝ่ายต่างผลักดันอีกฝ่ายให้แสดงบทบาท
เชิงลบและปะทะกันในสงครามอย่างเปิดเผย
ต่างฝ่ายต่างระดมกลุ่มผู้สนับสนุนตน

5. การเสียหน้า การโจมตีซึ่งหน้าในที่สาธารณะ โดยมี
เป้าหมายให้ฝ่ายปรปักษ์เสียหน้า

6. ยุทธศาสตร์
ของการข่มขู่

การข่มขู่และการข่มขู่กลับ 
การยกระดับความขัดแย้งด้วยการยื่นค�าขาด

7. การกระท�า
เพื่อท�าลาย
ในขอบเขต
จ�ากัด

ต่างฝ่ายต่างไม่มองว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นมนุษย์
อีกต่อไป  การกระท�าเพื่อท�าลายในขอบเขต
จ�ากัดเป็นค�าตอบที่ “เหมาะสม”  
คุณค่าที่กลับตาลปัตร : ชัยชนะส่วนบุคคลเล็กๆ 
น้อยๆ ได้รับการประเมินว่าเป็นชัยชนะแล้ว

8. การแยกสลาย การท�าลายและการสลายระบบของศัตรูอย่าง
เบ็ดเสร็จกลายเป็นเป้าหมาย

9. ลงเหว
ไปด้วยกัน

การเผชิญหน้ากันขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข
ที่เป็นทางออก
ต้องท�าลายคู่ปรปักษ์ให้ได้ไม่ว่าต้องสูญเสีย
แค่ไหน แม้แต่ท�าลายตัวเองไปด้วยก็ยอม
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การป ้องกันความขัดแย ้ง การจัดการความขัดแย ้ง การคลี่คลายความขัดแย ้ง

2 การป้องกันความขัดแย้ง  
 การจัดการความขัดแย้ง  
 การคลี่คลายความขัดแย้ง  
 Conflict Prevention,  
 Management, Resolution
ยิ่งเราเสียเหงื่อในสันติภาพมากเท่าไร  
เราก็เสียเลือดในสงครามน้อยลงเท่านั้น

วิจายา ลักษมี บัณฑิต (Vijaya Lakshmi Pandit)

ความขัดแย้งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่จ�าเป็นหรือกระทั่งมีอิทธิพลส�าคัญยิ่ง
ต่อการด�ารงอยู่ของมนุษย์ แต่ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงมิใช่สิ่งที่
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการป้องกันมิให้ความขัดแย้งกลายเป็นความ
รุนแรงจะท�าได้อย่างไรและเมื่อไร? หรือถ้าในกรณีท่ีสายเกินไป เรา 
จะลดผลกระทบที่เลวร้ายของความรุนแรงได้อย่างไร?

การป้องกันความขัดแย้ง ประกอบด้วยกิจกรรมเสาหลัก 4 ประการ
ที่มีตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะกลาง กล่าวคือ ชี้ให้เห็นสถานการณ์ที่อาจ
ลงเอยด้วยความรุนแรง ลดความตึงเครียดท่ีส�าแดงให้เห็น ป้องกัน 
มใิห้ความตงึเครยีดท่ีมอียูย่กระดบัข้ึน และขจัดต้นตอของอนัตรายก่อน
ที่ความรุนแรงจะเกิดขึ้น  ดังนั้น เป้าหมายจึงไม่ใช่ปฏิเสธประเด็นที่
ก�าลังเป็นปัญหา แต่คือการค้นหาวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ไข  ด้วยเหตุผลนี้ นักปฏิบัติหลายคนจึงนิยมใช้ค�าว่า “การป้องกนั
วกิฤตการณ์” หรอื “การป้องกนัความรนุแรง” มากกว่า  ดงันัน้จึงเป็น
เรือ่งส�าคญัทีต้่องเข้าใจ à ความรุนแรงท่ีมีหลากหลายชนดิและสาเหตุ
ทีม่นัก่อตัวขึน้ ถงึแม้ในเชงิอดุมคตนิัน้ กจิกรรมป้องกนัควรด�าเนนิการ
เชิงรุก แต่ส่วนใหญ่มกัน�ามาใช้ในสภาพแวดล้อมหลังสงครามมากกว่า 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้การต่อสู้ปะทุซ�้าอีก เครื่องมือและวิธีการที่มักใช้
กันโดยทั่วไปประกอบด้วย การเตือนล่วงหน้า มาตรการสร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นคง การทูตเชิงป้องกันและการรักษาสันติภาพเชิง
ป้องกัน รวมทั้งการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ

การจัดการความขัดแย้ง มุ่งเน้นท่ีวิธีการควบคุม รับมือและบรรเทา
ความขดัแย้งทีเ่ปิดเผย รวมท้ังวิธีการจ�ากดัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
เนื่องจากการยกระดับ  เช่นเดียวกับการป้องกัน การจัดการอาจมีทั้ง
ส่วนประกอบทีเ่ป็นการทหารและไม่ใช่การทหาร  ความเข้าใจหลกัทีม่ี
ต่อการจัดการความขัดแย้งก็คือการพยายามจ�ากัดขอบเขตความ
ขัดแย้ง หรือดีที่สุดก็คือบรรลุข้อประนีประนอมโดยไม่จ�าเป็นต้อง
คลีค่ลายความขดัแย้ง นีห่มายถึงการมองหาหนทางต่างๆ ในการรบัมอื
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กับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และมีเป้าหมายที่จะดึงฝ่ายต่างๆ ที่
เป็นปรปักษ์กนัเข้ามาอยูใ่นกระบวนการความร่วมมอื เพือ่จดัตัง้ระบบ
ที่จะจัดการกับความแตกต่างของทุกฝ่ายอย่างได้ผล

การคลี่คลายความขัดแย้ง มุ่งเน้นท่ีสาเหตุรากเหง้าต้นตอของความ
ขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงแง่มุมเชิงโครงสร้าง พฤติกรรม และเหนืออื่นใดคือ
ทัศนคติ  เช่นเดียวกับการจัดการความขัดแย้ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคลี่คลายที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งนักปฏิบัติและนักวิชาการ
พยายามแยกแยะมานาน  ส่วนใหญ่มักใช้ค�าค�านี้เป็นค�าร่มที่ใช้เรียก
ความรูใ้นสาขานีท้ั้งหมด โดยเฉพาะในงานเขียนกลุม่แองโกล-อเมรกินั  
กล่าวอย่างกว้างๆ การคลี่คลายความขัดแย้งมีเป้าหมายที่จะช่วยให้
ฝ่ายขัดแย้งได้ส�ารวจ วิเคราะห์ ตั้งค�าถามและปรับเปลี่ยนกรอบของ
จุดยนืและผลประโยชน์ฝ่ายตนเพือ่เป็นหนทางหนึง่ทีจ่ะก้าวข้ามความ
ขัดแย้ง  ส�าหรับหลายๆ คน กระบวนการเรียนรู้ที่ตามมาพร้อมกับ
การคลี่คลายความขัดแย้งมีความส�าคัญเท่าๆ กับจุดหมายปลายทาง
ทีห่วงัว่าจะบรรลุถึง กล่าวคอื เราไม่ได้มองว่าอนาคตจะปลอดไร้ความ
ขดัแย้ง แต่มองว่าอนาคตควรมพีนัธะและตัวแบบทีฝ่่ายขดัแย้งสามารถ
น�ามาใช้เพือ่การคลีค่ลายต่อไปข้างหน้าแทนทีจ่ะหันไปใช้ความรุนแรง

งานนี้เป็นของใคร?
กรอบความคดิทัง้สามประการทีน่�าเสนอในทีน่ีม้ไิด้พฒันาข้ึนโดยฝ่าย
ขัดแย้ง แต่พัฒนาขึ้นมาโดยคนนอก  ทั้งสามประการล้วนเสนอการ
แทรกแซงบางรูปแบบ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นกุญแจส�าคัญภายในความขัดแย้งมีบทบาทมากข้ึนในการลด
ระดับความขัดแย้งลง  เนื่องจากสร้างขึ้นจากจารีตซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
วงการทูตทวิภาคีและระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีโครงสร้าง
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หลากหลายกว้างขวางทีพ่ฒันาขึน้ภายใต้การสนบัสนนุของระบบ UN  
ในระยะหลัง องค์กรระดับภูมิภาค เช่น ASEAN, AU และ EU แม้
กระทั่งกลุ่มพันธมิตรด้านการทหาร ต่างก็เริ่มแสวงหาจุดเช่ือมโยง
ระหว่างสันติภาพ ความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนา ในบรรดา
ตัวแสดงที่หลากหลายนี้ มีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีควรปรับปรุงการ
ประสานงานและวางนโยบายให้สอดคล้องกัน ยกตัวอย่างเช่น ใน
โครงการ Gothenburg ของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปซึ่งมีการ
ท�างานครอบคลุมกว้างขวาง เป็นต้น

การแทรกแซงส่วนมากมกัรเิริม่โดยผูน้�าทางการเมอืงและชนช้ันน�าใน
สังคม รวมทั้งมักมุ่งแก้ไขปัญหาในกลุ่มคนเหล่านี้  แต่การเน้นเฉพาะ
รัฐบุรุษ ตัวแสดงที่เป็นกองทัพและการแทรกแซงจากต่างประเทศ 
เป็นการมองข้ามความส�าคญัและคณุค่าของปฏิบัติการอกีหลายระดบั
ที่ควรกระท�าคู่ขนานไปด้วย  การจัดหาส�านักงานที่เหมาะสม พื้นที่ที่
ปลอดภัย การติดตามตรวจสอบอย่างอิสระ หรือการน�าสื่อมาใช้อย่าง
สร้างสรรค์ เป็นเพียงบางบทบาทที่องค์กรภาคประชาสังคมน่าจะ 
เข้ามารับภาระ  ตัวอย่างที่โดดเด่นขององค์กรเหล่านี้มีอาทิ โครงการ 
“Peace Counts on Tour” ซึ่งผู้สื่อข่าวจากสื่อส�านักนี้เข้าไปในพื้นที่
ขัดแย้งเพื่อบันทึกผลงานของนักสร้างสันติภาพที่ประสบความส�าเร็จ  
ภาพและเรือ่งราวทีเ่ป็นผลลพัธ์จากโครงการดงักล่าวถูกน�ากลบัเข้าไป
ในพืน้ทีข่ดัแย้งเพือ่เผยแพร่ในฐานะตวัอย่างหรอืตวัแบบด้านบวกของ
วิธีการสร้างสันติภาพในท้องถิ่น มีการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า
ขบวนการรากหญ้าและแม้กระท่ัง “ตัวป่วนกระบวนการสันติภาพ” 
(spoilers) สามารถสร้างผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์ต่อการรักษา
สันติภาพได้เช่นกัน  ในระดับปัจเจกบุคคล การให้การศึกษาเกี่ยวกับ
สันติภาพ การส่งเสริมการเพิ่มอ�านาจให้ประชาชนและการกระตุ้น 
ให้ไวต่อความขัดแย้ง จัดเป็นรูปแบบของการป้องกันเช่นเดียวกัน  
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กล่าวโดยสรุปก็คือ ทุกคนสามารถมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง

เท่านี้ก็พอแล้วหรือ?
การชี้ให้เห็นกรณีบาดเจ็บล้มตายและความเสียหายที่เกิดจากความ
ขดัแย้งย่อมง่ายกว่าการยกกรณท่ีีป้องกนัได้ส�าเรจ็ อาจกล่าวได้ว่า การ
เปลีย่นผ่านอย่างสนัตขินานใหญ่บางกรณทีีเ่กดิข้ึนในยโุรปตะวนัออก
ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตถือเป็นผลงานขององค์กร 
ว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) หรือสหภาพ
ยโุรปทีด่�าเนนิกจิกรรมป้องกนัเป็นผลส�าเรจ็ ในระดบัรากหญ้า เอน็จโีอ
ทีม่ขีนาดเลก็กว่า เช่น Berghof กม็คีณุปูการในด้านการป้องกนัเช่นกนั 
ยกตัวอย่างเช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานเสวนาระหว่าง
การเปลีย่นผ่านอันเปราะบางในประเทศโรมาเนยีหลงัยคุประธานาธบิดี
เชาเชสค ู แผนปฏบิตักิาร Agenda for Peace (1992) ของสหประชาชาติ
คือหมุดหมายท่ีสะท้อนถึงการเปล่ียนจุดมุ่งเน้นจากมาตรการตั้งรับ 
มาสู่มาตรการเชิงรุกมากขึ้น แน่นอน น่าเสียดายที่โลกต้องเผชิญกับ
ความขัดแย้งร้ายแรงอีกมากมายที่ “การหลั่งเลือด” ยังคงเรียกร้อง
ความใส่ใจอย่างทันท่วงที

การจัดการความขัดแย้งเกดิจากความจ�าเป็นท่ีต้องการการปฏบิตักิาร
อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ดังนั้นจึงมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นแค่ 
“การติดพลาสเตอร์” ปกปิดบาดแผลเจบ็ลึกสาหัส  การคลีค่ลายความ
ขัดแย้งเองก็มีข้อจ�ากัด กล่าวคือ ความเร่งด่วนและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าอาจส่งผลให้มองข้ามสาเหตุรากเหง้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีกลุม่ส�าคญัถูกกดีกนัออกจากการเจรจา ยิง่กว่านัน้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
หรือมากกว่าหนึ่งฝ่ายอาจไม่ยอมให้ความร่วมมือ การขาดอ�านาจ 
โน้มน้าวหรือขาดเจตจ�านงทางการเมืองที่จะแสวงหาทางออกคือ
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อุปสรรคที่มักพบเห็นทั่วไป  แม้ในกรณีที่คู่ขัดแย้งต้องการสันติภาพ
มากกว่าสงคราม แต่พวกเขาก็อาจปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจา
เพราะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตน หรือไม่ก็กลัวว่าผลลงเอยจะแย่
ย่ิงกว่าก่อนการคล่ีคลาย เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพส่วนใหญ่มัก 
ยินยอมกันระหว่างฝ่ายขัดแย้งท่ีติดอาวุธ จึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่
ลงท้ายแล้วการคลีค่ลายความขดัแย้งจะให้อภสิทิธิแ์ก่กลุม่คนตดิอาวธุ
มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อการจัดการและการคล่ีคลายความขัดแย้งที่พบ
บ่อยๆ ก็คือ วัตถุประสงค์ของวิธีการท้ังสองไม่กว้างขวางครอบคลุม
เพียงพอ  เมือ่เผชญิหน้ากบัความซบัซ้อน ความไม่สมมาตรและความ
ขัดแย้งเรื้อรังที่ปะทุซ�้าๆ นักวิชาการและนักปฏิบัติจ�านวนหนึ่งจึงหัน
มาสนับสนุนชุดเป้าหมายที่ครอบคลุมกว่าเดิม พวกเขารู้สึกว่ากรอบ
ความคดิของ à การแปรเปลีย่นความขดัแย้งช่วยให้เข้าใจกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีกว่า

งานภาคสนามทุกวันนี้อาจยังถูกครอบง�าด้วยตัวแสดงบางกลุ่มและ
วิธีการบางอย่างที่ออกแบบและน�ามาใช้บนพื้นฐานของวิธีคิดแบบ
เสรนียิมซึง่พบเหน็ท่ัวไปในโลกตะวันตก อย่างไรกต็าม หลงัจากผลลพัธ์
ที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่มาก ปัจจุบันจึงมีความเต็มใจที่จะรับฟังและ
เรียนรู้จากแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติกันท่ัวโลกมากข้ึน นับตั้งแต่ xotla1 

1 xotla เป็นแนวการจัดการความขัดแย้งของชนเผ่าในแอฟริกา โดยจัดการประชุม 
ให้คนที่รู้สึกคับข้องหมองใจได้มีโอกาสระบาย/แสดงความรู้สึกของตัวเองในพื้นที่
สาธารณะเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ใน xotla จะประกอบไปด้วยผู้อาวุโสในชุมชน ผู้ชาย 
และผูห้ญงิ ใช้เวลาหลายวนั การจดัแต่ละครัง้อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาทัง้หมด แต่เป้าหมาย
ก็เพื่อให้คนในชุมชนได้ยินหรือเห็นปัญหาร่วมกัน
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ของแอฟริกาใต้ หลักการฟุกุดะ (Fukuda Doctrine) ของญี่ปุ่น2 จน 
ถึง “หมู่บ้านสันติภาพ” ของชุมชน San José de Apartadó ใน
โคลอมเบีย3  มีประชาชนอีกมากมายที่ “เสียเหงื่อ” เงียบๆ เพื่อสร้าง
สันติภาพในทุกระดับชั้นของสังคม

2 ประกาศใช้เมือ่ปี 1977 โดยนายกรฐัมนตร ีทาเคโอะ ฟกุดุะ เป็นหลกัการเพ่ือจัดความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศญีปุ่น่กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
โดยเน้นย�้าความสัมพันธ์แบบ “ใจสู่ใจ” สร้างความไว้วางใจและมิตรไมตรีระหว่างกัน 
มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจการค้าและประกันความเท่าเทียมระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน
3 ความขดัแย้งในโคลอมเบยีระหว่างกลุม่ตดิอาวธุนยิมรฐับาลกบัฝ่ายต่อต้านซึง่ทวีความ
รนุแรงขึน้ในปี 1996 ปีต่อมาชมุชนนีไ้ด้ก่อตั้งหมู่บ้านสันติภาพขึ้น ประกาศความเป็น 
กลางไม่ฝักใฝ่กลุม่ตดิอาวธุใดๆ รวมถงึปฏเิสธไม่ให้กลุม่ตดิอาวุธเหล่าน้ันเข้าหมู่บ้าน
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3 การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง –   
 ทฤษฎี หลักการ ตัวแสดง  
 Conflict Transformation –  
 Theory, Principles, Actors
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งคือ...การแปรเปลี่ยนระบบ โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและความอยุติธรรมนั่นเอง

องค์กร Responding to Conflict

เม่ือพบเหน็ความรนุแรง เราเกดิแรงกระตุน้หลักสามประการ  ประการ
แรกเป็นเรือ่งเฉพาะหน้า นัน่คอืยตุคิวามรนุแรง ประการทีส่องเป็นเรือ่ง
ระยะกลาง นัน่คอืเยยีวยาบาดแผลท่ีเป็นผลจากความรนุแรง  ประการ
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ที่สามซึ่งเป็นประการสุดท้ายเป็นเรื่องระยะยาว นั่นคือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขพ้ืนฐานที่น�าไปสู่ความรุนแรงและอาจน�าไปสู่ความรุนแรงอีก 
ในอนาคต การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งคือวิธีการอันครอบคลุมที่
พยายามบรรลุเป้าหมายสดุท้ายในสามเป้าหมายข้างต้นโดยไม่ละเลย
เป้าหมายอื่นๆ

ตลอดมามกีารใช้ค�าศพัท์ทีแ่ตกต่างหลากหลายมาก บ้างก็เหลือ่มซ้อน
กันและกระทั่งขัดแย้งกันเกี่ยวกับการที่ตัวแสดงต่างๆ (หรือผู้เขียน) 
นิยามวิธีการนานาชนิดในการท�างานกับความขัดแย้ง(à การป้องกัน 
ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง การคลี่คลายความขัดแย้ง)    
ส�าหรับมูลนิธิ Berghof เราเลือกการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
เป็นกรอบความคิดชี้น�า เพราะมองว่าแนวทางนี้เป็นการวางกรอบ
ความคดิทีลึ่กซึง้และมคีวามเป็นองค์รวมมากท่ีสดุในการเปลีย่นแปลง
เชิงสร้างสรรค์ที่จ�าเป็นต่อการสร้างสันติภาพที่เป็นธรรม

กรอบความคิดของการแปรเปลี่ยน
ค�านิยามที่ดีที่สุดของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งก็คือ มันเป็น 
กระบวนการซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ทัศนคติ 
พฤตกิรรม ผลประโยชน์และวาทกรรมในพืน้ทีค่วามขัดแย้งทีม่แีนวโน้ม
ความรุนแรงให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่สร้างสรรค์ ประเด็นส�าคัญคือ 
มันมุง่แก้ปัญหาพืน้ฐานเชงิโครงสร้าง วฒันธรรมและสถาบนัทีก่ระตุน้
และเป็นเงื่อนไขของการเกิดความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมที่
รุนแรงด้วย  ค�าค�านี้ปรากฏในงานเขียนของ “ผู้บุกเบิก” การศึกษา
ด้านสันติภาพและความขัดแย้งหลายคน อาทิ อดัม เคอร์ (Adam 
Curle), โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung), หลุยส์ ไคลส์เบิร์ก (Louis 
Kriesberg), กุมาร์ รูเพซิงห์ (Kumar Rupesinghe), ไรโม แวรึเนน 
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(Raimo Väyrynen)  แต่กรอบความคิดนี้ได้รับการขยายความอย่าง
ละเอียดลออที่สุดในงานเขียนของ จอห์น พอล ลีเดอรัค (John Paul 
Lederach) และ ไดอานา ฟรานซิส (Diana Francis)

แนวทางน้ีเป็นกระบวนการหลายมติ ิไม่ใช่เส้นตรงและคาดการณ์ไม่ได้ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแสดงท่ีแตกต่างหลากหลายจ�านวนมาก เพื่อ
ขับเคลื่อนจาก “ความรุนแรงซ่อนเร้นและเปิดเผยไปสู่สันติภาพ
เชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม” ดังที่ เวโรนีค ดูเดาเอ็ท (Véronique 
Dudouet) เคยกล่าวไว้  แนวทางนีเ้หมาะสมเป็นพเิศษในสถานการณ์
ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและไม่สมมาตรซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นความ
ยตุธิรรมทางสงัคม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเช่นนี ้ มนัเป็นแนวทาง
ที่เรียกร้องการมีปฏิสัมพันธ์ระยะยาวและทักษะทางการเมือง

กรอบความคดินีห้มายถงึอะไรในภาคปฏบิตั?ิ  ยกตวัอย่างเช่น เคนยา
กับความรุนแรงที่ต้องเผชิญหลังจากการเลือกตั้งที่เกิดข้อพิพาทใน 
ค.ศ. 2007/2008 เดคา อิบราฮิม อับดี (Dekha Ibrahim Abdi) 
บรรยายถึงบริบทนี้ว่า มันชวนให้คิดว่าทั้งหมดเป็นแค่ปัญหาของการ
ควบคุมตัวแสดงทางการเมืองกับเยาวชนบางกลุ่มที่ถูกปลุกระดม  
กระนั้นก็ตาม เธอเน้นย�้าว่า “เราต้องไม่มองเหตุการณ์นี้เป็นแค่
วิกฤตการณ์ทางการเมือง แล้วก็ท�าแค่วิเคราะห์การเมือง ถึงแม้ผู ้
ขับเคลื่อนบางคนอยู ่ในแวดวงการเมืองก็จริง แต่เราจ�าเป็นต้อง
พจิารณาปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม ความสมัพนัธ์ทางสงัคม ภาคเศรษฐกจิ 
อย่างจริงจังด้วย […] –และประชาชนก็บอกว่า ใช่ เราจ�าเป็นต้อง
แก้ไขความรนุแรงจากการเลือกตัง้ แต่เราจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาอืน่ๆ 
อย่างจริงจังด้วยเช่นกัน”  ท้ังหมดนี้จ�าเป็นต้องมีแนววิธีที่มองระบบ
ทั้งหมดโดยสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงในระดับชุมชนท้องถิ่นไป
จนถึงผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศอย่าง โคฟี อันนัน  มันครอบคลุมทั้ง
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ผู้แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

ประเภท ตัวอย่าง

1. การแปรเปลี่ยน
บริบท

 Î การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศหรือภูมิภาค

2. การแปรเปลี่ยน
โครงสร้าง

 Î การเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์
ไม่สมมาตรไปสู่ความสัมพันธ์สมมาตร

 Î การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอ�านาจ
 Î การเปลี่ยนแปลงของตลาดค้า
ความรุนแรง

3. การแปรเปลี่ยน
ตัวแสดง

 Î การเปลี่ยนแปลงผู้น�า
 Î การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
 Î การเปลี่ยนแปลงภายในของฝ่ายขัดแย้ง
 Î การเปลี่ยนแปลงในฐานสนับสนุนของ
แต่ละฝ่าย

 Î การเปลี่ยนแปลงตัวแสดง

4. การแปรเปลี่ยน
ประเด็น

 Î การก้าวข้ามประเด็นที่เป็นข้อพิพาท
 Î การประนีประนอมเชิงสร้างสรรค์
 Î การเปลี่ยนประเด็น
 Î การตัดความเชื่อมโยงหรือปรับเปลี่ยน
การเชื่อมโยงประเด็น

5. การแปรเปลี่ยน
ภายในตัวบุคคล/
ชนชั้นน�า

 Î การเปลี่ยนแปลงมุมมอง
 Î การเปลี่ยนแปลงจิตใจ
 Î การเปลี่ยนแปลงเจตจ�านง
 Î การแสดงท่าทีไกล่เกลี่ย

ทีม่า: H. Miall 2004. Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task, 
in: Berghof Handbook for Conflict Transformation, online version.
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จดุมุง่เน้นระยะสัน้ทีต้่องการยตุคิวามรนุแรง ตลอดจนการคดิหาวธิกีาร
ทีจ่ะท�าให้คนหนุ่มสาวถกูชกัจงูไปจบัอาวธุน้อยลง  อกีทัง้ยงัจดัการกบั
ประเดน็ความยตุธิรรมทางสงัคมและอัตลักษณ์ การด�ารงชวีติและการ
แบ่งปันอ�านาจทางการเมือง  เป้าหมายคือการบรรลุการแปรเปลี่ยน
สถาบันและโครงสร้างในระยะยาว

ทฤษฎี การปฏิบัติและหลักการ
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากหรือมุ่งเป้าไปสู่ทฤษฎี
ยิ่งใหญ่ครอบจักรวาล  ตรงกันข้าม กรอบความคิดนี้ทดสอบและสร้าง
ข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากการวิจัยในภาคสนามและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักปฏิบัติ ถึงแม้ว่าวางพื้นฐานบนแนววิธีเชิงประจักษ์และระเบียบวิธี
เชิงคุณภาพ กระนั้นก็ตามทฤษฎีก็มีส่วนชี้น�าและมีคุณค่าเป็นตัว
ขับเคลื่อน

เป้าหมายทีมุ่ง่ทดสอบทฤษฎกีบัการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองเป็นหลกัการ
แก่นสารในการท�างานของมูลนิธิ Berghof ตลอดช่วงทศวรรษหลังๆ 
ซึ่งบันทึกอยู ่ในคู ่มือชื่อ Berghof Handbook for Conflict 
Transformation  รวมทัง้การวจิยัประเดน็ความขดัแย้ง การสนบัสนนุ
สันติภาพและกิจกรรมให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ

การแปรเปลีย่นความขดัแย้งวางอยูบ่นหลกัการทีช่ดัเจน  มนักอปรขึน้
เป็นจรรยาบรรณส�าหรับทั้งผู้วิจัยและนักปฏิบัติ และมิใช่จะบรรลุถึง
ง่ายๆ เสมอไปในโลกความเป็นจริงของการจัดการโครงการสันติภาพ  
หลกัการชดุทีห่นึง่แจกแจงว่าเราควรมคีวามสมัพนัธ์อย่างไรกับกลุม่คน
ที่เราท�างานด้วยเพื่อมุ่งไปสู่การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง อาทิ การ 
เคารพศกัยภาพและความเป็นเจ้าของของชมุชนท้องถิน่ การเปิดกว้าง
และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม (multi-partiality) รวมทัง้
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ยึดตามกติกา  หลักการชุดท่ีสองแจกแจงถึงคุณสมบัติส่วนบุคคลที่
จ�าเป็นในการปฏิสัมพันธ์เพื่อการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งและการ 
สร้างสันติภาพ กล่าวคือ ความเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนน้อม การ
ครุ่นคิดทบทวนตัวเอง รวมทั้งความมุ่งมั่นและอุตสาหะที่จะบรรล ุ
การเปลีย่นแปลงทลีะขัน้ตอนในระยะยาว แม้ว่าจะต้องเผชญิอปุสรรค
ขวากหนามบ่อยๆ ก็ตาม

ตัวแทนของการแปรเปลี่ยน
ในทกุสภาพแวดล้อมท่ีมคีวามขัดแย้งยดืเยือ้ ย่อมมทีัง้ตวัแทนของการ
เปลี่ยนแปลงหรือการขัดขืนด้วยความรุนแรง แต่ก็มีตัวแทนของการ
เปลีย่นแปลงโดยสนัตด้ิวย  กระบวนการแปรเปลีย่นความขัดแย้งต้อง
ค้นหาและเชื่อมโยงกับผู้ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงโดยสันติ แต่ใน
ขณะเดยีวกนักต้็องท�าความเข้าใจผูข้บัเคลือ่นความรนุแรงและสงคราม
หรือ “ตัวป่วนกระบวนการสันติภาพ” ด้วย  ขอยกค�าพูดของ เดคา 
อิบราฮิม อับดี อีกครั้ง “อย่ามองพวกเขาเป็นปัญหา แต่มองพวกเขา
เป็นผู้คนท่ีต้องการความเข้าใจ […] แล้วพวกเขาจะกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตร์”  เห็นได้ชัดว่าความพยายาม
ในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งจ�าเป็นต้องครอบคลุมหลายระดับ 
หลายลู่ทางและหลายภาคส่วน ท้ังผู้พลัดถ่ิน รัฐบาลและตัวแสดงที่
ไม่ใช่รัฐ ผู้หญิงและผู้ชาย ฝ่ายขัดแย้งและทูตสันติภาพ  สิ่งส�าคัญคือ
การเชื่อมโยงระดับสูง กลางและรากหญ้าของพื้นที่ขัดแย้งเข้าด้วยกัน 
โดยค�านึงเสมอว่าสันติภาพสร้างขึ้นจากภายในสังคมที่ตกอยู่ภายใต้
ความขดัแย้ง ไม่ใช่ด้วยผูเ้ชีย่วชาญและผูแ้ทรกแซงจากภายนอก ถงึแม้
คนกลุม่หลงัอาจน�าแนวคดิและการสนบัสนนุท่ีจ�าเป็นมากและน่ายนิดี
มาให้ก็ตาม
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ข้อมูล 

ประจักษ์นิยม 

ทฤษฎี
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

คุณค่า

การวิพากษ์วิจารณ์ 

ค�าถามปลายเปิด
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งมิได้ปราศจากข้อท้าทายและค�าวิพากษ์
วิจารณ์  กรอบความคิดนี้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวางและ
ลึกซึ้งในเยื่อใยของโครงสร้างสังคม จนเป็นไปได้ที่มันอาจยิ่งกระตุ้น
ให้ความขัดแย้งทวีความตึงเครียดขึ้นในระยะสั้น ทั้งนี้เนื่องจากเสนอ
แนะกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีสั่นคลอน (และคุกคาม) ความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ อ�านาจ จุดยืนและสถานภาพจนน่าวิตก  บางคนอ้างว่า
แนวทางนีส้ามารถเป็นได้แค่แนวคดิชีน้�ามากกว่าเป็นโครงการทีน่�าไป
ปฏิบัติใช้อย่างเต็มที่  บ้างก็เสนอการจัดล�าดับความส�าคัญ เช่น การ
เน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม การแปรเปลี่ยน
ความขดัแย้งไม่สามารถวางแผนและน�าไปปฏบิตัไิด้ด้วยตวัแสดงเพยีง
คนเดียว  มันต้องอาศัยการสนับสนุนจากกลุ่มที่แตกต่างหลากหลาย
จ�านวนมาก  เราจะชักจูง ประสานและดึงกลุ่มเหล่านี้มารวมกันได้

ที่มา: J. Galtung 1996
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อย่างไร? การกดีกนัตวัแสดงระดบัท้องถิน่ในบรบิทนีจ้ะก่อให้เกิดความ
หวาดระแวงว่านีค่อื “การวศิวกรรมสงัคม” และเป็นแค่รปูแบบอ�าพราง
ของอิทธิพลตะวันตก มีการส�ารวจหาวิธีการที่เป็นระบบเพื่อใช้เป็น
หนทางที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งในการจัดการความซับซ้อนนี้ (à การ 
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ)
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4 การสานเสวนา 
 Dialogue
ในการสานเสวนาที่แท้จริง ทั้งสองฝ่ายต่างเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง

ติช นัท ฮันห์

เราสามารถมองว่าการสานเสวนาเป็นวิธีการเชิงสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง
ในการจัดการกับความขัดแย้ง อันท่ีจริงแล้วมันเป็นวิธีการคลาสสิก
ทีเดียว ดังค�าพังเพยที่ว่า ตราบที่ยังคุยกันก็ไม่ยิงใส่กัน หรือตาม
ข้อสังเกตจากสามัญส�านึกที่ว่า จะมีวิธีการคลี่คลายข้อพิพาทใดดีกว่า
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงใจ?

การรเิริม่ การจดังานและการอ�านวยความสะดวกให้เกดิการสานเสวนา 
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กลายเป็นวิธีการที่ส�าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในกระบวนการสร้าง
สันติภาพ  นักวิชาการ นักการศึกษาและนักปฏิบัติให้เหตุผลว่า การ
สานเสวนาเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการมปีฏิสมัพนัธ์กบัฝ่ายตรงข้าม

ความหมายของการสานเสวนาในยุคสมัยใหม่มีจุดเริ่มต้นมา
ตั้งแต่ยุคโบราณและยุคกลาง  ในปัจจุบัน ค�าค�านี้มีค�านิยามเบื้องต้น
หมายถงึการแลกเปล่ียนเชงิสนทนาด้วยการพดูหรอืการเขยีนระหว่าง
คนสองคนขึ้นไป  รากศัพท์ของค�าค�านี้มาจากภาษากรีกคือ diá และ 
lógos ซึ่งสามารถตีความว่าเป็น “การหลั่งไหลของถ้อยค�า” หรือ 
“ความหมาย” ที่คนมากกว่าหนึ่งคนสร้างขึ้น

ตรงกันข้ามกับค�าว่า “discussion” (การถกเถียง) และ  
“debate” (โต้แย้ง) ซึ่งเน้นไปที่เนื้อหาของค�าสนทนาเป็นอันดับแรก 
ค�าว่า “dialogue” (สานเสวนา) ให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่าๆ กับเนื้อหา  ความแตกต่างอีกประการ
หนึ่งคือ สองค�าแรกมักมีองค์ประกอบของการแข่งขันที่เน้นย�้าความ
เหนอืกว่าของความคดิหนึง่ ในขณะท่ีค�าหลังมนัียหมายถงึความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันหรือความปรารถนาที่จะแสวงหาจุดร่วม  อย่างไรก็ตาม 
ในความเป็นจริงของการสนทนาทั้งท่ามกลางและเก่ียวกับความ 
ขัดแย้ง มิติของการถกเถียง วิวาทะและสานเสวนา มักปนเปกันและ
แยกแยะได้ด้วยการวิเคราะห์เท่านั้น กระนั้นหัวใจหลักที่ท�าให้การ 
สานเสวนาประสบความส�าเร็จคือ การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้าระหว่าง
สมาชิกของฝ่ายที่ขัดแย้ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเคารพซึ่งกันและกันใน
ฐานะมนุษย์และพร้อมที่จะรับฟังกันและกันอย่างลึกซึ้งเพียงพอ จน
สามารถเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติบางอย่างหรือ 
เรยีนรูก้นั ซึง่ถอืเป็นคณุปูการอย่างยิง่ต่อการแปรเปลีย่นความขัดแย้ง
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ในลักษณะที่ไม่เผชิญหน้า เป็นการ “สร้างความเป็นมนุษย์” ให้แก่
การปฏสิมัพนัธ์และส�ารวจหาหนทางต่างๆ ในการป้องกนั จดัการหรอื
คลีค่ลายความขดัแย้ง  หวัใจส�าคญัอยูท่ี่การสร้างการสือ่สารแบบต่างๆ 
และท�าความเข้าใจต่อความต้องการและผลประโยชน์ของฝ่ายตน  
รวมทั้งของฝ่ายตรงข้ามให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกัน ถึงแม้การ 
สานเสวนามีความส�าคัญท่ีจะช่วยแปรเปล่ียนความสัมพันธ์ ส่งเสริม
ความเห็นอกเห็นใจและบันดาลใจให้มองเห็นการแก้ไขปัญหา แต่ 
มันก็ไม่สามารถทดแทนความพยายามด้านอื่นๆ ท่ีจะแก้ไขสาเหต ุ
เชิงโครงสร้างและจัดการกับแง่มุมด้านการเมืองเชิงอ�านาจของความ
ขัดแย้ง

องค์ประกอบของการสานเสวนาที่มีแนวโน้ม 
จะประสบความส�าเร็จ
ในช่วงสองสามทศวรรษหลังมานี้ การสานเสวนากลายเป็นหัวข้อ
โปรดปรานส�าหรบันกัคดิเชงิสร้างสรรค์จากหลายสาขา คณุปูการส�าคญั
ต่อหัวข้อนี้มาจาก มาร์ติน บูเบอร์ (Martin Buber) นักเทววิทยา 
เดวดิ โบห์ม (David Bohm) นกัฟิสกิส์ ผูค้ดิค้นทฤษฎีการสานเสวนา
ในฐานะกระบวนการเรยีนรูข้องกลุ่ม และ วิลเลียม ไอแซคส์ (William 
Isaacs) ตลอดจนนักคิดเชิงระบบคนอื่นๆ ที่ส�ารวจวิธีการนี้ในฐานะ
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ด้านการจัดตั้งองค์กร

นักคิดทั้งหลายข้างต้นและผู ้มีคุณูปการคนอื่นๆ ช่วยกันคิดค้น
องค์ประกอบพืน้ฐานชดุหนึง่ส�าหรบัการสานเสวนาทีม่ศีกัยภาพในการ
แปรเปลี่ยนส�าหรับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 Î แสดงออกถึงความเคารพและยอมรับความเท่าเทียมของผู้เข้าร่วม
สานเสวนาทุกคน ซึ่งต่างมีภูมิหลังและความคิดเห็นเป็นของตัวเอง
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 Î พัฒนาทักษะการรับฟังอย่างกระตือรือร้นและตระหนักถึงคุณปูการ
จากคู่สานเสวนาทุกฝ่าย

 Î ยับยั้งสมมติฐาน ความคิด อารมณ์และความคิดเห็นของตนเองไว้
ชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้อุบัติขึ้น

 Î พูดจากใจจริงและน�าเสนอความจริงของฝ่ายตนด้วยความซื่อตรง 
เน้นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อจุดยืนของตนมากกว่าผลลัพธ์

 Î ผ่อนกระบวนการสือ่สารและปฏสิมัพนัธ์ให้ช้าลง เปิดกว้างต่อวสิยัทศัน์
ใหม่ๆ และส�ารวจหาช่องทางส�าหรับการเรียนรู้ร่วมกัน

แน่นอนรายการข้างต้นนี้เป็นการรวบรวมข้อเรียกร้องในเชิงอุดมคติ
ซึ่งยากจะบรรลุถึงในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งยกระดับสูง ภายใต้
สถานการณ์เช่นนั้น บุคคลท่ีได้รับผลกระทบย่อมมองกันและกันด้วย
ความกินแหนงแคลงใจหากไม่ใช่เกลียดชังกันไปเลย พวกเขาอาจ
ไม่เตม็ใจพบปะกนัซึง่ๆ หน้า ยกตวัอย่างเช่น การยกระดบัทางการเมอืง
ก่อให้เกดิอปุสรรค “เชงิศลีธรรม” เชงิกฎหมายและ/หรอืเชิงกายภาพ
ทีข่ดัขวางการพบปะกบั “ศัตร”ู  กระนัน้กต็าม ปัญหาท้าทายส่วนใหญ่
ฝังรากลึกในกรอบความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการรับรู้ของผู้เข้า
ร่วมสานเสวนา รวมทั้งความกลัวและความรู้สึกที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
มากกว่า  ข้อเรียกร้องพื้นฐานประการหนึ่งส�าหรับการสานเสวนาที่มี
แนวโน้มจะประสบความส�าเรจ็กค็อื การสร้าง “พืน้ทีป่ลอดภัย” ส�าหรบั
การประชุมพบปะกัน บางครั้งก็เรียกว่า “ตู้คอนเทนเนอร์”  เงื่อนไข
ข้อนีค้อืภารกจิประการหนึง่ของฝ่ายท่ีสาม ซึง่การสนบัสนนุและอ�านวย
ความสะดวกของฝ่ายทีส่ามนีม้กัจ�าเป็นต่อการเตรยีมพืน้ทีส่�าหรับการ
พบปะกันซึ่งหน้าและช่วยให้เกิดการสนทนาที่มีความหมาย

พร้อมกับการพยายามเป็นสื่อกลางไกล่เกลี่ยแล้ว การสานเสวนาที่
เอือ้อ�านวยยงักลายเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการท�างานด้านกระบวนการ
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สร้างสันติภาพและการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (à การอ�านวยความ 
สะดวก การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง การเจรจาต่อรอง)  แม้ว่าการสาน
เสวนาบางกรณีอาจเป็นการจัดงานครั้งเดียวเลิก แต่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สันติภาพส่วนใหญ่เชื่อว่าจ�าเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสาน
เสวนาทีไ่ด้ผลในฐานะกระบวนการระยะยาวซึง่กลุ่มผูเ้ข้าร่วมค่อนข้าง
ต่อเนื่องในระดับหนึ่ง

วธิกีารและเครือ่งมอืของการสานเสวนาได้รบัการพฒันาอย่างหลากหลาย
กว้างขวางเพือ่ส่งเสรมิการเปลีย่นแปลงสงัคมและพฒันาวถีิการเรียนรู้
ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  วิธีการเหล่านี้ประกอบด้วย:

 Î สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันใน
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย (เช่น การใช้เทคนิคที่เรียกว่า open-
space4 หรือวิธีการแบบ “World Café”5)

 Î กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมพดูถงึประสบการณ์ของตนทีเ่กีย่วข้องกับความ
ขดัแย้ง ทัง้ความทุกข์ใจและความคาดหวัง ในลักษณะทีจ่ะท�าให้เกิด
การมปีฏสิมัพนัธ์ทีส่ร้างสรรค์ (เช่น วธิกีาร “สือ่สารอย่างสนัต”ิ ของ  
มาร์แชลล์ โรเซนเบิร์ก [Marshall Rosenberg] หรือ “ครุ่นคิด

4 Open-Space เป็นรปูแบบการระดมสมองในเรือ่งต่างๆ ทีใ่ห้อสิระกบัผูเ้ข้าร่วมเตม็ที่
ในการเลือกหัวข้อสนทนาและแสดงความคิดเห็น ผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียจะท�าหน้าที่
เป็นผู้สรุปความเห็นที่ได้จากการระดมสมองในกลุ่มของตนเอง
5 World Café หรือสภากาแฟ คือ รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างและขยายปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มคนจ�านวน
มาก ในวงสภากาแฟนั้น จะแบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มๆ ตามความสมัครใจ แต่ละกลุ่มจะ
พูดคุยในหัวข้อที่ก�าหนดภายในระยะเวลาจ�ากัด หลังจากน้ันสมาชิกก็จะแยกย้ายไป
พูดหัวข้อย่อยในกลุ่มอื่นที่รวมตัวกันใหม่ซ่ึงมีสมาชิกจ�านวนเท่าเดิม โดยเหลือเพียง
คนเดยีวอยูบ่นโต๊ะหรอืเรยีกว่าเจ้าภาพ ท�าหน้าทีถ่่ายทอดสรปุบทสนทนาทีเ่พ่ิงจบให้
ผู้ฟังใหม่ สมาชิกโต๊ะอื่นจะต้องท�าแบบเดียวกัน คือแยกย้ายเข้าร่วมกลุ่มสนทนาใหม่
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ทบทวนและไว้วางใจ” ของ แดน บาร์-ออน [Dan Bar-On] เป็นต้น)
 Î ใช้วิธีการสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและการเปลี่ยน
มมุมอง (เช่น ละคร ห้องทดลองการเปลีย่นแปลง หรอืการสลบับทบาท)

 Î สร้างอนาคตที่เป็นทางเลือก (การสร้างฉากจ�าลองเหตุการณ์ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอนาคต ฯลฯ)

นอกเหนือจากวธิกีารจ�าเพาะเจาะจงส�าหรบักลุม่ผูเ้ข้าร่วมจ�านวนจ�ากัด
แล้ว ความพยายามในการสานเสวนาบางกรณยีงัมเีป้าหมายเพือ่เข้าถงึ
ผูค้นในวงกว้างด้วย  “การสานเสวนาระดับชาติ” มกัสร้างขึน้เพือ่ความ
สามคัคใีนประเทศหลงัจากสงครามกลางเมอืงหรอืประสบการณ์บอบช�า้ 
จากความรุนแรงแบบอ่ืนๆ กรอบความคิดของการสร้างวัฒนธรรม 
“การสานเสวนาด้วยกระบวนการประชาธิปไตย” กลายเป็นแนวคิดที่ 
ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในละตินอเมริกา ในบริบทของประเทศที่
ผ่านความแตกแยกทางการเมืองอย่างลึกซึ้ง

เหตผุลทีเ่ป็นกญุแจส�าคญัเบ้ืองหลังกรอบความคดิทัง้สองประการกค็อื 
เครื่องมือของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยดั้งเดิม ซึ่งมีการ
แข่งขันระหว่างพรรคการเมือง การชิงดีชิงเด่นกันของชนช้ันน�าทาง
การเมืองและการอภิปรายในรัฐสภา อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างหลัก
ประกนัให้เกดิการตดัสนิใจทางการเมอืงทีส่่งผลดต่ีอส่วนรวมในสงัคม
ทีม่คีวามแตกแยกและเล่นการเมอืงสงู ดงันัน้จงึควรใช้กลไกและวธิกีาร
สานเสวนาเข้ามาเป็นส่วนเสริม มีการพัฒนา “โครงสร้างสนับสนุน
สันติภาพ” เพื่อหนุนเสริมและสร้างคุณภาพให้แก่การสานเสวนา
ในวงกว้างประเภทนี้ ยกตัวอย่างเช่น “พื้นที่กลางเพื่อสร้างฉันทามติ
และความรู้ร่วมกัน” ในเลบานอน6 เป็นต้น

6 เป็นพืน้ทีก่ลางทีใ่ห้นักการเมอืง คูขั่ดแย้ง และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุๆ ฝ่าย มาประชมุ
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ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการสานเสวนา
ข้อวพิากษ์วจิารณ์ต่อโครงการสานเสวนาในกระบวนการสร้างสนัตภิาพ
และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ข้อบกพร่องเชิง
ยุทธศาสตร์และความยากล�าบากในการประเมินผลกระทบของมัน  
การริเริ่มสานเสวนาจ�านวนไม่น้อยดูเหมือนตั้งอยู่บนสมมติฐานง่ายๆ 
ว่า การน�าผู้แทนของฝ่ายขัดแย้งมาพบกนัย่อมมผีลดบ้ีางและไม่มทีาง
ส่งผลร้าย เราไม่สามารถอ้างว่าสมมติฐานนี้ถูกต้องอีกต่อไปเมื่อ
พิจารณาถึงหลายกรณีท่ีผู้เข้าร่วมการสานเสวนาถูกโจมตีจากสาย
แข็งกร้าวในกลุ่มตัวเองเนื่องจากการไปพบปะกับ “ศัตรู” ในขณะ
เดียวกัน ไม่ต้องสงสัยว่ามีโครงการสานเสวนาจ�านวนมากในระดับ 
รากหญ้าและระดับกลางท่ีสร้างคณุปูการอย่างมนียัส�าคญัต่อการสร้าง
พื้นที่ที่เปรียบเสมือนเกาะและวัฒนธรรมของสันติภาพขึ้น แต่ข้อดีนี้
มักไม่ถูกแปลเป็นผลกระทบทางการเมืองระดับมหภาค ข้อวิพากษ์
วิจารณ์อีกประการหนึ่งคือ การสานเสวนาอาจก่อให้เกิดผลร้ายใน
ความขัดแย้งที่มีความไม่สมมาตรสูง ถ้าหากการสานเสวนานั้นไป
บดบังความไม่เท่าเทียมที่แฝงอยู่ด้วยการสร้างภาพลวงตาของ “การ
สานเสวนาที่สมมาตร” ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ผู้แทนของ
ฝ่ายมอี�านาจมากกว่าป่าวประกาศเชดิชคูวามใจกว้างของตวัเองทีย่อม
สานเสวนาในประเด็นที่ “ยากล�าบาก” ผู้แทนของฝ่ายมีอ�านาจน้อย
กว่ามักมองว่าการพบปะกนัเป็นการเสยีเวลาเปล่า หรอืกระทัง่แย่กว่า
นั้น คือเป็นแค่การตอกย�้าสถานภาพที่ไม่เท่าเทียม

เช่นเดียวกับเครื่องมือของกระบวนการสร้างสันติภาพและการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งอื่นๆ หัวใจส�าคัญคือการสร้างกรอบความคิด

ร่วมกันเพือ่สร้างฉนัทามตใินทกุๆ เรือ่งทีข่ดัแย้ง เป็นกระบวนการทีซ่บัซ้อนแต่สามารถ
ที่จะน�าเอาทุกฝ่ายที่ขัดแย้งมาประชุมหาฉันทามติได้จริง
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เกีย่วกบัการสานเสวนาทัง้หมดให้อยูภ่ายในบรบิทเชิงยทุธศาสตร์และ
ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน รวมทั้งเตรียมพร้อมส�าหรับ
กระบวนการระยะยาว ซึ่งจ�าเป็นต้องมีความพยายามคู่ขนานในการ
แก้ไขจัดการกับโครงสร้างที่ขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วย
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5 ศักดิ์ศรีและความไว้วางใจ  
 Dignity & Trust
ถนนสู่สันติภาพปูลาดด้วยศักดิ์ศรี

ดอนนา ฮิคส์ (Donna Hicks)

ศักดิ์ศรี คือค�าที่บ่งบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีไม่อาจพรากโอนได้
จากการได้รับความเคารพและการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ศักดิ์ศรี
กลายเป็นค�าส�าคญัในยคุแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment) และ
ในขบวนการสิทธิมนุษยชนช่วงศตวรรษท่ี 20 มันสรุปรวบยอดไว้ใน 
ข้อ 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ใน ค.ศ. 
1948 ความว่า
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“มนุษย์ทัง้ปวงเกดิมามอีสิระและเสมอภาคกนัในศกัดิศ์รแีละ
สิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วย
เจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” 7

ความไว้วางใจ คอืค�าท่ีบ่งบอกถึงการท่ีคนเรามคีวามคาดหวงัเชงิบวก
ต่อเจตนาและพฤตกิรรมของผูอ้ืน่  ความคาดหวงัเชิงบวกอาจมพีืน้ฐาน
จากปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้าอย่างใกล้ชิดและการมีพันธกรณีต่อกัน 
ยกตัวอย่างเช่นในครอบครัวหรือในหมู่เพื่อนฝูง หรือการเป็นสมาชิก
ร่วมกันในกลุ่มและในชุมชนท่ีมีบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
อันเป็นที่ยอมรับ ประเภทและระดับของความไว้วางใจก่อให้เกิด
ประเดน็ปัญหาทีซ่บัซ้อนอย่างยิง่ แต่โดยทัว่ไปเชือ่กนัว่าความไว้วางใจ
ทีด่�ารงอยูภ่ายในกลุ่มอตัลักษณ์เดยีวกนักบัระหว่างต่างกลุม่อตัลกัษณ์
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ว่าอัตลักษณ์นั้นจะเป็นกลุ่ม
ชาติ-ชาตพินัธ์ุ กลุ่มศาสนา หรอืกลุ่มท่ีนยิามด้วยวฒันธรรมแบบอืน่ๆ

ทัง้ศกัด์ิศรีและความไว้วางใจมบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อการยกระดบั ความ
ยดืเยือ้และการแปรเปลีย่นความขดัแย้งทีม่กีารใช้ความรุนแรงระหว่าง
บคุคลและกลุม่  ประเดน็นีช้ีใ้ห้เหน็ได้ดทีีส่ดุเมือ่เอ่ยถึงความอปัยศอดสู
กับความไม่ไว้วางใจ ซึ่งตรงกันข้ามกับศักดิ์ศรีและความไว้วางใจ

ค�าว่า “การท�าให้เสยีเกยีรต”ิ (humiliation) บ่งบอกว่า แทนทีจ่ะยอมรบั
ศกัดิศ์รทีีเ่ท่าเทียมกนัของมนษุย์ทุกคน กลับมกีารน�ามติแินวตัง้มาใช้
ระหว่างบคุคลด้วยการก�าหนดสถานะสงูกว่าและต�า่กว่า (ตวัอย่างแบบ
สดุขัว้ทีส่ดุคอืค�าภาษาเยอรมนั “Übermensch” กบั “Untermensch” 
ทีน่าซนี�ามาใช้) ดงันัน้ เอเวลิน ลินด์เนอร์ (Evelin Lindner) จงึนยิาม

7 ค�าว่าอ่อนไหวเรื่องเพศภาวะมากขึ้น ยังไม่ได้ถูกน�ามาใช้
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แก่นสารของการท�าให้เสยีเกยีรตว่ิา การถกู “ดงึลงและกดลง”  เมือ่มอง
ประวัติศาสตร์จากมุมนี้ สังคมส่วนใหญ่ในโลกเคยตีความการท�าให้
เสยีเกยีรติว่าเป็นส่วนหนึง่ใน “ระเบยีบธรรมชาต”ิ ของผูเ้หนอืกว่าและ
ผูด้้อยกว่า อย่างน้อยกจ็นกระทัง่ยคุแสงสว่างทางปัญญา  เรือ่งน่าเศร้า
ก็คือ “ระเบียบธรรมชาติ” ที่มองว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกันโดยพื้นฐาน
ยังคงด�ารงอยู่ในหลายประเทศจนถึงทุกวันนี้  นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่มี
ความพยายามจะยดัเยยีดวธิกีารมกัง่ายแบบ “การแก้ไขจากบนลงล่าง” 
เพื่อจัดการกับความซับซ้อนของความขัดแย้งอีกด้วย

ในความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างการใช้ความรุนแรงทาง 
การเมืองของกลุ่มกับการท�าให้เสียเกียรติปรากฏให้เห็นชัด เมื่อการ
ต่อสู้ไม่เพียงมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุการท�าลายเชิงกายภาพหรือท�าให้
ศตัร ู“หมดพษิสง” เท่านัน้ แต่ยงัโจมตสีญัลกัษณ์ของอัตลกัษณ์ ความ
เคารพและศกัด์ิศร ีรวมท้ังเกยีรตแิละความส�าเรจ็ของกลุม่ฝ่ายตรงข้าม
ด้วย ส่วนใหญ่แล้วการใช้ความรุนแรงข้ันแรกมักมุ่งไปที่สัญลักษณ์
เหล่านี้ เช่น เมื่อนาซีท�าลายและเผาสุเหร่ายิวมากกว่า 1,500 แห่ง
ระหว่างเหตุการณ์ที่เรียกว่า “คืนกระจกแตก” (Night of Broken 
Glass) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1938 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (Holocaust) ในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อหลาย
กรณี การใช้ความรุนแรงต่อสัญลักษณ์ของฝ่ายตรงข้าม เช่น สถานที่
สกัการบชูาและความภาคภมูใิจทางวฒันธรรม (ห้องสมดุ พพิธิภัณฑ์) 
และต่อประชาชนเป็นสิง่ท่ีเชือ่มโยงกนัอย่างใกล้ชดิ ประเดน็นีย้ิง่ชดัเจน
อย่างน่าสะเทือนใจเมื่อมีการใช้ความรุนแรงทางเพศแบบกลุ่ม ซึ่งมี
เป้าหมายทีจ่ะลดทอนความเข้มแข็งทางกายภาพและศลีธรรมของศตัรู

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่การท�าให้เสียเกียรติที่กระท�าต่อกลุ่มคนในบริบท
ของสงครามและการใช้ความรุนแรงมักมีแนวโน้มท่ีจะผลิตซ�้าตัวเอง
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อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะถ้าฝ่ายชนะไม่พยายามยอมรบัเรือ่งเล่าอนั
เจบ็ปวดในอดีต  ไม่จัดการประเด็น à ความยติุธรรมระยะเปลีย่นผ่าน 
และไม่ยอมเข้าร่วมในกระบวนการปรองดองที่แท้จริงในรูปแบบใด
รปูแบบหนึง่  ส�าหรบัการแปรเปล่ียนความขัดแย้งทีไ่ด้ผล การข้ามพ้น
วงจรของการท�าให้เสยีเกยีรตแิละการตอบโต้การท�าให้เสยีเกียรตเิพือ่
บกุเบกิไปสูค่วามเข้าใจศักดิศ์รขีองมนษุย์อย่างทัว่ด้านเป็นหวัใจส�าคญั
อย่างยิ่ง

ข้อท้าทายหลักในการแปรเปล่ียนความขัดแย้งทีถ่กูช้ีน�าและขบัเคลือ่น
ด้วยการท�าให้ฝ่ายหนึง่เสยีเกยีรตหิรอืการหมิน่เกียรตกัินและกันอย่าง
ต่อเนื่องก็คือ การหาหนทางท่ีจะก้าวพ้นความไม่ไว้วางใจกันอย่าง
ลึกซึ้ง โดยเฉพาะในกรณีของความขัดแย้งยืดเยื้อ ความไม่ไว้วางใจ
กันมักฝังลึกในอารมณ์และทัศนคติของฝ่ายต่างๆ กระทั่งแม้แต่ท่าที
ที่ต้องการการประนีประนอมเป็นครั้งคราวก็ถูกมองว่าเป็นอุบายเพื่อ
ท�าลายสถานะของฝ่ายตน  เพื่อริเริ่มกระบวนการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งที่แท้จริงจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนายุทธศาสตร์ของการ
สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

ระหว่างความขัดแย้งยุโรปตะวันออก-ตะวันตกจนกระทั่ง ค.ศ. 1989 
ประเด็นน้ีเป็นพืน้ทีส่�าคญัของการวจิยัเกีย่วกบัสนัตภิาพและการรเิริม่
กระบวนการสันติภาพภาคปฏิบัติ คุณูปการอันโดดเด่นในการสร้าง
ความไว้วางใจในบรบิทนีพ้ฒันาขึน้โดยนกัจติวทิยาชือ่ ชาร์ลส์ ออสกดู 
(Charles Osgood) ใน ค.ศ. 1962 ในชื่อยุทธศาสตร์ “การลดความ
ตงึเครยีดอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะต่างตอบแทน” (Graduated 
Reciprocal Reductions in Tension-GRIT) เหตุผลของเขาคือ 
มาตรการลดระดับโดยฝ่ายเดียวในความขัดแย้งแบบนี้มีประโยชน์
เพียงน้อยนิด เพราะมันจะถูกปฏิเสธง่ายๆ โดยหาว่าเป็นแค่การ 
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ป่ันข่าวโฆษณาชวนเชือ่ มาตรการท่ีดกีว่าคอืฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ควรรเิริม่ 
และแสดงท่าทีประนีประนอมทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ประกาศต่อสาธารณะและน�ามาปฏิบัติทีละข้ันโดยไม่ต้องรอการตอบ
สนองจากอีกฝ่าย ถ้าฝ่ายหลังตอบรับด้วยมาตรการที่คล้ายคลึงกัน 
จากนั้นค่อยด�าเนินขั้นตอนที่ส�าคัญมากขึ้นต่อไป แนวคิดหลักคือการ 
กระตุ้นวงจรลดระดับความขัดแย้งด้วยมุมมองระยะยาวโดยใช้การ 
ริเริ่มเพียงฝ่ายเดียวก่อน แล้วจัดการสานเสวนาบางอย่างควบคู่กับ
กระบวนการนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและผลักดัน 
ให้เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน

วธิกีารนีส้ามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัความขัดแย้งภายในระหว่างรฐัที่
ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติกับกลุ่มติดอาวุธท่ีไม่ใช่รัฐ (หรือ
ขบวนการปลดปล่อยและขบวนการต่อต้านขัดขืน) หรือไม่ ยังเป็น
ค�าถามที่เปิดกว้าง ปัญหาในกรณีพวกนี้ก็คือไม่เพียงแค่ความไม ่
ไว้วางใจกันอย่างลึกซึ้งระหว่างฝ่ายขัดแย้งเท่านั้น แต่มักมีความไม่
เห็นพ้องต้องกันโดยพื้นฐานเกี่ยวกับความชอบธรรมของระเบียบ
การเมืองที่ด�ารงอยู่ด้วย ความเข้าใจโดยทั่วไปก็คือการสร้างความ 
ไว้วางใจเป็นกระบวนการหลายมิติ ซึ่งองค์ประกอบของผลประโยชน์
ร่วมกันที่นิยามอย่างมีเหตุผล ความโปร่งใสและความคาดการณ์ได้ 
ล้วนมบีทบาทส�าคญั เช่นเดยีวกบัปัจจยัด้านอารมณ์และความสมัพนัธ์  
ความไว้วางใจไม่ใช่สิง่ท่ีสามารถยดัเยยีดให้แก่ฝ่ายขัดแย้ง รวมทัง้ไม่มี
ทางงอกงามได้โดยไม่มีความร่วมมือกัน

ในกรณีของการท�าให้เสียเกียรติและประสบการณ์บอบช�้าจากความ
รุนแรง การสร้างความไว้วางใจหมายความถึงการจัดการกับประเด็น
ของความยุติธรรมระยะเปล่ียนผ่านและการปรองดอง ในระดับต�่าสุด 
มันต้องอาศัยการยอมรับอดีตที่เจ็บปวดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
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แม้กระทั่งในกรณีที่ดีที่สุด ความไว้วางใจที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ใน
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งก็จ�าเป็นต้องอาศัยโอกาส เวลาและพื้นที่
เพื่อการสร้างความสัมพันธ์

ศักดิ์ศรีและความไว้วางใจ รวมทั้งแง่ตรงข้ามคือ การท�าให้เสียเกียรติ
และความไม่ไว้วางใจ อาจไม่ปรากฏอย่างโดดเด่นในงานด้านสนัตภิาพ 
แต่สิ่งเหล่านี้ปรากฏชัดเจนมากท่ามกลางและภายในประชาชนที่
เกีย่วข้องกบัความขดัแย้ง ดงันัน้ทกุคนทีป่รารถนาจะสนบัสนนุกจิกรรม
เหล่านี้จึงควรอ่อนไหวต่อมิติดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาความเคารพและ
ความเหน็อกเหน็ใจท่ีเป็นแก่นส�าคญัส�าหรบัการท�างานในประเดน็นี้
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6 ผู้ให้ทุนกับการระดมทุน
 Donors & Funding
สิ่งที่ต้องท�ามีอีกมาก

เกออร์ก ซุนเดล (Georg Zundel)

การยุติความรุนแรงและสร้างสันติภาพไม่เพียงต้องอาศัยความอดทน
และประสบการณ์ แต่ต้องพึง่ทรพัยากรทางการเงนิด้วย  กระนัน้กต็าม 
เงินทุนสนับสนุนวิธีการไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งทั้งหมดรวมกันแล้ว ก็นับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณกองทพัท่ัวโลก ในปี ค.ศ. 2010 SIPRI ประเมนิงบประมาณ
รายจ่ายของกองทพัทัว่โลกอยูท่ี ่1,630,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั รัฐบาล
สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนสูงสุดด้วยงบประมาณกองทัพที่ 689,000 ล้าน



 53

ผู ้ ให ้ทุนกับการระดมทุน

ดอลลาร์ ตรงกันข้าม งบประมาณของสหประชาชาติและหน่วยงาน
ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีตามตัวเลขของ 
Global Policy Forum ซึง่คดิเป็นแค่ 1.8% ของรายจ่ายกองทพัทัว่โลก  
ในท�านองเดยีวกนั เงนิทนุทีก่ลุม่ประเทศองค์กรเพือ่ความร่วมมอืทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จัดสรรช่วยเหลือการพัฒนาในปี 
2010 อยู่ที่ 129,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้อยกว่า 8% ของรายจ่าย
กองทพัทัว่โลก ตวัเลขเหล่านีเ้ตอืนใจเราว่า เมือ่ต้องปกป้องผลประโยชน์
ระหว่างประเทศ รฐัยงัต้ังใจท่ีจะรกัษาแสนยานภุาพทางการทหารไว้ใช้
เมื่อถึงคราวจ�าเป็น ในขณะที่การพัฒนาทางเลือกที่ไม่ใช้ความรุนแรง
แทนกระบวนทัศน์ความมัน่คงทางการทหารอาจไม่อยูใ่นรายการล�าดบั
ความส�าคัญสูงสุดของรัฐบาล กระนั้นไม่มีข้อสงสัยเลยว่ารัฐมีบทบาท
ส�าคัญในการสร้างสนัตภิาพ  รฐัคอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในความขัดแย้ง
ส่วนใหญ่ อีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรจ�านวนมหาศาลที่จ�าเป็น
ต่อการคลี่คลายปัญหา

ถ้าปริมาณเงินทุนสาธารณะที่อุดหนุนกระบวนการสร้างสันติภาพ
ดูน้อยนิดแล้ว หากน�าทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนมาเปรียบเทียบก็ยิ่ง
ดูน้อยนิดลงไปอีก น่าเสียดายท่ีสถิติท่ีเชื่อถือได้ในประเด็นนี้เป็น 
สิ่งที่หาได้ยากเย็นในเกือบทุกส่วนของโลก  รายงานของกลุ่มผู้ให้ทุน
ด้านสันติภาพและความมั่นคง (Peace and Security Funders 
Group-PSFG) จัดเป็นข้อยกเว้น รายงานนี้ส�ารวจการให้ทุนของ
มูลนิธิต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ทุนอุดหนุนประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสันติภาพตรงๆ เช่น การควบคุมอาวุธหรือการคลี่คลาย
ความขัดแย้ง ตามรายงานฉบับนี้ การให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ
ในปี 2008 และ 2009 รวมกันคิดเป็นเงินทั้งหมด 257 ล้านดอลลาร์ 
ในจ�านวนนี้ประมาณ 67 ล้านดอลลาร์ (26.3%) อุดหนุนประเด็นที่
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เกีย่วข้องกบัการป้องกนัและการคล่ีคลายความขัดแย้งทีใ่ช้ความรนุแรง 
จ�านวนเงินนี้แทบไม่มีความหมายเลยเมื่อเปรียบเทียบกับการบริจาค
เงินการกุศลทั้งหมดภายในช่วงเวลาเดียวกัน  ในทางกลับกัน อาจมี
ข้อโต้แย้งว่าถ้านิยามความหมายของสันติภาพให้ครอบคลุมมากขึ้น 
การให้ทุนอุดหนุนประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สิทธิมนุษยชนหรือความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนา ก็สามารถรวมเข้าไปด้วยได้ แต่ไม่ว่าจะ
พิจารณาแบบไหนก็ท�าให้รู้สึกว่าประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสันติภาพใน
วาระความสนใจของผูบ้รจิาคการกศุลกม็ไิด้มลี�าดบัความส�าคญัสงูกว่า
รัฐบาลเลย

การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง – ข้อท้าทายด้านการกุศล
การทีป่ระเดน็ปัญหาซึง่เกีย่วข้องกบัสนัตภิาพมบีทบาทเพยีงเลก็น้อย
ในโลกการกุศลไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เมื่อพิจารณาจากข้อท้าทาย
ทีส่นัตภิาพและสภาพแวดล้อมท่ีมัน่คงมต่ีอผูใ้ห้เงินทุน  การแปรเปลีย่น
ความขดัแย้งกม็ใิช่ข้อยกเว้น มหิน�าซ�า้ยงัเข้าถึงผูใ้ห้ทุนยากเป็นพเิศษ
ด้วยซ�้า

ประการแรก à การแปรเปลีย่นความขดัแย้งนัน้ ถ้ามุง่หวงัท�างานแบบ
เปิดกว้างก็มักต้องท�างานกับตัวแสดงที่ถูกสังคมตีตราบาป เช่น กลุ่ม
ต้องห้ามทางกฎหมาย เป็นต้น  เรือ่งนีไ้ม่เพยีงต้องเผชญิกบัความเสีย่ง
ที่จะถูกสังคมมองด้วยความเคลือบแคลง แต่ยังอาจมีปัญหาจาก
มุมมองทางกฎหมาย โดยเฉพาะในโลกยุคหลังเหตุการณ์ 9/11  ความ
ไม่แน่นอนทางกฎหมายไม่ใช่สภาพแวดล้อมอนัน่าเชญิชวนให้องค์กร
เอกชนหรือผู้ให้ทุนเข้ามาร่วมงาน เนื่องจากพวกเขาต้องพร้อมที่จะ
รับมือกับข้อกล่าวหาและเป็นไปได้ที่อาจเกิดภาพพจน์ด้านลบต่อ
สาธารณะ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มูลนิธิใหญ่ๆ และมูลนิธิจากภาคธุรกิจ
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มีแนวโน้มที่จะหลีกหนีเป็นพิเศษ  ประการที่สอง ผลกระทบของการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นเรื่องที่วัดได้ยากมาก เพราะสถานการณ์
ความขดัแย้งมคีวามซบัซ้อนสงู ไม่ด�าเนนิตามกรอบเวลาทีเ่ป็นเส้นตรง
และมักใช้เวลาระยะยาว มีผู้ให้ทุนจ�านวนน้อยมากที่ยินดีลงทุนใน 
ประเดน็ทีผ่ลลพัธ์ไม่แน่นอนในระยะสัน้  นอกจากนี ้การทีแ่นวคดิเร่ือง
ผู้ประกอบการสังคมได้รับความนิยมมากข้ึนพร้อมกับการประยุกต์ใช้
วิธีการเชิงธุรกิจในบริบทการกุศลยิ่งสร้างข้อท้าทายใหม่ๆ ให้แก่การ
ท�างานของเรา ซึ่งยากที่จะประยุกต์วิธีการแบบธุรกิจมาใช้  ประการ
สุดท้าย การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งต้องอาศัยประสบการณ์ ความ
ละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรมและเครือข่ายที่ดีในการเข้าถึงตัวแสดงที่
เกี่ยวข้อง สิ่งส�าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันต้องอาศัยความอดทน ความ 
เชื่อมั่นศรัทธาและความเข้มแข็งในการฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามที่
เกิดขึ้นเสมอๆ

ถึงแม้มีข้อท้าทายข้างต้น แต่การระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อการ 
แปรเปลีย่นความขัดแย้งสามารถสร้างคณุประโยชน์ได้อย่างใหญ่หลวง  
เนื่องจากมักขับเคลื่อนด้วยหลักการที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ความสัมพันธ์ของพวกเขา ผู้ให้ทุนเอกชนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่
น่าเชือ่ถอืกบัตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐและภาคประชาสงัคมโดยรวมได้ดกีว่า  
ในทางตรงกันข้าม ผู้ให้ทุนท่ีเป็นภาครัฐมักด�าเนินตามล�าดับความ
ส�าคัญอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างออกไป ซึ่งส่วนใหญ่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 
ผลประโยชน์และบรรทัดฐานของรัฐมากกว่า  เงื่อนไขเหล่านี้อาจปรับ
ให้สอดคล้องกับความขัดแย้งที่เป็นจริงในพื้นที่ได้ยาก รวมทั้งท�าให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่รัฐตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมาก หากมิใช่
เพราะการรเิริม่จากโครงการท่ีได้รบัทุนจากภาคเอกชน ตวัแสดงเหล่านี้
มักถูกทอดท้ิงหรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายขัดแย้งที่เข้มแข็งกว่า  
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เนื่องจากโครงการที่ได้รับทุนจากภาคเอกชนสามารถเข้าถึงและสร้าง
สะพานเชื่อมโยงกับตัวแสดงได้กว้างขวางหลากหลายกว่า โครงการ
เหล่านี้จึงสามารถช่วยสร้างกระบวนการสันติภาพที่เปิดกว้าง ซึ่ง
จ�าเป็นต่อการแก้ไขความขัดแย้งด้านการเมืองเชิงชาติพันธุ์ในยุค
ปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่หลากหลายในการ
สร้างสันติภาพ ซ่ึงหากปราศจากโครงการเหล่านี้ก็ยากที่จะเข้าถึง   
ถึงแม้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หมายความว่าการระดมทุนจากภาคเอกชน
มบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ แต่ถึงท่ีสดุแล้ว ความส�าเรจ็ของโครงการรเิริม่
จากภาคเอกชนทัง้หมดย่อมขึน้อยูก่บัความสามารถในการกดดนัเพือ่
ล้วงเอาทรพัยากรทีม่น้ีอยนดิออกมาด้วยการหาทางเข้าถงึรฐัให้ได้  ใน
การท�าเช่นนั้น ภาคเอกชนต้องอาศัยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบนับ
ตั้งแต่การเสนองานวิจัย การศึกษาและข้อมูล จนถึงการมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับประชาชนผ่านองค์กรเอกชนและการทูตของภาคเอกชน  
หากใช้แรงกดดันคัดง้างนี้อย่างเพียงพอและประสานกันให้ดี แม้แต่
โครงการขนาดเล็กก็มีศักยภาพท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใหญ่หลวง  ความเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐกับภาคเอกชนเป็นช่องทาง
ที่ดีเยี่ยมในแง่ของการสร้างแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม มันก็สามารถ 
บ่อนเซาะจรรยาบรรณของโครงการรเิริม่การแปรเปลีย่นความขัดแย้ง 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆ หรือแค่ในสายตาของฝ่ายขัดแย้งก็ตาม ดังนั้น
องค์กรเอกชนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักการของตนสอดคล้อง 
ต้องตรงกับผู้ให้ทุน  ประการสุดท้ายที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนก็คือ แหล่ง 
เงินทุนเป็นเรื่องส�าคัญมากในการท�างานภาคสนาม เพราะในสายตา
คนภายนอกย่อมมองว่าแหล่งเงินทุนมีอิทธิพลต่อโครงการ ด้วยเหตนุี้
ทรัพยากรที่ได้จากการบริจาคจึงสามารถชี้เป็นชี้ตายความส�าเร็จของ
โครงการนั้นๆ เมื่อน�ามาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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ความเสี่ยงที่คุ้มค่า
การที่งบประมาณกองทัพในโลกมีมากมายมหาศาลจนท�าให้เงินทุน
สนับสนุนการแปรเปลีย่นความขดัแย้งและกระบวนการสร้างสนัตภิาพ
ดูเล็กจ้อยร่อย ไม่ใช่เรื่องที่แหล่งเงินทุนควรเสียก�าลังใจ อันที่จริง 
เราควรคาดหวังด้วยซ�้าไปว่า เนื่องจากมันเป็นประเด็นที่ได้รับทุน
น้อยเกินไป ผลกระทบท่ีน่าจะเกิดข้ึนจึงควรสูงกว่าเพราะมีโอกาส
เหลือให้เก็บเกี่ยวมากกว่า ในขณะเดียวกัน การคว้าโอกาสดังกล่าว 
ให้ได้ก็เป็นข้อท้าทายเช่นกัน เพราะจ�าเป็นต้องอาศัยความพร้อมและ
ความเต็มใจที่จะเผชิญกับความเคลือบแคลงจากสังคม รวมทั้งต้อง
อาศัยความมานะอดทน และที่ส�าคัญไม่น้อยก็คือความสามารถที่จะ
ผสมผสานทรัพยากรของภาครัฐกับภาคเอกชนในลักษณะที่เสริมส่ง
ซึ่งกันและกัน  ส�าหรับผู้รับทุน นี่หมายความว่าพวกเขาจะต้องจัดการ
ผลประโยชน์และการรับรู้ที่มาพร้อมกับเงินทุน เพื่อที่จะไม่ทรยศต่อ

มูลนิธิ Berghof เป็นองค์กรเอกชนอิสระไม่แสวงหาก�าไรซึ่ง
สนับสนุนความพยายามที่จะบรรลุถึงสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยงานวิจัย 
การปฏบิติัและการศกึษา  มลูนธินิีก่้อตัง้ขึน้โดยศาสตราจารย์เกออร์ก 
ซุนเดล (Georg Zundel) เมื่อ ค.ศ. 1971 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
โลกที่ผู้คนมีความรู้ ทักษะ พื้นที่และสถาบัน ที่จะธ�ารงความสัมพันธ์
อย่างสันติและข้ามพ้นความรุนแรง แรงบันดาลใจของศาสตราจารย ์
เกออร์ก ซุนเดล มิใช่แค่ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่พบเห็นความน่า 
พรั่นพรึงในสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมรดกตกทอด
จากคุณตาโรแบร์ต บอช (Robert Bosch) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและ
นักอุตสาหกรรมท่ีเรียนรู้ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรง
ด้วย
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หลกัการของตนและรกัษาความได้เปรยีบในภาคสนามเอาไว้  ในขณะ
ที่เรื่องราวความส�าเร็จที่แท้จริงอาจหาได้ยาก แต่ผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นจากความส�าเร็จของโครงการเหล่านี้มีมหาศาล การตอบโจทย์
ท้าทายของความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงได้ส�าเร็จไม่เพียงช่วย
ปลดเปลื้องมนุษย์จากความทุกข์ แต่ยังช่วยปลดปล่อยทรัพยากรที่มี
อยู่มากมายให้น�าไปใช้ในทางที่มีคุณประโยชน์มากขึ้นด้วย
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7 การเพิ่มอ�านาจ  
 Empowerment
เราต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็น

มหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi)

ประชาชนจะด�ารงชีวิตในหนทางที่มุ่งมั่น สามารถลงมือกระท�าและ
จดัการกบัความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรนุแรงได้อย่างไร?  นีค่อืประเดน็
หวัใจของวธิกีารหลากหลายทีมุ่ง่สูก่ารเพิม่อ�านาจ  เราอาจแยกประเดน็นี้
ออกได้เป็นสองมิติ  กล่าวคือ การเพิ่มอ�านาจที่เป็นการเพิ่มอ�านาจให้
ตัวเอง และการเพิ่มอ�านาจที่มาจากการสนับสนุนจากภายนอกอย่าง
มืออาชีพหรือองค์ประกอบของการแทรกแซงจากฝ่ายที่สาม ทั้งสอง
มิตินี้เหลื่อมซ้อนและพึ่งพาอาศัยกัน  เมื่อค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของ
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ประชาชนและสงัคมหลายแห่งทีต่กอยูท่่ามกลางความขัดแย้งและพืน้ที่
สงคราม การเพิม่อ�านาจมคีวามส�าคญัอย่างยิง่  การขดัขนืด้วยวธิกีาร
ที่ไม่ใช้ความรุนแรงต่อความยากจน การกดข่ี การถูกเบียดขับไปอยู่
ชายขอบ ความรุนแรงและสงคราม ต้องอาศัยความกล้าหาญ ความ
เดด็เดีย่วและความเชือ่มัน่  ฝ่ายขดัแย้งทีอ่่อนแอมกัขาดความตระหนกั
รู ้ในสถานการณ์และสิทธิของตนเอง รวมทั้งไม่ตระหนักถึงความ
สามารถในการลงมือกระท�าและการจัดต้ังรวมตัวกันด้วย พวกเขา 
ไม่สามารถสื่อสารถึงผลประโยชน์หรืออ้างสิทธิ์ของตัวเองในการมี 
ส่วนร่วมและต่อรองบนเงือ่นไขทีเ่ท่าเทยีม  เราจะสนบัสนนุกระบวนการ
ที่จ�าเป็นในบริบทเช่นนี้อย่างไร? นี่คือค�าถามท่ีการเพิ่มอ�านาจและ 
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งพยายามค้นหาค�าตอบ

บริบท วิธีการ ความคาดหวัง
ประเด็นการเพิ่มอ�านาจเกิดข้ึนในหลายบริบทซึ่งเชื่อมโยงกันอย่าง
แนบแน่น  เราสามารถท�าความเข้าใจการเพิ่มอ�านาจดังนี้

 Î วธิกีารเชงิจิตวทิยาในการท�างานข้ามวฒันธรรมในระดบัชุมชน (งาน
ชุมชน)

 Î การส่งเสริมให้เพศภาวะกลายเป็นประเด็นกระแสหลักและมีความ
เท่าเทียม

 Î มิติของขบวนการสังคมและสิทธิพลเมือง
 Î เครื่องมือการพัฒนา ซึ่งมีจุดเน้นที่การลดความยากจน
 Î วิธีการในบริบทของกระบวนการสร้างสันติภาพ การให้การศึกษา
เกี่ยวกับสันติภาพ และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

ความเข้าใจและการอภิปรายเกี่ยวกับการเพิ่มอ�านาจมักเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ วิธีการ ยุทธศาสตร์และกระบวนการ  แกนกลางของมัน
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คือความเป็นปัจเจกบุคคล  มันคือการท�าให้ปัจเจกบุคคลสามารถรับรู้
และสือ่สารถงึผลประโยชน์ของตนเอง ปัจเจกบคุคลทีเ่ข้มแขง็คอืกญุแจ
สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม  ในงานด้านจิตวิทยาสังคม การเคลื่อนย้าย
กระบวนทัศน์เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ กล่าวคือ การเพิ่มอ�านาจมิใช่การอ้าง
ความจ�าเป็นในการบรรเทาทกุข์ให้ประชาชนอกีต่อไป แต่มนัเป็นความ
ไว้วางใจในทกัษะและความเข้มแข็งท่ีประชาชนมอียูแ่ล้ว รวมทัง้เคารพ
ต่อภาวะอสิระของบุคคลและการก�าหนดชะตากรรมตวัเอง ดงันัน้ การ
เพ่ิมอ�านาจจึงมุ ่งเป้าท่ีปัจเจกบุคคล แล้วจากนั้นจึงตามมาด้วย
กระบวนการพึง่พาตวัเองในระดบักลุ่มและสร้างสมรรถภาพในการเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ข้อท้าทายคือการกระตุ้นและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่แล้วหรือซุกซ่อนอยู่ วางรากฐานเครือข่ายเกื้อหนุนทาง
สงัคม ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการอ้างสทิธิ ์  การสร้าง
พื้นที่ส�าหรับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการจัดตั้งตัวเองมีความ
เชื่อมโยงกับวิธีการเพิ่มอ�านาจในการท�างานชุมชน  ความคาดหวัง
ด้านสงัคม-การเมอืงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการเพิม่อ�านาจก็คอื ปัจเจกบคุคล
และหมู่คณะ (เช่นกลุ่มท่ีถูกกดข่ีและถูกเบียดขับไปอยู่ชายขอบ) 
ได้เรียนรู้ไม่เพียงแค่การตระหนักถึงสิทธิของตนเอง แต่รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายขัดแย้งที่ครอบง�าและครองอ�านาจบนพื้นฐานของ
ความเท่าเทยีมด้วย

ในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โครงการช่วยเหลือตัวเองบนฐาน
ของชุมชนมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ประชาชนที่เสียเปรียบสามารถ
ริเริ่มด้วยตัวเอง ซึ่งจะน�าพาพวกเขาไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นอิสระ  
การเพิม่อ�านาจจะมส่ีวนในการลดความยากจนและสร้างศกัยภาพของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  เป้าหมายหลักคือพัฒนา
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กลุ่มรากหญ้าและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมผ่านการ
สร้างเสริมศักยภาพ

แรงดลใจจากการศึกษาเพศภาวะ
กรอบความคิดบางประการของการเพิ่มอ�านาจมีต้นก�าเนิดจาก
ขบวนการของผูห้ญงิและการศกึษาเพศภาวะซึง่ให้แรงบนัดาลใจอย่าง
แรงกล้า  ในบริบทของกระบวนการเพิม่อ�านาจทีเ่กีย่วข้องกับประเดน็
เพศภาวะน้ัน ไนลา คาเบียร์ (Naila Kabeer) นักวิจัยอาวุโสแห่ง
สถาบัน Institute of Development Studies มหาวิทยาลัยซัสเซกส์ 
นิยามการเพิ่มอ�านาจไว้ดังนี้

“ส�าหรับฉัน การเพิ่มอ�านาจ....เริ่มต้นที่จิตส�านึกของปัจเจก 
บุคคล มันเริ่มต้นที่จิตส�านึกของปัจเจกบุคคลเพราะฉันมา
จากพ้ืนที่บนโลกที่ผู้หญิงมีโอกาสจ�ากัดมากๆ ดังนั้น สิ่งที่
เรียกว่าสิทธิในการเลือกของผู้หญิงจึงแคบและจ�ากัดมาก  
ส�าหรับฉัน การเพิ่มอ�านาจคือการบอกถึงความส�าคัญของ
อ�านาจที่อยู่ภายในตัวเรา ความส�าคัญของจิตส�านึก ความ
สามารถที่จะตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง นั่นก็คือความ
สามารถที่จะเรียกร้องการยอมรับและความเคารพจากผู้อื่น  
แต่แน่นอน มันต้องขยับต่อไปเป็นการลงมือกระท�าในฐานะ
กลุ่ม การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือนโยบายสาธารณะ 
หรอือะไรกต็ามทีเ่กดิขึน้ในวงสงัคม ซึง่ท�าให้เกดิความแตกต่าง
แก่โครงสร้างใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทุกคน”

ส�าหรับคาเบียร์ การเพิ่มอ�านาจคือการสร้างเสรีภาพในการเลือก
ส�าหรับผู้คนที่ยังขาดโอกาสเลือกระหว่างการด�ารงอยู่กับการกระท�า 
ที่แตกต่างออกไป (การไร้อ�านาจ) ดังที่เธอชี้ให้เห็น ก่อนพัฒนา
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ยุทธศาสตร์เพื่อการเพิ่มอ�านาจขึ้นมา ต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้าง
และขอบเขตของการไร้อ�านาจก่อน (การวิเคราะห์ความขัดแย้ง)

การเข้าใจอ�านาจเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งต่อกรอบความคิดการเพิ่มอ�านาจ  
การเพิ่มอ�านาจไม่ใช่เพิ่มอ�านาจการกดขี่  ไนลา คาเบียร์ อธิบายว่า
อ�านาจคือกระบวนการของการควบคุมทรัพยากรและชีวิตของตัวเอง 
กล่าวคือ “อ�านาจด้านใน” ค�าอธิบายนี้สอดคล้องกับค�านิยามของ
อ�านาจทีเ่ป็นพืน้ฐานกรอบความคดิเกีย่วกบัมนษุย์ของสหประชาชาติ 
นั่นคือ à ความมั่นคง กล่าวคือ การใช้ “อ�านาจเพื่อ” แทนที่จะใช้  
“อ�านาจเหนือ”

การเพิ่มอ�านาจในฐานะแนววิธีหลายระดับ
ภายในกระบวนการสร้างสันติภาพหลังสงคราม แนวทางการท�างาน 
ที่ชัดเจนประการหนึ่งมุ่งเน้นท่ีการเพิ่มอ�านาจให้เหยื่อและผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงและสงคราม เช่น โครงการ Victim Empowerment 
Project ซึ่งมูลนิธิ Foundations for Peace Network ก่อตั้งขึ้น  
หากไม่มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและสิทธิของเหยื่อใน
สังคมหลังสงคราม การวางรากฐานของวัฒนธรรมสันติภาพย่อมเกิด
ขึ้นไม่ได้เลย  สมาชิกของ Foundations for Peace Network ช่วย
กันวางยุทธศาสตร์ท่ีโดดเด่นสี่ประการส�าหรับใช้สนับสนุนการเพิ่ม
อ�านาจของเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตจากความขัดแย้ง ดังนี้:

 Î ท�างานกับเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตในระดับรากหญ้า
 Î เชื่อมโยงเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตกับสังคมวงกว้าง
 Î เชื่อมโยงเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตจากหลายฟากฝ่าย
 Î เชื่อมโยงเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตกับสภาพแวดล้อมด้านนโยบาย
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มาตรการเพิ่มอ�านาจไม่ควรตอกย�้าความเป็นเหยื่อ แต่ควรช่วยชี้น�า
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้หลุดพ้นจากบทบาทนี้อย่างเหมาะสม  
การจัดการกบัอดตีอย่างวพิากษ์วจิารณ์เป็นแง่มมุหนึง่ของกระบวนการ
ดังกล่าว (à ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน)  มาตรการอื่นๆ มีอาทิ 
การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพและวิธีการเชิงสังคม-จิตวิทยา 
(เยียวยาบาดแผล) หรือการฝึกอบรมอาชีพ อย่างไรก็ตาม วิธีการ 
ระดับจุลภาคนี้ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุถึงการเพิ่มอ�านาจในระดับ
สังคม จึงต้องเสริมด้วยกระบวนการระดับกลางและระดับมหภาค
ด้วย การปรับปรุงเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและการเมืองช่วยขยายการ 
มีส่วนร่วมทางการเมือง การเข้าถึงทรัพยากรและตลาดแรงงาน

การเพิ่มอ�านาจในบริบทของการแปรเปล่ียนความขัดแย้งจะมีอนาคต
สดใสก็ต่อเมื่อออกแบบให้ใช้วิธีการเชิงองค์รวมและใช้กระบวนการ
หลายระดับ  หลักการนี้ใช้ได้กับการเพิ่มอ�านาจในกระบวนการแก้ไข
ความขัดแย้งที่มีความรุนแรงและไม่สมมาตรระหว่างกลุ่มเช่นกัน 
ทัง้ในด้านการสร้างสมรรถภาพโดยรวม โดยเฉพาะบทบาททีย่ากล�าบาก
ของฝ่ายที่สามในการฝึกอบรมกลุ่มที่มีอ�านาจน้อยให้รู้จักทางเลือก
ในการเจรจาต่อรองเพื่อกระบวนการสร้างสันติภาพที่มีความสมดุล
มากขึน้  การเพ่ิมอ�านาจมกัสนบัสนนุกลุม่ทีอ่่อนแอไม่มใีครรบัฟังและ
ถูกกดขี่ให้สามารถสื่อสารผลประโยชน์ของตนด้วยวิธีการเหมาะสม
และไม่ใช้ความรนุแรง รวมทัง้ระบชุีท้างเลอืกในการเคลือ่นไหวของตน 
ได้ แต่ไม่ควรจ�ากัดอยู่แค่นั้น การเพิ่มอ�านาจควรครอบคลุมถึงกลุ่ม
อื่นๆ เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถ
รับมือกับความเป็นไปได้ท่ีการขัดขืนและความขัดแย้งอาจตึงเครียด
มากขึ้น
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8 การอ�านวยความสะดวก  
 การไกล่เกลี่ย และการเจรจา  
 Facilitation, Mediation,  
 Negotiation
เราไม่ได้ตามใจอยากทุกครั้ง / แต่ถ้าพยายาม  
บางครั้งก็อาจค้นพบ / และได้ตามความจ�าเป็น

วงโรลลิ่งสโตนส์

การเจรจา (negotiation) นยิามได้กว้างๆ ว่าเป็นการหารอืแบบพบปะ
ซึ่งหน้าเพื่อจุดประสงค์ของการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
มองว่าเป็นปัญหาหรอืความขัดแย้ง  โรเจอร์ ฟิชเชอร์ (Roger Fisher) 
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และ วิลเลียม ยูรี (William Ury) เรียกมันว่า “ข้อเท็จจริงของชีวิต.... 
การเจรจาคือวิธีการพื้นฐานของการได้สิ่งที่ต้องการจากคนอื่น มัน
เป็นการสื่อสารกันไปมา ซึ่งมุ่งหมายท่ีจะบรรลุข้อตกลงเมื่อคุณกับ
อกีฝ่ายหนึง่มผีลประโยชน์บางอย่างร่วมกนัและผลประโยชน์บางอย่าง
ขัดกัน”  ด้วยเหตุนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเจรจาต้องได้รับ
การมอบหมายและมีอ�านาจในการตัดสินใจ

การไกล่เกลี่ย (mediation) มีเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ ด้วยกระบวนการเจรจาต่อรองเช่นกัน  ความแตกต่าง
อยู่ตรงที่การไกล่เกลี่ยเพิ่มอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอ�านวยการและสนับสนุนการสื่อสารให้ลื่นไหล แน่นอนว่า 
ผู้ไกล่เกลี่ยนี้ต้องได้รับการยอมรับจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งตามปรกติมัก
หมายถึงมีความเป็นกลางหรือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม 
(multi-partiality) อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะในระดบัระหว่างประเทศ 
ผู้ไกล่เกลี่ยมักถูกมองว่าล�าเอียงเข้าข้างจุดยืนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
(เช่น สหประชาชาติถูกผูกมัดด้วยมติของคณะมนตรีความมั่นคง 
เป็นต้น)  กระนัน้กต็าม ผูไ้กล่เกล่ียยงัคงได้รับการยอมรบัจากทกุฝ่าย
เนือ่งจากพฤติกรรมท่ีด�าเนนิกระบวนการอย่างเป็นกลางและมอีทิธพิล
ทางการเมอืง  ในบรบิทของความขดัแย้งยดืเยือ้ บทบาทของผูไ้กล่เกลีย่
มกัมอบหมายให้คนภายนอก ถึงแม้คนในอาจปฏบิตัหิน้าทีน่ีไ้ด้เช่นกัน 
หากสามารถท�าตัวได้น่าเชื่อถือและรักษาความน่าเชื่อถือไว้ได้ตลอด

การอ�านวยความสะดวก (facilitation) มส่ีวนเหมอืนกบัการไกล่เกลีย่
ตรงทีม่ ี“ฝ่ายทีส่าม” ซึง่รบัผดิชอบกระบวนการส่ือสาร  ผูอ้�านวยความ
สะดวกมหีน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัผูไ้กล่เกลีย่นัน่คอื ช่วยกลุม่ต่างๆ ให้สือ่สาร
อย่างมีประสิทธิภาพและปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน  เช่นเดียวกับ
กรอบความคิดว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ความรับผิดชอบของผู้อ�านวย
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ความสะดวกเกี่ยวข้องกับกระบวนการมากกว่าเนื้อหา  กระนั้นก็ตาม 
ผู ้อ�านวยความสะดวกสามารถกระท�าตนเป็นผู ้จัดสรรเนื้อหาที่
สร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อท�าให้การหารือมีความสมบูรณ์มากขึ้น  
สิง่ทีแ่ตกต่างจากการเจรจาต่อรองและการไกล่เกลีย่กค็อื กระบวนการ
อ�านวยความสะดวกไม่จ�าเป็นต้องพยายามบรรลุข้อตกลง ถงึแม้ไม่ได้
ตัดทิ้งการบรรลุข้อตกลงหรือการระงับข้อพิพาท แต่การอ�านวยความ
สะดวกพยายามปรบัปรงุความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นเบือ้งแรก
สดุ  ด้วยเหตนุี ้ผูเ้ข้าร่วมในการพบปะแบบการอ�านวยความสะดวกจงึ
ไม่จ�าเป็นต้องได้รับมอบหมายอ�านาจให้ตัดสินใจลงนามในข้อตกลงที่
มีการผูกมัด

การแปรเปลี่ยนในฐานะกระบวนการเชิงพัฒนา
ตัวแบบการแปรเปล่ียนสร้างข้ึนบนสมมติฐานว่า ความขัดแย้งหนึ่งๆ 
พัฒนาขึน้จากระยะฟักตวัไปสูร่ะยะส�าแดง  ทัง้นีเ้พราะฝ่ายขดัแย้งต่าง
ก็วิวัฒนาการและค่อยๆ เติบโตผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เมื่อ “ฝ่ายที่
เป็นคู่ขัดแย้ง” กลายเป็น “ฝ่ายที่เข้าสู่การเจรจาต่อรอง” ในขั้นตอน
ต่อมา ถอืเป็นกระบวนการเชงิพฒันา  กล่าวอกีอย่างหนึง่คอื การเจรจา
ต่อรองและการไกล่เกลีย่โดยคนกลาง (ทีม่คีวามหมาย) จะเกิดข้ึนและ
ก้าวหน้าได้ต่อเมื่อฝ่ายต่างๆ ยอมรับว่ามีความขัดแย้งกันจริงๆ และ
เมื่อทุกฝ่ายยอมรับว่าขาดอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ในการบรรลุการคลี่คลาย
ปัญหารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

สบืเนือ่งจากลกัษณะปลายเปิดและการคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมทีย่ดืหยุน่กว่า 
การอ�านวยความสะดวกจึงเป็นเครื่องมือท่ีดีในการสร้างพื้นที่ส�าหรับ
การพบปะ แลกเปลี่ยนและ à สานเสวนา (หากเป็นไปได้) ใน
สถานการณ์ที่การเจรจาเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าเป็นเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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หรือหลายฝ่ายยังไม่ยอมรับว่าจ�าเป็นต้องมีการเจรจา หรือเพราะ
รูปแบบการเจรจาอย่างเป็นทางการอาจมีอยู่แล้วแต่กระบวนการ
ไม่คืบหน้าและส่งสัญญาณตีบตัน

การอ�านวยความสะดวกและบทบาทในกระบวนการเจรจา
และการไกล่เกลี่ย
เราสามารถแยกการอ�านวยความสะดวกออกเป็นสองแนวทางใหญ่ๆ 
กล่าวคอื แนวทางเชงิระงบัข้อพพิาทกบัแนวทางเชิงสร้างความสมัพนัธ์  
การอ�านวยความสะดวกทั้งสองประเภทนี้เกี่ยวโยงกับกระบวนการ
เจรจาในลักษณะที่แตกต่างกันมาก

กระบวนการอ�านวยความสะดวก ดงัเช่นการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่
แก้ปัญหาซึ่ง จอห์น เบอร์ตัน (John Burton) หรือ เฮิร์บ เคลแมน 
(Herb Kelman) ริเริ่มไว้นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
ระงับข้อพิพาทที่มีการเจรจาโดยพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันและ
ตีกรอบความขัดแย้งใหม่  ผู้เข้าร่วมกระบวนการอ�านวยความสะดวก
ประเภทนีค้อืบคุคลทรงอทิธพิลทีเ่ข้าถงึกลุม่ผูต้ดัสนิใจเชงินโยบายและ
บุคคลต่างๆ ที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อระดับความมั่นใจในการเจรจา
ต่อรอง

เมือ่เวลาผ่านไป วิธีการต่างๆ ท่ีประยกุต์ใช้ในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
เพ่ือคลีค่ลายข้อพพิาทมกีารแตกแขนงออกไปมาก ในปัจจบุนัมกีารน�า
มาใช้ปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมที่หลากหลายกว้างขวางกว่าเดิม กล่าวคือ 
กลุ่มผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเป็นการส่วนตัว 
(กระบวนการ Track 1 อย่างไม่เป็นทางการ) บุคคลที่มีอิทธิพลและ
นักวิเคราะห์จากภาคประชาสังคม (กระบวนการ Track 2) หรือการ
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ผสมผสานภาคประชาสงัคมกบักลุม่ผูต้ดัสนิใจเชงิโนบาย (กระบวนการ 
Track 1.5)

อีกวิธีหนึ่งในการใช้การอ�านวยความสะดวกเน้นท่ีการปรับปรุงความ
สมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายขัดแย้ง  วิธีการนีม้คีณุลักษณะร่วมกับตวัแบบการ
ไกล่เกลี่ยหลายประการ คือมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงและแปรเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีการ
แบบน้ีมไิด้พยายามคล่ีคลายปัญหาภายใต้การเจรจาและไม่จ�าเป็นต้อง
มกีารเจรจาเกดิขึน้ หากดเูผนิๆ แล้ววธิกีารนีจ้งึคล้ายคลมุเครอือยูบ้่าง

ในงานเขียนว่าด้วยการสานเสวนา แฮโรลด์ ซอนเดอร์ส (Harold 
Saunders) ชี้ประเด็นว่า “การสานเสวนาที่ยั่งยืน” ได้ “ถูกออกแบบ
มาเพ่ือใช้กบักลุม่ ชมุชนและองค์กรทีต่กอยูใ่นความขดัแย้งหรอืความ
ตึงเครียดระหว่างมนุษย์ที่หยั่งรากลึกไม่ว่ามาจากสาเหตุใดก็ตาม”  
ตามแนวคดิของซอนเดอร์ส ผูม้าเข้าร่วมมใิช่เพราะสถานะหรอือทิธพิล
ทีต่นมต่ีอระดบัการตดัสนิใจ แต่เพราะพวกเขาพร้อมทีจ่ะมีปฏสิมัพนัธ์
กนัใน “การสานเสวนาทีแ่ท้จรงิ” โดยเชือ่มัน่ว่า “ต้องท�าอะไรบางอย่าง” 
แม้เมื่อตนเองยังไม่มีกรอบความคิดหรือวาระที่ชัดเจนก็ตาม

“การไกล่เกลีย่เพือ่การแปรเปลีย่น” เป็นวธีิการท่ีพฒันาขึน้โดย โรเบร์ิต 
เอ. บารุค บุช (Robert A. Baruch Bush) และ โจเซฟ พี. โฟลเจอร์ 
(Joseph P. Folger)  วิธกีารนีม้ีพืน้ฐานจากวิธคีดิทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก 
แต่เน้นที่บทบาทของฝ่ายท่ีสาม  ถึงแม้เรียกว่า “การไกล่เกลี่ย” 
แต่วิธีการนี้ไม่ได้พยายามแสวงหาการคล่ีคลายปัญหาหรือประเด็น
เฉพาะหน้าภายใต้การเจรจา ทว่าหันไปมุ่งเน้นที่ระดับความสัมพันธ์  
อกีทัง้ผู้เข้าร่วมมเีสรภีาพ (หรอืได้รบัเสรภีาพ) ท่ีจะนยิามประเดน็ของ
ตัวเองและ (หวังว่า) จะน�าเสนอหนทางแก้ไขของตนเองด้วย
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การอ�านวยความสะดวกเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้าง
กระบวนการอ�านวยความสะดวกมีศักยภาพสูงที่จะน�ากลุ่มบุคคล
มารวมตวักนัและเพิม่อ�านาจให้กลุ่มบุคคลท่ีเข้าใจจดุยนืทีแ่ตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่ม แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นพ้องถึงความจ�าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์โดยรวมและก้าวสู่ปฏิบัติการร่วมมือกัน

การครุน่คดิเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงในความสมัพนัธ์โดยรวมหมายถงึ
การเน้นที่แง่มุมเชิงโครงสร้างของความขัดแย้ง ซึ่งนักการเมืองและ
กลุ่มผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายเลือกท่ีจะไม่กล่าวถึง ไม่ว่าจงใจหรือไม่
ก็ตาม

การอ�านวยความสะดวกไม่เพยีงต้องจดัสรรพืน้ทีเ่พือ่สร้าง “เกาะแห่ง
สนัติภาพ” (islands of peace) และ “พนัธมติรข้ามเส้นความขดัแย้ง” 
ซึง่ประชาชนจากฝ่ายตรงข้ามกนัมาปฏิสมัพนัธ์กนัเพือ่ชีใ้ห้เหน็จดุยนื
บางอย่างที่มีร่วมกัน  การอ�านวยความสะดวกยังสามารถช้ีน�าไปสู ่
การปฏิรูปทางสังคมและการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ด้วย แต่
กระบวนการอ�านวยความสะดวกซึ่งเพิ่มอ�านาจให้แก่ผู้เข้าร่วมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิรูปก็ได้รับอิทธิพลจากทัศนะ ความหวังและปัญหา
ของ “อีกฝ่ายหนึ่ง” เช่นกัน (à การเพิ่มอ�านาจ) ความเข้าใจ การ
เคารพ การยอมรับซึ่งกันและกันช่วยวางกรอบความคิดให้ประชาชน
ได้ก�าหนดประเด็นด้วยตัวเอง
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9 เพศภาวะ
 Gender
ผู้หญิงแบกท้องฟ้าไว้ครึ่งหนึ่ง

สุภาษิตจีน

เมื่อฉันหลับตาและคิดถึง “สงคราม” ฉันมองเห็นทหารถือปืน
แล้วเธอล่ะมองเห็นอะไร?

ถ้าเธอหลับตาเห็นตัวบุคคล  คนคนนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง?  
เธอหลับตาเห็นผู้ชายถูกข่มขืนนอนตายบนพื้นดินและลูกๆ 
นั่งร้องไห้รอบร่างเขาหรือเปล่า?  เธอหลับตาเห็นหญิงสาว
ใบหน้าเปื้อนเขม่าเล็งปืน AK-47 ใส่เธอหรือเปล่า?  
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แล้วผู้คนในห้องประชุมที่จับมือกันขณะลงนามในข้อตกลง
สนัติภาพเล่า?  เธอจนิตนาการว่าพวกเขาเป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิ?

การคดิด้วยจนิตภาพเป็นแบบฝึกหดัท่ีมปีระโยชน์ในการท�าความเข้าใจ
ว่าเราโยงเพศภาวะกับสงครามและสันติภาพลึกซึ้งแค่ไหน รวมทั้ง
เรื่องที่ไม่มีใครทั้งนั้นสามารถรอดพ้นจาก “การสร้างเพศภาวะ” อัน
เป็นส่วนหนึ่งในการคิดและการกระท�าในชีวิตประจ�าวันของเรา  ทั้งนี้
เพราะความคดิทีเ่กดิจากความเคยชนิเป็นสิง่ท่ีเราต้ังค�าถามน้อยทีส่ดุ 
การศึกษาเรื่องเพศภาวะจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการท�าให้
เราตระหนักว่าอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลถูกปั้นแต่งขึ้นมาอย่างไร  
มันยังช่วยในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อสิ่งประกอบสร้างทาง
สงัคมเกีย่วกบั “ความเป็นเพศชาย” และ “ความเป็นเพศหญงิ” รวมทัง้
การจดัระเบยีบชวีติส่วนรวมและส่วนบคุคลด้านเพศภาวะในช่วงเวลา
สงครามกับสันติภาพ ดังที่ คอร์ดูลา ไรมันน์ (Cordula Reimann) 
ชี้ให้เห็น  เมื่อพิจารณาภาพทหารถือปืน การศึกษาด้านเพศภาวะ
ช่วยต้ังค�าถามเกี่ยวกับการสร้าง “ลูกผู้ชายตัวจริง” จากเด็กหนุ่ม
ในกองทัพ ภาพพจน์ของผู้ชายที่ต้อง “แข็งแรง” และ “ไม่เกรงกลัว” 
“ผู้คุ้มครองและผู้ปกป้อง” หรือการด�ารงอยู่มายาวนานขององค์กร
กองก�าลงัตดิอาวธุทีเ่ป็นพืน้ทีข่องผูช้ายเท่านัน้  ทกุวนันีม้คีวามเข้าใจ
ร่วมกันว่า การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในลักษณะที่มีความหมายทั้ง
ต่อผู้หญิงและผู้ชายต้องครอบคลุมทั้งการท�าความเข้าใจ (งานวิจัย) 
และการปรบัเปลีย่น (ภาคปฏิบัติ) ต่อมติิด้านเพศภาวะทีเ่กีย่วข้องกบั
สงครามและสันติภาพ
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การวิจัยเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้งผ่านแว่นเพศภาวะ
กรอบความคิดเกี่ยวกับเพศภาวะไม่ได้คงที่ตายตัว แต่เปลี่ยนแปลง
และวิวัฒนาการไปตามเวลา มันยังเชื่อมโยงซึ่งกันและกันกับการจัด
ประเภททางสงัคมอืน่ๆ เช่น ศาสนา อาย ุเชือ้ชาต ิชนช้ันและชาตพินัธุ์ 
อีกทั้งแปรผันไปตามวัฒนธรรมด้วย การวิจัยเก่ียวกับสันติภาพและ
ความขัดแย้งสืบสาวดูความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีในช่วงเวลาสันติภาพ

ค�าว่า เพศภาวะ (gender) มาจากค�าภาษาลาตนิ “genus” ซึง่
ใช้บ่งบอกการจดัแบ่งประเภทมนษุยชาตอิอกเป็นเพศหญงิกับเพศชาย
มาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 อย่างไรกต็าม จวบจนครึง่หลงัของศตวรรษ
ที ่20 นีเ้องท่ีกรอบความคดินีก้ลายเป็นประเด็นส�าคญัในสงัคมศาสตร์  
ใน ค.ศ. 1951 ผลงานบุกเบิกของ ซีโมน เดอ โบวัวร์ (Simone de 
Beauvoir) ในหนังสือชื่อ The Second Sex สนับสนุนแนวคิดว่า  
เพศของบุคคลคนหนึ่งมิได้ถูกก�าหนดจากชีววิทยาหรือธรรมชาติ แต่
ถูกก�าหนดจากกระบวนการทางสังคม-วัฒนธรรม โดยให้เหตุผลว่า 
คนคนหนึง่มไิด้เกดิมาเป็นผูห้ญิง แต่ถูกท�าให้เป็นผูห้ญงิ  หลงัจากนัน้ 
ความแตกต่างระหว่าง “เพศ” ที่ถูกก�าหนดจากชีววิทยากับ “เพศ
ภาวะ” ที่ถูกสังคมสร้างขึ้นมา เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น ในขณะที่
การวจิยัในระยะหลงัตัง้ค�าถามต่อความแตกต่างแบบแยกขาดระหว่าง
แนวคดิทัง้สองนี ้โดยให้เหตผุลว่าแม้แต่เพศ “ตามธรรมชาต”ิ สดุท้าย
แล้วก็ตกอยู่ภายใต้การเป็นสิ่งสร้างทางสังคม แต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง
เข้าใจเพศภาวะว่าเป็น “บทบาท พฤติกรรม กิจกรรมและลักษณะที่
สงัคมสร้างขึน้เท่าท่ีสงัคมนัน้ๆ พจิารณาเหน็ว่าเหมาะสมส�าหรบัผูช้าย
กับผู้หญิง” (World Health Organization 2011) และในบาง
วัฒนธรรมก็มีการจัดแบ่งประเภทของเพศภาวะเพิ่มเติมด้วย (เช่น 
hijra ในอินเดีย)
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กับช่วงเวลาสงคราม ในระดับมหภาค มันพิจารณาโครงสร้างแบบ
ปิตาธิปไตย (พ่อปกครองลูก) ในฐานะสาเหตุรากเหง้าประการหนึ่งที่
น�าไปสู่ความขัดแย้ง เจาะลึกลงไปด้วยการวิจัยเกี่ยวกับความ (ไม่) 
เท่าเทยีมด้านเพศภาวะและระดบัของความรนุแรงในครอบครวัในฐานะ
ดัชนีอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงของรัฐ รวมทั้งส�ารวจความเชื่อม
โยงระหว่างความรุนแรงส่วนบุคคลกับส่วนรวม ทั้งนี้โดยมีเหตุผลว่า
ทฤษฎีการคลี่คลายความขัดแย้งควรสนใจความต่อเนื่องของความ
รุนแรง (ส่วนบุคคล) ในช่วงเวลาสันติภาพมากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะ
สงครามซึ่งเป็นฉากเหตุการณ์ท่ีส�าแดงความรุนแรง (ส่วนรวม)  
นอกจากนีม้นัยงัพจิารณาสิง่ท่ีเรยีกกนัว่าปฏิกริยิารนุแรงด้านเพศภาวะ
หลังสงครามและการมุ่งเน้นแต่ความมั่นคงระดับชาติอย่างคับแคบ
ในการสร้างรัฐหลังสงครามด้วย ในระดับจุลภาค การวิจัยเกี่ยวกับ
สันติภาพและความขัดแย้งผ่านแว่นเพศภาวะสนใจความหมายที่
แตกต่างกันและผลกระทบของสงครามกับสันติภาพที่มีต่อบุคคลตาม
เพศภาวะของบุคคลนั้น  มีการวิจัยจ�านวนมากที่มุ่งเน้นประสบการณ์
ของผูห้ญงิในช่วงสงคราม  ถึงแม้การวิจัยแนวนีค้วรมีการศกึษาต่อไป 
แต่เราควรมคีวามรูม้ากข้ึนเกีย่วกบันยัยะอันหลากหลายทีส่งครามมต่ีอ
ผู้ชาย รวมทั้งความรุนแรง (ทางเพศ) ที่มีต่อพวกเขาด้วย (ดูตัวอย่าง
เช่น ภาพยนตร์เรือ่ง Gender Against Men)  อนึง่ à การวจิยัเกีย่วกบั 
สนัติภาพและการแปรเปล่ียนความขัดแย้งเชงิเพศภาวะพงึก้าวพ้นการ
จัดประเภทเพศภาวะแบบทวภิาค (ผูช้ายกบัผูห้ญงิ) และให้ความสนใจ
ต่ออัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนผลกระทบ
ของการกดีกนัทางสงัคมท่ีกระท�าต่อปัจเจกบุคคลซึง่อัตลกัษณ์ทางเพศ
และเพศภาวะของเขาไม่ต้องตรงกบับรรทัดฐานด้านเพศภาวะทีส่งัคม
ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แนววิธีศึกษาคนข้ามเพศเช่นนี้ต้องมีการ
พฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางสงัคม-วฒันธรรมและพลวตั
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ทางการเมืองของประเทศนั้นๆ  และข้อสังเกตประการสุดท้ายก็คือ 
การมุ่งเน้นที่ผู้หญิงกับผู้ชายในภูมิภาคที่ประสบหายนะจากสงคราม
ไม่ควรบดบังข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กๆ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ด้วยน�้ามือผู้ใหญ่ทุกเพศ

มุมมองของนักปฏิบัติ
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 ว่าด้วยผู้หญิง
สนัตภิาพและความม่ันคง (UN Security Council Resolution 1325 
on Women, Peace and Security) ได้เพิม่การผลติคูม่อืเชิงนโยบาย  
เครื่องมือการวางแผนและรายงานเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้ เพื่อ
ตอกย�้าความจ�าเป็นทางศีลธรรมท่ีต้องค�านึงถึงผู้หญิง การท�าให้
ประเดน็เพศภาวะกลายเป็นกระแสหลกัถกูหยบิยกขึน้มาเป็นเครือ่งมอื
ส�าคัญส�าหรับการวางแผนและส่งเสริมการแทรกแซงในกระบวนการ
สร้างสันติภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อท้าทายเชิงกรอบความคิดและ
ระเบียบวิธีที่ต้องแก้ไขอีกมากเพื่อท�าให้กระบวนการสร้างสันติภาพ
เป็นภารกจิทีต่ระหนกัถึงเพศภาวะอย่างแท้จรงิ  เรือ่งนีค้รอบคลมุตัง้แต่
การสร้างกรอบการวิเคราะห์ด้านเพศภาวะให้สนใจ “ประเด็นของ
ผู้หญิง” เป็นเบ้ืองต้น การมีผู้เชี่ยวชาญด้านเพศภาวะเป็นผู้หญิง 
ไปจนถึงทัศนะว่าการท�าให้ประเด็นเพศภาวะกลายเป็นกระแสหลัก
เป็นแค่ “เรื่องต้องท�า” ที่น่าร�าคาญและเพิ่มภาระงานมากกว่าจะเป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งส่งเสริม
ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการแทรกแซง  นักปฏิบัต ิ
ยังต้องเผชิญกับปัญหาความน่าเชื่อถือ เนื่องจากหน่วยงานระหว่าง
ประเทศมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ปฏิบัติจริงในสิ่งที่สอน กรณี
ตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับการขูดรีดทางเพศที่เช่ือมโยงกับภารกิจ
รักษาสันติภาพและการมีตัวแทนด้านเพศภาวะที่ไม่เท่าเทียมกันใน
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การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย คือข้อท้าทาย
ต่อสมรรถภาพ “ของตะวันตก” ในการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของ
สังคมที่มีความเป็นธรรมด้านเพศภาวะ มิพักต้องกล่าวว่าเฟมินิสต์
ตะวันตกและยุทธศาสตร์ที่วางพื้นฐานบนเพศภาวะอาจไม่เหมาะสม
กบัส่วนอืน่ๆ ของโลก  เมือ่ต้องเผชญิหน้ากบัข้อท้าทายเหล่านี ้มนัอาจ
มีประโยชน์หากเราย�้าเตือนตัวเราเองว่าการศึกษาด้านเพศภาวะและ
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งสามารถสร้างขึ้นจากรากฐานเดียวกัน

การศึกษาด้านเพศภาวะและการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง: 
มีประเด็นร่วมกันมากจริงหรือ?
การค้นพบในระยะหลังและความยากล�าบากในการบูรณาการการ
วิเคราะห์ด้านเพศภาวะไว้ในการวิจัยเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งและการปฏิบัติ เป็นเรื่องค่อนข้างน่าประหลาดใจหากเรา
เปรยีบเทยีบองค์ประกอบทีเ่ป็นกญุแจส�าคญัของทัง้สองสาขา  ทัง้สอง
สาขาต่างก็ได้รับแรงผลักดันจากความยึดมั่นในเชิงคุณค่าซึ่งหยั่งราก
แข็งแรงในการด�ารงอยู่ของท้ังสองสาขา ท้ังในแง่ความเป็นสาขาทาง
วชิาการและขบวนการสงัคม กล่าวคอื ขบวนการผูห้ญงิและขบวนการ
สันติภาพ ดังน้ันทั้งสองสาขาจึงเสริมสร้างและท้าทายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกระแสหลกั ไม่เพยีงด้วยการน�าเสนอหัวข้อใหม่ๆ แต่
รวมถึงการน�าเสนอสมมติฐานใหม่ในเชิงญาณวิทยา ซึ่งวางรากฐาน
บนการครุ ่นคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวตนและแนววิธีจากล่างขึ้นบน  
ทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งและการศึกษา
ด้านเพศภาวะต่างพยายามสบืสาวกระบวนการของการเปิดกว้าง/การ
กีดกัน การวิเคราะห์ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และเปิดโปงให้เห็น
ความซบัซ้อนและความเป็นพหนุยิมของบทบาทต่างๆ มากกว่ากรอบ
ความคิดแบบขาวจดัด�าจดั (เช่น ผูห้ญิงกบัผูช้าย สงครามกบัสนัตภิาพ 
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เหย่ือกับผู้ท�าร้าย) เนื่องจากต่างก็สนใจการแปรเปลี่ยนโครงสร้าง
ของ à ความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมท่ีเป็นรากเหง้าสาเหตุของ
ความขัดแย้งเหมือนกัน การสร้างกรอบความคิดขึ้นมาจากรากฐาน
ร่วมกนันีอ้าจช่วยเพิม่พนูความเข้าใจเชงิทฤษฎทีีเ่รามีต่อกระบวนการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งแบบเพศภาวะและการปวารณาตัวใน
ภาคปฏิบัติเพื่อสันติภาพที่เป็นธรรมด้านเพศภาวะ เพื่อที่วันหนึ่งเรา
อาจหลับตาและนึกถึงสงครามในฐานะสิ่งท่ีผู้ชายกับผู้หญิงร่วมกัน
ป้องกันมิให้เกิดขึ้น
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10 สันติภาพ การสร้างสันติภาพ   
  การท�าให้เกิดสันติภาพ 
  Peace, Peacebuilding, 
  Peacemaking

ความงามของสันติภาพอยู่ที่การพยายามค้นหาทางออกร่วมกัน
เดคา อิบราฮิม อับดี (Dekha Ibrahim Abdi)

เรานยิามสนัตภิาพได้หรือไม่?  ในการวิวาทะเกีย่วกบัค�านยิามว่าด้วย
สนัติภาพ  ความแตกต่างระหว่างสนัตภิาพเชงิลบกบัสนัตภิาพเชงิบวก
ดังที่ โยฮัน กัลตุง เสนอไว้นั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
สันติภาพเชิงลบนิยามสันติภาพเป็นการปลอดจากสงครามหรือความ
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รุนแรงเชิงกายภาพโดยตรง ส่วนความหมายของสันติภาพเชิงบวก
ครอบคลุมถึงการเพิ่มขึ้นของความยุติธรรมด้านสังคมและการสร้าง
วัฒนธรรมสันติภาพในหมู่ประชาชนท้ังภายในและข้ามสังคมด้วย  
ข้อวพิากษ์วจิารณ์ต่อสนัตภิาพเชงิบวกทีไ่ด้ยนิบ่อยๆ คอื มนัขาดความ
ชดัเจนด้านกรอบความคดิ อย่างไรกต็ามนกัวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้อง
ต้องกันว่า สันติภาพเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน กินเวลาและหลายชั้น  
มนัเป็นไปได้ทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ขัน้ตอนทีน่�าไปสูส่นัตภิาพ วดัการลดลงของ
ความรุนแรงและการเพิ่มขึ้นของความยุติธรรม ส่วนที่ว่าหลายชั้นนั้น
หมายถึงสันติภาพมิใช่เพียงแค่เรื่องของนักการทูต แต่เป็นภารกิจ
ต่อเนื่องส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในทุกระดับชั้นของสังคม

การท�างานเพือ่สนัติภาพจ�าเป็นต้องมข้ัีนตอนพืน้ฐานอย่างน้อยสามขัน้ 
กล่าวคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง ต้องมีการนิยามวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพ  
สนัติภาพในระดบัปัจเจกบุคคลแตกต่างจากสนัตภิาพระหว่างประเทศ
อย่างเหน็ได้ชดั  นกัวจิยั นกัการเมอืงและศลิปินต่างใช้ค�าว่า “สนัตภิาพ” 
ในลักษณะท่ีแตกต่างกันและการตีความก็แปรผันตามวัฒนธรรม ใน
บางสังคมค�าว่า “สันติภาพ” อาจสร้างความขุ่นเคืองด้วยซ�า้ ทั้งนี้สืบ
เน่ืองจากประสบการณ์ของการกดขี่ที่กระท�าในนามของสันติภาพ  
ดงัน้ันการนยิามสนัตภิาพจงึมบีรบิทเฉพาะเจาะจง การพฒันาวสิยัทศัน์
เกี่ยวกับสันติภาพให้มีร่วมกันจึงเป็นแง่มุมส�าคัญแง่มุมหนึ่งของการ
ท�างานด้านสันติภาพ

ขัน้ตอนทีส่อง การระบุเง่ือนไขท่ีจะน�าไปสูส่นัติภาพภายในหรอืระหว่าง
สังคม พร้อมกับความตั้งใจที่จะวางรากฐานให้เงื่อนไขเหล่านี้ นี่เป็น
สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง  ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเกิด
สันติภาพภายในสังคมตะวันตก ดีเทอร์ เซงฮาส (Dieter Senghaas) 
ชี้ให้เห็นเงื่อนไขที่เป็นหัวใจส�าคัญหกประการคือ การผูกขาดอ�านาจ 
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หลักนิติธรรม การพึ่งพาอาศัยกันและการควบคุมผลกระทบ การมี
ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรมทางสังคม และ
วัฒนธรรมการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (“หกเหลี่ยม
อารยธรรม”, à การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ-หลักการ) 
ต้องมีการประเมินอย่างระมัดระวังว่า เงื่อนไขเหล่านี้มีประโยชน์ต่อ
กระบวนการแปรเปลีย่นในสงัคมทีไ่ม่ใช่ตะวนัตกหรอืไม่ หรอืมากน้อย
แค่ไหน  นอกจากนัน้สนัตภิาพมกัเปราะบาง แม้กระทัง่ในสงัคมตะวนัตก
ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะไม่มีการย้อนกลับไปท�าสงครามกันอีก  ดังนั้น 
สันติภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการใส่ใจและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่สาม การเปรียบเทียบความเป็นจริงปัจจุบันในสังคมหนึ่งๆ 
กบัวสิยัทศัน์เกีย่วกับสนัติภาพเป็นกญุแจส�าคญัท่ีจะค้นหาว่าอะไรขาด
หายไป มีการใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีท่ีหลากหลายกว้างขวางใน
การท�าให้เกิด รักษาหรือสร้างสันติภาพขึ้นในหมู่ตัวแสดงระดับต่างๆ 

การท�าให้เกิดสันติภาพ (Peacemaking) มักหมายถึงความ
พยายามเชิงการทูตทีจ่ะยตุคิวามรนุแรงระหว่างฝ่ายขัดแย้งและบรรลุ
ข้อตกลงสันติภาพ  ข้อตกลงสันติภาพระหว่างประเทศและระดับชาติ
อาจมีข้อผูกมัดให้สลายมวลชนหรือมีข้อบังคับเกี่ยวกับสถานะใน
อนาคตของฝ่ายขัดแย้ง ดังท่ีแถลงไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ 
ยทุธศาสตร์ของการท�าให้เกดิสนัติภาพมต้ัีงแต่การเจรจา การไกล่เกลีย่
และการประนีประนอม ไปจนถึงการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและ
การระงบัข้อพพิาทด้วยศาล  บางครัง้การแทรกแซงทางเศรษฐกิจหรอื
กระทั่งการแทรกแซงทางทหารเพื่อยุติการใช้ก�าลังในความขัดแย้งก็
ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการท�าให้เกดิสนัตภิาพ  องค์กรภาคประชาสงัคม
ที่เกี่ยวข้องในการท�าให้เกิดสันติภาพส่วนใหญ่อาศัยยุทธศาสตร์ที ่
ไม่ใช้ความรุนแรง เช่น การเจรจาและการไกล่เกลี่ย

ส่วนค�าว่า การรกัษาสนัตภิาพ (peacekeeping) ในความหมาย
ดั้งเดิมหมายถึงการใช้กองก�าลังติดอาวุธเข้าไปแทรกแซงเป็นกันชน
ระหว่างคู ่ปรปักษ์ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพในสงัคมหลงัสงคราม ตวัอย่างทีพ่บเหน็มากทีส่ดุ
คือปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ กิจกรรมท่ีได้รับ 
มอบหมายภายใต้ป้ายประทับตราของการรักษาสันติภาพถูกขยาย
ความกว้างข้ึนเรื่อยๆ และทุกวันนี้รวมถึงมาตรการของการสร้าง
สนัตภิาพหลงัสงครามหลากหลายประการด้วยกนั  องค์กรภาคประชา
สังคมบางองค์กรใช้ “การรักษาสันติภาพโดยพลเรือน” ไม่ติดอาวุธ 
เป็นคู่สมทบกับการรักษาสันติภาพด้วยกองทัพเพื่อติดตามตรวจสอบ
ข้อตกลงหยุดยิงหรือให้การคุ้มครองเพิ่มเติม
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ตามแนวคิดของ จอห์น พอล ลีเดอรัค (John Paul Lederach) เรา
สามารถแบ่งตัวแสดงเหล่านี้ออกเป็นสามลู่ (Track)  กลุ่มผู้น�าระดับ
บนสุดประกอบด้วยกองทัพ ผู้น�าทางการเมืองและศาสนาที่มีชื่อเสียง 
(Track 1)  Track 2 ประกอบด้วยผู้น�าระดับกลาง เช่น นักวิชาการ 
ปัญญาชนหรือผู้มีชื่อเสียงในวงการศาสนา การที่คนกลุ่มนี้มีสาย
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลท�าให้พวกเขามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจทางการเมือง และด้วยความท่ีคนกลุ่มนี้มีชื่อเสียง พวกเขา 
จึงได้รับการนับหน้าถือตาในกลุ่มคนระดับรากหญ้าด้วย  Track 3 
ประกอบด้วยผูน้�าชมุชนท้องถิน่หรอืผูน้�าชนพืน้เมอืง ซึง่มคีวามคุน้เคย
มากที่สุดกับผลกระทบท่ีความขัดแย้งรุนแรงมีต่อประชากรส่วนใหญ่  
ส่วนประชาชนท่ัวไปนัน้บางครัง้จดัเป็นตวัแสดงระดบัสี ่ ความพยายาม
ก่อให้เกิดสันติภาพถือเป็นภารกิจของตัวแสดงในทุกระดับและข้าม
หลายลู่ได้ด้วย

การท�าให้เกิดสันติภาพ (Peacemaking) มักหมายถึงความ
พยายามเชิงการทูตทีจ่ะยตุคิวามรนุแรงระหว่างฝ่ายขัดแย้งและบรรลุ
ข้อตกลงสันติภาพ  ข้อตกลงสันติภาพระหว่างประเทศและระดับชาติ
อาจมีข้อผูกมัดให้สลายมวลชนหรือมีข้อบังคับเกี่ยวกับสถานะใน
อนาคตของฝ่ายขัดแย้ง ดังท่ีแถลงไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ 
ยทุธศาสตร์ของการท�าให้เกดิสนัติภาพมตีัง้แต่การเจรจา การไกล่เกลีย่
และการประนีประนอม ไปจนถึงการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและ
การระงบัข้อพพิาทด้วยศาล  บางครัง้การแทรกแซงทางเศรษฐกจิหรอื
กระทั่งการแทรกแซงทางทหารเพื่อยุติการใช้ก�าลังในความขัดแย้งก็
ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการท�าให้เกดิสนัตภิาพ  องค์กรภาคประชาสงัคม
ที่เก่ียวข้องในการท�าให้เกิดสันติภาพส่วนใหญ่อาศัยยุทธศาสตร์ที ่
ไม่ใช้ความรุนแรง เช่น การเจรจาและการไกล่เกลี่ย

ส่วนค�าว่า การรกัษาสนัตภิาพ (peacekeeping) ในความหมาย
ดั้งเดิมหมายถึงการใช้กองก�าลังติดอาวุธเข้าไปแทรกแซงเป็นกันชน
ระหว่างคู ่ปรปักษ์ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและตรวจสอบ
กระบวนการสนัตภิาพในสงัคมหลงัสงคราม ตวัอย่างทีพ่บเห็นมากทีส่ดุ
คือปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ กิจกรรมที่ได้รับ 
มอบหมายภายใต้ป้ายประทับตราของการรักษาสันติภาพถูกขยาย
ความกว้างขึ้นเรื่อยๆ และทุกวันนี้รวมถึงมาตรการของการสร้าง
สนัติภาพหลังสงครามหลากหลายประการด้วยกนั  องค์กรภาคประชา
สังคมบางองค์กรใช้ “การรักษาสันติภาพโดยพลเรือน” ไม่ติดอาวุธ 
เป็นคู่สมทบกับการรักษาสันติภาพด้วยกองทัพเพื่อติดตามตรวจสอบ
ข้อตกลงหยุดยิงหรือให้การคุ้มครองเพิ่มเติม
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การสร้างสันติภาพ
ใน วาระสันติภาพ (An Agenda for Peace) ของนายบูทรอส 
บูทรอส-กาลี (Boutros Boutros-Ghali) อดีตเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ (1992) บรรยายไว้ว่า การสร้างสันติภาพคือเครื่องมือ
ช้ินเอกส�าหรับสร้างหลักประกันให้สันติภาพในสถานการณ์หลัง
สงคราม  ความหมายที่กว้างกว่านั้นคือ มันเป็นมาตรการป้องกันที่
สามารถประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของความขัดแย้ง รวมทั้งในสังคมที่
ค่อนข้างมีสันติภาพด้วย  การสร้างสันติภาพครอบคลุมทุกกิจกรรมที่
มีเป้าหมายส่งเสริมสันติภาพและเอาชนะการใช้ความรุนแรงในสังคม  
ถึงแม้กจิกรรมส่วนใหญ่ใน Track 2 และ 3 จะเป็นภารกิจของตวัแสดง
ภาคประชาสังคม แต่การสร้างความเชื่อมโยงกับ Track 1 ก็ถือเป็น
สาระส�าคญัส�าหรบัการแปรเปล่ียนสงัคมอย่างยัง่ยนื  ในขณะทีต่วัแทน
จากภายนอกสามารถอ�านวยความสะดวกและสนับสนุนการสร้าง
สันติภาพได้ แต่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องขับเคลื่อนด้วยตัวแสดงภายใน ซึ่ง
มักเรียกกันว่าตัวแทนการเปล่ียนแปลงเพื่อสันติภาพ  ตัวแทนนี้เป็น
สิง่ทีย่ดัเยยีดจากภายนอกไม่ได้  งานของการสร้างสนัตภิาพบางอย่าง
ที่กระท�าโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรจากตะวันตกมักถูก
วิจารณ์ว่ามีลักษณะแบบราชการ ระยะสั้นและพึ่งพิงด้านการเงินจาก 
à ผู้ให้ทุนภาครัฐมากเกินไป  ดังนั้นจึงมีภาระความรับผิดต่อผู้ให้ทุน 
แต่ไม่มีภาระความรับผิดต่อประชาชนในพื้นที่  จึงดูเหมือนยิ่งตอกย�้า
การด�ารงสถานภาพดั้งเดิมไว้ แทนท่ีจะมุ่งสู่การแปรเปลี่ยนความ
อยตุธิรรมเชงิโครงสร้างในระดบัลกึ  ตวัอย่างในประเดน็นีมี้การเน้นย�า้
ด้วยการอภิปรายไว้แล้วใน Berghof  Handbook Dialogue Series 
No. 7 เป็นต้น  การสร้างสันติภาพเพื่อการแปรเปลี่ยนจ�าเป็นต้อง
มุ่งแก้ไขประเด็นความยุติธรรมทางสังคมและควรเคารพหลักการของ
ความเป็นหุ้นส่วน การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและการ
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เปิดกว้าง  การสร้างสันติภาพตั้งอยู่บนความเชื่อว่า ความขัดแย้งที่ 
มีการใช้ความรุนแรงไม่จ�าเป็นต้องยุติโดยอัตโนมัติด้วยการลงนาม
ในข้อตกลงสันติภาพหรือการใช้กองก�าลังรักษาสันติภาพ มันไม่ใช่
เครื่องมือตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็วก็จริง แต่เป็นกระบวนการ
ระยะยาวที่มีการท�างานต่อเนื่องในสามมิติดังนี้:

การเปลีย่นแปลงความขดัแย้งเชงิโครงสร้าง เป็นมติทิีไ่ด้รบัการยอมรบั
อย่างกว้างขวางว่าส�าคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพที่ยั่งยืน องค์ประกอบ
ส�าคญัได้แก่ การสร้างรฐัและมาตรการตามแนวทางประชาธปิไตย การ
ปฏริปูโครงสร้างทีผ่ลติซ�า้ความขดัแย้ง (เช่นระบบการศกึษา) การพฒันา
เศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื ความยตุธิรรมทางสงัคมและสทิธมินษุยชน การ

การสร้าง
สันติภาพ

    การเปลี่ยนแปลง
  ความขัดแย้ง
เชิงโครงสร้าง

การปรับปรุง
 ความสัมพันธ์
     ระหว่าง
       ฝ่ายขัดแย้ง

การเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติและพฤติกรรม 

ของปัจเจกบุคคล

การสร้างสันติภาพ

ที่มา: Berghof Foundation



86

สันติภาพ การสร ้างสันติภาพ การท�าให ้ เกิดสันติภาพ

เพิม่อ�านาจให้ภาคประชาสงัคมและสือ่มวลชนท่ีท�างานอย่างสร้างสรรค์

การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายขัดแย้ง เป็นส่วนหนึ่งที่ขาด
ไม่ได้ในการสร้างสนัตภิาพเพือ่ลดผลกระทบของความเป็นปฏปัิกษ์กนั
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสงครามและการสือ่สารทีข่าดสะบัน้ระหว่างฝ่ายขดัแย้ง  
โครงการประนีประนอม สร้างความไว้วางใจและรับมือกับอดีต มี
เป้าหมายเพื่อแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ถูกท�าลายลง (à ความ 
ยุติธรรมระยะเปลีย่นผ่าน)  มตินิีจ้ดัการกบัผลกระทบทีไ่ม่ใช่วตัถทุีเ่กดิ
จากความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรง

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล คือมิติ
ที่สามของการสร้างสันติภาพ มันหมายถึงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สมรรถภาพด้านสนัติภาพของปัจเจกบุคคล ทลายทศันคตติายตวั 
เพิม่อ�านาจให้กลุม่ท่ีเคยเสยีเปรยีบ เยยีวยาบาดแผลและความบอบช�้า
ทางจิตวิทยาที่เกิดจากสงคราม  เรามักใช้มาตรการเพิ่มสมรรถภาพ
ด้านสันติภาพของปัจเจกบุคคลด้วยการฝึกอบรมประชาชนเก่ียวกับ
ปฏบิตักิารทีไ่ม่ใช้ความรนุแรงและการคล่ีคลายความขัดแย้ง  มาตรการ
ของการสร้างสันติภาพหลายประการพยายามสร้างผลสะเทือนใน 
วงกว้างมากขึ้นด้วยการผสมผสานยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้ง
สามมิติ (เช่นน�าฝ่ายท่ีเคยขัดแย้งกันมาท�างานร่วมกันเพื่อปรับปรุง
สภาพทางเศรษฐกิจและเปล่ียนทัศนคตขิองปัจเจกบุคคลไปพร้อมๆ กนั)

อย่างไรก็ตาม ตัวแสดงและองค์กรในกระบวนการสร้างสันติภาพ
ยังต้องต่อสู้ให้ผลงานของตนมีประสิทธิผลมากข้ึนเพื่อ “ช่วยเสริม” 
สันติภาพในระดับสังคมได้อย่างแท้จริง (เช่น “Peace Writ Large” 
ที ่แมรี แอนเดอร์สัน [Mary Anderson] และเพื่อนร่วมงานของเธอ
บรรยายถึงไว้) เมื่อค�านึงถึงวิธีการท่ีมีอยู่หลากหลายในกระบวนการ
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สร้างสันติภาพ จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องระบุ รวบรวมและตีพิมพ์
ตัวอย่างจากภาคปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ส�าหรับ
นักสร้างสันติภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม
Galtung, Johan (1996). Peace by Peaceful Means - Peace and 

Conflict, Development and Civilization. Oslo: PRIO.
Lederach, John Paul (1997). Building Peace - Sustainable 

Reconciliation in Divided Societies. Herndon, VA: USIP Press.
Senghaas, Dieter (2007). On Perpetual Peace: A Timely 

Assessment. New York/Oxford: Berghahn Books.

แหล่งข้อมูลออนไลน์
Mary B. Anderson & Lara Olson (2003). Confronting War: 

Critical Lessons for Peace Practitioners. Cambridge, MA: CDA, 
www.cdainc.com/cdawww/pdf/book/confrontingwar_Pdf1.pdf

Beatrix Schmelzle & Martina Fischer (2009). Peacebuilding  
at a Crossroads? Dilemmas and Paths for Another Generation. 
(Berghof Handbook Dialogue Series No. 7),  
www.berghof-foundation.org > Publications > Berghof 
Handbook

Interview with Dieter Senghaas (video), www.berghof-
foundation.org > Glossary>10 Peace, Peacebuilding,  
Peacemaking [in German]
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11 การวิจัยเกี่ยวกับสันติภาพ  
  และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง  
  Peace and Conflict   
  Transformation Research

การวิจัยที่ไม่ผลิตอะไรเลยนอกจากหนังสือย่อมไม่เพียงพอ
เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin)

ในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม à ความขัดแย้งเป็นส่วนประกอบที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในพัฒนาการของมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม การใช้ความรุนแรงในความขัดแย้งมิใช่สิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการวิจัยเกี่ยวกับการแปรเปล่ียนความขัดแย้ง
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พยายามส�ารวจดูเง่ือนไข ยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อธ�ารงรักษา
แบบแผนพฤติกรรมท่ีไม่ใช้ความรุนแรงในฝ่ายขัดแย้ง โดยเฉพาะ
ในความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองเชิงชาติพันธุ์ที่ยืดเยื้อ มันมี
เป้าหมายเพื่อสนับสนุนฝ่ายขัดแย้งในการสร้าง ฟื้นฟูและรักษาความ
สมัพนัธ์ทีส่ร้างสรรค์และเป็นธรรม เพือ่มใิห้หนัไปใช้ก�าลงัเป็นเครือ่งมอื
ของปฏิสัมพันธ์ในความขัดแย้ง ในบริบทนี้ เราไม่ควรมองว่าความ
ขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์เส้นตรงหยาบ
ง่ายที่เริ่มต้น ยกระดับและยุติส�าหรับตัวแสดงทุกคนและทุกภาคส่วน
แบบเดียวกนัหมด  เราจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจมติทิีข่ึน้ต่อกนัและกนั 
รวมทั้งระบบโครงสร้างท้ังหมดโดยค�านึงถึงลักษณะที่เป็นพลวัตของ
เหตุการณ์ด้วย

การวิจัยและการปฏิบัติให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
การวจัิยเกีย่วกบัการแปรเปลีย่นความขดัแย้งไม่ได้มทีฤษฎยีิง่ใหญ่อยู่
เบื้องหลัง แต่สร้างองค์ประกอบเชิงทฤษฎีข้ึนจากงานวิจัยภาคสนาม
และจากปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักปฏิบัติและฝ่ายขัดแย้งเอง กระนั้น
ก็ตาม มันก็มีทฤษฎีชี้น�า  ที่ส�าคัญเป็นพิเศษก็คือการสร้างทฤษฎีเพื่อ
จัดการแก้ไขความแตกต่างระหว่าง à การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
ระหว่างบคุคลกบัระหว่างกลุ่ม และระหว่างความขดัแย้งทีส่มมาตรกับ
ไม่สมมาตร  ยิง่กว่านัน้ การวจิยัเกีย่วกบัการแปรเปลีย่นความขัดแย้ง
รวบรวมความรู้จากหลากหลายสาขา (นับตั้งแต่รัฐศาสตร์ การศึกษา
เกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้ง สังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม 
ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา กฎหมาย การสื่อสาร 
ศึกษาศาสตร์/การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ ฯลฯ อีกมากมาย)

การวจิยัเกีย่วกบัการแปรเปล่ียนความขัดแย้งสามารถจดัเป็นการวจิยั
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เกีย่วกบัสนัตภิาพและความขดัแย้งแนวทางเฉพาะทีใ่ห้ความสนใจเป็น
พเิศษกบัการสร้างเงือ่นไขสนบัสนนุเพือ่ความก้าวหน้าเชงิปฏบิตัใินการ
สร้างสนัตภิาพ  มนัเริม่ต้นจากสมมตฐิานว่ากรอบความคดิและทฤษฎี
ต้องววิฒันาการอย่างต่อเนือ่งลึกซึง้ด้วยการแลกเปล่ียนเชงิวพิากษ์กับ
การปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยการน�ากรอบความคิดไปทดสอบในสภาพ
แวดล้อมรปูธรรมและววิาทะเกีย่วกบัความสมเหตสุมผลของทฤษฎนีัน้ๆ 
กบันกัปฏบิตัทิีม่าจากหลากหลายภมิูหลังและในท้องถิน่หลายๆ แห่ง  
การเชือ่มโยงแนบแน่นกบัภาคนโยบายกเ็ป็นเรือ่งจ�าเป็นเช่นกนั  กล่าว
โดยสรปุคอื วธิกีารเชงิทฤษฎคีวรมคีณุปูการต่อการพฒันายทุธศาสตร์
ใหม่ๆ ทางการเมืองและสังคม อีกทั้งภาคปฏิบัติของการแปรเปลี่ยน
ความขดัแย้งควรสร้างแรงบันดาลใจให้เกดิข้อคดิพจิารณาต่อทฤษฎี 

การเปิดโอกาสให้ฝ่ายขัดแย้ง นักปฏิบัติและผู้วางนโยบายมีส่วนร่วม
ในการท�าวิจัย ท�าให้ผู้วิจัยต้องเคารพต่อความเสี่ยงของตัวแสดงที่
หลากหลาย  การดึงตัวแสดงออกมาอยู่หน้าม่านจะช่วยให้สามารถ
ส�ารวจแง่มมุของการกระท�าและการตัดสนิใจในด้านสงัคม-วฒันธรรม
และพฤติกรรมท่ามกลางบริบทของความเปลี่ยนแปลงได้ลึกซึ้งขึ้น  
หากปฏิบัติตามระเบียบวิธีในการวิจัยดังกล่าว วาระของงานวิจัยก็จะ
ได้รับอทิธพิลและถกูชีน้�ามากขึน้จากกลุม่คนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากผล
การวจัิยโดยตรง  ผลประโยชน์ทีเ่พิม่มากขึน้ของนกัปฏบิตัทิีไ่ด้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนของงานวิจัยท่ีเปิดกว้างจะเริ่มลดช่องว่าง
ระหว่างการวิจัยกับการปฏิบัติ ระหว่างชุมชนกับนักวิจัย โดยสร้าง
แรงจูงใจให้ทัง้สองฝ่ายเรยีนรูร่้วมกนัและส่งเสรมิให้นกัวจิยัร่วมมอืกับ
นักปฏิบัติ อีกทั้งกระตุ้นให้นักปฏิบัติสร้างผลสะท้อนที่สร้างสรรค์แก่
งานวิจัยเป็นวงจร  ความร่วมมือของนักวิจัยกับนักปฏิบัติมีเป้าหมาย
เพ่ือสนบัสนนุการแปรเปลีย่นความขดัแย้ง เพิม่พนูความรูว่้าตวัแสดง 
กระบวนการและโครงสร้างต่างๆ มีส่วนช่วย (หรือไม่มี) ต่อการสร้าง
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สันติภาพอย่างไรบ้าง  มูลนิธิ Berghof เห็นว่าวิธีการวิจัยที่เปิดกว้าง 
จากล่างขึน้บน มส่ีวนร่วมและครุน่คดิทบทวน ซึง่มอีงค์ประกอบส�าคญั
คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือโอกาสยิ่งใหญ่ส�าหรับการสร้างความรู้
และสนับสนุนการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งอย่างยั่งยืน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การมีส่วนร่วม การเปิดกว้าง
และโน้มน�าสู่การเปลี่ยนแปลง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการน่าจะมีประโยชน์ในบริบทนี้ในฐานะวิธีวิจัย
แบบหนึง่ในหลายๆ แบบทีม่อียู ่ โครงการแรกๆ พฒันาขึน้มาในช่วง
ทศวรรษ 1970 ส่วนใหญ่อยูใ่นมหาวิทยาลัย และท�างานร่วมกบักลุม่คน
ชายขอบและอยูใ่นเขตเมอืง แต่กม็โีครงการทีล่งชุมชนในละตนิอเมรกิา
ด้วย ซึง่ส่วนใหญ่มกัมนีกัจติวทิยาสงัคมเป็นผูบ้กุเบกิ วตัถุประสงค์ของ
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารคอืศกึษาวจิยัเงือ่นไขและผลกระทบของปฏบิตัิ
การสงัคมรปูแบบต่างๆ นอกจากนีย้งัมุง่หวงัทีจ่ะสร้างอทิธพิลต่อปฏบิตัิ
การทางสงัคมด้วย กล่าวอกีอย่างหนึง่คอื มนัมจีดุเน้นเชงิบรรทดัฐาน 
วาระของการวจิยัมุง่ไปทีปั่ญหาสงัคมทีเ่ลวร้ายบางอย่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ใช่การทดสอบสมมติฐานทางทฤษฎี แต่
เพื่อน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีปัญหาซึ่ง
เป็นหวัข้อของการวจิยั  แนวทางนีถ้อืเป็นกระบวนการทางสงัคมแบบ
องค์รวม กล่าวคือ ตัวแปรปัจเจกบุคคลไม่ถูกแยกโดดเดี่ยวและถูก
รวบรวมเป็นแค่ “ข้อมลูเชงิภววิสยั” ตรงกนัข้าม การรวบรวมข้อมลูเอง
กลับถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม การวิจัย
เชงิปฏบิติัการเกีย่วพนักบัการใช้วธิกีารเชงิคณุภาพทีต่ัง้อยูบ่นการวจิยั
สงัคมเชงิประจกัษ์ ซึง่รวมถึงการประเมนิรายงานโครงการ การตดิตาม
ตรวจสอบอย่างมส่ีวนร่วม การสมัภาษณ์ผูเ้ข้าร่วมโครงการและสมาชกิ
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ของกลุม่เป้าหมายท้ังแบบรายบุคคลหรอืกลุ่ม รวมท้ังการส�ารวจทัว่ไป 
นอกจากนี้ยังรวมถึงวิธีการเชิงชาติพันธุ์วิทยาและวิธีการสืบสาวเชิง
สร้างสรรค์ เช่นงานละครด้วย  วิธีทั้งหมดนี้มีเป้าหมายที่จะมีอิทธิพล
โดยตรงต่อเหตุการณ์ต่างๆ ภายในสังคม  นักวิจัยละทิ้งระยะห่างจาก
วัตถุแห่งการวิจัยของตนชั่วคราวและเข้าไปมีส่วนร่วมพัวพันอย่าง 
เข้มข้นระหว่างบางช่วงตอนในกระบวนการที่ก�าลังศึกษา บุคคลที่ถูก
สงัเกตและศกึษาไม่ได้มบีทบาทแบบหยดุนิง่เฉือ่ยเนอืย แต่มส่ีวนร่วม
เชิงรุกในการวิวาทะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในการรวบรวมข้อมูลและ
การประเมนิผลงาน  ส�าหรบันกัวิจัย ค�านยิามท่ีชดัเจนของบทบาทและ
การครุ่นคิดทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

กระบวนการ
การวิจัย

เชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

การระบุชี้ 
การให้ข้อมูล 
การจัดการ

การทดสอบ 
การรวบรวม 

การตั้งค�าถาม

การสังเกต

การวางแผน

การประเมิน 
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การกลับไปพื้นที่อีกครั้ง
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กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่เพียงแค่พยายามสั่งสมความรู้และ
ขยายความเข้าใจว่าปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมด�าเนนิไปอย่างไรเท่านัน้ แต่
มันเข้าไปแทรกแซงโดยตรงในเชิงปฏิบัติด้วยและพัวพันกับตัวแสดง
ที่ก�าลังถูกศึกษาในกระบวนการที่ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การค้นพบทาง
วิชาการจึงแปลไปเป็นการปฏิบัติ อีกทั้งกรอบความคิดของการวิจัย
และสิ่งสร้างทางทฤษฎีจึงถูกน�ามาทดสอบเชิงปฏิบัติพร้อมๆ กัน  
ผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมายังผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนและการอภิปราย
เกี่ยวกับรายงานทั้งฉบับกลางและฉบับสุดท้าย เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง  
เนื่องจากออกแบบมาส�าหรับกรอบเวลาระยะยาวกว่าการวิจัยทั่วไป 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับโอกาสและ
ข้อจ�ากัดของยุทธศาสตร์กระบวนการสร้างสันติภาพแบบต่างๆ

ความต้องการของสังคมก�าหนดวิธีวิจัยที่เหมาะสม
แน่นอน มนัเป็นไปไม่ได้ทีม่าตรการสร้างสนัตภิาพจะสามารถท�าพร้อม
กับโครงการวิจัยที่ครอบคลุมได้ทุกครั้ง ดังที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ทีผู่ส้นบัสนนุทุนแก่ปฏบิตักิารสนัตภิาพมกัอดุหนนุเงนิทนุแก่
การประเมินผลระยะสั้น อีกทั้งไม่ควรมองว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นแนวทางหรือวิธีการเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ดังที่บรรยายไว้แล้ว
ข้างต้น การวจิยัเชงิปฏบิตักิารขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องท�าวจิยัภาคสนาม
ระยะยาว ซึ่งมักไม่สอดคล้องกับงบประมาณและแนวทางการให้ทุน
ของหน่วยงานผูใ้ห้ทนุด้านวชิาการ  กระนัน้กต็าม เพือ่ปรบัปรงุความรู้
เกีย่วกบัปฏบิตักิารสนัตภิาพ แนวคดิรากฐานของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
สามารถมีส่วนช่วยในการออกแบบและผลักดันโครงการที่มีเป้าหมาย
สนับสนุนการสร้างโครงสร้างที่เปิดกว้างและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ใช้
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ความรนุแรงอย่างยัง่ยนื  เหนอืสิง่อืน่ใดแนวทางนีใ้ห้ความส�าคญัอย่างยิง่
ต่อการเคารพผูค้นทีเ่ป็นหวัข้อของการศกึษา การสร้างความกระจ่างชัด
แก่บทบาทและเป้าหมายของผู้ท�าวิจัย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีในการพฒันาค�าถามและสมมตฐิานของงานวจิยั รวมทัง้สร้าง
ความโปร่งใสให้ผลลัพธ์ด้วยการใช้วงจรการสะท้อนความคดิเหน็
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12 มวลชนสนับสนุนสันติภาพ  
  Peace Constituencies
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลเมืองกลุ่มเล็กๆ ที่มีความคิดและความมุ่งมั่น
ย่อมเปลี่ยนแปลงโลกได้ อันที่จริง นี่คือสิ่งเดียวที่ท�าได้ตลอดมา

มาร์กาเร็ต มีด (Margaret Mead)

ค�าว่า “มวลชนสนบัสนนุ” กลายเป็นค�าครอบจกัรวาลอยูบ้่างส�าหรบั
เครอืข่ายและปัจเจกบุคคลท่ีเกีย่วพนัในกจิกรรมของกระบวนการสร้าง
สนัติภาพ  กจิกรรมเหล่านีม้เีป้าหมายป้องกนัการยกระดบัความรนุแรง 
ยุติการใช้ความรุนแรงในความขัดแย้งท่ีร้อนแรง หรือความพยายาม
ปรองดองหลงัสงคราม นบัตัง้แต่ จอห์น พอล ลีเดอรคั น�าค�านีม้าใช้เป็น
ครัง้แรก ค�าค�านีผ่้านการแปรความหมายไปหลายครัง้และมคีวามหมาย
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แฝงอีกมากมาย กระนั้นก็ตาม ข้อเสนอที่เป็นหัวใจส�าคัญคือ การที่ 
“ท้องถิน่เป็นเจ้าของ” กจิกรรมการสร้างสนัตภิาพ โดยให้บทบาทน�า
และความส�าคัญแก่ตัวแสดงระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวพันในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ค�านิยามนี้ยังคงเป็นแก่นกลางของค�านิยามที่ 
มีอยู่หลากหลาย ตามแนวคิดของ ธาเนีย พัฟเฟนโฮลซ์ (Thania 
Paffenholz) “ความแตกต่างทีเ่ป็นกญุแจส�าคญัระหว่างแนววธินีีกั้บ 
[แนววธิ]ี การจดัการความขดัแย้งโดยพลเรอืนก่อนหน้านีก็้คอื การมี
จุดเน้นทีต่วัแสดงระดบัท้องถิน่ภายในประเทศทีต่กอยูท่่ามกลางความ
ขดัแย้ง ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากภายนอกผ่านมาตรการต่างๆ”

สมาชิกของ มวลชนสนับสนุนสันติภาพ”
แรกเริม่เดมิท ีà การเพิม่อ�านาจ ความละเอยีดอ่อนต่อวฒันธรรมและ
พันธกรณรีะยะยาว คอืเสาหลักสามเส้าในการวางรากฐานของมวลชน
สนับสนุนสันติภาพ พัฟเฟนโฮลซ์ให้ความส�าคัญมากขึ้นแก่ตัวแสดง
ที่เป็นสมาชกิของมวลชนสนบัสนนุสนัตภิาพและให้เหตผุลว่า มวลชน
สนบัสนนุสนัตภิาพประกอบด้วย “ตวัแสดงทกุคนจากภาคประชาสงัคม
ทีม่กีารจดัตัง้และไม่มอีาวธุซึง่พยายามจดัการความขดัแย้งอย่างสนัต”ิ  
เม่ือใช้กรอบแนวคิดแบบปทัสถาน นอร์เบิร์ต โรเพอส์ (Norbert Ropers) 
ให้เหตผุลว่ามวลชนสนบัสนนุสนัตภิาพคอื “เครอืข่ายทีม่ชีวีติชวีาของ
ตวัแสดงซึง่มไิด้ผูกตดิกบัรฐัหรอืพรรคการเมอืงใด พวกเขาตัง้ปณธิานที่
จะไม่ใช้ความรนุแรงและปวารณาตนเพือ่จดุประสงค์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และด้วยเหตุนี้จึงช่วยถ่วงน�้าหนักให้สังคมที่แตกแยกเพราะ
การเมอืงเชงิชาตพินัธ์ุหรอืศาสนา”  สิง่ท่ีเหน็ได้ชดัในค�านยิามเหล่านีก็้คอื 
การกดีกนัตวัแสดงจากภาครฐัและพรรคการเมอืง (หรอือืน่ๆ) ออกไป 
โดยเฉพาะถ้าคนพวกนั้นใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน  
ถงึแม้ว่าในระยะหลงัๆ ปรากฏว่าจ�าเป็นต้องขยายพนัธมติรเชงิยทุธศาสตร์
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เกนิกว่าภาคประชาสงัคมและรวมเอาตวัแสดงท่ีอยูใ่นโครงสร้างรฐัและ
พรรคการเมืองเข้ามาด้วย  ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีค�านิยามที่กว้างกว่า
เดิมว่ามวลชนสนับสนุนสันติภาพประกอบด้วยใครบ้าง

บรรทัดฐานในการคัดเลือกตัวแสดง
ในกระบวนการสร้างสันติภาพท้องถิ่น
ถ้าสมมติฐานนี้ถูกต้อง กล่าวคือ ตัวแสดงท้องถิ่นและเครือข่าย 
พันธมิตร ฯลฯ จ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อ 
สร้างสนัตภิาพทีย่ัง่ยนืกว่าเดมิ ถ้าเช่นนัน้ ใครทีค่วรได้รบัการสนบัสนนุ 
หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ใครที่ “ควรค่า” แก่การสนับสนุนบ้าง?

บรรทัดฐานของ “ความควรค่า” สามารถมีได้ตั้งแต่การ “มีรากเหง้า
อยูใ่นประเทศนัน้” การแสดงถงึความคดิรเิริม่ มีโครงสร้างพืน้ฐานของ
องค์กรอยู่แล้ว สะท้อนความหลากหลายของสังคม (ความสมดุลด้าน
เพศภาวะ ความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ฯลฯ) ไปจนถึงการยึดมั่น
อย่างชัดเจนต่อหลักการประชาธิปไตยและการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง  กล่าวอย่างกว้างๆ ก็คือ มักถือกันว่า
ตัวแสดงจากภาคประชาสังคมเป็นตัวเอกหลักของมวลชนสนับสนุน
สันติภาพ  สิ่งที่ท�าให้เรื่องซับซ้อนก็คือ ค�าว่า “ภาคประชาสังคม” 
ยังไม่เคยมคี�านยิามหนึง่เดยีวทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปเสยีท ี ดงัที่
มาร์ตินา ฟิชเชอร์ (Martina Fisher) ชี้ให้เห็น บ้างก็ใช้ค�าค�านี้เป็น 
การจัดประเภทเชิงวิเคราะห์ (analytical category) บ้างก็ใช้ค�าค�านี้
ในความหมายเชิงบรรทัดฐานมากกว่า  ความเข้าใจประการหนึ่งก็คือ 
ค�าว่า “ภาคประชาสังคม” หมายถึงพื้นที่ทางการเมืองระหว่างปัจเจก 
บุคคลกับรัฐบาล ตัวอย่างเช่นกลุ่มสมาชิกของเอ็นจีโอ กลุ่มสังคม  
รวมทัง้องค์กรและเครือข่ายอ่ืนๆ กลุ่มคนเหล่านีอ้าจแตกต่างกนัทัง้ใน
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ขนาดและระดับที่พวกเขามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ฝ่ายที่ใช้ค�าว่าภาคประชาสังคมเป็นกรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห์มักชี้ว่า 
ตวัแสดงจากภาคประชาสงัคมอาจมบีทบาทเชงิลบด้วยการเตมิเชือ้ไฟ
และขับเคลื่อนความขัดแย้งก็ได้  เมื่ออ้างถึงบทบาทที่ไม่ได้ตั้งใจของ
ตวัแสดงจากภาคประชาสงัคมในประเทศรวันดา นกัวิชาการหลายคน
เตือนว่าอย่าใช้วิธีการที่ถูก “ความขัดแย้งบังตา” ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งให้ตัวแสดงจากภาคประชาสังคมเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้ 
“โดยอัตโนมัติ” ต่อรัฐที่ล้มเหลวแล้ว/ก�าลังล้มเหลว  เพราะวิธีการนี้
อาจน�าไปสู่ผลพวงที่ไม่เป็นผลดี นั่นคือท�าให้รัฐที่ล้มเหลวนั้นอ่อนแอ
ลงไปอีก และก่อให้เกิดโครงสร้างคู่ขนานที่มักไม่มีกลไกความรับผิด
ตามระบอบประชาธิปไตยขึ้นมา ถึงแม้ว่าองค์กรภาคประชาสังคมมี
ความส�าคัญ เพราะมันเป็นระบบแก้ไขความผิดพลาดที่คอยบีบให้ผู้มี
อ�านาจรบัผิดต่อการกระท�าของตน กระนัน้มนักไ็ม่สามารถและไม่ควร
มาแทนที่รัฐที่ท�างานได้ ยิ่งกว่านั้น การสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
ประชาสงัคมหรอืสร้างมวลชนสนบัสนนุสนัติภาพไม่ได้หมายความถงึ
การต้ังเอน็จโีอใหม่ๆ แต่หมายถงึการยอมรบัโครงสร้างของภาคประชา
สังคมท้องถิ่นที่เข้มแข็งอยู่แล้วต่างหาก (เช่นกลุ่มสังคมดั้งเดิมตาม
จารีตประเพณี) รวมท้ังช่วยรกัษากลไกการคล่ีคลายความขดัแย้งตาม
จารีตประเพณีไว้ด้วย

ตัวป่วน” และ ผู้ส่งเสริม” สันติภาพ
ถ้ามมีวลชนสนับสนนุสนัตภิาพ กย่็อมมมีวลชนสนบัสนนุสงคราม  ผูร้บั
ประโยชน์ (หรอืผูค้้าก�าไร) โดยตรงจากสงครามกค็อืผูค้นทีเ่กีย่วข้องใน
เศรษฐกจิของสงคราม เช่น การค้าอาวุธ การขูดรดีทรพัยากรธรรมชาติ
และการค้ายาเสพตดิ มวลชนสนบัสนนุสงครามมผีลประโยชน์ในการ
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ท�าให้สงครามยดืเยือ้และไม่ยอมสละสถานะอภสิิทธิข์องตนง่ายๆ  มนั
กระท�าตนเป็นพลังด้านลบและมบีทบาทเชงิรกุในการท�าลายกระบวนการ
สันติภาพ เรื่องนี้ท�าให้นักวิชาการจ�านวนมากให้เหตุผลในการกีดกัน
ตัวแสดงเหล่านี้ด้วยการส่งเสริมเฉพาะมวลชนสนับสนุนสันติภาพที่
นยิามตวัเองอย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม ในหลายๆ กรณก็ีไม่มีความ 
แตกต่างชดัเจนเด็ดขาดระหว่าง “ตัวป่วน” กบั “ผูส่้งเสรมิ” สนัตภิาพ  
บางครัง้ตวัแสดงกเ็ป็นทัง้ “ตวัป่วน” กบั “ผูส่้งเสรมิ” สนัตภิาพ (พร้อมๆ 
กนั) และมไีม่น้อยท่ีภายในฝ่าย “ตัวป่วน” เองกอ็าจมตีวัแสดงทีเ่ตม็ใจ
ลองใช้ทางเลือกสันติภาพเช่นกัน ดังนั้นการยึดติดค�านิยามตายตัว
เกี่ยวกับมวลชนสนับสนุนสันติภาพ/สงครามโดยไม่ค�านึงถึงลักษณะ
พลวตัของกระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคมเป็นการมองทีแ่คบเกนิไป

ยกตวัอย่างเช่น ท้ังชมุชนพลัดถ่ินและภาคธุรกจิมกัเป็นได้ทัง้ผูส่้งเสรมิ
และตัวป่วนสันติภาพ ดังที่วิมาลาราชา (Luxshi Vimalarajah) และ 
ชีราน (R. Cheran) ชี้ให้เห็น  ชุมชนพลัดถิ่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
อย่างชัดเจน เช่น ชาวเคิร์ด ชาวทมิฬ และชาวปาเลสไตน์ ที่ให้เงิน
สนับสนนุขบวนการกบฏตดิอาวธุ เปน็ผู้เตมิเชื้อไฟใหค้วามขดัแยง้ใน
ประเทศของตนตามล�าดบั  ในขณะเดยีวกนั เมือ่ขบวนการกบฏเข้าไป
เกีย่วพนัในความพยายามเพือ่สนัติภาพ พวกเขาก็ได้รบัความช่วยเหลอื
ด้วยการถ่ายโอนความรู้และผู้เชี่ยวชาญเพื่อน�ามาซึ่งเป้าหมายของ
สนัตภิาพทีใ่หญ่กว่าเดมิ กระทัง่ในช่วงเวลาสงคราม การให้เงนิสนบัสนนุ
ก็มีการจัดสรรเพื่อมาตรการฟื้นฟูท่ีจะช่วยแก้ไขความจ�าเป็นเร่งด่วน
ของประชาชนในพื้นท่ีท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกบฏ ประเด็น
นีส้ามารถโต้แย้งกนัได้ว่า ควรมองว่ามนัเป็นการเตมิเชือ้ไฟให้สงคราม
เพราะท�าให้ฐานท่ีมัน่ฝ่ายกบฏด�ารงอยูไ่ด้ยาวนานขึน้ หรอืควรมองว่า
เป็นแค่มาตรการหนึ่งท่ีจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของมนุษย์และ
จงึถอืเป็นมาตรการเพือ่สนัติภาพอย่างหนึง่  ในท�านองเดยีวกัน ชมุชน
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ธุรกิจท้องถิ่นมักถูกมองว่าได้ก�าไรจากสงคราม แต่ในขณะเดียวกัน
ก็อาจให้การสนับสนุนต่อกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพเช่นกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อขยายกรอบความคิด
กล่าวโดยสรุป การสร้างสันติภาพในประเทศต่างๆ ที่ต้องทนทุกข์
ทรมานจากสงครามและการท�าลายล้างมาหลายทศวรรษไม่ใช่เรือ่งง่าย  
มันต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของชุมชนภายนอกประเทศ ผู้ให้
ทุนและประชากรท้องถิ่นเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง การแสดง
บทบาทเชิงรุกของประชาชนท้องถ่ินในมาตรการการสร้างสันติภาพ
เป็นพ้ืนฐานส�าคัญต่อการบรรลุทางออกที่ยั่งยืน กรอบความคิด
เกี่ยวกับ “มวลชนสนับสนุนสันติภาพ” มีประโยชน์ในการเน้นย�้าให้
เห็นความส�าคัญของการที่คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของกระบวนการสร้าง
สันติภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศ (à การ 
แปรเปลีย่นความขดัแย้งอย่างเป็นระบบ)  อย่างไรกต็าม ในความเป็น
จริง ขอบเขตที่ประชาชนท้องถิ่นจะร่วมเป็นเจ้าของและร่วมก�าหนด
ยทุธศาสตร์การแทรกแซง ท้ังในแง่เนือ้หาและการน�าไปปฏบิตั ิมกัเป็น
เรื่องที่ชวนตั้งค�าถามอย่างมาก

เรื่องส�าคัญคือการยอมรับว่า อย่างน้อยก็ควรมีการตั้งเจตจ�านงใน
วธิกีารของเราและพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะกระท�าหรอืแสดงท่าทเีหมอืน 
“นกัจกัรวรรดนิยิมสนัติภาพ”  ถ้า “มวลชนสนบัสนนุสนัตภิาพ” จะ 
เป็นกรอบความคิดที่มีความหมาย ตัวแสดงท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมใน
การตอบค�าถามต่อไปนี้ นั่นคือ มวลชนสนับสนุนสันติภาพคืออะไร?   
ตัวแสดงคนไหนที่จัดอยู่ในประเภทนี้? ท�าไมตัวแสดงบางคนจึงถูก
กีดกันจากมวลชนสนับสนุนสันติภาพท้องถิ่น? และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
สันติภาพที่มีร่วมกันคืออะไร?
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13 การให้การศึกษาเกี่ยวกับ 
  สันติภาพ – หลักการ  
  Peace Education – Principles
นับตั้งแต่สงครามอุบัติขึ้นในจิตใจของมนุษย์ การปกป้องสันติภาพ
ก็ต้องสร้างขึ้นในจิตใจของมนุษย์เช่นกัน

ยูเนสโก

การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพมีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรง 
สนับสนุนการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง และผลักดันสมรรถภาพด้าน
สันติภาพของปัจเจกบุคคล กลุ่ม สังคมและสถาบันให้ก้าวหน้า การ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพสร้างขึ้นบนสมรรถภาพในการเรียนรู้
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ของประชาชน  มนัพฒันาทักษะ คณุค่าและความรู ้ซึง่ช่วยวางรากฐาน
ให้เกดิวฒันธรรมของสนัตภิาพทีย่ัง่ยนืในระดบัโลก  การให้การศึกษา
เกี่ยวกับสันติภาพสนใจทุกช่วงตอนของชีวิตและทุกขั้นตอนใน
กระบวนการอบรมบ่มเพาะทางสังคม  ซึ่งมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
ในแต่ละบรบิท แต่กม็แีก่นสาระและเป็นไปได้ในทกุภูมภิาคทัว่โลกและ
ในทุกขั้นตอนของความขัดแย้ง การให้การศึกษาเก่ียวกับสันติภาพ
เกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ในการเรียนรู้และการศึกษาประจ�าวัน ในการเตรียมตัว การ 

ความส�าคัญของการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพเพื่อการ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติได้รับการเน้นย�้าในแถลงการณ์และค�าประกาศ
มากมายของรัฐบาล องค์กรเอกชนและสมาคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  ยูเนสโกแถลงไว้ในอารัมภกถาว่า “นับตั้งแต่สงครามอุบัติ
ขึน้ในจติใจของมนษุย์ การปกป้องสนัติภาพกต้็องสร้างขึน้ในจติใจของ
มนุษย์เช่นกนั” ข้อความนี ้รวมทัง้ท่าทปีระเมนิเชงิวพิากษ์วจิารณ์ของ
ค�าแถลงนี ้ช่วยชีน้�าให้เกดิการพฒันากรอบความคดิว่าด้วยการให้การ
ศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ ถึงแม้สมรรถภาพด้านสันติภาพของปัจเจก 
บุคคลย่อมมีความส�าคัญโดยไม่มีข้อแม้ แต่ความซับซ้อนของสาเหตุ
และรูปแบบของความรนุแรงหมายความว่า การให้การศึกษาเก่ียวกับ
สันติภาพต้องพยายามใช้อิทธิพลทางการเมืองและสนับสนุนการ 
แปรเปลี่ยนโครงสร้างสังคมด้วย พร้อมกับโครงการ “ทศวรรษสากล
เพ่ือวฒันธรรมสนัตภิาพและความไม่รนุแรงเพือ่เดก็ของโลก” (2001-
2010) องค์การสหประชาชาติได้จัดท�ากรอบอ้างอิงสากลเพิ่มเติม 
เพื่อการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ กรอบความคิด “วัฒนธรรม -
สันติภาพ” กลายเป็นจุดอ้างอิงส�าหรับการให้การศึกษาเก่ียวกับ
สันติภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
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น�าไปปฏิบัติและการประเมินโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายที่คัดสรรไว้
แล้ว ตลอดจนในการสนับสนุนช่วยเหลือแก่ระบบให้การศึกษาเพื่อให้
เกิดความส�าเหนียกไวต่อความขัดแย้ง

ยังไม่มกีรอบความคดิทีเ่ป็นหนึง่เดยีวกนัในการให้การศึกษาเก่ียวกับ
สนัติภาพ  อกีทัง้วาทกรรมระหว่างประเทศเกีย่วกบัหวัข้อนีก็้ยงัอยูแ่ค่
ขั้นเริ่มต้น หากมุ่งหวังที่จะบรรลุความเข้าใจร่วมกันก็ต้องค�านึงถึง
บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย รวมทัง้จารตีประเพณทีีแ่ตกต่างและระดบัความเข้มข้นใน
การโต้แย้งอย่างเป็นระบบ ตลอดจนภาคปฏิบัติของการให้การศึกษา
เกี่ยวกับสันติภาพในระดับชาติด้วย

แก่นสาระ
ตามค�านิยามของการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพข้างต้น เรา
สามารถสรุปแก่นสาระได้จ�านวนหนึ่งดังนี้:

1. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพมีเป้าหมายดังนี้คือ (1) เพื่อยุติ
สงคราม (2) เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว สังคมและการเมือง (3) 
เพื่อส่งเสริมทัศนะว่าความขัดแย้งคือโอกาสส�าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านบวก และประการสุดท้าย (4) เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
สันติภาพและความสมานฉันท์ในหมู่ประชากรโลก โดยไม่ขึ้นกับ
ต้นก�าเนดิทางชาตพินัธ์ุ ศาสนา เพศภาวะ ภมูหิลังทางวฒันธรรมหรอื
สังคม และเพื่อท�าให้วิสัยทัศน์นี้กลายเป็นความจริงขึ้นมา

2. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพต้องรับมือกับข้อท้าทายหลักๆ 
ทีม่ต่ีอสนัตภิาพอย่างเป็นระบบ เช่น ความขดัแย้ง ความเกลยีดชังและ
ภาพพจน์ของศัตรู ความรุนแรงและสงคราม ข้อค้นพบที่เกี่ยวเนื่อง 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  
ความขดัแย้งเป็นสิง่ท่ีต้องยอมรบัและต้องวิเคราะห์อย่างลงลกึในความ
ซบัซ้อนของมนัจนครบถ้วนเพือ่ป้องกนัมใิห้มนัยกระดบั รวมทัง้จดัการ
กบัมนัอย่างสร้างสรรค์ (à ความขดัแย้ง; การแปรเปลีย่นความขดัแย้ง)  
การพจิารณากลไกหลายอย่างของความรุนแรงอย่างละเอยีดจะช่วยให้
เราสามารถพฒันาความเข้าใจเกีย่วกบัความรนุแรงได้มากขึน้ ตลอดจน
ระบชุีปั้จจยัความเสีย่งและมาตรการป้องกนัได้ด้วย  เราต้องไม่มองว่า
สันติภาพเป็นเงื่อนไขตายตัว แต่เป็นกระบวนการของความรุนแรงที่
ลดลงและความยตุธิรรมทีเ่พิม่มากขึน้ต่างหาก  เราต้องไม่มองด้วยว่า
สันติภาพเป็นข้อยกเว้นต่อกฎเกณฑ์ แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่น่านิยม
มากกว่าต่างหาก  สันติภาพเป็นได้ทั้งเป้าหมายเชิงบรรทัดฐานและ
แนวโน้มเชิงปฏิบัติส�าหรับลงมือกระท�าจริง  ตัวอย่างเช่น “หกเหลี่ยม
อารยธรรม” สามารถน�ามาใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการครุ่นคิดทบทวน 
คู่มือชี้น�าและเอื้อให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายเชิง
บรรทัดฐานต่างๆ  ในแง่นี้ การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพมีความ
เหลือ่มซ้อนอย่างมนียัส�าคญักบัแนววิธีการอ่ืนๆ เช่น การให้การศกึษา
เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมืองหรือสิทธิมนุษยชน

3. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพริเริ่มและสนับสนุนกระบวนการ
เรยีนรูท้างสงัคมและการเมือง ซึง่เอ้ือให้พฤติกรรมทางสงัคมด้านบวก 
ความเหน็อกเหน็ใจและศกัยภาพส�าหรบัการสือ่สารทีไ่ม่ใช้ความรนุแรง
ได้ววิฒันาการเตบิโต (ศกัยภาพด้านสนัตภิาพ) สัง่สมความรูเ้ก่ียวกับ
สันติภาพกับสงคราม ความขัดแย้งกับความรุนแรง (ทักษะด้าน
สันติภาพ) อีกทั้งส่งเสริมความเต็มใจที่จะแสดงความกล้าหาญแบบ
พลเรือนและการต่อสู้เพื่อสันติภาพ (ปฏิบัติการด้านสันติภาพ)  การ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพเสนอข้อแนะน�าภาคปฏิบัติให้แก่
การศกึษาในครอบครวัและสภาพแวดล้อมก่อนเข้าโรงเรยีน ในโรงเรยีน
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และในภาคการศึกษาที่ไม่เป็นทางการ ความขัดแย้งในสังคมต้องไม่ 
ถูกปิดบังอ�าพราง แต่ควรท�าให้ทุกคนมองเห็นภายในกรอบของการ
ให้การศกึษาเกีย่วกบัสนัตภิาพ  และประการสดุท้าย การให้การศกึษา
เกี่ยวกับสันติภาพมีเป้าหมายที่จะผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมและการเมืองเข้าด้วยกัน

4. กรอบความคดิของยเูนสโกเกีย่วกบั “Education for All” (EFA) 
เป็นพืน้ฐานส�าคญัส�าหรบัการให้การศกึษาเกีย่วกบัสนัตภิาพ เง่ือนไข
เบือ้งต้นทีเ่ป็นกญุแจส�าคญัต่อความส�าเรจ็กค็อื การยกเลกิการลงโทษ
ทางร่างกายทกุรูปแบบ รวมถงึการใช้ความรนุแรงและการกดดนัทาง
จติวทิยาเพือ่เป็นวธิกีารในการถ่ายทอดการศึกษาด้วย  มนษุย์เราเรยีนรู้
จากประสบการณ์และได้รบัประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

หกเหลี่ยมอารยธรรม 

การผูกขาดอ�านาจ

การพึ่งพาอาศัยกัน
และการควบคุม
ผลกระทบ

ความยุติธรรม
ทางสังคม/
ความเที่ยงธรรม

วัฒนธรรมการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

หลักนิติธรรม

ที่มา: Dieter Senghaas 2007
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ทีส่ร้างแรงบนัดาลใจ ด้วยวธิใีช้สือ่ประสมอย่างเหมาะสมและเน้นการ
สานเสวนา  ประสาทสมัผสั อารมณ์ รวมท้ังอารมณ์ขนัล้วนมบีทบาท
ส�าคัญในการออกแบบการจัดการการเรียนรู้ การปะทะสังสรรค์กับ  
“คนอื่น” ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของฝ่ายขัดแย้งในสังคมหลังสงคราม 
ชนกลุ่มน้อยกบัชนกลุ่มใหญ่ หรือคนท้องถ่ินกบัผูอ้พยพ ล้วนเป็นสิง่ 
ทีข่าดไม่ได้

5. ประชาชนทัว่โลกจ�าเป็นต้องมพีืน้ทีส่�าหรบัเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์
กับสันติภาพ ท้ังในระดับจุลภาคของครอบครัวและในชีวิตประจ�าวัน 
ไปจนถงึระดบัมหภาคของสงัคมและการเมอืงระหว่างประเทศ แนววธิี
การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพที่หลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็คือ 
การอภิปรายเกี่ยวกับตัวอย่างของการสร้างสันติภาพที่ประสบความ
ส�าเรจ็และผูม้บีทบาทน�าในการสร้างสนัตภิาพดงักล่าว  บคุคลต้นแบบ
ที่แท้จริงที่ส่งเสริมหลักการการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  
ผูใ้ห้การศกึษาและผูส้นบัสนนุการไม่ใช้ความรุนแรงทีโ่ดดเด่น (มาเรยี 
มองเตสซอรี [Maria Montessori], เปาโล แฟร์ [Paolo Freire], 
มหาตมะคานธี, มาร์ติน ลูเธอร์ คิง [Martin Luther King]) ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจแก่ทฤษฎีและการปฏิบัติของการให้การศึกษา 
เกี่ยวกับสันติภาพมายาวนาน พวกเขาช่วยชี้น�ากรอบความคิดและ
ภาพพจน์ของการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพในภูมิภาคของตน 
ในลักษณะที่แตกต่างกันไป

6. วธิกีารถ่ายทอดการให้การศกึษาเกีย่วกบัสนัตภิาพมีบทบาทส�าคญั
ในการโน้มน้าวประชาชนให้เชือ่มัน่ในคณุประโยชน์ของมนั เช่นเดยีวกบั
สาระและความน่าเชื่อถือของการเผยแพร่แนวคิดสันติภาพ  วิธีการ
ให้การศึกษาต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
เทคโนโลยทีีก่�าลงัเปลีย่นแปลง ทกุวนันี ้การใช้สือ่ใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง 
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(รวมทัง้อนิเทอร์เน็ต) ช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่กระบวนการให้การ 
ศึกษา  ถึงแม้ว่าภาพของความรุนแรงและลามกอนาจาร การเผยแพร่
โลกทศัน์ทีเ่ต็มไปด้วยความเกลียดชงัและการท�าสงครามไซเบอร์ อาจ
เป็นภยัคกุคามต่อการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิ แต่สือ่ใหม่ๆ ก็ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้แก่การมีส่วนร่วม การแบ่งปันความรู้ รวมทั้งเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการรับรู้ข่าวสารด้วย การให้การศึกษา
เกี่ยวกับสันติภาพควรใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสเช่นนี้ด้วยการใช้
สื่อใหม่ๆ อย่างเข้มข้น ทั้งการเผยแพร่เอกสารออนไลน์ การเข้าถึงสื่อ
และการสร้างเครือข่ายต่างๆ

7. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็น 
กระบวนการหลายลู่ทางโดยวางพื้นฐานบนวิธีคิดแบบองค์รวม เชื่อม
โยงสัมพันธ์กันและเป็นระบบ ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า ถ้าการ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพจะมีความยั่งยืน ต้องเก่ียวพันกับ 
ตัวแสดงจากหลายระดับ การให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพมองเห็น
พืน้ทีก่ารเรยีนรูท้ีผู้่ถ่ายทอดความรู ้คร ูสือ่มวลชน คณะท�างานเอน็จโีอ 
สมาชกิของฝ่ายขดัแย้ง ผูน้�าชมุชนและนกัการเมอืง สามารถสนบัสนนุ
การพัฒนาโครงสร้างสันติภาพและวัฒนธรรมของสันติภาพที่แท้จริง
ขึน้มา ทัง้นีร้วมถงึการสร้างระบบการศึกษาท่ีอ่อนไหวต่อความขดัแย้ง 
ซึง่ป้องกนัมใิห้มกีารใช้สถาบนัการศกึษาไปในทางทีผ่ดิเพือ่จดุประสงค์
ในการปลุกปั่น แพร่ความเท็จเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสร้างความ
เกลยีดชงัและความรนุแรง ยิง่กว่านัน้ การพฒันา การน�าไปปฏบิตัแิละ
เปิดประเด็นเพื่อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพเพื่อสร้างสมรรถภาพด้านสันติภาพ 
เป็นสิ่งที่ยังมิได้กระท�าให้บรรลุผลมาเนิ่นนานแล้ว
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14 การให้การศึกษาเกี่ยวกับ 
  สันติภาพ – วิธีการ
  Peace Education - Methods
ประสบการณ์ก�าหนดความเป็นจริง

แอร์นต์ ฟอน กลาเซอร์เฟลด์ (Ernst von Glaserfeld)

การวจัิยแสดงให้เหน็ว่า ความส�าเรจ็ของการแทรกแซงด้วยการเรยีนรู้
ส่วนใหญ่ขึน้อยูก่บัวธิกีารให้การศกึษาทีเ่ลอืกมาใช้  กล่าวอกีอย่างหนึง่
คือ กระบวนการสอนหรือการอ�านวยความสะดวกมีความส�าคัญอย่าง
ย่ิงในการบรรลผุลลพัธ์การเรยีนรูเ้ชงิบวก  แนวคดินีใ้ช้ได้กับการให้การ
ศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพและการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วย  ในเชิง
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นิรุกติศาสตร์ “วิธีการ” (method) มาจากค�าภาษากรีก methodos 
หมายถงึ “การด�าเนนิตามเส้นทางหนึง่” ดังนัน้ วธิกีารคอืแนวทางการ
เรยีนรูห้รอืกรอบความคดิในการเรยีนรูท่ี้น�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีป่รารถนา ซึง่
จ�าเป็นต้องมีการวางแผน เตรียมตัวและน�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม  
มนัมคีวามส�าคญัยิง่ โดยเฉพาะในบรบิทของการให้การศกึษาเกีย่วกบั
สันติภาพ (และ à การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง) กล่าวคือ วิธีการ 
(ต่างๆ) ที่เลือกมาใช้ช่วยเติมเต็มและปรับปรุงผลลัพธ์ที่ปรารถนาให้
ดียิ่งขึ้น

ท�าไมวธิกีารบางอย่างจงึขาดไม่ได้ในภาคปฏิบัตขิองการให้การศกึษา
เกีย่วกบัสนัตภิาพและการแปรเปลีย่นความขดัแย้ง?  วธิกีารมบีทบาท
เป็นตัวกลางระหว่างเนื้อหาการเรียนรู้และบุคคลผู้เรียนรู้  วิธีการช่วย
กระตุ้นและเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ที่จ�าเป็นต่อกระบวนการ
เรียนรู้ที่ซับซ้อนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ บริบทและสาเหตุของ
ความขัดแย้ง ผลประโยชน์และความต้องการของแต่ละฝ่าย ผลพวง
ของพฤติกรรมบางอย่าง หรือปฏิบัติการทางการเมือง เป็นต้น การ 
ศึกษาวิจัยช่วยชี้ให้เห็นการขาดประสิทธิผลของแนววิธีเชิงก�าหนด
สั่งสอน (prescriptive approach) (เช่น การเรียนรู้ด้วยการท่องจ�า)  
ในขณะที่แนววิธีแบบกระตุ้น (elicitive approach) กล่าวคือ วิธีการ
ทีป่ระกอบด้วยการศกึษาแบบกลุม่ การสานเสวนาและการท�างานรวม
กลุ่ม แสดงถึงความมีประสิทธิผลมากกว่า

การวจิยัด้านชวีประสาทวิทยาให้หลักฐานสนบัสนนุความเข้าใจทีเ่รามี
ต่อการเรียนรูว่้า มนัเป็นกระบวนการของปัจเจกบคุคลทีจ่ะขยายความ
หลากหลายของเงือ่นไขการเรยีนรูแ้ละลลีาการเรยีนรู้แบบต่างๆ (ภาพ 
เสียง สื่อสาร การสัมผัสและการเคลื่อนไหวร่างกาย) ซึ่งแต่ละอย่าง 
ก็แตกต่างกันไปในตัวผู้เรียนรู้แต่ละคน การเลือกสรรและการปรับใช้



112

การให ้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ – วิธีการ

วธิกีารอย่างเหมาะสมจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่  ประเดน็นีย้ิง่เหน็ได้ชดั
จากการใช้ละครเป็นเวทีส�าหรับการเรียนรู ้เกี่ยวกับความขัดแย้ง  
เอากุสโต โบอัล (Augusto Boal) พัฒนา “ละครของผู้ถูกกดขี่” 
(Theatre of the Oppressed) ขึ้นมาในทศวรรษ 1960 และ 1970  
เขาสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับมุมมองท่ีกว้างขวางรอบด้านมาก แทนที่ 
บทพูดเด่ียวด้วยบทสนทนาและปลุกพลังงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
ทุกวันนี้ วิธีการนี้รู้จักกันทั่วโลกในชื่อ “วิธีการของการเปลี่ยนแปลง
สังคม” (Method of Social Change)

เรื่องส�าคัญคือการไม่ยอมรับกรอบความคิดแบบ “เทคนิค” และการ
ประยกุต์ใช้วธิกีารต่างๆ  วิธีการหนึง่ๆ ต้องครอบคลุมความเข้าใจเฉพาะ
ของสิง่ทีต่ัง้ใจจะเรยีนรู้  ความเข้าใจนีค้วรเคารพผูเ้รียนในฐานะมนษุย์
ที่มีอิสระในตัวเอง การสนับสนุนผู้เรียนคือจุดประสงค์ที่เป็นหัวใจของ
วธิกีาร น่ีหมายความว่าบคุลกิภาพของผูส้อนมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ยวด 
นอกเหนือจากความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ และความเข้าใจ
ต่อพลวัตของกลุ่ม เรื่องนี้ใช้ได้กับการเป็นผู้อ�านวยความสะดวกใน 
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งเช่นกัน มันคือการซึมซับความรู้และ
ประสบการณ์ในส่วนของผูส้อนหรอืผูอ้�านวยความสะดวก ซึง่ก่อให้เกดิ
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้นเชงิบวกและบรรลผุลตามต้องการ  นกัเรียน
หรือผู้เข้าร่วมต้องสามารถไว้วางใจครูหรือผู้อ�านวยความสะดวก

หลักการ
วิธีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพไม่ใช่สิ่งที่กระท�าตามอ�าเภอใจ 
แต่วางพื้นฐานบนหลักการเจ็ดประการดังนี้:
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 Î การเรียนรู้ต้นแบบ : ลดทอนความซับซ้อนของความเป็นจริงลง 
ด้วยการระบุชี้และให้ความสนใจต่อความเชื่อมโยงต่างๆ ภายใน
พื้นที่ประเด็นปัญหาที่ยาก ซึ่งมักไม่เห็นชัดเจนในทันที

 Î เปรยีบต่างและเน้นย�า้ : วธีิการท่ีมุง่ความสนใจไปทีท่ศันคตบิางอย่าง
หรือทัศนคติที่มีอิทธิพล รวมทั้งแง่มุมที่มีปัญหา

 Î การเปลีย่นมมุมอง : ส่งเสรมิความเหน็อกเหน็ใจด้วยการขยายจดุยนื
ของผูเ้รยีนเอง ซึง่อาจไม่ยดืหยุน่และหยัง่รากฝังลกึ เพือ่เปิดทางให้
เกิดมุมมองที่มีความเป็นพหุนิยม

 Î ความแจ่มชัดและความสามารถในการมองเหน็ความเชื่อมโยง : ใช้
กลวธิต่ีางๆ เช่น การสร้างมโนภาพ เคลือ่นย้ายประเดน็ทีม่ปัีญหา 
จากความเป็นนามธรรมเอามาเชือ่มโยงกบัประสบการณ์รปูธรรมของ
ตวัผูเ้รยีน

 Î เน้นการปฏิบัติ : หัวข้อและประเด็นต่างๆ จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วย
กิจกรรมและการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์

 Î เน้นกลุ่ม : ส่งเสริมการท�างานเป็นกลุ่มและการช่วยเหลือกันเพื่อ
ท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

 Î การเพิ่มอ�านาจ : สร้างทักษะท่ีส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองและ
ความเป็นอิสระ

การสร้างพื้นที่ส�าหรับการปะทะสังสรรค์
วิธีการที่ใช้ในการให้การศึกษามักแยกออกเป็น “วิธีการเชิงมหภาค” 
กับ “วิธีการเชิงจุลภาค”  อย่างแรกหมายถึงสภาพแวดล้อมของการ
เรียนรู้ทัง้หมด (เช่น การสร้างสถานการณ์จ�าลอง) ในขณะทีอ่ย่างหลงั
หมายถึงกิจกรรมแต่ละอัน (เช่น การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์
บุคลิกภาพ เป็นต้น)
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แนววิธีพื้นฐานของการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพคือการสร้าง
พืน้ทีเ่พือ่การปะทะสงัสรรค์ การแลกเปลีย่นและการอภปิรายเชงิวพิากษ์
วจิารณ์  พืน้ทีเ่หล่านีไ้ม่ได้สร้างและรกัษาไว้ด้วยตวัมนัเอง  การออกแบบ
และการใช้พืน้ทีต้่องมกีารประยกุต์ใช้ความรูส้กึละเอยีดอ่อนเข้ามาด้วย 
แนววิธีในการสร้างพื้นที่ต่อไปนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษดังนี้:

 Î การสื่อสารและการสานเสวนา อ�านวยความสะดวกให้เกิดความ
แจ่มชดั การววิาทะและช่วยให้บรรลุถึงความกลมเกลยีว ความเข้าใจ
และการประนีประนอมที่ดีกว่าเดิม

 Î การปะทะสงัสรรค์ ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทัง้ในระดบัชาติ
และระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สลายอคติ
และทัศนคติตายตัว

 Î แนววิธีที่เน้นการแสดง ใช้ช่องทางออกแบบที่สร้างสรรค์และการใช้
ร่างกาย ดึงดูดการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด วิธีการมีทั้ง 
การละคร (เช่น ละครแทรกสดหรือ Forum Theatre) ศิลปะและ
ดนตรี (เช่น โครงการฮิปฮอป) ละครที่ใช้ร่างกายในการสื่อสาร 
(physical theatre) กีฬาและเกมส์ (เช่น ฟุตบอลข้างถนน)

 Î ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีที่สุดและบุคคลต้นแบบ สามารถกระตุ้นให้
เกิดการอภิปรายถกเถียง ตลอดจนส�ารวจดูอัตลักษณ์กับขอบเขต 
(เช่น โครงการ Peace Counts หรือ Search for Local Heroes)

 Î แนววิธีที่เน้นสื่อ มีได้ตั้งแต่การวิเคราะห์หรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
และสือ่โสตทศัน์ไปจนถึงการใช้สือ่ใหม่ (อินเทอร์เนต็) และเครอืข่าย
สังคมออนไลน์

 Î การสื่อสารแบบเมต้า (Meta-communication8 หรือการตีความ
การสื่อสาร) การสะท้อนความคิดเห็นและการประเมิน เป็น

8 เป็นวิธีการศึกษาพลวัตและความสัมพันธ์ที่แวดล้อมการสื่อสารนั้นๆ
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ส่วนประกอบส�าคัญของการครุ ่นคิดทบทวน การตั้งค�าถามถึง
จุดประสงค์ของการท�างานและการพัฒนาต่อไปข้างหน้า การ
ประเมินเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต้องเป็นแก่นสาระในแนววิธีข้างต้น  
จึงจะท�าให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพสามารถบูรณาการเข้าสู่สภาพ
แวดล้อมทางการศึกษาในชวิีตประจ�าวันได้หลากหลายรปูแบบ รวมทัง้
ในภาคปฏิบัติการสันติภาพท่ีมีอยู ่แล้วด้วย (การสอนในชั้นเรียน 
การจัดงานแบบครั้งเดียวจบ การสัมมนา) อย่างไรก็ตาม มันเหมาะ 
กับโครงการระยะยาวมากท่ีสุด ซึ่งหลังจากผ่านการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดลออรอบด้านแล้ว ก็สามารถจัดท�าเป็นเอกสาร แปลเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเผยแพร่ในวงกว้างมากข้ึน การ
ประยุกต์ใช้วิธีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพจ�าเป็นต้องมีความ
เข้าใจเป็นพเิศษถึงสิง่ท่ีมุง่หมายจะเรยีนรู ้รวมท้ังมทีกัษะและคณุสมบตัิ
ตรงประเดน็ ตลอดจนบูรณาการไว้ในหลักสตูรของโรงเรยีนตามความ
เหมาะสม

ในปัจจุบันมีหลักฐานเชิงประจักษ์น้อยมากเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่
จับต้องได้และการประยุกต์ใช้วิธีการนี้ มีการวิจัยน้อยมากที่ส�ารวจ
ตรวจสอบผลลัพธ์ของวิธีการนีโ้ดยเฉพาะ  เราต้องยดึหลกั “ปลอดภยั
ไว้ก่อน” เสมอ อย่างน้อยที่สุด วิธีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ
ต้องหลกีเลีย่งการผลติซ�า้โครงสร้างของความรนุแรงภายในกระบวนการ
เรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็สร้างบรรยากาศที่มีความละเอียดอ่อนและ
เปิดกว้างทางวัฒนธรรม
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อย่างไรกต็าม สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื วธิกีารทัง้หมดต้องซือ่สตัย์ต่อปณธิาน
พ้ืนฐานของการให้การศกึษาเกีย่วกบัสนัตภิาพ  การประยกุต์ใช้วธิกีาร
เหล่านี้ต้องกอปรด้วย “ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์” อันถือเป็น
เครื่องหมายของการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบของ
การครุ่นคิดทบทวนและการประเมิน (à ภาคปฏิบัติของการครุ่นคิด 
ทบทวน)

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม
Boal, Augusto (1979). Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press.
Gugel, Günther (2011). 2000 Methoden für Schule und Lehrerbildung. Das 
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Basel: Beltz.

Matiru, Barbara, Anna Mwangi & Ruth Schlette (eds.) (1995). Teach 
Your Best - A Handbook for University Lecturers. Frankfurt/M.: Verlag 
für Interkulturelle Kommunikation.

แหล่งข้อมูลออนไลน์
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5BPI [in German]
Hannah Reich (2009). Enacting Places of Change. Interactive 

Theatre as Instrument for Post-war Peacebuilding in Lebanon. 
Berlin: sabisa - performing change, www.sabisa.de/sabisa/
picture/upload/File/Report_Enacting_Places-of-%20Change.
pdf

Dirk Sprenger (2005). The Training Process: Achieving Social 
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15 การสนับสนุนสันติภาพ –    
  โครงสร้างและกระบวนการ  
  Peace Support – Structures  
  and Processes
สองนักรบที่ทรงพลังมากที่สุดคือความอดทนและกาลเวลา

ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy)

ความเข้าใจแจ่มแจ้งพืน้ฐานประการหนึง่ท่ีเกดิจากความพยายามของ
นานาชาตหิลงัสงครามเยน็ในอนัทีจ่ะป้องกนั ยติุและแปรเปลีย่นความ
ขัดแย้งยืดเยื้อก็คือ มันต้องใช้เวลา ไม่ใช่แค่หลายปี แต่มักต้องใช้เวลา
หลายทศวรรษ ก่อนจะก้าวสูช่่วงตอนท่ีย้อนคนืไม่ได้แล้ว  ในหลายกรณี 
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โลกต้องกระเสือกกระสนผ่านช่วงตอนยาวนานและเจ็บปวดของ 
“ไม่มีสงคราม ไม่มีสันติภาพ” โดยที่ตัวแสดงในชุมชนนานาชาติและ
นกักจิกรรมสนัตภิาพระดับรากหญ้าต้องต่อสูก้บัค�าถามว่าควรท�าอะไร
บ้างเพื่อริเริ่มและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ

ค�าตอบต่อค�าถามนี้สรุปรวมความได้ภายใต้ค�าว่า “การสนับสนุน
สนัติภาพ” ซึง่ความหมายของค�าค�านีเ้ปลีย่นไปในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา 
แต่ในปัจจุบันมีความเข้าใจเบื้องต้นว่าหมายถึงการเน้นความจ�าเป็น
ของการให้ก�าลังใจ ให้ความเชื่อมั่นและสร้างความเข้มแข็งให้แก ่
ความพยายามทุกๆ ด้านทั้งจากคนในและคนนอกในอันที่จะโน้มน้าว
ให้ผู้ท�าการรบยอมยุติการสู้รบและแปรเปล่ียนความขัดแย้ง แม้ว่า
ในตอนเริ่มต้นมันอาจหมายถึงกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการระยะสัน้เป็นหลกั เช่น การตดิตามตรวจสอบการเลอืกตัง้ 
หรอืการไกล่เกลีย่ระหว่างประเทศ แต่เด๋ียวนีร้วมถึงการสร้างโครงสร้าง
ระยะยาวที่ผสมผสานกับกระบวนการแปรเปลี่ยนต่างๆ เช่น การ
สานเสวนาระดบัชาติ เป็นต้น

วิวัฒนาการของกรอบความคิด
ค�าว่า “การสนับสนุนสันติภาพ” ตอนแรกเป็นท่ีนิยมในประชาคม
นกัการทตูในช่วงทศวรรษ 1990 โดยเป็นค�าเรยีกย่อๆ ของ “ปฏบิตักิาร
สนับสนุนสนัตภิาพ” (Peace Support Operations-PSOs) ทีห่มายถึง
ความจ�าเป็นในการสนับสนุนภาคพลเรือนของสหประชาชาติ รวมทั้ง
กิจกรรมรักษาสันติภาพระหว่างประเทศและส่งเสริมสันติภาพอื่นๆ  
ปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพเปิดโอกาสให้ตัวแสดงที่ไม่ใช่กองทัพ
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในภาคความมั่นคง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนเหล่านี้
ไม่เคยมีบทบาทโดดเด่นในช่วงสงครามเย็น  นอกจากนี้ ภารกิจอื่นๆ 
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ของพลเรอืน เช่น การคุม้ครองสทิธมินษุยชน การส่งเสรมิหลกันติธิรรม
และระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรคถูกรวมไว้ในปฏิบัติการ
สนับสนุนสันติภาพด้วย

ต้นก�าเนิดของค�าค�านี้อีกทางหนึ่งสามารถสืบสาวย้อนกลับไปที่การ
ขยายเครือ่งมอืและวิธีการภายในปรมิณฑลของการสร้างสนัตภิาพด้วย
การทูตแบบดั้งเดิมและการทูตเชิงป้องกัน (preventive diplomacy) 
โดยเฉพาะในกรอบการท�างานของสหประชาชาติ  ใน ค.ศ. 2006  
คณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพของสหประชาชาติ (PBC) 
กลายเป็นสถาบันระดับสูงสุดในการสนับสนุนความพยายามสร้าง
สันติภาพภายในโครงสร้างของสหประชาชาติ มันเป็นองค์กรให้ค�า 
ปรึกษาทีจั่ดท�ารายงานต่อสมชัชาใหญ่แห่งสห ประชาชาต ิ คณะมนตรี

ในปี 2010 การประชุมของผู้เชี่ยวชาญชาวแอฟริกันที่จัดโดย 
UNDP ในเมืองไนวาชา ประเทศเคนยา ได้ก�าหนดค�านิยามว่า
โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับสันติภาพ (I4P) คือ “...เครือข่ายที่มีพลวัต
ของโครงสร้าง กลไก ทรัพยากร คุณค่าและทักษะที่พึ่งพาอาศัยกัน 
ซ่ึงสร้างคุณูปการต่อการป้องกันความขัดแย้งและกระบวนการสร้าง
สันติภาพในสังคมผ่านการสานเสวนาและการปรึกษาหารือ”  มูลนิธิ 
Berghof นิยามโครงสร้างสนับสนุนสันติภาพในผลงานของตนเองว่า 
“...โครงสร้างและองค์กรที่มีความเป็นสถาบันที่ก่อตั้งข้ึนและได้รับ
มอบหมายอ�านาจจากฝ่ายขัดแย้งอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย ก่อน ระหว่าง
หรอืหลงัจากมกีารเจรจาสนัตภิาพอย่างเป็นทางการ ด้วยจดุมุง่หมาย
ที่จะสนับสนุนฝ่ายนั้นๆ กระบวนการ...หรือการน�าผลลัพธ์ของ
กระบวนการเจรจา การสานเสวนาหรือการไกล่เกลี่ยไปปฏิบัติ”
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เศรษฐกจิและสงัคม (ECOSOC) และคณะมนตรีความมั่นคง รวมทั้ง
สามารถใช้สถาบันใหม่อีกสองแห่ง นั่นคือ ส�านักงานสนับสนุนการ 
เสรมิสร้างสนัตภิาพ (PBSO) และกองทุนเสริมสร้างสนัตภิาพ (PBF)  
ในขณะทีส่ถาบนัเหล่านีม้จีดุเน้นหลักอยูท่ี่กระบวนการสร้างสนัตภิาพ
หลังความขัดแย้ง (โดยพฤตินัยก็คือหลังสงคราม) สหประชาชาติก็
สร้างศักยภาพการไกล่เกลี่ยขององค์กรเองด้วย  ใน ค.ศ. 2007 หน่วย
สนับสนุนการไกล่เกลี่ย (MSU) ก่อตั้งขึ้นภายในแผนกกิจการ
การเมืองของสหประชาชาติ (DPA)  ทรัพยากรส�าคัญของหน่วยงาน
นี้คือคณะส�ารองผู้เชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ย (SBT)  SBT คอยช่วย
เสริมกลไกสนับสนุนอื่นๆ ของสหประชาชาติ เช่น “คณะทูตพิเศษ” 
ซึง่ท�าหน้าทีว่างรากฐานการตดิต่อโดยตรงและลบัสดุยอดระหว่างฝ่าย
ขดัแย้งกบัชมุชนระหว่างประเทศ รวมทัง้ระหว่างฝ่ายขดัแย้งด้วยกนัเอง 
หรอืระหว่าง “กลุม่มติร”

คูข่นานไปกบัความพยายามพหภุาคแีละการท�างานทีม่สีหประชาชาติ
เป็นศนูย์กลาง แรงบนัดาลใจจากประสบการณ์การจดัการวกิฤตการณ์
ระดับชาติหลากหลายแห่งและกรอบความคิดของภาคประชาสังคม 
ท�าให้วาทกรรมในระยะหลงัมุง่เน้นท่ี “โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนัตภิาพ” 
หรอื “โครงสร้างสนบัสนนุสนัติภาพ” ในระดบัชาติ  วาทกรรมเหล่านี้
เน้นความจ�าเป็นในการวางรากฐานเครอืข่ายและ/หรอืสถาบนัทีถ่าวร
มากขึ้นภายในประเทศที่มีแนวโน้มความขัดแย้งและสังคมที่แตกแยก 
เพื่อคอยลดระดับวิกฤตการณ์ สร้างพื้นที่ส�าหรับ àการสานเสวนา 
การเจรจาและการไกล่เกลีย่ รวมทัง้เพิม่อ�านาจให้ฝ่ายต่างๆ สามารถ
เรยีกร้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยวธิกีารทีไ่ม่ใช้
ความรนุแรง (àการเพิม่อ�านาจ) ฯลฯ  เครอืข่าย/สถาบนัเหล่านีส้ามารถ
จดัตัง้แยกต่างหากส�าหรบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เช่น เมือ่ฝ่ายขดัแย้ง
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สามารถเจรจาต่อรองกนัจนก่อตัง้ “เลขาธกิารสันตภิาพ” ของตนเอง
ขึ้นมาได้ ดังเช่นท่ีเกิดข้ึนในศรีลังกาต้ังแต่ ค.ศ. 2002-2006 หรือ
วางโครงสร้างทีเ่ปิดกว้างและกลไกกระบวนการ ดงัเช่นสภาสนัตภิาพ
แห่งชาติของกานาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เป็นต้น

โครงสร้างสนับสนุนสันติภาพมีตัวอย่างมากมาย อาทิ
 Î กระทรวงสันติภาพ (เช่น คอสตาริกา เนปาล กานา เคนยา ซูดาน
ใต้)

 Î คณะกรรมาธิการเพื่อน�าข้อตกลงสันติภาพไปปฏิบัติและรวบรวม
ความพยายามเพื่อสันติภาพเข้าด้วยกัน ฯลฯ (เช่น กัวเตมาลา 
อัฟกานิสถาน เซียร์ราลีโอน)

 Î เลขาธิการสันติภาพท่ีครอบคลุมหลายฝ่ายและเปิดกว้าง (เช่น 
แอฟริกาใต้)

 Î เลขาธิการสันติภาพและองค์กรท่ีปรึกษาของแต่ละฝ่าย (เช่น 
ศรีลังกา ฟิลิปปินส์)

 Î การสานเสวนาระดับชาติและหน่วยงานสนับสนุน (เช่น เบนิน 
ไนเจอร์ อัฟกานิสถาน เลบานอน)

 Î สมัชชาสันติภาพท้องถ่ิน (เช่น แอฟริกาใต้ นิการากัว ไอร์แลนด์ 
เหนือ)

 Î คณะกรรมาธิการผู ้เชี่ยวชาญและคณะท�างานเฉพาะกิจ (เช่น 
การติดตามตรวจสอบข้อตกลงการหยุดยิงและผลักดันให้มีการ
ปฏิบัติ การปลดอาวุธและคืนอดีตนักรบสู่สังคม คณะกรรมาธิการ
ค้นหาความจริงและการปรองดอง  คณะกรรมาธกิารเพือ่การปฏริปู
การเมือง)
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พื้นที่ (ร่วม) ส�าหรับกระบวนการสันติภาพ
การวางโครงสร้างและกระบวนการสนับสนุนสันติภาพที่หลากหลาย
ท�าให้นกัเสรมิสร้างสนัตภิาพและผูเ้ชีย่วชาญด้านการแปรเปลีย่นความ
ขดัแย้งเกดิความสนใจเพิม่ขึน้ว่า มวีธิกีารท�างานอย่างไรบ้างทีจ่ะช่วย
ให้บรรลผุล “แบบทวขีึน้เรือ่ยๆ” และท�าอย่างไรจงึจะสร้างกระบวนการ
ที่ยั่งยืนส�าหรับ “การเปลี่ยนแปลงระบบ” จากความขัดแย้งยืดเยื้อให้
กลายเป็นสันติภาพยืดเยื้อ  ยิ่งกว่านั้น มีความเข้าใจเกิดขึ้นด้วยว่า 
กระบวนการสันติภาพจ�าเป็นต้องมี “พื้นที่” หรือ “ฉนวน” ที่คิดมา
อย่างรอบคอบ คงอยู่ระยะยาวและตกลงร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อจัดการกับ
ประเด็นปัญหาหลายทบหลายชั้นท่ีเกี่ยวโยงกับการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้ง  การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านี้ช่วยสร้างความ
เข้าใจแจ่มแจ้งและบทเรียนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
ทฤษฎีและการปฏิบัติของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้มาก

ความเข้าใจประการแรกเกี่ยวข้องกับความส�าคัญของโครงสร้างและ
กระบวนการที่ท้องถ่ินและประเทศนั้นๆ เป็นผู้เจรจาต่อรองและเป็น
เจ้าของ  ในขณะทีห่น่วยงานระหว่างประเทศและตัวแสดงจากภายนอก 
อื่นๆ อาจมีบทบาทส�าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริม
กิจกรรมเหล่านี้ แต่กิจกรรมท้ังหมดต้องหยั่งรากมั่นคงภายในสังคม 
นั้นๆ  ในท�านองเดียวกัน บทบาทส�าคัญของผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อสันติภาพ
ทีเ่ป็นคนใน กลไกส�าหรบัการสร้างสนัตภิาพทีม่คีวามถาวรมากขึน้และ
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง จ�าต้องอาศัยนักต่อสู้ตัวเอกที่เป็นคนใน
และเสียงสะท้อนสอดรับกันบางอย่างกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและระดับ
ชาติ

ความเข้าใจประการท่ีสองเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการสนับสนุนที่เปิด
กว้าง  ถึงแม้ในหลายกรณี ความแตกแยกระหว่างฝ่ายต่างๆ อาจลึก
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จนต่างฝ่ายต่างเห็นแต่ภาพกลไกการสนับสนุนที่เข้าข้างฝ่ายตน เช่น 
เลขาธิการสันติภาพและองค์กรที่ปรึกษาแยกคนละชุด แต่เป้าหมาย
ระยะกลางและระยะยาวควรเป็นการหลอมรวมหน่วยงานเหล่านี้เข้า
ด้วยกันหรือสร้างกลไกและองค์กรใหม่ท่ีสามารถเชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ศักยภาพในการแปรเปลี่ยนของกลไกการ
สนบัสนนุเหล่านีจ้ะมปีระโยชน์มากทีส่ดุหากสร้างพืน้ทีร่่วมกันทีย่ัง่ยนื
ส�าหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ความเข้าใจและบทเรียนชุดที่สามที่เกิดขึ้นเก่ียวโยงกับค�าถามว่า 
ท�าอย่างไรให้โครงสร้าง กระบวนการและกลไกต่างๆ มีการสนับสนุน
และส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  ส�าหรับกิจกรรม
คลี่คลายความขัดแย้งรุ่นแรก ค�าตอบคือแนววิธีหลายลู่ทาง (Track) 
เสริมกัน โดยหวังว่าแต่ละลู่ทางจะ “ช่วยเสริม” ให้กันโดยอัตโนมัติ
เมื่อถึงขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป การมองโลกแง่ดี
เช่นน้ีถูกแทนที่ด้วยกรอบความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพที่
ไม่ใช่เส้นตรง ซึ่งมีความซับซ้อนและทะเยอทะยานมากกว่าเดิม 
(à การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ) โดยที่โครงสร้าง
สนับสนุนสันติภาพก็ปรับตัวตามไปด้วย
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16 ภาคปฏิบัติของการครุ่นคิดทบทวน :  
  การติดตามตรวจสอบ การประเมิน 
  และการเรียนรู้
  Reflective Practice : 
  Monitoring, Evaluation   
  & Learning
พยายามอีกครั้ง ล้มเหลวอีกครั้ง ล้มเหลวดีกว่าเดิม

แซมมวล เบ็กเก็ตต์ (Samuel Beckett)

ท�าไมมัวครุ่นคิดทบทวนในเมื่อมีอะไรต้องท�าอีกมากมาย?  ในสภาพ
แวดล้อมที่ซับซ้อน เช่น ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ นักปฏิบัติที่พยายาม
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ท�าให้สถานการณ์ดีข้ึนต้องลดทอนความซับซ้อนลงและระบุชี้พลวัต
ที่เป็นกุญแจส�าคัญให้ได้  นี่คือข้อท้าทายและเมื่อมองย้อนกลับไป 
เรามักพบว่าเราน่าจะท�าได้ดีกว่านั้น  ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพิจารณา
ความสามารถของเราเองในการปรับตัวต่อความท้าทายที่เผชิญด้วย  
หนทางหนึ่งคือการเรียนรู้จากสิ่งที่เราท�าในอดีต ดูว่ามันได้ผลแค่ไหน
อย่างไร สังเกตกิจกรรมในปัจจุบันและประเมินขอบเขตที่จะปรับปรุง
ให้ดีขึ้น  ส�าหรับบุคคลและองค์กรที่ท�างานด้านความขัดแย้งและ
สนัติภาพ การไม่ครุน่คดิทบทวนและเรยีนรูอ้าจน�าไปสูค่วามผดิพลาด
ซ�้าๆ และการเสียโอกาส

“M & E” หรือการติดตามตรวจสอบ (monitoring) และการประเมิน 
(evaluation) คอืองค์ประกอบส�าคญัของกระบวนการครุน่คดิทบทวน
และการเรยีนรู ้อกีทัง้เป็นเนือ้แท้ของ à การแปรเปลีย่นความขดัแย้งด้วย

การติดตามตรวจสอบ หมายถึงการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอและการ
ครุ่นคิดทบทวนเกี่ยวกับ “ช่องว่าง” ระหว่างผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
การแทรกแซงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยปรับกิจกรรมและวาระ 
บนพื้นฐานของ “การเรียนรู้ท่ีค่อยๆ สั่งสม”  ท้ังหมดจึงขึ้นอยู่กับ
วตัถปุระสงค์ทีชั่ดเจนเป็นหลกัและจะบรรลถุงึจดุหมายทีต่ัง้ไว้อย่างไร  
ในสภาพแวดล้อมของความขัดแย้ง โครงการและโปรแกรมต่างๆ ต้อง
มีส่วนประกอบของการติดตามตรวจสอบบรรยากาศ เพื่อคอยตรวจ
จบัผลกระทบเชงิลบของโครงการทีม่ต่ีอบรบิทนัน้ๆ รวมทัง้ความเสีย่ง
ใดๆ กต็ามทีส่ภาพแวดล้อมของความขัดแย้งอาจก่อให้เกดิแก่โครงการ  
ระบบติดตามทีไ่วต่อการตรวจจบัความขัดแย้ง ตลอดจนระบบตดิตาม
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง จึงจ�าเป็นต้องมีเครื่องบ่งชี้บอกผลลัพธ์
และผลกระทบที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ ด้วย

การประเมิน เป็นส่วนเสริมของการติดตามตรวจสอบการน�าโครงการ
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ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดข้ึนในหลายช่วงตอนหลังจากน�า
โครงการหรือบางส่วนของโครงการไปปฏิบัติจริงแล้ว มันอาจท�าเป็น 
การภายใน (ประเมินตัวเอง) หรือภายนอก โดยมีคนอื่นเข้ามาร่วม
ประเมินและผสมผสานกับความคิดเห็นท่ีสะท้อนกลับมา ส่วนใหญ่ 
มักใช้ทั้งสองวิธีการผสมกัน การประเมินสามารถแบ่งประเภทตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ประเมินกับคณะท�างาน 
(ภายใน ภายนอก ร่วมกัน) หรือจุดเน้น/จังหวะเวลา การประเมิน
พัฒนาการจะพิจารณาความก้าวหน้าล่าสุดและแนะน�าการปรับปรุง
แก้ไข ในขณะที่การประเมินสรุปจะวัดความส�าเร็จโดยรวม ส่วนใหญ่
หลงัจากท�าการแทรกแซงไปแล้ว การประเมนิผลกระทบจะท�าหลงัจาก
แทรกแซงไปแล้วระยะหนึง่และมุง่เน้นท่ีความเปลีย่นแปลงทีโ่ครงการ
ก่อให้เกิดขึ้นในบริบทความขัดแย้ง

สมมติฐานที่ชัดเจนคือพื้นฐานส�าหรับการติดตามตรวจสอบ
และการประเมิน (M&E)
การครุน่คดิทบทวน โดยเฉพาะการตดิตามตรวจสอบและการประเมนิ 
ย่อมขึน้อยูกั่บความชดัเจนของโครงการ  M&E จะมปีระโยชน์เมือ่ระบุ
สมมติฐานและข้อสันนิษฐานไว้ตั้งแต่ช่วงตอนการวางแผนโครงการ
และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในเอกสาร แผนภาพของ 
สายโซ่ผลลัพธ์ (results chains) และตัวชี้วัดต่างๆ การแสวงหา 
ความชัดเจนนี้ยิ่งมีความส�าคัญมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการ 
แบ่งขั้ว ซึ่งการสื่อสารต้องข้ามเส้นแบ่งของวัฒนธรรม ภาษาและ 
ระยะทาง ทั้งหมดนี้ท�าให้ต้องต้ังค�าถามกับตัวเองและหุ้นส่วนอย่าง
สม�่าเสมอว่า เรามีความเข้าใจเรื่องเป้าหมายตรงกันหรือเปล่าและ 
เราคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างไร?
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สมมตฐิานทีช่ดัเจนมปีระโยชน์อย่างไรต่อการแปรเปล่ียนความขดัแย้ง
ทีดี่ขึน้ ดไูด้จากการทีม่ลูนธิ ิBerghof เข้าไปท�างานกบัระบบการศกึษา
ในโบลิเวีย  ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมหนึ่ง (เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติ
การเกีย่วกบัการแก้ปัญหา) อ�านวยให้เกดิผล (output) (ความสามารถ
ในการเข้าใจมุมมองหลากหลาย) ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) 
(ความเปลีย่นแปลงในความสมัพนัธ์ทีป่ระชาชนมต่ีอกนั)  ในระยะยาว 
สิ่งนี้พัฒนาจนก่อเกิดเป็นผลกระทบ (impact) ที่กว้างไกลมากขึ้น 
(เช่น การลดความรุนแรงในชุมชนที่มีการแบ่งขั้ว)

มนุษย์ทุกคนตระหนักรับรู้ความจริงได้จ�ากัด  ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เรา
จึงต้องประเมินความถูกต้องเท่ียงตรงของสมมติฐานที่มีลักษณะเป็น
เส้นตรง เช่น “การกระท�า ก ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ ข”  เป็นไปได้ไหม
ว่าอาจมีตัวแปรที่ส�าคัญอื่นๆ หายไปหรือถูกมองข้าม? ในขณะที่
ท�างานกับโบลิเวีย มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าจ�าเป็นต้องรักษาความ
สมัพันธ์กบักระทรวงศกึษาทีน่ัน่ แม้กระทัง่หลงัจากบรูณาการโครงการ
วัฒนธรรมสันติภาพไว้ในรัฐธรรมนูญและรูปแบบบัญญัติกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง (sectoral law) แล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อติดตามตรวจสอบว่า
กระทรวงมีความตั้งใจจริงท่ีจะวางรากฐานวัฒนธรรมสันติภาพลงใน
ข้อบังคับของตนมากน้อยเพียงไร

OECD-DAC ได้ก�าหนดบรรทัดฐานส�าหรับการประเมินกิจกรรมใน
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งเพื่อกระบวนการสร้างสันติภาพไว้  
บางข้อสามารถท�าได้หลงัจากโครงการ/โปรแกรมเสรจ็สิน้ไปแล้วระยะ
หน่ึง สาระส�าคัญคือการตั้งค�าถามว่า “เราก�าลังท�าอยู่หรือเปล่า/เรา 
ท�าถูกต้องหรือเปล่า?” และพิจารณา ประสิทธิภาพ (efficiency) (วัด
ความสมดุลของวธีิการกบัเป้าหมาย) กบั ประสทิธิผล (effectiveness) 
(“เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่า?”) การครุ่นคิดทบทวนจ�าเป็นต้อง
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พิจารณาด้วยว่า ความเปลีย่นแปลงมแีนวโน้มทีจ่ะ ยัง่ยนื (sustainable) 
หรอืเปล่า ตัวชี้วัดความส�าเร็จท่ีส�าคัญคือ ผลกระทบ (impact) ที่ 
ประเมินได้ของโครงการ กล่าวคือ โครงการมีคุณูปการต่อเป้าหมายที่
อยู่พ้นขอบเขตอิทธิพลของมันหรือไม่  ความสอดคล้อง (coherence) 
หมายถึงการเข้าไปท�างานนี้ช่วยเสริมหรือคัดง้างกับการท�างานอื่นๆ  
เรื่องส�าคัญเป็นพิเศษก็คือ องค์กรได้ครุ่นคิดทบทวนเกี่ยวกับ ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (relevance) ของกิจกรรมที่ท�าหรือเปล่า (“เราท�า
สิง่ทีถ่กูต้องหรอืเปล่า?”)  การทบทวนความเกีย่วข้องสมัพนัธ์ของการ
เข้าไปท�างานในบริบทหนึ่งๆ มีขอบเขตกว้างกว่าการทบทวนทั่วไป 
ดังนั้นจึงขาดหายไปจากกรอบการติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่  นี่เป็น
อนัตรายอย่างหนึง่ โดยเฉพาะในส่วนของการแปรเปลีย่นความขดัแย้ง 
ซึง่นกัปฏบิติัผลักดันโครงการหรือโปรแกรมซึง่น่าตืน่เต้น น่าสนใจและ
ดเูหมอืนส่งเสรมิสนัตภิาพ แต่กลบัขาดโครงสร้างขององค์กรหรอืความ
สอดคล้องกับโครงการอื่นๆ ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง 
บริบทอย่างแท้จริงนอกเหนือจากผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวนจ�ากัด

นอกเหนือจาก M&E: การทบทวนและการเรียนรู้
การปรับเปลี่ยนมีพื้นฐานจากการครุ่นคิดทบทวนหลายระดับ  การ
เปลีย่นแปลงทีง่่ายทีส่ดุและพบเจอมากทีส่ดุคอืเปลีย่นปฏบิตักิาร นัน่คอื 
ถ้า ก ล้มเหลว ก็ปรับเปลี่ยนมันใหม่หรือเลือก ข แทน  ในระดับที่สอง 
การวิเคราะห์วิจารณ์สมมติฐานอาจช่วยได้ นั่นคือ ท�าไมเราจึงคิดว่า 
การท�า ก เป็นทางเลือกท่ีดท่ีีสดุ? เราท�า ก ถูกหรอืเปล่า? และทีท้่าทาย
ยิ่งกว่านั้น ท�าไมเราจึงไม่เห็นทางเลือก ข กล่าวคือ ท�าไมมันจึงเป็น
จุดบอดและเราจะหลีกเลี่ยงจุดบอดแบบนี้ในอนาคตได้อย่างไร?  การ
ครุ่นคิดทบทวนค�าถามเหล่านี้และแก้ไขตามนั้น อาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการและงานประจ�าขององค์กร
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การครุน่คดิทบทวนในระดบัลกึทีส่ดุเรยีกว่า “การเรยีนรูเ้ชงิแปรเปลีย่น” 
ซึ่งมีเป้าหมายที่การเปล่ียนแปลงแบบแผนข้ันรากฐานและออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่  ในขั้นนี้ ความสนใจหันเหจุดศูนย์กลางไปที่
การเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไรและปรับการกระท�าไปตามนั้นมากกว่า
ต้องเรียนรู้อะไรอีกในส่วนที่เป็นเนื้อหา  การครุ่นคิดทบทวนระดับนี้มี
ความส�าคัญเป็นพิเศษในสาขาการสร้างสันติภาพและการแปรเปลี่ยน
ความขัดแย้ง  “การเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้” มีความส�าคัญยิ่ง 
เน่ืองจากแม้แต่ความพยายามอย่างดท่ีีสดุในการท�างานเพือ่สนัตภิาพ
เชิงแปรเปลี่ยนก็อาจไม่ประสบผลส�าเร็จ ถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้บทเรียน
ทีม่อียู ่ การทบทวนควรครอบคลุมองค์ประกอบท้ังหมด เช่น การเข้าถงึ 
ทักษะทางภาษา แหล่งทุน โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  การ
ผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดนี้ให้ส�าเร็จเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน

ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ....
ข้อท้าทายหลักประการหนึ่งในภาคปฏิบัติก็คือ ตรรกะของการตอบ
สนองอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เช่น 
การแทรกแซงในความขดัแย้งทีม่กีารใช้ความรนุแรง  สภาพเช่นนีย่้อม
ไม่เอือ้ต่อการทบทวนไปพร้อมๆ กนั  ดูเหมอืนจ�าเป็นต้องมแีรงกระตุน้
จากภายนอก จากบคุคลหรอืกลุม่ทีม่ภีารกจิพเิศษในการกระตุน้ให้เกิด
การทบทวน เพื่อสร้างพื้นที่ที่จ�าเป็นขึ้นมาในตารางเวลาอันยุ่งเหยิง 
และโน้มน้าวให้ย้ายจุดเน้นจากภาคปฏิบัติไปสู่ภาคครุ่นคิดทบทวน  
วัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการทบทวนและการเรียนรู้ ทั้งในสาขา
กระบวนการสร้างสันติภาพและสาขาอื่นๆ ย่อมต้องมีการจัดสรรเวลา
สอดแทรกพิเศษ จัดสรรกลไกและความรับผิดชอบให้เกิดภาคปฏิบัติ
ของการทบทวน ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงคุณค่าของการประชุม
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เฉพาะกจิ แม้กระท่ังการพบปะท่ีไม่เป็นทางการอย่างการดืม่น�า้ชากบั
เพือ่นร่วมงานหรอืการนัง่รถกลบับ้านหลงัเลกิงานกบัหุน้ส่วนโครงการ  
องค์กรสามารถได้รับคณุประโยชน์อย่างมหาศาลจากเหตกุารณ์ต่างๆ 
ที่อยู่นอกเหนือกิจวัตรตามปรกติ เช่น การไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่
สงบเงียบหรือได้รับการเยี่ยมเยือนจากส�านักงานใหญ่หรือผู้ประเมิน
จากภายนอก  ภายในสาขาของการแปรเปล่ียนความขัดแย้ง ต้องมี
การระบุชี้วิธีการพัฒนาและซึมซับวัฒนธรรมการทบทวนและเรียนรู้  
(เกี่ยวกับความล้มเหลว และ ความส�าเร็จ) ให้มากกว่านี้  คงมิต้อง
กล่าวว่าความทุ่มเทของผู้น�าในทุกสภาพแวดล้อมคือหัวใจของการ
พัฒนานี้
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17 ความมั่นคง
  Security

มนุษย์ทั่วโลกต้องการเสรีภาพและความมั่นคงเพื่อแปรศักยภาพ
ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมของตนให้กลายเป็นความจริง

อองซานซูจี

ความหมายตามตัวอักษรของค�าว่า ความมั่นคง หมายถึงภาวะที ่
ปลอดพ้นจากความกังวล (lat. se cura)  นับตั้งแต่รัฐชาติแห่งแรก
อุบัติขึ้นเมื่อกลางศตวรรษท่ี 16 จนกระท่ังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง  
มีความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าความมั่นคงเป็นภาระอันดับแรกของรัฐ
ในการธ�ารงรักษาอ�านาจอธิปไตยและป้องกนัภยัคกุคามจากภายนอก  
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โดยเฉพาะการคกุคามด้วยกองทพัจากรฐัอืน่  ความเข้าใจนีเ้ปลีย่นแปลง
ไปมากพอสมควรในช่วงทศวรรษหลังๆ

ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงแบบดั้งเดิมที่สั่นคลอน
มตีวัอย่างนบัไม่ถ้วนตลอดประวัติศาสตร์ท่ีการแสวงหา “ความมัน่คง” 
กลายเป็นข้ออ้างในการท�าสงครามและการโจมตี การล่าอาณานิคม
และกดขี่ประชาชน  นโยบายความมั่นคงเป็นเกมแบบผู้ชนะกินรวบที่
เล่นตามกฎของผู้เข้มแข็งที่สุด ความมั่นคงของผู้มีอ�านาจตั้งอยู่บน
ความไม่มั่นคงของผู้มีอ�านาจน้อยกว่า การเข้าใจความมั่นคงอย่าง
คบัแคบเช่นนี ้กล่าวคอือ�านาจอธิปไตยและการปกป้องรฐัถกูตัง้ค�าถาม
เมื่อมนุษยชาติก้าวเข้าสู่ยุคนิวเคลียร์  เนื่องจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์
มคีวามเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิการท�าลายล้างท่ีควบคมุไม่ได้  ความมัน่คง
จึงกลายเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง “ผู้ที่มี” กับ “ผู้ที่ไม่มี” ซึ่ง
กลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองข้ึนมา  การตระหนักมากขึ้น
เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันในยุคนิวเคลียร์ช่วยสร้างจิตส�านึกให้
แพร่หลายมากขึ้นว่า ความมั่นคงไม่ใช่แค่ประเด็นทางการทหารหรือ
อภสิทิธิข์องรฐัเท่านัน้ แต่การพึง่พาอาศยักนัเชงิโครงสร้างกม็อียูเ่ช่นกนั 
เพราะความเสี่ยงหรือภัยคุกคามอื่นๆ ที่ไม่ใช่การทหาร ซึ่งมีต่อการ
ด�ารงอยู่ทางกายภาพและระหว่างตัวแสดงทางสังคมที่มีอ�านาจไม่
เท่าเทยีมกันในความขัดแย้ง เช่น ระหว่างรัฐบาลท่ีล้มเหลวกับฝ่าย
ตรงข้ามทีม่กีารจัดตัง้ในรฐัท่ีเปราะบาง  ด้วยเหตนุีก้ารพึง่พาอาศยักัน
ในเชิงโครงสร้างจึงอาจกลายเป็นแรงขับเคล่ือนที่เข ้มแข็งเพื่อ
ผลประโยชน์ของหลายกลุ่มหลายฝ่ายใน à การแปรเปลี่ยนความ 
ขัดแย้ง
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กรอบความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงที่กว้างกว่าเดิม
ในทศวรรษ 1970 และ 1980 การวิวาทะของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ดมิทเีป็นกลุม่
เล็กๆ เริ่มแพร่สู่ความสนใจของสาธารณชน ประเด็นที่วิวาทะกันนั้น
เกี่ยวข้องกับ “ความเสี่ยงระดับโลก” ที่ไม่ใช่ด้านการทหาร เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความขาดแคลนทรัพยากร ความ
ด้อยพัฒนาและโรคระบาดสมัยใหม่ ทั้งหมดน้ีอาจเป็นชนวนให้เกิด
ความขดัแย้งทางอาวธุ กลายเป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คงของรฐัและ
ประชาชนที่เกือบเทียบเท่าสงคราม  ความมั่นคงแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้น
แต่ภัยคุกคามทางทหารโดยไม่เคยถูกโต้แย้งมาก่อนเริ่มพร่าเลือน  
ดังที่คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World 
Commission on Environment and Development) เขียนไว้ใน
รายงาน Brundtland Report ในปี 1987 ว่า:

“ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นไม่เพียงเพราะภัยคุกคามทางการ
เมืองและการทหารท่ีมีต่ออ�านาจอธิปไตยของชาติเท่านั้น  
มันอาจเกิดจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการ 
ช่วงชงิทีเ่กดิจากทางเลอืกของการพฒันา....การลดภยัคกุคาม
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อความมั่นคงจ�าต้องอาศัยการนิยาม
ล�าดบัความส�าคญัเสยีใหม่ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัโลก  การ
นยิามใหม่นีส้ามารถท�าได้ด้วยการยอมรบัรปูแบบการประเมนิ
ความมั่นคงที่ครอบคลุมกว่าเดิมและพิจารณาว่าต้นตอของ
ความขดัแย้งมไีด้ทัง้การทหาร การเมอืง สิง่แวดล้อม และอืน่ๆ”

นโยบายความมัน่คงท่ีใส่ใจความเสีย่งและภยัคกุคามทีไ่ม่ใช่การทหาร
จ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและแนววิธีที่แตกต่างจากการป้องกันด้วย
กองทพั  ยิง่กว่านัน้ ความเสีย่งทีม่ลีกัษณะขอบเขตระดบัโลกเป็นสิง่ที่
บรรเทายาก ยิง่ไม่ต้องพดูถงึการแก้ไข หากยงัใช้นโยบายทีว่างพืน้ฐาน
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กรอบความคิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง ความมั่นคงแบบดั้งเดิม ความมั่นคงแบบครอบคลุม ความมั่นคงของมนุษย์

จุดประสงค์ การคุ้มครองของรัฐจากภัยคุกคาม
ทางทหารจากรัฐอื่น

การคุ้มครองรัฐและสังคมจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงทั้ง
การทหารและไม่ใช่การทหาร 
(ไม่ใช่แบบดั้งเดิม)

การคุ้มครองมนุษย์ทั้งหมด
จากการถูกคุกคาม ไม่ว่า
ต้นก�าเนิดของภัยคุกคามมา
จากไหน (เสรีภาพที่ปลอดพ้น
จากความกลัวและเสรีภาพที่
ปลอดพ้นจากความขาดแคลน)

ระดับของตัวแสดง รัฐ รัฐ รัฐ องค์กรเอกชน กลุ่มสังคม 
ปัจเจกบุคคล

เครื่องมือและแนววิธี  Î นโยบายป้องกันประเทศ 
 Î พันธมิตรของรัฐต่างๆ 
 Î การจัดท�าประมวลกฎหมายและ 
บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 
และกฎหมายด้านมนุษยธรรม

 Î ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืและ
ประสานงานเพือ่พืน้ทีน่โยบาย
ทัง้หมด รวมทัง้องค์ประกอบ
ทัง้กองทพัและพลเรอืน 

 Î ท�าให้นโยบายกลายเป็นเรื่อง
ความมั่นคง

ความเป็นใหญ่ของยุทธศาสตร์
ภาคพลเรือนที่จะจัดสรร
เงื่อนไขการด�ารงชีวิตที่มี
สันติภาพ ศักดิ์ศรี ความมั่งคั่ง
ส�าหรับทุกคน

อยู่บนรัฐชาติแบบเดิม ความร่วมมือระหว่างประเทศและในกรณี
ส่วนใหญ่ต้องเป็นความร่วมมือข้ามชาติเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  ในทาง
ทฤษฎีมีข้อสรุปง่ายๆ และโต้แย้งไม่ได้ นั่นคือ อ�านาจอธิปไตยอาจ 
ลดความชอบธรรมลงถ้าผลประโยชน์ของภาคธุรกิจและนโยบายรัฐ 
ก่อให้เกดิอนัตรายต่อความมัน่คงในภาคธรุกจิของรฐัอืน่  กระนัน้กต็าม 
อิทธิพลครอบง�าทางการเมืองของวิธีคิดเรื่องความมั่นคงแบบเดิมยัง
คงเป็นอุปสรรคต่อการขยายมุมมองเรื่องความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์  
การเจรจาเกี่ยวกับความเสี่ยงระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ การขาดแคลนน�า้และภยัคกุคามต่อความหลากหลาย

ที่มา : Berghof Foundation
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กรอบความคิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคง ความมั่นคงแบบดั้งเดิม ความมั่นคงแบบครอบคลุม ความมั่นคงของมนุษย์

จุดประสงค์ การคุ้มครองของรัฐจากภัยคุกคาม
ทางทหารจากรัฐอื่น

การคุ้มครองรัฐและสังคมจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงทั้ง
การทหารและไม่ใช่การทหาร 
(ไม่ใช่แบบดั้งเดิม)

การคุ้มครองมนุษย์ทั้งหมด
จากการถูกคุกคาม ไม่ว่า
ต้นก�าเนิดของภัยคุกคามมา
จากไหน (เสรีภาพที่ปลอดพ้น
จากความกลัวและเสรีภาพที่
ปลอดพ้นจากความขาดแคลน)

ระดับของตัวแสดง รัฐ รัฐ รัฐ องค์กรเอกชน กลุ่มสังคม 
ปัจเจกบุคคล

เครื่องมือและแนววิธี  Î นโยบายป้องกันประเทศ 
 Î พันธมิตรของรัฐต่างๆ 
 Î การจัดท�าประมวลกฎหมายและ 
บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 
และกฎหมายด้านมนุษยธรรม

 Î ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืและ
ประสานงานเพือ่พืน้ท่ีนโยบาย
ทัง้หมด รวมท้ังองค์ประกอบ
ทัง้กองทพัและพลเรอืน 

 Î ท�าให้นโยบายกลายเป็นเรื่อง
ความมั่นคง

ความเป็นใหญ่ของยุทธศาสตร์
ภาคพลเรือนที่จะจัดสรร
เงื่อนไขการด�ารงชีวิตที่มี
สันติภาพ ศักดิ์ศรี ความมั่งคั่ง
ส�าหรับทุกคน

ทางชีวภาพ สะท้อนให้เห็นท้ังการตระหนักถึงความจ�าเป็นของการ
ร่วมมอืระดบัโลกทีเ่พิม่มากขึน้และความยากล�าบากของรฐัชาตใินการ
ประนีประนอมเหนือผลประโยชน์ที่แข่งขันกัน  ในความพยายามที่จะ
รกัษาความได้เปรียบไว้ รฐัท่ีมอี�านาจมากกว่าจึงมกัท�าให้นโยบายของ
ตน “กลายเป็นเรื่องความมั่นคง” (securitization of policy) นั่นคือ 
ปกป้องผลประโยชน์ของตนไว้แทนที่จะแสวงหาข้อตกลงที่เป็นธรรม  
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินนโยบายความมั่นคงด้วยความสูญเสียของ
ฝ่ายอื่น ไม่ช้าก็เร็วย่อมเปล่ียนการพึ่งพาอาศัยกันให้กลายเป็นความ
ไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นของทุกฝ่าย
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จากความมั่นคงที่ขยายมากขึ้นสู่ความมั่นคงของมนุษย์
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองอย่างถึงรากถึงโคน
ที่กระจายไปทั่วโลกหลังสิ้นสุดสงครามเย็นส่งอิทธิพลต่อทัศนะที่มี
ต่อกรอบความคิดเกีย่วกบัความมัน่คงในระดบัโลก  ความเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองและสังคม ผนวกกับผลกระทบของความเสี่ยงระดับโลก 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกผู้คน ท่ามกลางภูมิหลังนี้ รายงานประจ�าปี 
1994 ของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตบิญัญตัคิ�าว่า “ความมัน่คง
ของมนุษย์” ขึ้น โดยนิยามว่าเสรีภาพที่ปลอดพ้นจากความกลัวและ
เสรีภาพที่ปลอดพ้นจากความขาดแคลนส�าหรับปัจเจกบุคคลทุกคน  
การปฏิวัติความคิดคร้ังนี้ไม่เพียงสนับสนุนกรอบความคิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเท่านั้น มันยังเช่ือมโยง
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์กับความรับผิดชอบของรัฐที่
ต้องจัดสรรเง่ือนไขที่จ�าเป็นให้ประชาชนด้วย เป็นครั้งแรกที่อ�านาจ
อธิปไตยของรัฐที่เคยปฏิบัติอย่างไรก็ได้ในประเทศของตนตามที่เห็น
สมควรถูกท้าทายในกรณีท่ีรัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลและ
เสรีภาพอย่างร้ายแรง  คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการ
แทรกแซงและอ�านาจอธปิไตยแห่งรฐั (Commission on Intervention 
and State Sovereignty) พฒันากรอบความคดิของ “ความรบัผดิชอบ
ที่ต้องคุ้มครอง” (R2P) ขึ้นในปี 2001 และผลักดันประเด็นนี้ไปอีก 
ด้วยการแถลงว่า รัฐบาลไม่พึงคุกคามพลเมืองของตนและหากพบว่า
มกีารปฏบิตัเิช่นนัน้ กค็วรถูกลงโทษตามความเหมาะสมด้วยอ�านาจที่
ได้รับมอบหมายจากประชาคมระหว่างประเทศ  ถึงแม้ประเด็นความ
ชอบธรรมและภาระความรบัผดิของรฐัทีต้่องปฏบิตัภิายใต้การคุม้ครอง
ของ R2P ยังเป็นปัญหาน่ากังวล สืบเนื่องจากแนวโน้มเป็นไปได้ที่
ประเทศมหาอ�านาจอาจแทรกแซงด้วยเหตผุลเหน็แก่ตวัภายใต้ธงของ 
“ความรับผิดชอบ” กระนั้นก็ตาม การตีความความมั่นคงของมนุษย์
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ใหม่และการคุม้ครองประชากรโลกจากพฤตกิรรมรฐัตามอ�าเภอใจกถ็อื
เป็นการอ้างอิงส�าคัญท่ีมีผลดีต่อการแปรเปล่ียนความขัดแย้ง  ถ้ารัฐ
ต้องมีภาระความรับผิดในการสร้างหลักประกันให้ความมั่นคงของ
มนุษย์ และเนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพที่เป็นธรรมคือ
เงื่อนไขเบื้องต้นท่ีเป็นเนื้อแท้ในความมั่นคงของมนุษย์ ถ้าเช่นนั้น
โอกาสในการสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมให้
สนัตมิากกว่านีก้เ็พิม่มากข้ึนด้วย  กรอบความคดิเกีย่วกบัความมัน่คง
ของมนุษย์มุ่งแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง 
ซึง่เป็นความสนใจอนัดบัต้นๆ ของการแปรเปลีย่นความขัดแย้ง อกีทัง้
ชีน้�าความสนใจไปท่ีการป้องกนัการใช้ความรนุแรงอย่างยัง่ยนื  ในทาง
กลับกัน การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแนววิธีที่มีแนวโน้มที่ดีที่จะ
สนบัสนนุเป้าหมายของความมัน่คงของมนษุย์ เพราะมนัมุง่หมายทีจ่ะ
แปรเปลี่ยนภาคความมั่นคงและเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมของฝ่าย
ความมั่นคง เพื่อหันเหความขัดแย้งเชิงโครงสร้างและระหว่างบุคคล
ให้เปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์
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18 การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง 
  เชิงระบบ
  Systemic Conflict  
  Transformation
จงปักหลักมั่นคงท่ามกลางสิ่งที่ท�านายไม่ได้

หลุยส์ ไดอะมอนด์ (Louise Diamond)

แนววธิกีารแปรเปล่ียนความขัดแย้งเชงิระบบสัง่สมขึน้มาจากตวัอย่าง
การปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในสาขาของกระบวนการสร้างสันติภาพและการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง รวมทั้งผสมผสานตัวอย่างเหล่านี้กับวิธีการ
ทีเ่ป็นระบบจากครอบครวับ�าบดั (family therapy) การพฒันาองค์กร
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และไซเบอร์เนตกิส์ (cybernetics)9  เนือ่งจากกรอบความคดิทีม่คีณุค่า
ส�าหรบัการสร้างสนัติภาพและ à การแปรเปล่ียนความขดัแย้งมอียูแ่ล้ว
มากมาย เป้าหมายของการท�าความเข้าใจอย่างเป็นระบบจึงมิใช่การ
ประดิษฐ์กงล้อขึ้นมาใหม่และน�าเสนออะไรบางอย่างที่ใหม่เอี่ยม แต่
เป็นการน�าเสนอแนวทางที่จะก้าวต่อไปในพื้นที่ที่มีปัญหาท้าทาย

การลดทอนความซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์ 
ในการจินตนาการถึงวิธีแก้ปัญหา
ทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า แนววิธีหลายระดับและหลายตัวแสดง
เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นต่อการแก้ไขความขดัแย้งทางการเมอืง (เชิงชาตพินัธุ)์ 
ที่ยืดเยื้อและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม แนววิธีที่ครอบคลุมและเป็น
องค์รวมที่จะน�าไปสู่การแปรเปล่ียนความขัดแย้งมักพัฒนาจนกลาย
เป็นยุทธ ศาสตร์ที่ล้นเกินและซับซ้อนเกินไป จนมักสูญเสียจุดมุ่งเน้น
และการมองเหน็สาระส�าคญั  ถึงแม้จ�าเป็นต้องครุน่คดิทบทวนประเดน็
ปัญหาและตวัแสดงทีเ่ป็นกญุแจส�าคญัทัง้หมดของระบบความขัดแย้ง
และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามล�าดับ แต่ข้อท้าทายที่แท้จริงคือ
การหาข้อสรุปที่มีความหมาย ดังท่ี ปีเตอร์ เซนเก (Peter Senge)
ชี้ให้เห็น ศิลปะของการคิดเชิงระบบอยู่ที่การมองทะลุความซับซ้อน
จนเหน็โครงสร้างทีอ่ยูข้่างใต้ซึง่จะก่อให้เกดิความเปล่ียนแปลง  “การ
มองทะลุความซับซ้อน” นี้มีเครื่องมือคอยสนับสนุนก็จริง แต่จ�าเป็น
ต้องอาศัยการใช้ญาณทัศนะเชิงระบบในระดับหนึ่งด้วย เมื่อเราต้อง
รับมือกับอนาคตที่ท�านายไม่ได้ ความไม่แน่นอนและความไม่เป็น
เส้นตรงของกระบวนการสนัติภาพ ด้วยเหตุผลนีเ้อง จากมมุมองทีเ่ป็น

9 ศาสตร์เกี่ยวกับระบบและการควบคุมระบบ
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ระบบ กระบวนการสันติภาพจึงสร้างแบบจ�าลองได้ในขอบเขตจ�ากัด
เท่านั้น

ภมูหิลงัทางทฤษฎขีองกรอบความคดิเชงิระบบแต่ละอนัมอีทิธพิลแรง
กล้าในระดับท่ีเราตั้งสมมติฐานได้ว่ากระบวนการสันติภาพย่อมได้รับ
อิทธิพลจากภายนอกเสมอ ส�าหรับการคิดเชิงระบบของบางส�านักนั้น 
ยกตวัอย่างเช่น การคดิระบบเชงิพลวตั (system dynamics) ของ เจย์ 
ดับเบิลยู. ฟอร์เรสเตอร์ (Jay W. Forrester) มีข้อสมมติฐานว่า 
กระบวนการสังคมสามารถสร้างแบบจ�าลองได้และพลวัตบางอย่างใน
ระบบความขดัแย้งสามารถคาดท�านายได้ล่วงหน้า  แนวคดินีใ้ห้เหตผุล
ว่า เราสามารถสงัเกตความขดัแย้งอย่าง “เป็นกลาง” ได้ในระดบัหนึง่
และรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัความขดัแย้งโดยไม่สร้างอทิธพิลต่อมนัหรอื
มีปฏิสัมพันธ์กับมัน

จากมุมมองของทฤษฎี systematic-constructivism การสังเกต
อย่างเป็นกลางหรือการวิเคราะห์ระบบเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะ
ผู้สงัเกตการณ์ย่อมกลายเป็นส่วนหนึง่ของระบบท่ีตนสงัเกต  นอกจากนี้ 
ผลลพัธ์ของการสงัเกตยงัข้ึนอยูก่บัทัศนคตขิองคนคนนัน้  ตามภมูหิลงั
ทางความคดิเช่นนี ้ทฤษฎนีีจ้งึมข้ีอสมมตฐิานว่าเราสามารถมอีทิธพิล
ต่อกระบวนการสังคมได้โดยอ้อมเท่านั้น เช่น ด้วยการเปลี่ยนแปลง
บรบิทซึง่อาจก่อให้เกดิการรบกวนและการกลายพันธุข้ึ์นมาในระบบเอง  
ตามแนวคิดนี้ หลักการของการสั่นพ้องของคลื่นเสียง (resonance) 
มีความส�าคัญต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง  
นี่หมายความว่าเราต้องมองการวางยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเปิด 
สร้างสรรค์และมพีลวตั ซึง่ประกอบด้วยการกระท�าและการคดิทบทวน
อย่างต่อเน่ือง  แทนทีจ่ะออกแบบยทุธศาสตร์ทัง้หมดตัง้แต่เริม่ต้นแล้ว
น�าไปปฏิบัต ิยุทธศาสตร์จะเป็นรูปเป็นร่างขึน้มาระหว่างกระบวนการ
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ต่างหาก สิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของแนววิธีเชิงระบบแบบนี้ ก็คือ  
การทดสอบว่าประเด็นไหนบ้างที่สั่นพ้องกับผลประโยชน์และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย และพยายามค้นหาว่า
พลงังานไหลไปทีไ่หนบ้างภายในระบบนัน้ๆ แทนท่ีจะนยิามปัญหาไป
ก่อนล่วงหน้า  ทั้งหมดนี้มีการบรรยายเค้าโครงเป็นตัวอย่างไว้แล้วใน
หนังสือชื่อ The Non-Linearity of Peace Processes

การคิดในความสัมพันธ์และแบบแผนของปฏิสัมพันธ์
สมมตฐิานพืน้ฐานประการหนึง่ของแนววธิคีดิเชงิระบบทัง้หมดทีม่ต่ีอ
การแปรเปลีย่นความขัดแย้งกค็อื ความไม่เป็นเส้นตรงของปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบหนึ่งๆ ภายในระบบความขัดแย้ง  จุดเน้นของ
การวิเคราะห์ความขัดแย้งท่ีวางพื้นฐานบนการคิดเชิงระบบจึงอยู่ที่
แบบแผนของปฏสิมัพนัธ์และพลวัตของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแสดง
ของระบบมากกว่าอยูท่ีล่กัษณะเฉพาะของปัจเจกบคุคล  คณุภาพของ
ปัจจยัแต่ละปัจจยัไม่ใช่สิง่ทีเ่สรมิก�าลงัให้ความขดัแย้งหรอืช่วยให้บรรลุ
สันติภาพที่ยั่งยืน  ลักษณะที่ปัจจัยต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันและเกิดขึ้น
ในบรบิทแบบไหนต่างหากท่ีมคีวามส�าคญัมากกว่า  ภายในระบบความ
ขัดแย้งที่ซับซ้อน ส่วนต่างๆ แสดงคุณสมบัติที่ตัวเองมีสืบเนื่องจาก
การเป็นส่วนประกอบขององค์รวมที่ใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้ ก และ ข  
หรือสาเหตุและผลลัพธ์ ไม่ได้เชื่อมโยงกันในลักษณะสาเหตุ-ผลลัพธ์
ทางเดยีวแบบเส้นตรง แต่เชือ่มโยงกนัในลักษณะท่ีเป็นสาเหต-ุผลลพัธ์
ซึ่งกันและกัน

พลวตันีม้บีทบาทส�าคญัในกระบวนการสนัตภิาพและความขดัแย้ง ซึง่
การระบช้ีุสาเหตุรากเหง้าของความขดัแย้งและนยิามอปุสรรคของการ
เปลี่ยนแปลงมักเต็มไปด้วยข้อถกเถียง ฝ่ายขัดแย้งแต่ละฝ่ายและ



 145

การแปรเปลี่ยนความขัดแย ้งเชิงระบบ

นักวิเคราะห์แต่ละคนก็คิดเห็นตามสมมติฐานของตัวเองเกี่ยวกับ
สาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งและเกี่ยวกับใครคือผู้รับผิดชอบต่อ
การปะทุขึ้นของความรุนแรง ด้วยเหตุนี้ เรื่องเล่าแม่บทแต่ละอันจึง 
เป็นส่วนประกอบส�าคญัของสถานการณ์ความขัดแย้งทกุๆ ครัง้ รวมทัง้
การแปรเปลีย่นด้วย ส่วนใหญ่แล้วเรือ่งเล่าแม่บทมกัซ�า้เตมิกันและกัน
ไปเรื่อยๆ หากปล่อยไว้โดยไม่ส�ารวจตรวจสอบ

วิธีการเชิงระบบของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
เครื่องมือจากการบ�าบัดอย่างเป็นระบบ เช่น เทคนิคการตั้งค�าถาม
เวียน (circular questioning) มีประโยชน์ส�าหรับการแปรเปลี่ยน
ความขัดแย้งเช่นกัน  แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีนี้คือการช่วยให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์ย้ายตัวเองไปสวมบทบาทของอีกคนหนึ่งและสร้าง
ข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นภายในระบบนั้นๆ  ในขณะที่ค�าถามตรงๆ อย่างเช่น 
“คุณเห็นว่าข้อท้าทายหลักต่อโครงการสร้างสันติภาพของคุณอยู่ตรง
ไหน?” อาจใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  ส่วนเทคนิค
การต้ังค�าถามเวียนมปีระโยชน์ในการได้มมุมองและความเข้าใจใหม่ๆ 
ต่อสถานการณ์ที่รู้กันดีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ลองสวมบทบาทของเพื่อนร่วมงาน สมาชิกของฝ่ายขัดแย้ง
หรือผู้ให้ทุนด้วยค�าถามเช่น:

บคุคล ก จะอธบิายถงึการวางแผนกจิกรรมและโครงการของ
คุณอย่างไร?

เครือ่งมอืทีส่องท่ีควรเอ่ยถึงคอื ตรรกะสีท่างเลือก (tetralemma) นีเ่ป็น 
“เครื่องมือ” ซึ่งถือก�าเนิดขึ้นในวิธีคิดเหตุผลของอินเดียโบราณและ
ปรัชญาพทุธศาสนา  ปัจจบุนัมกัน�ามาใช้ในสาขาครอบครวับ�าบดัและ
การพฒันาองค์กรเพือ่กระตุน้ “การคดินอกกรอบ”  มนัมเีป้าหมายที่
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จะทลายการมองโลกแบบสองขัว้และการมองปัญหาแบบ “ตรรกะสอง
ทางเลือก” (di-lemmas)  ในขณะท่ีตรรกะแบบ “ตะวันตก” หรือ 
“ยโุรป” ด�าเนนิตามทศันะแบบทวนิยิมซึง่ครอบง�าด้วยการคดิแบบ “ถ้า
ไม่เช่นนี-้กต้็องเช่นนัน้”  การน�าเสนอตรรกะสีท่างเลอืกทีม่ทีางเลอืก
อย่างน้อยสีท่างต่อปัญหาทีร่บัรูแ้ต่ละปัญหาจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่

ตรรกะสี่ทางเลือก

ไม่ใช่สิ่งนี้ - แต่ก็
ไม่ใช่สิ่งนี้ด้วย

จุดยืน ก ทั้ง ก และ ข

ไม่ทั้ง ก หรือ ข จุดยืน ข

ตัวอย่างตรรกะสี่ทางเลือก

ไม่ใช่สิ่งนี้ - แต่ก็
ไม่ใช่สิ่งนี้ด้วย

เงือ่นไขการอยู่
และการออกไป 
มคีวามหมาย 
แตกต่างกนั
ส�าหรบัแต่ละคน 
บางทเีราควรสร้าง
ความเข้าใจต่อ
เงือ่นไขเหล่านี้ 
ร่วมกนัหรอืเปล่า?

จุดยืน ก
ออกไป

ทั้ง ก และ ข
- เปลี่ยนยุทธศาสตร์
- ยังคงเกี่ยวพัน แต่

แตกต่างจากเดิม

ไม่ทั้ง ก หรือ ข
ถ้าเรามุ่งเน้นที่
ประเด็นทรัพยากร
มากกว่านี้ ค�าถาม
เรื่องออกไปก็ไม่
ต้องหยิบยกขึ้นมา
ทันที

จุดยืน ข
ยืนยันเกี่ยวพัน 
ตลอดกาล

ที่มา : Körppen et al. 2008
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จุดยืนที่ห้า “ไม่ใช่สิ่งนี้แต่ก็ไม่ใช่สิ่งนี้ด้วย” ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจ  
มันพยายามบ่งชี้ว่ายังมีทางเลือกและประเด็นอื่นอีกที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาทีร่บัรู้ แต่จะค้นพบได้กด้็วยกระบวนการปฏบิตัแิละการครุน่คดิ
ทบทวนเท่านัน้  ในการประเมนิโครงการคร้ังหนึง่ในแอฟรกิาใต้ มกีาร
ใช้ตรรกะสี่ทางเลือกเพื่อแสวงหาแนวคิดท่ีแตกต่างจากเดิมเกี่ยวกับ
อนาคตของกิจกรรมโครงการอย่างเปิดกว้าง ซึ่งรวมถึงประเด็นที่
ซ่อนเร้นอยู่และรับรู้น้อยด้วย

ตรรกะสี่ทางเลือกเป็นเคร่ืองมือเชิงกระบวนการ หมายความว่า 
ตอนเริ่มต้นเราไม่รู้จุดยืนของทุกฝ่าย แต่จุดยืนจะถูกสร้างเป็นรูป
เป็นร่างด้วยการท�างานผ่านกระบวนการตรรกะสี่ทางเลือก
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19 ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน  
  และการจัดการกับอดีต
  Transitional Justice &
  Dealing with the Past
ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงท�าลายความเชื่อมั่นในสัญญา
ประชาคม...กระบวนการปรองดองต้อง...สร้างความไว้วางใจ 
และความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่

แดน บาร์-ออน (Dan Bar-On)

ตลอดช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา นักวิชาการและนักปฏิบัติมุ่งเน้น
ความสนใจมากขึ้นต่อค�าถามว่า ประเทศและสังคมต่างๆ จะยอมรับ
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ท�าใจกับประวัติศาสตร์ของความรุนแรง สงครามและการกดข่ีได้
อย่างไร  กรอบความคิดของความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ) ซึ่ง
ขบวนการสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ริเริ่มน�าเสนอข้ึนมา เริ่มมีบทบาท 
เด่นในการโต้แย้งดังกล่าว แรกเริ่มเดิมที กรอบความคิดนี้กล่าวถึง
กระบวนการยุติธรรมท่ีจะจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
ระบอบการปกครองที่กดขี่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชา  ธิปไตย  
ต่อมาภายหลังมีการใช้ค�าค�านี้เรียกกระบวนการของการจัดการกับ
อาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่ที่เกิดข้ึนใน
ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงด้วย เมื่อเวลาผ่านไป ค�าค�านี้ค่อยๆ 
ขยายความหมายมากข้ึน  ทุกวันนี ้มนัครอบคลุมถึงการตัง้ศาลไต่สวน 
การตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริง การช�าระความผิดของฝ่าย
บริหารรัฐ รวมทั้งการตกลงเรื่องค่าชดเชย ตลอดจนการริเริ่มทาง 
การเมอืงและสงัคมเพือ่ค้นหาข้อเท็จจริง การปรองดองและวฒันธรรม
ของการจดจ�าอดีต อย่างไรก็ตาม ข้อเขียนต่างๆ เกี่ยวกับ TJ มีจุด 
มุ่งเน้นที่ ภาระความรับผิด (accountability) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการและสมรรถภาพ
ของศาลระหว่างประเทศ ศาลผสมหรอืศาลภายในประเทศออกมาเป็น
จ�านวนมาก  ความสนใจส่วนใหญ่มุ่งไปท่ีศาลระหว่างประเทศทีต่ดัสนิ
คดีของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย รวันดา เซียร์ราลีโอน และเลบานอน 
รวมทั้งศาลอาญาระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อเขียนเก่ียว
เนื่องอีกส่วนหนึ่งซึ่งสนใจการแบ่งข้ัวระหว่าง สันติภาพกับความ
ยุติธรรม และ ความจริงกับความยุติธรรม

การโต้แย้งว่าด้วยการแบ่งขั้ว
ใน การโต้แย้งว่าด้วยสันติภาพกับความยุติธรรม อย่างน้อยในช่วง
เริ่มต้น ส่วนใหญ่มักมองว่าการนิรโทษกรรมเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะ
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บรรลสุนัติภาพมากกว่าการด�าเนนิคด ีท้ังนีเ้พราะความจ�าเป็นต้องเกบ็ 
“ตัวป่วนสันติภาพ” ไว้ในหลายพื้นที่หลังสงคราม  นับแต่นั้นมา 
ผูส้นับสนุนความยตุธิรรมระยะเปลีย่นผ่านส่วนใหญ่เริม่ปฏเิสธแนวคดิ
ของการลอยนวลไม่ต้องถูกลงโทษและเน้นย�้าว่า ถ้ามีการน�านิรโทษ
กรรมมาใช้ กค็วรใช้เพยีงบางส่วนและอย่างมเีงือ่นไข  ผูส้นบัสนนุแนว
วธิแีบบนตินิยิม (legalist approach) เน้นย�า้หนกัแน่นว่า กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาคือวิธีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
อนาคต  ยิ่งกว่านั้น พวกเขายังให้เหตุผลว่าการที่ศาลแยกบุคคลจาก
ความผิดของหมู่คณะจะช่วยท�าลายวงจรของการใช้ความรุนแรง  ใน
ขณะที่นักนิตินิยมมีสมมติฐานว่า การด�าเนินงานของศาลมีคุณูปการ
โดยรวมต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ ผู้โต้แย้งก็ตั้งข้อสงสัยว่า
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาสามารถบรรลสุิง่นีไ้ด้จรงิหรือ  ผลลพัธ์
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศยังต้องพิสูจน์ให้
เห็นในเรื่องนี้  ผู้เชี่ยวชาญบางคนสนับสนุนการด�าเนินคดีภายใน
ประเทศมากกว่า เนื่องจากความเชื่อว่าความยุติธรรมควรเกิดขึ้น
หลังจากสันติภาพปักหลักมั่นคงแล้ว มิใช่ก่อนหน้านั้น  ส่วนคนอื่นๆ 
เห็นว่าภาระความรับผิดทางกฎหมายเป็นเง่ือนไขเบื้องต้นที่จะท�าให้
สันติภาพพัฒนาขึ้นมาได้

การโต้แย้งว่าด้วยความจริงกับความยุติธรรม ได้สร้างสมดุลให้
คุณประโยชน์ของการไต่สวนคดีกับกลไกภาระความรับผิดอื่นๆ  การ
แบ่งขั้วนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1990 สืบเนื่องจากการ
ก่อต้ังคณะกรรมการค้นหาความจรงิและการปรองดองแห่งแอฟรกิาใต้ 
(TRC) และคณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศส�าหรบัอดตียโูกสลาเวยี 
(ICTY)  ในตอนแรก คณะกรรมการค้นหาความจริงได้รับแรง
สนับสนุนว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการลงโทษด�าเนินคดี 
โดยมีสมมติฐานว่าการเปิดเผยความจริงให้สาธารณชนรับรู้คือการ
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ชดใช้ให้เหย่ือ ต่อต้านวฒันธรรมการปฏเิสธความรบัผดิ สร้างคณุปูการ
ต่อการเยียวยาบุคคลและสังคม รวมทั้งสนับสนุนการปรองดองใน
ชุมชนทีแ่ตกแยกด้วยการดงึทัง้สงัคมเข้าสู ่à การสานเสวนา  ในตอน
แรก ประชาคมสทิธมินษุยชนมองว่าคณะกรรมการค้นหาความจรงิชุด
แรกๆ ในภมูภิาคละตนิอเมรกิาคอืความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงในแง่
ของภาระความรับผิด แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมองเครื่องมือเหล่านี้
ด้วยสายตาตัง้ค�าถามมากข้ึน  เหตุผลประการหนึง่กค็อืช่องว่างมหาศาล
ระหว่างอ�านาจที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการในการพัฒนา
ข้อช้ีแนะอย่างละเอียดต่อการปฏิรูปสังคมกับการท่ีรัฐบาลไม่ได้น�า
ข้อเสนอเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง ความผิดหวังต่อคณะกรรมการค้นหา
ความจริงท�าให้มีการขยายความวาทกรรมนี้ให้กว้างขึ้นและเอาชนะ
การแบ่งขั้วแบบตายตัวลงได้

มุ่งสู่แนววิธีแบบองค์รวมในการจัดการกับอดีต
ทุกวันนี้ประชาชนจ�านวนมากข้ึนเห็นพ้องต้องกันว่า สังคมที่ฟื้นตัว
จากสงครามและการกดขี่จ�าเป็นต้องมีทั้งเครื่องมือทางกฎหมาย 
แรงจูงใจในการเยียวยาและการสร้างความสมัพนัธ์ข้ึนมา  มข้ีอแนะน�า
ว่าความยุติธรรมเชิงลงโทษ (retributive justice) ควรเสริมเติมด้วย
แนววธิเีชงิสมานฉนัท์ (restorative approach)  อเล็กซานเดอร์ โบเรน 
(Alexander Boraine) (อดีตสมาชิกของ TRC แห่งแอฟริกาใต้ 
และผู้ก่อต้ังศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน 
(ICTJ) สนับสนุนการตีความ TJ แบบองค์รวมอย่างมาก โดยวางอยู่
บนเสาหลักที่เป็นกุญแจส�าคัญห้าประการคือ ภาระความรับผิด การ
ค้นหาความจริง การเยียวยา การปฏิรูปสถาบันและการปรองดอง

ภาระความรบัผดิ (accountability) เกดิจากข้อเท็จจรงิทีไ่ม่มสีงัคมใด
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อ้างได้ว่ามีเสรีภาพหรือเป็นประชาธิปไตยโดยไม่ยึดหลักนิติธรรม  
มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ท่ีเลวร้ายมากเกิดข้ึนจนอารยธรรมไม่อาจทน
เพกิเฉยได้  กระนัน้กต็าม ในกรณขีองการละเมดิสทิธมินษุยชนขนาด
ใหญ่ มันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะด�าเนินคดีลงโทษทุกคน จึงจ�าเป็นต้องมี
กิจกรรมเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นการค้นหาความจริง

การค้นหาความจรงิ (truth recovery) ครอบคลุมความหมายสีป่ระการ
คอื ความจรงิเชงิภววสิยัและนติวิทิยาศาสตร์ (objective and forensic 
truth) (หลกัฐานและข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนและ
บุคคลที่สูญหาย) ความจริงที่เป็นเรื่องเล่า (narrative truth) (การเล่า
เรือ่งของเหยือ่ ผูก้ระท�าผดิ และการสือ่สารประสบการณ์ส่วนบคุคลให้
สังคมวงกว้างรับรู้) ความจริงทางสังคมหรือความจริงจากการสาน
เสวนา (social or dialogical truth) (สิง่ท่ีเกดิขึน้จากปฏสิมัพนัธ์หรอื
การโต้แย้ง) และ ความจริงที่ฟื้นคืน (restorative truth) (การจัดท�า
เอกสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการยอมรับ) เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้เหยื่อ
และผู้รอดชีวิต รวมทั้งสนับสนุนการเยียวยา

การเยียวยา (reparations) มีบทบาทส�าคัญส�าหรับเหยื่อเช่นกัน แต่
จ�าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับกระบวนการค้นหาความจริงข้างต้น

การปฏิรูปสถาบัน (institutional reforms) คือเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะ
น�าไปสู่การค้นหาความจริงและการปรองดอง  ดังนั้น คณะกรรมการ
ค้นหาความจริงไม่ควรออกแบบมาแค่พิจารณาไต่สวนบุคคล แต่ต้อง
มีเป้าหมายบังคับให้สถาบันที่รับผิดชอบต่อการพังทลายของรัฐหรือ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องรับผิดและปรับเปลี่ยน

การปรองดองสมานฉันท์ (reconciliation) ต้องมีพื้นฐานจากการ 
ยอมรับความอยตุธิรรมในอดตี ยอมรบัความรบัผดิชอบและก้าวสูก่าร
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สร้างความไว้วางใจ (ขึน้มาใหม่) ถงึแม้กรอบความคดิน้ีท�าให้เกิดความ
รู้สึกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย (และถูกต้ังข้อกังขาไม่น้อย สืบเนื่องจาก 
นัยยะเชิงศาสนาคริสต์ท่ีแฝงอยู่) แต่ดังท่ีโบเรนให้เหตุผลว่า มีความ
จ�าเป็นต้องบรรลุมาตรการของการปรองดองข้ันต�่าท่ีสุดด้วยการสร้าง 
“ความทรงจ�าร่วม” ซึ่งเป็นท่ียอมรับท้ังฝ่ายท่ีเป็นผู้ผลักดันระบบ
อันไม่ยุติธรรม ฝ่ายที่ต่อต้าน และฝ่ายที่สังเกตการณ์เฉยๆ

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจ�าเป็นต้องพัฒนาต่อไป
นักวิชาการและนักปฏิบัติส่วนใหญ่น่าจะเห็นพ้องต้องกันในตอนนี้ 
ว่า การผสมผสานองค์ประกอบของความยุติธรรมเชิงลงโทษกับเชิง
สมานฉันท์เข้าด้วยกันคือสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
สงครามสู่สันติภาพ  นอกจากนี้ บางคนยังเสนอแนะว่าควรน�า “แว่น
เพศภาวะ” (gender lens) มาใช้ด้วย การวิจัยของฝ่ายเฟมินิสต์ 
เปิดเผยให้เห็นว่า การเข้าใจ à เพศภาวะ วัฒนธรรมและโครงสร้าง
อ�านาจให้ดีขึ้นเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นต่อการวิเคราะห์สาเหตุ พลวัตและ 
ผลพวงของความขัดแย้งและความรุนแรงได้อย่างเหมาะสม  ศูนย์
ระหว่างประเทศเพื่อความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านเรียกร้องให้เพิ่ม
การปรึกษาหารือกับผู้หญิงในการออกแบบกลไก TJ และสนับสนุน
การปรับโครงสร้างโครงการเยียวยาสังคมหลังสงครามเสียใหม่ให้
ละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการชดเชยต่างๆ 

ถึงแม้มีสมมติฐานที่เชื่อกันในวงกว้างว่า กลไก TJ มีคุณูปการต่อ
กระบวนการสร้างสนัตภิาพ แต่กลบัมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์เพยีงน้อยนดิ
จนไม่พอที่จะสรุปชัดเจนว่ามันมีผลกระทบต่อเหยื่อ ผู้กระท�าผิดและ
สังคมโดยรวมอย่างไรบ้าง  ดังนั้น มูลนิธิ Berghof จึงจัดท�าโครงการ
เกี่ยวกับ “การจัดการกับอดีตและกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่
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คาบสมุทรบอลข่านตะวันตก” ขึ้น ซึ่งวิเคราะห์ความชอบธรรมของ
กลไก TJ และพิจารณาปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่างๆ ที่ท�างานเพื่อ
การปรองดองในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย และโครเอเชีย
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20 ความรุนแรง 
  และการไม่ใช้ความรุนแรง  
  Violence & Non-Violence

การไม่ใช้ความรุนแรงอาจไม่ได้ผลเสมอไป – แต่การใช้ความรุนแรง
ไม่เคยได้ผลสักครั้ง

แมดจ์ ไมคีลส์-ไซรัส (Madge Micheels-Cyrus)

การโต้แย้งทางวชิาการเกีย่วกบักรอบความคดิและค�านยิามของความ
รุนแรงมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดสาขาการวิจัยด้านสันติภาพและความ
ขัดแย้ง รวมทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จากแบบ “จุลนิยมหรือ
น้อยที่สุด” (minimalist) ที่มุ่งเน้นแค่การป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม 
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จนกลายเป็นวาระที่กว้างใหญ่แบบ “มหนิยมหรือมากที่สุด” (maxi-
malist) ซึ่งครอบคลุมทั้งรูปแบบความรุนแรงทางตรง เชิงโครงสร้าง
และเชิงวัฒนธรรม (ดังที ่โยฮัน กัลตุง นิยามไว้)  ทุกวันนี้ มีฉันทามติ
ร่วมกนัว่า ความรนุแรงครอบคลมุมากกว่าแค่การใช้ก�าลงัทางกายภาพ
ของบุคคลเพื่อกระท�าการท�าลายล้างต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของ
บุคคลอื่น  เงื่อนไขเชิงโครงสร้าง เช่น ระบบการเมืองที่ไม่เป็นธรรม
และกดขี ่ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมหรอืทพุโภชนาการ รวมทัง้การอ้าง
ความชอบธรรมด้วยวัฒนธรรมหรืออุดมการณ์ ถือเป็นต้นตอส�าคัญ
ของความรุนแรงและสงคราม ตัวอย่างของค�านิยามความรุนแรง 
ที่ครอบคลุมนั้นมีการน�าเสนอโดยองค์กรเอกชนหรือเอ็นจีโอชื่อ  
Responding to Conflict ดังนี้: “ความรุนแรงคือการกระท�า ถ้อยค�า 
ทัศนคติ โครงสร้างหรือระบบที่เป็นสาเหตุของความเสียหายทาง
กายภาพ จิตวิทยา สังคมหรือสิ่งแวดล้อม และ/หรือกีดกันผู้อื่นจาก
การบรรลุถึงศักยภาพความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยม”

การวิจัยเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้งพยายามอธิบายต้นเหตุ
ของความรุนแรง โดยเฉพาะปรากฏการณ์ของการยกระดับจากความ
ขัดแย้งแบบซ่อนเร้นกลายเป็นความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรง 
โดยอาศัยการปลุกระดมมวลชนด้วยการเมืองเชิงชาติพันธุ์ในกลุ่มที่
ได้รบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมหรอื “ชนกลุม่น้อยทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง”  
นับตั้งแต่ ค.ศ. 2006 มูลนิธิ Berghof ได้ท�าการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การขัดขืนและขบวนการปลดปล่อยเพื่อท�าความเข้าใจปรากฏการณ์
ของการยกระดับความหัวรุนแรงกับการลดระดับความหัวรุนแรง ซึ่ง
ถอืเป็นการเคลือ่นย้ายจากยทุธศาสตร์ความขดัแย้งทีไ่ม่ใช้ความรนุแรง
กลายเป็นการใช้ความรุนแรงหรือในทางกลับกัน  จุดศูนย์กลางของ
การท�าความเข้าใจเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างความรนุแรงกบัความ
ขดัแย้งของเราคอืแนววิธีแบบ à การแปรเปล่ียนความขดัแย้ง ในฐานะ
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การเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรงแล้วหรือมี
แนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสงัคมด้วยกระบวนการไม่ใช้
ความรุนแรง

การไม่ใช้ความรุนแรงในฐานะภาวะแย้ง 
ของการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
เราอาจอธิบายการไม่ใช้ความรุนแรงทั้งในเชิงปรัชญา ซึ่งมีทัศนะว่า 
การใช้ก�าลงัเป็นสิง่ทีข่าดความชอบธรรมทัง้ในแง่ศลีธรรมและการเมอืง
หรือเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลดี และในเชิงปฏิบัติเพื่อบรรลุการเปลี่ยน 
แปลงสังคมและแสดงการต่อต้านขัดขืนการกดขี่

หลกัการพืน้ฐานของการไม่ใช้ความรนุแรงมาจากปณธิานทีจ่ะต่อต้าน
การใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางกายภาพ วัฒนธรรมหรือ
โครงสร้าง ดังน้ันค�าค�านี้จึงครอบคลุมไม่เพียงการงดเว้นจากการใช้
ก�าลงัทางกายภาพเพือ่บรรลุเป้าหมาย แต่รวมถึงการทุม่เทอย่างเตม็ที่
ในการต่อต้านขดัขนืการครอบง�า ความไม่เท่าเทยีม เช้ือชาตนิยิมและ
ความอยุติธรรมหรอืความรนุแรง “ซ่อนเร้น” ไม่ว่ารปูแบบใด  เป้าหมาย
สูงสุดของผู้สนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรงคือการรื้อถอนโครงสร้าง
อ�านาจ ระบบกองทัพและเครือข่ายเศรษฐกิจที่ท�าให้ความรุนแรงและ
สงครามเป็นทางเลือกไม่ว่าในกรณีใด

คานธีคือผู้ที่มีแนวคิดและการกระท�าอันทรงอิทธิพลส�าคัญที่สุดต่อ
พัฒนาการของการไม่ใช้ความรุนแรงในศตวรรษที่ 20 เขาบรรยาย
ปรัชญาจริยธรรมด้วยศลีทางศาสนาทีเ่รยีกว่า อหงิสา ซึง่เป็นค�าภาษา
สันสกฤตหมายถึงการละความรุนแรงอย่างสิ้นเชิงท้ังในความคิดและ
การกระท�า  อย่างไรก็ตาม ค�านิยามนี้ไม่ได้หมายความว่าการกระท�า
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ทกุอย่างทีป่ราศจากความรนุแรงคอืการไม่ใช้ความรนุแรงเสมอไป  การ
ไม่ใช้ความรุนแรงต้องเป็นการงดเว้นจากความรุนแรงที่คาดหมายไว้
ทัง้โดยส�านึกและเจตนาในบรบิทของการต่อสูร้ะหว่างปรปักษ์สองฝ่าย
ขึ้นไป  เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง นักวิชาการจึงก�าหนดความแตกต่าง
ระหว่างค�าว่า ไม่ใช่ความรนุแรง (non-violence) กับค�าว่า ไม่ใช้ความ
รุนแรง (nonviolence) (ไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์)  ถึงแม้ทั้งสองค�า
หมายถงึการกระท�าท่ีปราศจากความรนุแรง แต่ค�าหลงัมคีวามหมายถงึ
การยดึมัน่อย่างชดัเจนในยทุธศาสตร์หรือปรัชญาของการขดัขนือย่าง
สันติ

เม่ือกล่าวถึงแรงจูงใจที่จะสนับสนุนการไม่ใช้ความรุนแรง มีการให้
เหตุผลสองรูปแบบที่แตกต่างกัน ส�านักที่เรียกว่า “การไม่ใช้ความ
รุนแรงโดยหลักการ” (principled nonviolence) หมายถึงแนววิธีที่
คิดค้นโดยบุคคลอย่างเช่น ตอลสตอย, คานธี, มาร์ติน ลูเธอร์ คิง หรือ
กลุ่มเควกเกอร์ (Quakers) ซึ่งต่อต้านยุทธศาสตร์การใช้ความรุนแรง
ด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือจริยธรรม เพราะการใช้ความรุนแรงเป็น
สาเหตุของความทุกข์โดยไม่จ�าเป็น ลดทอนความเป็นมนุษย์ ท�าร้าย
ทัง้เหยือ่และผูก้ระท�าผดิ รวมท้ังน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาระยะสัน้เท่านัน้  
อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ไม่ใช้ความรุนแรงในปัจจุบันส่วนใหญ่มักมี
แรงจูงใจจากแนวคิดปฏิบัตินิยม ด้วยเหตุผลว่าการไม่ใช้ความรุนแรง
ได้ผลดีกว่าการใช้ความรนุแรง  วธิกีารสนัตกิลายเป็นทางเลอืกทีน่ยิม
กเ็พราะประสทิธิภาพในการเปล่ียนแปลงท่ีได้ผล ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องแฝง
ความเชื่อเกี่ยวกับจริยศาสตร์ของการไม่ใช้ความรุนแรง
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ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง : ตัวเร่งปฏิกิริยา 
เพื่อการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
ค�าว่า “การต่อต้านขัดขืนด้วยการไม่ใช้ความรนุแรง” หรอื “ปฏบิตักิาร
ไร้ความรุนแรง” มักใช้เป็นคุณสมบัติสามัญเพื่อบ่งบอกกระบวนการ
หรือวธิกีารปฏบิตัเิพือ่บรรลสุนัตภิาพและความยตุธิรรมด้วยการไม่ใช้
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับวิธีการอื่นๆ เช่น การเจรจาหรือ à การ 
สานเสวนา  ยุทธศาสตร์การไม่ใช้ความรุนแรงถือว่ามีความเหมาะสม 
อย่างยิ่งเมื่อมีความไม่เท่าเทียมทางอ�านาจอย่างรุนแรงระหว่างสอง
ฝ่ายในความขัดแย้ง โดยเป็นเครื่องมือส�าหรับชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มที่
ถูกกดขี่ (“เบี้ยล่าง”) เพื่อใช้ระดมมวลชนและปฏิบัติการไปสู ่à การ 
เพ่ิมอ�านาจและปรบัโครงสร้างความสมัพนัธ์กบัฝ่ายตรงข้ามทีม่อี�านาจ
มากกว่า (ผู้กมุอ�านาจหรอืกลุม่พลงัฝ่ายรกัษาสถานภาพเดมิ)  เป้าหมาย
มีทั้งการสานเสวนาและการต่อต้านขัดขืน กล่าวคือ สานเสวนากับ
ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อโน้มน้าวจูงใจและขัดขืนต่อโครงสร้างเพื่อ
บีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางประวัติศาสตร์ ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงครอบคลุมถึงวิธีการ
ท้าทายซึ่งหน้า (direct action) หลากหลายรูปแบบ  ในหนังสือคู่มือ
อันโด่งดังที่เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1973 ยีน ชาร์ป (Gene Sharp) บันทึก
รูปแบบปฏบิติัการไม่ใช้ความรนุแรงได้ถึง 198 วิธี มตีัง้แต่การประท้วง
เชงิสญัลกัษณ์ การไม่ให้ความร่วมมอืทางสงัคม การเมอืงและเศรษฐกิจ  
การด้ือแพ่งของพลเมือง การเผชิญหน้าโดยปราศจากความรุนแรง 
จนถึงการสร้างสถาบันทางเลือกข้ึนมา  ในทศวรรษหลังๆ วิธีการ
ไม่ใช้ความรนุแรงประสบความส�าเรจ็ทัว่โลกจากการเดนิขบวนประท้วง
เชิงบวกของ “อ�านาจประชาชน” เพือ่ต่อต้านเผดจ็การและการละเมดิ
สทิธมินษุยชนในหลายประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา ฟิลิปปินส์ ชิล ียโุรป
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ตะวันออก แอฟริกาใต้ อดีตประเทศสหภาพโซเวียต และล่าสุดคือ
แอฟริกาเหนือ ส่วนการรณรงค์ข้ามชาติเพื่อความยุติธรรมระดับโลก 
สทิธใินทีด่นิ การปลดอาวธุนวิเคลยีร์ สทิธสิตร ีฯลฯ อกีมากมาย ซึง่ล้วน
อาศยัวธิกีารไม่ใช้ความรนุแรงและมวิีสยัทัศน์ท่ีสอดคล้องกับการสร้าง
โลกทีไ่ม่ใช้ความรนุแรง ยงัคงต้องต่อสูเ้พือ่ให้เสยีงของตวัเองเป็นทีไ่ด้ยนิ

ถึงแม้การต่อต้านขัดขืนด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงอาจขยายความ
ตึงเครยีดทางสงัคมและการเมอืงท่ีมอียูแ่ล้วโดยยดัเยยีดต้นทนุทีส่งูขึน้
แก่ฝ่ายที่ต้องการรักษาความได้เปรียบไว้ภายใต้ระบบที่เป็นอยู่  แต่ก็
ถอืได้ว่าเป็นจดุตัง้ต้นทีจ่ะน�าไปสูก่ารแปรเปลีย่นความขัดแย้ง  ค�าขวญั
ที่ปรากฏบ่อยๆ ว่า “อ�านาจของผู้ไร้อ�านาจ” หมายถึงศักยภาพของ
เทคนคิการไม่ใช้ความรุนแรงท่ีช่วยให้ชมุชนชายขอบสามารถควบคมุ
ชวีติของตนได้มากขึน้และสร้างอ�านาจต่อรองเพยีงพอต่อกระบวนการ
เจรจาทีม่ปีระสทิธผิล  ยิง่กว่านัน้ ในขณะทีก่ารปฏวิตัด้ิวยความรุนแรง
มักตามมาด้วยการเพิ่มอ�านาจเบ็ดเสร็จของรัฐ ขบวนการไม่ใช้ความ
รุนแรงมีแนวโน้มท่ีจะส่งเสริมประชาธิปไตยและการกระจายอ�านาจ 
มากกว่า ซ่ึงเป็นการเจอืจางการรวมศนูย์อ�านาจในสงัคมลง  โครงการ
สร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเหล่านี้มีอยู่มากมาย ซึ่งช่วย
เอือ้ให้เกดิประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วมมากข้ึน เช่น สมชัชาประชาชน 
1989 ในยุโรปตะวันออก  โครงการพึ่งตัวเองของคานธีในอินเดีย หรือ 
“เขตสันติภาพ” ที่นักกิจกรรมสันติภาพสร้างขึ้นท่ามกลางสงคราม
ร้ายแรงในโคลอมเบียหรือในฟิลิปปินส์  การศึกษาเชงิสถติเิมือ่ไม่นาน
มาน้ีของ เอริกา เชโนเวธ (Erica Chenoweth) และ มาเรีย เจ.  
สเตฟาน (Maria J. Stephan) ยืนยันว่า การรณรงค์ด้วยการไม่ใช้
ความรุนแรงมแีนวโน้มดกีว่าการกบฏด้วยความรนุแรงในส่วนของการ
มีเสรีภาพและประชาธิปไตยมากขึ้น
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อย่างไรกต็าม ในเชงิปฏบิตันิัน้ เมือ่กลุม่อตัลกัษณ์ทีแ่บ่งข้ัวอย่างรนุแรง
เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นที่เจรจาต่อรองไม่ได้ สันติภาพเชิง
บวกไม่ได้เกดิขึน้โดยอตัโนมตัจิากการสร้างดลุอ�านาจขึน้มาในระดบัหนึง่ 
และการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงอาจไม่มีประสิทธิผลเสมอไปใน 
การป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียดชังภายในฝ่าย
เดียวกนัเอง  ในสถานการณ์เช่นนัน้ การเจรจาต่อรองและการคลีค่ลาย
ความขัดแย้งแบบกระบวนการยังจ�าเป็นต่อการอ�านวยความสะดวก
ให้เกิดการสื่อสารชัดเจนเกี่ยวกับความจ�าเป็นอันชอบธรรมและผล
ประโยชน์ของทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง เพือ่น�าไปสูห่นทางแก้ไขทีเ่ป็นธรรม 
ปฏบิตัไิด้จรงิและยอมรับกนัทุกฝ่าย  ดังนัน้ การไม่ใช้ความรนุแรงและ
กลไกการคลี่คลายความขัดแย้งจึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่เสริมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน สามารถน�ามาใช้ร่วมกันทั้งแบบใช้ทีละอย่าง
หรือใช้พร้อมกันเลย เพื่อให้เป้าหมายฝาแฝดของความยุติธรรมและ
สันติภาพกลายเป็นความจริงขึ้นมา
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ภาคผนวก 1 ที่มาภาพ

Conflict – Israel: Peace Counts Report “Talking Beats 
Fighting! The conflict for the Holy Land between Israelis 
and Palestinians. Conversations between the two groups” 
/ Photo: Frieder Blickle

Conflict Prevention, Management, Resolution –  
Macedonia: Peace Counts Report “Elena mediates. The 
rift between Macedonians and the Albanian minority” /
Photo: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Conflict Transformation – Mali: Peace Counts Report 
“Ambassadors in Indigo. Development aid is available 
when parties are willing to cooperate” / Photo: Uli 
Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Dialogue – Russia: Peace Counts Report “For women’s sake. 
Create spaces for discussion, counseling and  
empowerment” / Photo: Jan Lieske

Dignity & Trust – Kenya: Peace Counts Report “Shoot to 
score, not to kill. Football tournaments and women’s 
councils” / Photo: Frank Schultze / Zeitenspiegel 
Reportagen

Donors & Funding – Sri Lanka: Peace Counts Report 
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“Reconstructing the North. Economic development in a 
crisis zone” / Photo: Paul Hahn

Empowerment – Afghanistan: Peace Counts Report “The 
future knows its ABCs. Mosque-based schools for girls 
and boys” / Photo: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Re-
portagen

Facilitation, Mediation, Negotiation – Egypt: Peace Counts 
Report “New Life for an Old Tradition. Traditional-Style 
Mediation” / Photo: Frieder Blickle / laif

Gender – Nigeria: Peace Counts Report “Peace is divine! 
Interfaith dialogue, mediation, and an early warning 
system” / Photo: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel  
Reportagen

Peace, Peacebuilding, Peacemaking – Peace Boat: Peace 
Counts Report “Open Minds on the Open Sea. Peace 
education at sea” / Photo: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel 
Reportagen

Peace and Conflict Transformation Research – Peace Boat: 
Peace Counts Report “Open Minds on the Open Sea. 
Peace education at sea” / Photo: Uli Reinhardt /  
Zeitenspiegel Reportagen

Peace Constituencies – Rwanda: Peace Counts Report 
“Reconciliation after the genocide. Personal contact 
between perpetrators and survivors” / Photo: Eric 
Vazzoler / Zeitenspiegel Reportgagen

Peace Education – Principles – Philippines: Peace Counts 
on Tour. Workshop with children. / Photo: Paul Hahn / 
laif
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Peace Education – Methods – Colombia: Peace Counts 
Report “Mateo chooses life. Respect and jobs through 
hip-hop” / Photo: Antonia Zennaro / Zeitenspiegel  
Reportagen

Peace Support – Structures and Processes – Philippines: 
Peace Counts on Tour. Storytelling-Workshop with NGO 
staff. / Photo: Paul Hahn / laif

Reflective Practice: Monitoring, Evaluation & Learning 
– South Africa: Peace Counts Report “Gentle Words  
for Tough Guys. Training in non-violence for prisoners 
and guards” / Photo: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel  
Reportagen

Security – Brazil: Peace Counts Report “Viva Rio! Gang  
war in poor parts of Rio de Janeiro. Conflict resolution, 
sports, education, and an internet newspaper” / Photo: 
Paul Hahn / laif

Systemic Conflict Transformation – South Africa: Peace 
Counts Report “Gentle Words for Tough Guys. Training 
in non-violence for prisoners and guards” / Photo:  
Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Transitional Justice & Dealing with the Past – Nigeria: 
Peace Counts Report “Peace is divine! Interfaith dialogue, 
mediation, and an early warning system” / Photo:  
Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Violence & Non-Violence – Thailand: Peace Counts Report 
“Gothom’s March for Peace. Informal talks and public 
action” / Photo: Lucas Coch / Zeitenspiegel Reportagen
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ภาคผนวก 2 ค�าย่อ

ASEAN Association of Southeast Asian Nations
 อาเซียน
AU African Union
 สหภาพแอฟริกา
DPA Department of Political Affairs (UN)
 แผนกกิจการการเมืองของสหประชาชาติ
ECOSOC Economic and Social Council (UN)
 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
EU European Union
 สหภาพยุโรป
GRIT Graduated reciprocal reductions in tension
 การลดความตึงเครียดอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ในลักษณะต่างตอบแทน
ICTJ International Center for Transitional Justice
 ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อความยุติธรรม 

ระยะเปลี่ยนผ่าน
ICTY International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia
 คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศส�าหรับ 

อดีตยูโกสลาเวีย
I4P Infrastructures for Peace
 โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับสันติภาพ
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OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development

 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา

OECD-DAC Development Assistance Committee of the  
Organisation for Economic Co-operation and 
Development

OSCE Organization for Security and Co-operation  
in Europe

 องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป
M&E Monitoring and Evaluation
 การติดตามและประเมิน
MSU Mediation Support Unit (UN)
 หน่วยสนับสนุนการไกล่เกลี่ย
NGO Non-governmental organization
 องค์กรเอกชน
NSAG Non-state armed group
 กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ
PBC Peacebuilding Commission (UN)
 คณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพของ

สหประชาชาติ
PBF Peacebuilding Fund (UN)
 กองทุนเสริมสร้างสันติภาพ
PBSO Peacebuilding Support Office (UN)
 ส�านักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพ
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PSFG Peace and Security Funders Group
 กลุ่มผู้ให้ทุนด้านสันติภาพและความมั่นคง
PSOs Peace Support Operations
 ปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพ
PSS Peace Support Structures
 โครงสร้างสนับสนุนสันติภาพ
R2P Responsibility to Protect
 ความรับผิดชอบที่ต้องคุ้มครอง
SIPRI Stockholm International Peace Research 

Institute
 สถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศแห่ง 

สตอล์กโฮล์ม
SBT Standby Team of Mediation Experts (UN)
 คณะส�ารองผู้เชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ย
TRC Truth and Reconciliation Commission  

(South Africa)
 คณะกรรมการค้นหาความจริงและการปรองดอง 

แห่งแอฟริกาใต้
TJ Transitional Justice
 ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน
UN United Nations
 สหประชาชาติ
UNDP United Nations Development Programme
 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
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UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization

 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ

USD US Dollars
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
USIP United States Institute of Peace
 สถาบันสันติภาพสหรัฐอเมริกา
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ภาคผนวก 3 มูลนิธิ Berghof 

มูลนิธิ Berghof เป็นองค์กรเอกชนอิสระและไม่แสวงหาก�าไร ซึ่งให้ 
การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแสดงท่ามกลางความขัดแย้ง
ที่พยายามบรรลุถึงสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยการสร้างสันติภาพและการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

มูลนธิ ิBerghof มวีสิยัทศัน์ถงึโลกทีป่ระชาชนรกัษาความสมัพนัธ์กัน
อย่างสันติและก้าวพ้นการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง
และสังคม

ในขณะที่เรามองว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งที่จ�าเป็นและหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ของชีวิตทางการเมืองและสังคม แต่เราเช่ือว่าการใช้ก�าลังใน
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้

การแปรเปล่ียนความขัดแย้งต้องอาศัยการท�างานกับฝ่ายขัดแย้งและ
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมากที่สุด แต่ก็ต้องอาศัย
ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและสถาบัน ที่อาจช่วยแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงให้กลายเป็นความร่วมมือที่สร้างสรรค์และ
ยั่งยืนได้ในที่สุด

วิสัยทัศน์ของเราสั่งสมจากความเชื่อว่าผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
อย่างสันติจะประสบความส�าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับ
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้พวกเขาได้ท�างานตามความตั้งใจ
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ภารกิจของเรา
มูลนิธิ Berghof สร้างคุณูปการต่อโลกที่ปราศจากความรุนแรงด้วย
การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแสดงท่ามกลางความขัดแย้ง
ที่พยายามบรรลุถึงสันติภาพท่ียั่งยืนด้วยการสร้างสันติภาพและการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

ในการท�างานของเรา เราต้องอาศัยความรู้ ทักษะและทรัพยากรเท่าที่
หาได้ในพื้นที่ของการวิจัยความขัดแย้ง การสนับสนุนสันติภาพ การ
ให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพและการให้ทุน ซึ่งเราพยายามพัฒนา
ไปข้างหน้าตลอดเวลา  เราท�างานร่วมกับหุ้นส่วนและผู้ให้ทุนเพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการสร้างกลไก กระบวนการและโครงสร้างการ
สนับสนุนที่เปิดกว้าง ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตัวแสดงในความขัดแย้งได้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์และ
พัฒนาการตอบโต้ข้อท้าทายท่ีเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งโดยไม่ใช้
ความรุนแรง

“Creating Space for Conflict Transformation”

หุ้นส่วนและเครือข่าย
คณะท�างานของมูลนิธิ Berghof รักษาสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
หุ้นส่วนในท้องถิ่น ตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ 
พรรคการเมือง สมาชิกรัฐสภาและกระทรวงต่างๆ ตลอดจนองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ (UN) และสหภาพยุโรป (EU)

สถานที่ตั้งของเรา
มูลนิธิ Berghof ตั้งอยู่ใน Berghof Center ในนครเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี  นอกจากนี้ มูลนิธิยังมีส�านักงานสาขาในเมืองทือบิงเงน ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีด้วย
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อาจมีการพิจารณาตั้งส�านักงานโครงการในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความจ�าเป็นของโครงการและข้อเรียกร้องของหุ้นส่วน  ในปัจจุบัน 
มูลนิธิมีส�านักงานโครงการในประเทศเลบานอนและประเทศไทย

การติดต่อ
Berghof Foundation
Altensteinstrasse 48a, 14195 Berlin, Germany
Phone: +49 (30) 844154-0, Fax +49 (30) 844154-99
Email: info@berghof-foundation.org

Berghof Foundation / Peace Education
Corrensstrasse 12, 72076 TÜbingen, Germany
Phone: +49 (7071) 920510, Fax +49 (7071) 9205111

Website: www.berghof-foundation.org
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ภาคผนวก 4 หมุดหมายในประวัติศาสตร์ 
ของมูลนิธิ Berghof 

ศาสตราจารย์ ดร. เกออร์ก ซุนเดล (Georg Zundel) ก่อตั้งมูลนิธิ 
Berghof ขึน้ในช่วงสงครามเยน็ระอ ุเมือ่มองย้อนกลบัไปดปูระวตัศิาสตร์
แห่งความส�าเรจ็ ตลอดช่วงสีส่บิปีทีผ่่านมา กระบวนการสร้างสนัตภิาพ
วางรากฐานมั่นคงในด้านการวิจัย การปฏิบัติและการให้การศึกษาใน
ประเทศเยอรมนี (และระหว่างประเทศ) ด้วยการสนับสนุนหลายร้อย
โครงการและช่วยก่อตั้งหลายสถาบัน มูลนิธิ Berghof กลายเป็น 
ส่วนหนึ่งที่ชัดเจนของประวัติศาสตร์สันติภาพ

1971
เกออร์ก ซนุเดล ก่อต้ังมลูนธิิ Berghof เพือ่การศึกษาความขดัแย้งขึน้ 
โดยมสีถานะเป็นบรษิทัเอกชนจ�ากดัซึง่ได้รบัการยกเว้นภาษกีารกุศล
ภายใต้กฎหมายเยอรมัน ในระยะแรก มูลนิธิให้การสนับสนุนการ
วเิคราะห์เชงิวพิากษ์วจิารณ์ต่อการแข่งขนัสะสมอาวธุในช่วงสงครามเยน็

1977
เริม่ต้นให้การสนบัสนนุ Association for Peace Education Tübingen 
[ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบัน]

1989
มูลนิธิ Berghof ก่อตั้งสถาบันวิจัยในเบอร์ลิน นั่นคือ Research 
Institute of the Berghof Foundation  โดยมุง่เน้นทีก่ารเปลีย่นแปลง
พลวัตของการสะสมอาวุธ  ในปี 1993 เปล่ียนชื่อเป็น Berghof 
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Research Center for Constructive Conflict Management (ต่อมา
เปลีย่นชือ่เป็น Berghof Conflict Research) โดยย้ายจดุมุง่เน้นมาที่
การคลี่คลายความขัดแย้งด้านการเมืองเชิงชาติพันธุ์

1998
วางสมมติฐานเพื่อจัดท�าหนังสือคู่มือ Berghof Handbook for 
Conflict Transformation ท�าการวิจัยภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
ในคาบสมุทรบอลข่านและเทือกเขาคอเคซัส

1999
Association for Peace Education Tübingen ได้รับรางวัล 
UNESCO Prize for Peace Education

2001
The Resource Network for Conflict Studies and Transformation 
เริม่โครงการการท�างานอย่างยัง่ยนืในท้องถ่ินกบัฝ่ายขดัแย้งในศรลีงักา

2004
Berghof Foundation for Peace Support (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 
Berghof Peace Support) ก่อต้ังข้ึนเพือ่ให้การสนบัสนนุกระบวนการ
สันติภาพทั่วโลก

2005
ขยายโครงการไปสู่ขบวนการต่อต้านขัดขืนและขบวนการปลดปล่อย 
รวมทั้งกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ  ในปัจจุบัน เครือข่ายขยายครอบคลุม 
20 ประเทศ
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2007
เกออร์ก ซนุเดล ผู้ก่อต้ังมูลนธิิฯ เสยีชวิีต  ครอบครัวของเขามปีณธิาน
สานต่อการท�างานของมูลนิธิฯ

2012
การท�างานในสามพื้นท่ีท่ีเคยปฏิบัติแยกต่างหากจากกัน กล่าวคือ  
การวิจัยความขัดแย้ง การสนับสนุนสันติภาพ และการให้การศึกษา
เกี่ยวกับสันติภาพ ได้รับการบูรณาการรวมกันเป็นองค์กรใหม่ นั่นคือ 
มูลนิธิ Berghof 




