IPP
Insider Peacebuilders Platform
¾×é¹·Õ¡
è ÅÒ§ÊÃéÒ§ÊÑ¹µÔÀÒ¾¨Ò¡¤¹ã¹

¡Ñ¹ÂÒÂ¹
2554
»ÑµµÒ¹Õ

IPP 1

หัวข้อ:
วิทยากร:
เวลา:
สถานที:

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง: แผนทีตัวแสดง (Actor Mapping)
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
18-19 กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในแง่ขององค์ความรู ส้ นั ติภาพทีเป็ นสากล การวิเคราะห์ความขัดแย้งอย่างเป็ นระบบ จะทําโดยใช้เครืองมือที
แตกต่างกัน 8 ชินเพือให้ครอบคลุมทัง 8 แง่มมุ ดังต่อไปนี
มุมที 1 ประวัติศาสตร์ของความขัดแย้ง (Conflict history)
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของความขัดแย้ง ทุกความขัดแย้งจะมีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาเสมอ แต่จะ
ไม่มีความขัดแย้ง ใดทีมีเ พียงประวัติศาสตร์เ ดียว คู่ ขดั แย้งต่ างจะมี “เรืองเล่า” (Narratives) ของตัวเอง ซึงมักจะเป็ น
เรืองราวทีแตกต่างกัน เป็ นปกติแบบนีทัวโลก
มุมที 2 บริบทของความขัดแย้ง (Conflict context)
วิเคราะห์บริบทของความขัดแย้งซึงมีหลายด้าน เป็ นการพิจารณาว่าเราอยู่ในบริบททางการเมืองแบบไหนอย่างไร
สามารถคิดได้ถึงระบบโลกก่อนทีจะมีประเทศ หรือระบบรัฐชาติในโลกปัจจุบนั การมีพรมแดน การเกิดเขตแดนเส้นแบ่ง
ความเป็ นรัฐ จากเดิมทีไม่มเี ส้นพรมแดน ความขัดแย้งในเรืองพรมแดนก็จะไม่ค่อยมี แต่พอมีพรมแดนขึนมา ความขัดแย้ง
ทางชาติพนั ธุก์ ็เลยเกิดขึนด้วยจากเหตุทกลุ
ี ่มประชาชนถูกขีดเส้นแบ่งทางการเมือง
อีกด้านหนึงของบริบททีเราต้องคิด คือ การเมืองระหว่างประเทศเป็ นอย่า งไร ประเทศต่าง ๆ มองปัญหาของ
ประเทศเราอย่างไร อาทิ โลกจะไม่มีวนั เข้าใจความขัดแย้งในศรีลงั กาได้เลย หากไม่เข้าใจนโยบายของประเทศอินเดีย
ะเช่นเดียวกัน หากต้องการจะเข้าใจความซับซ้อนของความขัดแย้งในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้ ก็ตอ้ งดู การเมืองของประเทศ
เพือนบ้านอย่างมาเลเซียด้วย
มุมที 3 คู่ขดั แย้งหลักและความสัมพันธ์ (Conflict parties/actors and relationships)
วิเคราะห์ว่าใครเกียวข้องบ้างในความขัดแย้ง และความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ เกี
ี ยวข้องในความขัดแย้งนันเป็ นอย่างไร
ใครเป็ นคู่ขดั แย้งหลัก ใครเป็ นคู่ขดั แย้งรอง และลดหลันลงมาตามลําดับ เช่น ทหารทีเป็ นคู่ขดั แย้ง บางคนอาจจะมองว่าเป็ น
คู่ขดั แย้งหลัก อาจจะมีบทบาทสูง หรือผูท้ ได้
ี รบั ผลกระทบเป็ นอย่างไรบ้าง คนทีพยายามทําให้เกิดกระบวนการสันติภาพนัน
เป็ นอย่างไร มีใครบ้าง บทบาทของแต่ละกลุ่มเป็ นอย่างไร
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มุมที 4 ประเด็นความขัดแย้ง รวมทังระดับของความขัดแย้ง และทัศนคติของผูเ้ กียวข้องต่อความขัดแย้ง
(Conflict issues, levels, attitudes)
วิเคราะห์ว่าขัดแย้งกันเรืองอะไร ประเด็นของความขัดแย้งจะเกียวข้องกับทัศนคติ และสามารถแยกย่อยได้อีกว่า
ข้อเท็จจริงเป็ นอย่างไร คู่ ขดั แย้งหรือผูท้ ีได้รบั ผลกระทบมีความรู ส้ ึกอะไร คุณค่ าทีแต่ละฝ่ ายให้ความสําคัญมีอะไรบ้าง
และความสนใจของฝ่ ายต่างๆเป็ นอย่างไร ซึงโดยธรรมชาติของความขัดแย้ง ข้อเท็จจริงมักไม่ตรงกัน เมือข้อเท็จจริงไม่
ตรงกันก็ตอ้ งคุยกัน เพือดู ว่ามีประเด็นใดบ้างทีสําคัญ เพือทีจะใช้เวลาในการถกเถียงร่วมกัน ยกตัวอย่าง กรณีศรีลงั กา
ก่อนหน้านีทียังมีความขัดแย้งกันอยู่ รัฐบาลศรีลงั กาก็จะบอกว่าไม่มคี วามขัดแย้ง มีแต่การก่อการร้าย ขณะทีฝ่ ายต่อต้านรัฐ
ไม่ยอมรับว่าเป็ นการก่อการร้าย เขาให้คุณค่าการต่อสูเ้ ป็ นเรืองของการกําหนดชะตากรรมชีวติ ของตัวเอง เป็ นต้น
มุมที 5 ตัวขับเคลือนความขัดแย้งและพลวัตร (Conflict drivers and dynamics)
วิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างทีทําให้ความขัดแย้งดํารงอยู่ ใครเป็ นผูอ้ ยู่เบืองหลังความรุนแรง ใครสร้างความรุนแรง
ใครมีบทบาทและมีพลวัตรในการสร้างความรุนแรงอย่างไร รวมทังความรุนแรงขยายตัวไปมากน้อยขนาดไหน หรือคลีคลาย
ไปได้มากน้อยเพียงใด อีกประเด็นคือ สาเหตุรากเหงา้ ของปัญหาคืออะไร แล้วยังมีสาเหตุอืนๆอีกหรือไม่ หากสมมติว่า
สามารถจัดการกับปัญหารากเหง้าได้แล้ว ความรุนแรงจะยุติลงหรือไม่ มากไปกว่านัน เรืองการแก้แค้นของผูส้ ู ญเสีย จะ
กลายเป็ นประเด็นหลักเข้ามาแทนทีหรือไม่เพราะจะทําให้ความรุนแรงยังคงดํารงอยู่แม้รากเหงา้ จะหมดไปแล้ว เป็ นต้น
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มุมที 6 พฤติกรรมความขัดแย้ง (Conflict behavior and impact)
วิเคราะห์พฤติกรรมทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง จะเป็ นระดับความรุ นแรงเข้มข้นของความขัดแย้ง ตัว เลขของ
ผูเ้ สียชีวติ อะไรทีถูกทําลายไปบ้าง เกิดผลเสียรุนแรงอย่างไรบ้าง รวมทังผลกระทบทีก่อนหน้านีมองไม่เห็น ได้แก่อะไรบ้าง
มุมที 7 ข้อเสนอต่างๆในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Proposals for conflict resolution)
วิเคราะห์ขอ้ เสนอหรือมุมมองต่อทางออกในการแก้ไขความขัดแย้ง ซึงในส่วนนีก็มกั จะต่างกันอีก ฝ่ ายหนึงบอกว่า
แค่วางอาวุธก็ยุติความรุนแรงแล้ว แต่อีกฝ่ ายหนึงบอกว่าไม่ใช่ โดยยืนยันว่าต้องมีการเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
บางอย่างก่อน เป็ นต้น
มุมที 8 ศักยภาพในการแก้ปญั หาความขัดแย้ง (Potential for conflict resolution)
วิเคราะห์ศกั ยภาพหรือโอกาสทีเรามองเห็นอยู่ หรืออาจจะซ่ อนอยู่ ในสถานการณ์ความขัดแย้ง อยู่ตรงจุดไหน
นักกิจกรรมสันติภาพพอเห็นศักยภาพหรือโอกาสบ้างหรือไม่ ทีเราจะสามารถใช้แปรเปลียนความขัดแย้งนันให้มาสู่สนั ติได้
ซึงองค์ประกอบนีได้รบั ความสนใจมากจากวงการวิชาการขณะนี เพราะว่าถ้าเรามองให้ดีก็จะเห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา
เช่น ตัวเชือมระหว่างคู่ขดั แย้ง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม มี 2 เครืองมือทีธรรมดาและเรียบง่ายทีสุดในวงการสันติศึกษา คือ
1) ต้นไม้ความขัดแย้ง (Conflict Tree) เป็ นวิธีทได้
ี รบั ความนิยมโดยเฉพาะทีแอฟริกาใต้ ทีเมือผูเ้ ข้าร่วมประชุม
กลับไปทีชุม ชน หมู่บา้ น สามารถนังคุ ย นังวิเคราะห์ความขัด แย้งกันว่า เป็ นอย่ างไรโดยใช้ภาพต้มไม้เป็ นตัวช่ว ย เป็ น
เครืองมือทีง่ายแต่เห็นภาพชัดเจน ส่วนของลําต้นคือปัญหาหลักหรือปัญหาใจกลาง ส่วนรากคือสาเหตุของปัญหา ดอกผลที
ปรากฏขึน คือปรากฏการณ์ทเราเห็
ี นได้ชดั เจน เหล่านีเป็ นองค์ประกอบทีจะช่วยให้เราวิเคราะห์ความขัดแย้งอย่างง่ายๆและ
รวดเร็วได้
2) สามเหลียมความขัดแย้ง (Conflict Triangle) เป็ นเครืองมือทีใช้วิเคราะห์ว่า แต่ ล ะฝ่ า ยมีความต้องการ มี
ความรูส้ กึ กังวล ห่วง หรือหวาดกลัวอะไร เมือรูส้ งเหล่
ิ านีก็จะทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมได้ว่า ทําไมคู่ขดั แย้งจึงมีพฤติกรรม
และความคิดแบบนันแบบนี (ดังภาพประกอบ)
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เครืองมือถัดไปทีซับซ้อนมากขึน คือ "ตัวบ่งชีความรุนแรง" จะเป็ นเครืองมือทีใช้มากเกียวกับความขัดแย้งทาง
การเมือง ความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ ์ อัตลักษณ์ ความขัดแย้งทีผสมปนเปไปหมดและก็ขดั แย้งเป็ นเวลานาน เครืองมือนี
นักวิเคราะห์และนักสันติวธิ ีหลายๆ คนใช้ คือตัวบ่งชีสถานการณ์ความรุนแรงว่ามีแนวโน้มขึนลงอย่างไรบ้างในแต่ละช่วง
ทว่าเครืองมือนีจะไม่มคี วามหมายเท่าไหร่นกั หากไม่มเี รืองเล่าซึงเป็ นเรืองราวของแต่ละคู่ขดั แย้งเข้ามาประกอบด้วย แต่ละ
ฝ่ ายมองเรืองราวของความขัดแย้งแบบไหน มีผลต่อสถานการณ์ทขึี นลงอย่างไร และมีคาํ อธิบายอย่างไรบ้างจากแต่ละฝ่ าย
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ต่ อ มา คื อ การวิเ คราะห์ "เรื องเล่ า ความขัด แย้ง ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา" (Conflict narratives and time line)
ยกตัวอย่างกรณีศรีลงั กาทีมีความรุนแรงมากว่า 50 ปี กลุ่ม A B C ทีขัดแย้งกัน แต่ละกลุ่มต่างก็มเี รืองเล่าของตัวเอง มี
คําอธิบายความขัดแย้งจากมุมของตัวเอง เราก็นาํ มาเทียบกันว่าเป็ นอย่างไรบ้าง แล้วก็คิดวิเคราะห์
เครืองมือนีน่าสนใจคือว่า เมือนําเรืองราวของแต่ละฝ่ ายมาวางเทียบกันโดยแบ่งตามช่วงเวลา (Timeline) เราจะ
เห็ นได้ช ดั เจนเลยว่ า เหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกัน เวลาเดีย วกัน สถานการณ์ เ ดีย วกัน แต่ ล ะฝ่ ายกลับ มองเห็ น ไม่ เ หมือนกัน
ปรากฏการณ์หนึงทีค่อนข้างจะเหมือนกันในความขัดแย้งต่างๆ คือ คนส่วนน้อยจะรูส้ ึกว่ามีความขัดแย้งมากกว่าคนส่วน
ใหญ่ ซึงอาจจะไม่รูส้ กึ ว่ามีความขัดแย้ง
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เครืองมือถัดไปเป็ นการวิเคราะห์ "มิติของความขัดแย้งและระดับของตัวแสดง" (Dimension of conflict and
levels of actors) ให้รูว้ ่าใครเกียวข้องบ้าง ใครเป็ นตัวแสดงหลัก และมิตติ ่างๆของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง
ทีจะเข้าไปประกบกัน ทําให้เห็นว่า ความขัดแย้ง ประเภทนี มิตินี มีใครเกียวข้อง ซึงความเกียวข้องนีจะแยกเป็ นความ
เกียวข้องหลัก คู่ขดั แย้งหลัก คู่ขดั แย้งรอง ตัวแสดงรอง ตัวแสดงระดับทีสาม อันนีเป็ นตัวอย่างจากศรีลงั กาเหมือนกัน โดย
พยายามจะวิเคราะห์ว่าใครเกียวข้องบ้างโดยลงในรายละเอียดมากขึน

เครืองมือถัดไป คือ "ประเด็นทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง" (Conflict Issues) เพือดู ว่าคู่ ขดั แย้งนันขัดแย้ง กัน
เรืองอะไร นีเป็ นประเด็นของศรีลงั กาเช่นกัน ประเด็นทีขัดแย้งกันหลักๆ ของศรีลงั กามี 3 ประเด็น ประเด็นแรกเรืองของ
การปกครอง ฝ่ ายรัฐมองว่าเป็ นรัฐเดียว อีกฝ่ ายหนึงทีเป็ นกลุ่มต่อสู ก้ ็มองว่าเป็ นประเด็นเรืองการปกครองตนเอง ต้องการ
ปกครองตนเองทังในทางภาคเหนือและภาคตะวันออก ประเด็นสําคัญถัดไป คือ เรืองของภาษา ฝ่ ายของศรีลงั กาสิงหล มอง
ว่าภาษาประจําชาติมภี าษาเดียว ฝ่ ายทมิฬมองว่าภาษาประจําชาติมสี องภาษา ทังทีรัฐธรรมนู ญกําหนดไว้แล้วว่าภาษาประจํา
ชาติมสี องภาษา แต่ไม่ได้เกิดขึนจริงในทางปฏิบตั ิ
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เครืองมือสุดท้าย เรียกว่า “การวิเคราะห์เชิ งระบบ” (Systemic Analysis) เป็ นอีกวิธีทีใช้กนั มากในการวิเคราะห์
ว่ามีปจั จัยอะไรบ้างทีทําให้ความรุนแรงดํารงอยู่ ปัจจัยใดทีหล่อเลียงความรุนแรง หรือเงือนไขอะไรทีสามารถลดความ
รุนแรงได้ โดยพยายามมองเป็ นภาพรวมเชิงระบบหรือวงจรทังหมด นักวิเคราะห์บางคนเรียกว่าเป็ นสปาเก็ตตี เพราะเป็ น
เส้นพันวนกันไปมา เช่น ข้อเสนอหยุดยิง 3 เดือน มีการทําข้อตกลงการทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ ายขบวนการกับฝ่ ายรัฐในการ
หยุดยิงพืนทีใดพืนทีหนึง ในระยะเวลาใดเวลาหนึง การเลือกใช้เครืองมือนีก็เพือจําลองและหาคําอธิบายว่ามีโอกาสสําเร็จ
หรือไม่
ฐานคิดสําคัญประการหนึงของการวิเคราะห์เชิงระบบ คือ ไม่มอี ะไรทีเป็ นเส้นตรงไปเรือยๆ ไม่ยอ้ นกลับ หมายถึงมี
โอกาสทีทุกอย่างเป็ นวงจรย้อนกลับมาได้ตลอดเวลา อาทิ เรืองการพัฒนา ตลอดจนสันติภาพและความขัดแย้ง ในความเป็ น
จริง ไม่มอี ะไรทีเป็ นเส้นตรงดิงไปขึนไปอย่างเดียว ด้านกลับกันก็ไม่มคี วามขัดแย้งทีไหนทีสูงขึนไปเรือยๆโดยไม่ลดลง ในแง่
เดียวกัน ไม่มีกระบวนการสันติภาพใดทีจะดีขึนไปเรือยๆโดยทีไม่ เกิดความรุน แรงย้อ นกลับมา โดยธรรมชาติ มันจะ
ย้อนกลับไปกลับมาบ้าง แต่ถา้ มีความคืบหน้า ทิศทางโดยรวมของมันก็จะไปข้างหน้า
การคิดเชิงระบบ นักวิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์วงจรอย่างน้อย 2 วง (Loop) คือ วงทีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไปใน
เชิงบวก และอีกวงหนึงคือวงทีจะทําให้เกิดการย้อนกลับเชิงลบ
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กรณี ตวั อย่างข้อเสนอให้ทงสองฝ่
ั
ายหยุดยิง ปัจจัยทีทําให้เกิดวงจรผลเชิงบวก เช่น ถ้าทังสองฝ่ ายเอาจริงเอาจัง
และสือสนับสนุ นข้อตกลงนี รวมทังการได้รบั การสนับสนุ นจากกลุ่มอํานาจทางการเมืองอืนทีเกียวข้อง ก็จะทําให้เกิดผลเชิง
บวกได้ ในทางกลับกัน เมือวิเคราะห์วงจรทางลบ ปัจจัยคล้ายกัน ถ้าทังสองฝ่ ายไม่เอาจริงเอาจัง หรือว่าใครฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ไม่เอาจริง ย่อมทําให้ความรุนแรงเกิดมากขึนได้

ชุดความรู ้ IPP เป็ นการสรุปความรูใ้ นเรืองทีเกียวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึงได้รบั เชิญมาแลกเปลียนในเวทีเรียนรู ้
(Learning Platform) อันเป็ นพืนทีกลางทีประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ภูมหิ ลังและความเห็นทางการเมืองทีแตกต่าง
หลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นีริเริมขึนตังแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวธิ ีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิรก์ ฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
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