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ทําอย่างไรให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพเดินหน้าได้อย่างต่อเนื อง
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
21-22 กันยายน 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
“งานสร้างสันติภาพแท้จริง คือการสร้างสะพานเชือมระหว่างคู่ขดั แย้ง
อันเป็ นภารกิจของคนทีทํางานสร้างพืนทีกลาง
ในการมองหาโอกาสและช่องทางเพือหาทางออกของความขัดแย้ง"

บทบาทหนึงของคนทํางานสันติภาพทีสามารถทําได้ คือ การเสนอแนะต่อผูเ้ กียวข้องในรู ปของเอกสารเชิงนโยบาย
ว่า จะทําอย่างไรให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าไปได้โดยเฉพาะในกรณีทีกระบวนการสะดุดติดขัด ซึงแต่ละเครือข่าย
สามารถนําเอกสารนีไปใช้ประกอบในการพูดคุยระหว่างกลุ่มหรือระหว่างเครือข่ายได้ รวมทังสามารถเสนอเอกสารเชิง
นโยบายนีแก่ตวั แทนการพูดคุยแต่ละฝ่ ายให้มกี ารปรึกษาหารือเพือนําไปปรับใช้พฒั นากระบวนการสันติภาพ
การจัดทําเอกสารดังกล่าวควรมีหลายฝ่ ายเข้ามาทํางานวิเคราะห์และเสนอแนะร่วมกัน เพือเป็ นการนําความสนใจ
ของผูม้ ีส่วนได้เสียมาพิจารณาและได้ขอ้ เสนอทีครอบคลุมรอบด้านและเป็ น ธรรมทีสุ ดเท่ าทีจะเป็ นไปได้ ซึงการทํางาน
ลักษณะนีต้องอาศัยเวลาในการถกเถียงร่วมกัน เพราะแต่ละคนมาจากจุดยืนและฝ่ ายทีต่างกัน
เนือหาหลักของเอกสารนี อาจประกอบไปด้วย 3 ส่วนสําคัญ คือ
1. อะไรคือความสําเร็จทีผ่านมา และมีขอ้ จํากัดอยู่ตรงจุดใดบ้าง
2. จะหาคําตอบต่อข้อ 5 เรียกร้องของ BRN และข้อท้าทายอืนๆได้อย่างไร และ
3. เราจะขยายและวางกลไกโครงสร้างของกระบวนการให้มชี ่องทางทีหลากหลายและเข้มแข็งได้อย่างไร
ขันตอนแรกของการจัดทําเอกสาร เราสามารถใช้เครืองมือ Time line – "เส้นเวลาของกระบวนการสันติภาพ"
เพือใช้เวลาเป็ นพืนทีในการประเมินสถานการณ์และแลกเปลียนความเห็นระหว่างกันได้
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จากภาพข้างต้นนีเป็ นตัวอย่างหนึงของการทําเส้นเวลา
หากเริมนับจากวันที 28 กุมภาพันธ์ 2556 สังคมไทยและทัวโลกได้รบั รูก้ ารลงนามฉันทามติทวไปว่
ั าด้วยข้อตกลง
เพือการพูดคุยสันติภาพระหว่างสภาความมันคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยกับตัวแทนของขบวนการ
BRN (Barisan Revolusi Nasional) ณ กรุง กัว ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากนันก็ มีห ลายเหตุก ารณ์ เกิ ดขึน จน
เดินทางถึงการที BRN ได้ยนเอกสาร
ื
38 หน้าทีมีเนือหาขยายความ 5 ข้อเรียกร้องต่อคณะพูดคุยฝ่ ายไทย
หลังจากทํา “เส้นเวลา” แล้ว ก็อาจจะประเมิน ความสํา เร็ จและความท้า ทายทีเกิ ดขึน โดยอาจจะใช้วิธี ร ะดม
ความเห็นด้วยการเขียนบัตรคําทีแยกสีเป็ นความสําเร็จและความท้าทาย ซึงภาพด้านล่างนี เป็ นตัวอย่างหนึ งของการทําเส้น
เวลาของกระบวนการสันติภาพทีมีการประเมินความสําเร็จและข้อท้าทายทีเกิดขึน
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ในขันต่อไป อาจจะต้องวิเคราะห์เนือหาสาระทีถูกเสนอบนโต๊ะพูดคุย หรือประเด็นข้อเรียกร้องต่างๆทีทังสองฝ่ าย
จะต้องพู ดคุยหรือหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้ โดยเครืองมือทีเราได้เรี ยนรู ก้ นั แล้วในวงทีผ่า นๆมาเครืองมือหนึงทีจะมาใช้
วิเคราะห์ส่วนนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ หัวหอม (Onion)

การใช้ 'โมเดลหัวหอม' (กระบวนการวิเคราะห์หาจุดยืน ความสนใจ ความจําเป็ น และความกลัวของผู ท้ ีอยู่ ใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง) จะเป็ นการวิเคราะห์ว่า อะไรเป็ นเหตุผลเบืองลึกของข้อเรียกร้อง ความต้องการ หรือจุดยืนของแต่
ละฝ่ าย ทําไมแต่ละฝ่ ายจึงเสนอความต้องการอย่างทีเห็น ซึงเมือได้ทราบเหตุผลลึกๆของแต่ละฝ่ ายแล้ว ก็จะทําให้เข้าใจแต่
ละฝ่ ายมากขึน และจะสามารถหาแนวทางตอบสนองต่อความต้องการลึกๆนันได้ ดังนัน หากวิเคราะห์ได้ถูกทิศทางจะเป็ น
หนทางในการผลักดันกระบวนการสันติภาพให้สาํ เร็จได้
ลําดับถัดไป คือ การคิดถึงการออกแบบกลไกโครงสร้างของกระบวนการสันติภาพ (Peace Infrastructures) ใน
แต่ละระดับ คือ
ระดับแทรค 1 คือระดับทีมีอาํ นาจตัดสินใจในการเปลียนแปลงสถานการณ์ ซึงกลไกทีเป็ นรู ปธรรม คือ โต๊ะพูดคุย
เจรจา คณะเลขานุ การร่ ว มของคณะพูด คุยทังสองฝ่ า ย กลไกผ่ า ทางตัน (deadlock) อย่ า งไม่ เป็ น ทางหลัง บ้า น (Back
Channel) ซึงเรียกกันว่าเป็ นแทรค 1.5 หรือคณะทํางานร่วมในแต่ละประเด็นพูดคุย
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ระดับแทรค 2 และแทรค 3 คือ ระดับกลางทีมีอิทธิพลทางความคิดต่ อคนในระดับบนและระดับฐาน เช่น กลุ่ม
ภาคประชาสังคม นักกิจกรรมทางสังคม ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ชุมชน นักธุรกิจ และสือมวลชน เป็ นต้น และระดับฐาน (แทรค 3)
คือ ประชาชนวงกว้างทีอยู่ในสังคมชุมชน ซึงกลไกทีเป็ นรูปธรรมทีอาจจะสร้างได้ คือ เวทีพูดคุยสาธารณะในประเด็นต่างๆ
คณะทํางานภาคประชาสังคมแต่ละประเด็น หรือเครือข่ายกลุ่มคนทํางานสันติภาพ เช่น กลุ่มผูห้ ญิงในชุมชนทีทํางานเชือม
กับแทรคหนึงและสามารถสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ เป็ นต้น
[สามารถอ่าน “เราจะทําให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?” ฉบับเต็มได้ที
https://peaceresourcecollaborative.org/deep-south/deepsouth-patani-peace-process/ppp]

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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