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หัวข้อ:
วิทยากร:
เวลา:
สถานที:

คุยถึงไหนแล้ว: สถานการณ์พูดคุย/เจรจาสันติภาพ/สันติสุขของ Party A และ Party B
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
29-30 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วง IPP ครังนี มีการเชิญผูแ้ ทนคณะพูดคุยฝ่ ายรัฐบาลและสือมวลชนทีมีโอกาสสัมภาษณ์โดยตรงกับผูแ้ ทนคณะ
พูดคุยฝ่ ายมาราปาตานี (Majlis Amanah Rakyat Patani – Mara Patani ซึงภายหลังได้ปรับชือเต็มเป็ น Majlis Syura
Patani) ที เป็ นองค์ ก รร่ ม ของขบวนการ 6 กลุ่ ม คื อ BRN (Barisan Revolusi Nasional), PULO (Patani United
Liberation Organization) 3 กลุ่ม, BIPP (Barisan Islam Pembebasan Patani), และ GMIP (Gerakan Mujahidin
Islam Patani) เพือมาให้ขอ้ มูลเกียวกับความคืบหน้าล่าสุดของกระบวนการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับมาราปาตานี
หลัง จากทีมีก ารนํา เสนอมุม มองจากวิท ยากรรับ เชิ ญ แล้ว ก็ เ ป็ น การจัด กระบวนการให้ผู เ้ ข้า ร่ ว มวง IPP ได้
แลกเปลียนแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางโดยใช้เครืองมือ “ประเมินสถานการณ์” ซึงได้ตงโจทย์
ั
ถามผู เ้ ข้าร่วมว่า
หลังจากทีได้ฟงั แล้ว “ท่านคิดว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพเดินหน้าไปได้มากน้อยเพียงใด?” วิธีประเมินสถานการณ์คือ
คณะผูจ้ ดั จะทําเส้นยาวไว้กลางห้องหนึงเส้น โดยสมมติให้บนเส้นมีคะแนนจาก 0 - 100 ซึงผูเ้ ข้าร่วมจะไปยืนตรงบริเวณ
คะแนนความคืบหน้าทีตนจะให้ หลังจากนันก็ให้อธิบายเหตุผลประกอบความเห็น
จากนัน อาจารย์นอร์เบิรต์ ได้สะท้อนมุมมองดังต่อไปนี
1. การพูดคุยสันติภาพเหมือนการตีตวรถไฟ
ั
เมือขบวนรถไฟออกจากชานชาลาไปแล้ว ก็ตอ้ งเดินหน้าไป ประเด็นคือ
จะเดินไปไหน? คนในขบวนรูไ้ หมว่าวิงไปไหน? ไปทางเดียวกันหรือไม่? ระหว่างทางจะเกิดอุบตั ิเหตุหรือไม่? ถ้าตก
รางก็ตอ้ งเริมต้นใหม่
2. ภาพแผนทีเส้นทางกระบวนการสันติภาพ (Peace Road Map) ได้ปรากฏชัด มากขึนจากทีก่อนหน้านีเป็ นเพียง
หลักการ เราจะค่อยๆได้เห็น แทรค 1, 1.5, 2, และ 3 ว่ามีใครบ้าง และเข้ามาเกียวข้องเชือมโยงกันอย่างไร ถ้าเรา
มองกระบวนการสันติภาพเป็ นสามระยะ
- ระยะทีหนึ ง: ค้นหาความเป็ นไปได้
- ระยะทีสอง: สร้างความไว้วางใจ
- ระยะทีสาม: เจรจาหาข้อตกลง
เราก็จะมีกรอบในการมองทีชัดเจนขึนว่า กระบวนการสันติภาพทีเรากําลังพิจารณาอยู่นนั กําลังอยู่ในระยะใด
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3. กระบวนการสันติภาพจะต้องมีกลไกโครงสร้างต่างๆทีจําเป็ นต่อการขับเคลือนให้กระบวนการเดินหน้าไปได้อย่าง
ต่อเนื อง ซึงกลไกดังกล่า วนี อาจจะเป็ นคณะเลขานุ การ (Secretariat) ของคณะพู ดคุย เจรจาทังสองฝ่ ายซึงจะ
รวมถึงของผูอ้ าํ นวยความาสะดวกในการพูดคุยด้วย หรือช่องทางพูดคุยหลังบ้าน (Back Channel) ทีใช้เป็ นพืนที
พูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการในเรืองทีติดขัดกันบนโต๊ะ เป็ นต้น

4. กระบวนการสันติภาพจําเป็ น ต้อ งมี ภาคประชาชนเข้า มามี ส่วนเกียวข้อง ภาคประชาชนในทีนีอาจจะหมายถึง
มวลชนของแต่ละฝ่ าย หรือประชาชนทัวไปทีไม่ได้สนับสนุ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงเป็ นพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมดังกล่าว
สามารถมีได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการสํารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ หรือการจัดเวที
สาธารณะในประเด็นต่างๆทีต้องการให้สองฝ่ ายเจรจากัน
เมือพูดถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนอย่างเป็ นรูปธรรม จะมีสองแนวทางใหญ่ๆคือ
(1) การขอผูม้ อี าํ นาจให้เข้าไปมีส่วนร่วม และ (2) การริเริมกําหนดออกแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ
ของภาคประชาสังคมเอง โดยไม่รอ้ งขอจากผูม้ ีอาํ นาจ [สังเกตจากวงกลมหลายวงในภาพประกอบด้านบนนันจะ
เป็ นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม]
ตัว อย่ า งจากกรณี ศึ กษาแอฟริ กาใต้ จะมีก ารตังคณะกรรมการสัน ติภาพระดับ ตํา บลหมู่ บา้ นในการ
รวบรวมเสียงของประชาชนเพือส่งเข้าไปในระดับภูมภิ าค ระดับชาติ และระดับโต๊ะเจรจา
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กรณี ของเมีย นมาร์ ภาคประชาสัง คมจัด เวทีสาธารณะเรื องสัน ติ ภ าพ มีก ารตังคณะทํา งานติด ตาม
กระบวนการสันติภาพ ทุกสองเดือนมีการติดตามผลมาคุยกัน นีคือการลงมือทําเองของภาคประชาสังคม อีกวิธี
หนึงคือการจัดสัมมนาถอดบทเรียนประสบการณ์จากพืนทีความขัดแย้งอืนๆ ซึงในประเทศไทยมีการทําอยู่จาํ นวน
มาก
อีกวิธีการหนึงทีทําได้คือการสร้างขบวนการเคลือนไหวทางสังคมในการผลักดันประเด็นทีอยากเห็นโดย
ไม่ใช้ความรุนแรง ซึงภาคประชาสังคมอาจจะร่ วมมือกับนักวิชาการสนับสนุ นข้อมูลความรูใ้ ห้ก บั โต๊ะพูดคุยใน
ประเด็นต่างๆ เพือหาทางออกทีทุกฝ่ ายยอมรับได้ว่านีคือสิงทีประชาชนอยากจะเห็น หรือการมีกลุ่มล็อบบี ทังกลุ่ม
ผูห้ ญิง กลุ่มเยาวชน ว่าเราอยากเห็นอะไร มีขอ้ เสนออะไร นีคือแนวทางทีกลุ่มย่อยสามารถทําได้
คู่เจรจาทังสองฝ่ ายบนโต๊ะจะต้องคิดด้วยว่า จะเปิ ดพืนทีให้ภาคประชาสังคมได้มสี ่วนร่วมตัดสินใจด้วย
หรือไม่ จะมีกระบวนการหรือ กลไกใดในการรับฟัง เสียงประชาชนหรือ ไม่ หรือจะมีแค่ สองฝ่ ายเท่ านันในการ
ตัดสินใจเรืองสําคัญๆ
สําหรับกลุ่มผูห้ ญิงสร้างสันติภาพ จากบทเรียนทัวโลก หากเครือข่ายผูห้ ญิงหรือขบวนการผูห้ ญิงได้เข้าไป
มีส่วนร่วมไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึง กระบวนการนันมักจะเกิดความสําเร็จ ส่วนใหญ่เป็ นในละตินอเมริกา แต่
ต้องให้คู่ขดั แย้งทีอยู่บนโตีะเจรจาชวนก่อน คนทีทํางานสันติภาพ ต้องเกาะติด ฉลาด เข้มแข็ง ไปป้ วนเปี ยนให้คน
ทีเราจะล็อบบีเห็นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มผูห้ ญิงยิงสามารถทําให้คนต่างศาสนิกมาอยู่ร่วมกันได้ ยิงทําให้คนเห็นว่า
ความต่างไม่ได้เป็ นปัญหา นันคือยุทธศาสตร์สาํ คัญ จํานวนก็สาํ คัญ ถ้าผูห้ ญิงสักร้อยคน ห้าร้อยคน ปรากฏตัวใน
ทีเดียวกัน Mass Action ลักษณะนีจะเป็ นตัวแปรสําคัญได้

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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