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เมือขบวนการต่อสูเ้ ข้าสูแ่ นวทางทางการเมือง (Politicization): บทเรียนและความท้าทาย
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ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การเกิดกระบวนการพูดคุยเจรจาสันติภาพถือเป็ นสัญญาณหนึงของการเปลียนผ่านสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรง
ไปสู่การทําให้เป็ นการเมืองมากขึน (Transformation for Politicization) ซึงเป็ นการเปิ ดพืนทีสําหรับการคิดหาทางออก
จากความขัดแย้งด้วยวิถีทางทางการเมืองมากขึน ซึงการเปลียนผ่านมาใช้การต่อสูด้ ว้ ยการเมืองลักษณะนีนันถือเป็ นความ
จําเป็ นต่อการสร้างสันติภาพ แต่การขยับเข้าสู่แนวทางทางการเมืองก็ไม่ใช่เรืองง่าย จึงต้องมีการศึกษาประสบการณ์จากพืนที
อืนๆเพือนํามาเป็ นบทเรียน
หาจุดตัดของการต่อสูด้ ว้ ยการเมืองและกําลังอาวุธ: ประเมินปัจจัยทีส่งผลต่อการต่อสูเ้ คลือนไหว
วิธีหนึงทีจะทําให้เห็นภาพของพัฒนาการการต่ อสู ท้ ีชัดเจนขึน คือ การเปรียบเทียบนําหนักการต่อสูท้ างการเมือง
แบบไม่ใช้ความรุ นแรงและการต่ อ สู ด้ ว้ ยกําลังอาวุ ธ (Comparing the weight of non-violent political and armed
struggle) เพือทําให้เห็นเส้นทางความเข้มข้นของการต่อสูแ้ ต่ละแบบ โดยเส้นสีแดงในแผนภาพจะหมายถึง การต่อสูด้ ว้ ย
กําลังอาวุธ ส่วนเส้นสีนาเงิ
ํ นจะหมายถึงการต่อสูด้ ว้ ยแนวทางทางการเมือง

2

IPP 18

กรณี ศึกษาระหว่างพม่ากับรัฐคะฉิ น
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างพม่ากับชนกลุ่มน้อยคะฉินทีอยู่ทางตอนเหนือสุดของพม่านัน เกิดขึนหลังจากนาย
นายพลเนวิน ยึดอํานาจปกครองชนกลุ่มน้อยเมือปี 1962 โดยใช้กาํ ลังอาวุธ ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชนกลุ่มน้อย
คะฉินและกองกําลังทหารพม่าเรือยมา
ในช่วงก่อนหน้านัน รัฐคะฉินอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ช่วงล่าอาณานิคม อังกฤษจะให้
ความสําคัญกับชนกลุ่มน้อยอันเป็ นรู ปแบบการปกครองคนภายใต้อาณานิคมของอัง กฤษ แต่ เมือคะฉิ นอยู่ภายใต้ก าร
ปกครองของพม่ากลับถูกทําให้ดอ้ ยค่ าลงไป ขณะนัน คนคริสต์ในรัฐคะฉินวิตกกังวลว่าภาษาของตนจะถูกกลืนหายไป และ
การเข้ามาครอบงําของคณะรัฐประหารพม่าทําให้เกิดกลุ่มต่อต้านขึนมา 2 กลุม่ คือ องค์กรเพือการปลดปล่อยคะฉิน (KIO Kachin Independence Organization) และกองทัพเพือการปลดปล่อยคะฉิน (KIA - Kachin Independence Army)
ซึงดูเหมือนเป็ นหนึงเดียวกันแต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็ นเอกภาพหรือมีแนวทางเดียวกัน
ช่วงต้นทศวรรษ 1960 KIO ได้เกิดขึนมาเป็ นปี กการเมือง (เส้นสีนาเงิ
ํ น) ส่วน KIA เป็ นปี กการทหาร (เส้นสีแดง)
สององค์กรนีเคลือนไหวต่อสูไ้ ปด้วยกัน สถานการณ์พม่าไม่ได้ดขี นจนกระทั
ึ
งสินสุดทศวรรษ 1960
ต่อมาช่วงปี 1970 ปี กการทหารขึนไปมีอาํ นาจมากกว่าปี กการเมือง (ดูจากเส้นทีตัดกัน) และแม้ว่าปี กการทหารจะมี
อํา นาจเหนื อ ในช่ ว งนี แต่ ก็ ได้ร บั การสนับ สนุ น โดยปี ก การเมืองหนุ น มาโดยตลอดหลายสิบ ปี เส้นทีเห็ นขึนลงนันเป็ น
ประวัตศิ าสตร์การต่อสูข้ องกลุม่ เขาด้วย บางครังก็ชนะบางครังก็แพ้ต่อรัฐบาลพม่า
เหตุผลสําคัญประการหนึงทีเส้นทางการต่อสูเ้ ป็ นเช่นนี เพราะรัฐคะฉินเองได้รบั การสนับสนุนจากประเทศภายนอก
และมีความเชือมโยงกับองค์กรชนกลุ่มน้อยอืนๆในพม่าด้วย กองกําลังคะฉินมีกาํ ลังพลประมาณ 8,000 - 20,000 คนก็จริง
แต่ในช่วงกลางทศวรรษที 1990 ก็ตระหนักว่าไม่สามารถสูช้ นะกองทัพพม่าได้เด็ดขาด จึงทําข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่า
ช่วงปี 1994-2011 นีเองทีกองกําลังคะฉินค่อยๆ ลดอํานาจตนเองลง (สังเกตว่าเส้นสีแดงลดมาอยู่ใต้เส้นสีนาเงิ
ํ น
อีกครัง) ช่วงการหยุดยิง ปี กการเมืองของคะฉิ นก็เข้มแข็งและมีบทบาทมากขึน อํานาจไปอยู่ทปีี กการเมือง แต่การลดน้อย
ถอยลงของปี กการทหารไม่ได้แปลว่าเป็ นจุดจบ แต่เหมือนเป็ นช่วงหยุดพักไปปรับปรุงกองกําลังให้เข้มแข็งมากขึน เพราะมี
การจัดตังโรงเรียนฝึ กกองกําลัง มีการส่งคนไปฝึ กนอกประเทศ ทําให้กองทัพคะฉินเข้มแข็งมากขึนเพียงแต่ไม่แสดงบทบาท
เท่าหรือขึนมาอยู่เหนือปี กการเมืองเท่านันเอง
ปี 2011 มีการเปลียนแปลงโฉมหน้าทางการเมืองในพม่า รัฐบาลเริมมีการทําข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยทัว
ประเทศ ในช่วงเวลานี ดูราวกับว่าสถานการณ์ทางการเมืองมีการหยุดยิงมากขึน แต่สาํ หรับรัฐคะฉินกลับเป็ นไปในทางตรง
ข้าม ปัจจัยทีทําให้กองทัพเพือการปลดปล่อยคะฉิน (KIA) ต้องกลับมาเข้มแข็ง เพราะว่ารัฐบาลทหารพม่าไปตีคะฉิน ด้วย
อยากจะแก้แค้นเอาคืนและลดทอนกองกําลังคะฉิ นทีพัฒนาขึนมาในช่วงนี ทําให้ KIA ต้องกลับมามีบทบาทมากขึน แม้ว่า
บรรยากาศในพืนทีอืนๆจะเป็ นไปในทางตรงข้าม
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หลังปี 2011 มีการเริมต้นลงนามในสัญญาหยุดยิงทัวประเทศพม่ารวมทังในรัฐคะฉิ นด้วย ภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมว่า
จะใช้วถิ ที างทางการเมืองมากขึน ขบวนการของรัฐคะฉินเองก็พยายามลดบทบาททางการทหารลง (เส้นสีแดงจึงตกไปอยู่ใต้
เส้นสีนาเงิ
ํ นเป็ นครังทีสอง) ทังนี การลดบทบาทปี กการทหารลงไม่ได้แปลว่าจะไม่มกี ารสะสมอาวุธ หรือไม่มกี ารเคลือนไหว
ใด เพียงแต่กองกําลังทหารกลับเข้าไปอยู่ในฐานทีมันของตนเท่านัน เพือรอดู บรรยากาศการเปลียนผ่านเป็ นสหพันธรัฐว่าจะ
เป็ นได้จริงเพียงใด และเฝ้ าดู ว่าในอนาคตกองกําลังของตนเองจะไปอยู่ในกองกําลังของพม่าได้หรือไม่ สัญญาจะเป็ นจริง
หรือไม่
ทังหมดนีต้องดูผลการเลือกตังในเดือนพฤศจิกายน 2015 ว่าจะส่งสัญญาณอนาคตของพม่าอย่างไร จึงไม่แน่ใจว่า
‘จุดตัด’ ในวันข้างหน้า ปี กการเมืองหรือปี กการทหารจะขึนมามีบทบาทนําหรือเปลียนผ่านไปสู่แนวทางทางการเมืองมากขึน
อย่างไรเช่นกันด้วย

“จุดตัด” การเมือง-การทหาร: การแสวงหาเส้นทางสันติภาพในอนาคต
จากกรณีความขัดแย้งทัวโลก กลุ่มขบวนการติดอาวุธมีพลังในการใช้ความรุนแรงเป็ นเครืองต่อรอง
‘จุดตัด’ ทีกลุ่มติดอาวุธจะค้นหาหนทางทางการเมืองและลดบทบาททางการทหารลง มักจะเป็ นช่วงทีมีการเจรจา
สันติภาพเป็ นทางเลือก ท้ายทีสุดแล้วจะมาถึงจุดนีด้วยกันทังนัน คําถามสําคัญต่อคนทํางานสันติภาพคือ ในสถานการณ์
ความขัดแย้งทีเราทํางานกันอยู่นนั ได้เดินทางมาถึง ‘จุดตัด’ นันแล้วหรือยัง หรือเป็ นเพียงความคิดของใครบางคนทีถึงแล้ว
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ปัจจัยสําคัญประการหนึงทีอาจจะทําให้เกิด “การทําให้มคี วามเป็ นการเมือง” (politicization) ได้ คือ การเปิ ดพืนที
ให้มกี ารพูดถึงประวัตศิ าสตร์ เมือใดทีผูค้ นสามารถพูดถึงเรืองประวัตศิ าสตร์ได้ ก็จะทําให้มโี อกาสพูดถึงอนาคตได้มากยิงขึน
ในความขัดแย้งหนึงๆ อดีตทีเจ็บปวดและความทรงจําบาดแผลเป็ นเรืองสําคัญ จะทําอย่างไรให้เกิดบทเรียนทีจะไม่นาํ พา
สังคมให้กลับไปสู่ความทรงจําแบบเดิม
ทังนี ไม่ว่าคู่ขดั แย้งจะสัมพันธ์กนั อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของความขัดแย้งจะมีอยู่ 4 ผลลัพธ์เท่านัน คือ
ผลลลัพธ์ที 1

ฝ่ ายหนึ งชนะ:
ไม่ว่าในความขัดแย้งใดๆ คู่ขดั แย้งแต่ละฝ่ ายต่างก็คิดว่าตนเองจะเป็ นฝ่ ายชนะทังสิน แต่อนั ทีจริงแล้ว
มีเพียง 5-10% ของความขัดแย้งทังหมดทัวโลกเท่านันทีจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง อาจจะ
มีกรณีเช่น ซูดานใต้ ซึงมีกองกําลังทีเข้มแข็งและได้รบั การสนับสนุนจากอเมริกา เมือทําประชามติ
สําเร็จก็บอกว่าตนเองชนะในความขัดแย้งนีแล้ว แม้ผลจะออกมาชนะก็จริง แต่ผูค้ นในซูดานใต้ขณะนี
ก็ได้รบั ผลกระทบมากมายหลายด้าน มีชนะในสงครามแต่ราคาทีต้องจ่ายนันสูงมาก

ผลลัพธ์ที 2

ขบวนการเคลือนไหวพ่ายแพ้:
เช่น ขบวนการปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam) ใน
ศรีลงั กา ความผิดพลาดใหญ่หลวงของ LTTE คือ ไม่ยอมใช้โอกาสทีมีในการผนึกกําลังทางการเมือง
สร้างความเข้มแข็งทางการเมือง เพราะคิดว่าตนเองจะชนะได้ดว้ ยการทหาร ไม่ได้คิดถึงเรืองจุดตัด ทํา
ให้รฐั บาลศรีลงั กาโดยการสนับสนุนจากอเมริกาและอินเดียปราบ LTTE ได้ในภายหลัง

ผลลัพธ์ที 3

ความขัดแย้งถูกแช่แข็ง มีความรุนแรงระดับตํา:
เช่น ไซปรัสทางเหนือและใต้ทีแบ่งแยกจากกันชัดเจนแต่ไม่รูจ้ ะหาทางออกกันได้แบบไหน และ
กรณีแคชเมียร์ ทีมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยมานานเป็ นสิบปี แต่ไม่มที างออก ยังต้องอยู่ในวังวงของ
ความขัดแย้ง

ผลลัพธ์ที 4

ความขัดแย้งยุติลงด้วยการเจรจา:
เป็ นทางเลือกทียาก เพราะต้องแสวงหาหนทางทีจะทําอย่างไรให้ความขัดแย้งยุติลงได้โดยให้ทงสอง
ั
ฝ่ ายพอใจมากทีสุด ซึงต้องอาศัยการเรียนรูร้ ่วมกันเป็ นอย่างมากของทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
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การตอบสนองต่อความขัดแย้ง (Responses to conflict)
ขบวนการต่อสู ด้ ว้ ยกําลังอาวุธมักเริมต้นต่อสูด้ ว้ ยแนวทางทางการเมืองทังสิน โดยอาจจะเป็ นการตังพรรคการเมือง
การผลักดันทางนโยบาย การรณรงค์ การเจรจาทางการทูต รวมถึงการพยายามพูดคุยการเจรจา
แต่ถา้ ขบวนการฯเห็นว่าการใช้แนวทางทางการเมือง (Political Action) นันไปไม่ได้ ขบวนการฯจะขยับไปสู่การ
ต่อต้านโดยไม่ใช้อาวุธ (Unarmed Resistance) โดยวิธีการประท้วง หรือใช้วธิ ีทเรีี ยกว่าอารยะขัดขืน เช่น การไม่จ่ายภาษี
ให้ ดังกรณีประเทศอิตาลี หรืออาจใช้วธิ ีการก่อกวน สร้างภาวะยุ่งเหยิง หยุดการคมนาคม ไม่ให้คนไปทํางานเพือสร้างแรง
กดดันต่อรัฐบาล และการติดแบนเนอร์ในทีต่างๆว่าต้องการอะไร เหล่านีเป็ นการเคลือนไหวทางการเมืองอีกรูปแบบหนึง
และเมือรูส้ ึกว่าการต่อต้านโดยไม่ใช้อาวุธไม่ได้ผล ขบวนการฯจะขยับไปสู่การต่อต้านด้วยกําลังอาวุธ (Armed
Resistance) ซึงอาจจะรวมถึง การยกระดับปฏิบตั ิการตามลําดับขัน เช่น ระหว่างการประท้ว งอยู่ ได้เกิ ดการปะทะกับ
เจ้าหน้าที หรือมีการขว้างสิงของ ก็อาจจะพัฒนาไปสู่การใช้อาวุธได้ ทังนี การต่ อต้านด้วยกําลังอาวุธอาจเริมจากการก่ อ
วินาศกรรมโดยไม่ได้หวังผลทีชีวติ คน เช่น ตัดกระแสไฟในเมือง หรือขยับไปมากกว่านันเป็ นสงครามกองโจร เป็ นต้น (ดู
รายละเอียดดังตารางประกอบ)

ลองจินตนาการว่าถ้าคู่ขดั แย้งฝ่ ายหนึงยืนข้อเสนอว่าให้มาเจรจากัน จะเกิดอะไรขึน?
ผูเ้ กียวข้องจะช่วยกันประคับประคองสถานการณ์การไม่ใช้ความรุนแรง หรือพยายามให้เกิดการเปลียนผ่านจาก
ปฏิบตั กิ ารความรุนแรงด้วยอาวุธ (ตารางด้านขวา) มาสู่แนวทางทางการเมือง (ตารางด้านซ้าย) ได้อย่างไร?
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เพราะหากขบวนการฯ ไม่ได้รบั การสนองตอบทางการเมืองใดๆเลย ขบวนการฯก็มกั จะคงการใช้อาวุธต่อไป โดย
ปกติฝ่ายรัฐจะเป็ นฝ่ า ยยืนข้อเสนอให้ลดความรุนแรงก่ อ น แต่จ ะไม่ได้กล่าวถึง การเปิ ดพืนทีให้มาต่อสู ด้ ว้ ยวิถีทางทาง
การเมืองมากนัก ดังนัน ความท้าทายของขบวนการต่อสู ้ คือการสร้างพืนทีให้ตนเองมีพลังการต่อรอง
ปัจจัยหรือกลไกทีจะทําให้ขบวนการฯหันมาพิจารณาใช้แนวทางต่ อสูท้ างการเมือง (Politicization) มากขึนนัน มี
อยู่ 4 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยภายในกลุ่ม

• มีการเปลียนผูน้ าํ ภายในกลุ่ม (Leadership Change): ในปี 1974 ยัสเซอร์ อาราฟัต
ผูน้ าํ องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ เปลียนการต่อสูด้ ว้ ยการลดการใช้อาวุธและเข้าสู่
กระบวนการทางการเมืองมากขึน สิงทีน่าสนใจคือ อะไรอยู่เบืองหลังการปรับเปลียน
ความคิดของผูน้ าํ กลุ่ม
• มีการสลับอํานาจระหว่างผูน้ าํ การเมือง/การทหาร (Powershift Political/Military
leaders): ในการนําของกลุ่ม อาจจะไม่ได้มกี ารนําเดียว อาจจะมีการสลับสับเปลียน
อํานาจการนําระหว่างการเมืองกับการทหาร ขึนอยู่กบั แต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ที
เกิดขึน เช่น กรณีของฟาค (FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia หรือ Revolutionary Armed Forces of Colombia) ในโคลอมเบีย
• เกิดความอ่อนล้าจากการต่อสูด้ ว้ ยความรุนแรง (Violence - fatigue): ความอ่อนล้านี
ทําให้ตอ้ งเปลียนการต่อสูจ้ ากการใช้กาํ ลังอาวุธไปสู่การต่อสูท้ เป็
ี นการเมืองมากขึน บางที
คนทีเป็ นแกนนําการต่อสูอ้ าจจะคิดวิเคราะห์แล้วว่า คู่ต่อสูข้ องตนมีความแข็งแกร่งจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น มีประเทศมหาอํานาจให้การสนับสนุนอยู่ เป็ นต้น

2. ปัจจัยจากสังคม

• มีแรงกดดันจากมวลชน พลเรือนในพืนที (Pressure from civilian constituency):
หากมวลชนหรือประชาชนในพืนทีเรียกร้องให้ลดการใช้ความรุนแรง ก็จะสร้างแรงกดดัน
ให้กบั ระดับนําเริมคิดทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเอง เช่น ไอร์แลนด์เหนือ กลุ่มผูห้ ญิงได้
เรียกร้องขบวนการต่อสู ้ เคลือนไหวทางการเมืองโดยไม่ใช้อาวุธ ซึงขบวนการก็
จําเป็ นต้องฟังเสียงของประชาชน เพือไม่ให้เสียมวลชนไป
• มีความเป็ นไปได้ว่าแนวทางต่อสู ท้ างการเมืองจะสามารถเป็ นทางเลือกทีมีอนาคตได้
(Promising political alternative strategies) เมือเทียบกับการใช้อาวุธต่อสู ้ เราจะ
เห็นได้ชดั กรณีพม่า ชนกลุม่ น้อยทีมีกองกําลังติดอาวุธหลายกลุ่มเริมตัดสินใจลงนามใน
ข้อตกลงหยุดยิงทีจะเปลียนผ่านไปสู่อาํ นาจทางการเมือง ทําให้อาํ นาจการนําได้ยา้ ยไปสู่
การตัดสินใจของพรรคการเมือง และอํานาจของพรรคการเมืองขณะนีได้สูงกว่าอํานาจ
ของกองกําลังติดอาวุธแล้ว
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3. ปัจจัยจากรัฐ

• รัฐเสนอกระบวนการสันติภาพทีเป็ นไปได้และตังใจจริงใจ (State offer
genuine/promising peace process): ตัวอย่างเช่น มินดาเนา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และเนปาล ซึงรัฐเสนอกระบวนการสันติภาพให้มกี ารเจรจา
อย่างจริงจัง ทําให้ระดับนําของขบวนการต้องคิดเปลียนยุทธศาสตร์
• รัฐปราบปรามกลุ่มติดอาวุธอย่างเข้มข้น (State’s counter-insurgency becomes
very strong): เมือมีการปราบปรามจากรัฐทีเข้มแข็ง ขบวนการอาจต้องเปลียน
ยุทธศาสตร์เพราะหากสูต้ ่อไปก็มโี อกาสพ่ายแพ้สูง และอาจกลายเป็ นการทําลายอํานาจ
ของตนเองในอนาคต

4. ปัจจัยจากชุมชนระหว่าง
ประเทศ

• มีแรงสนับสนุนหรือแรงกดดันจากนานาชาติ (International support or pressure):
ระดับนําต้องคิดทบทวนการต่อสู ้ จากการติดอาวุธไปสู่การไม่ติดอาวุธ และไปสู่แนวทาง
ทางการเมืองมากขึน เช่น กรณีแอฟริกาใต้ ANC (African National Congress) ที
ปรับการต่อสูแ้ บบก่อการร้ายไปสู่การต่อสูท้ างการเมือง ซึงได้รบั การแนะนําจากเวียดกงว่า
ต้องใช้แบบผสมจึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึน และยังได้รบั การสนับสนุนจาก
ต่างประเทศอีกด้วย ทําให้ ANC เปลียนยุทธศาสตร์

โดยสรุปแล้ว หากมองจากประสบการณ์การต่ อสูท้ วโลก
ั
ถ้าฝ่ ายขบวนการต่ อสู ไ้ ม่ตอ้ งการแพ้หรือถูกแช่แข็ง ใน
ความขัดแย้ง ก็จาํ เป็ นทีจะต้องคิดถึงการยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจา เปลียนการต่ อสู ด้ ว้ ยอาวุธไปสู่กระบวนการต่ อสู ้
ทางการเมือง

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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