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 การเกิดกระบวนการพูดคุยเจรจาสนัตภิาพถอืเป็นสญัญาณหนึงของการเปลยีนผ่านสถานการณ์ความขดัแยง้รุนแรง

ไปสู่การทําใหเ้ป็นการเมืองมากขึน (Transformation for Politicization) ซงึเป็นการเปิดพนืทีสาํหรบัการคิดหาทางออก

จากความขดัแยง้ดว้ยวิถีทางทางการเมืองมากขึน ซงึการเปลยีนผ่านมาใชก้ารต่อสูด้ว้ยการเมอืงลกัษณะนีนนัถือเป็นความ

จาํเป็นต่อการสรา้งสนัติภาพ แต่การขยบัเขา้สู่แนวทางทางการเมอืงก็ไม่ใช่เรืองงา่ย จงึตอ้งมกีารศึกษาประสบการณ์จากพนืที

อนืๆเพอืนาํมาเป็นบทเรียน 

 

หาจุดตดัของการต่อสูด้ว้ยการเมืองและกาํลงัอาวธุ: ประเมินปจัจยัทีสง่ผลต่อการต่อสูเ้คลอืนไหว 

 วธิีหนึงทีจะทาํใหเ้ห็นภาพของพฒันาการการต่อสูท้ีชดัเจนขนึ คือ การเปรียบเทียบนาํหนกัการต่อสูท้างการเมอืง

แบบไม่ใชค้วามรุนแรงและการต่อสูด้ว้ยกําลงัอาวุธ (Comparing the weight of non-violent political and armed 

struggle) เพอืทําใหเ้ห็นเสน้ทางความเขม้ขน้ของการต่อสูแ้ต่ละแบบ โดยเสน้สแีดงในแผนภาพจะหมายถึง การต่อสูด้ว้ย

กาํลงัอาวุธ สว่นเสน้สนีาํเงนิจะหมายถงึการต่อสูด้ว้ยแนวทางทางการเมอืง   

หวัขอ้:  เมอืขบวนการต่อสูเ้ขา้สูแ่นวทางทางการเมือง (Politicization): บทเรียนและความทา้ทาย 

วิทยากร:           Dr.Norbert Ropers 

                    ทีปรึกษาอาวโุส สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

เวลา:  3-4 ตลุาคม 2558 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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 กรณีศึกษาระหวา่งพม่ากบัรฐัคะฉิน 

 สถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างพม่ากบัชนกลุ่มนอ้ยคะฉินทอียู่ทางตอนเหนือสุดของพม่านนั เกิดขนึหลงัจากนาย

นายพลเนวนิ ยึดอาํนาจปกครองชนกลุ่มนอ้ยเมอืปี 1962 โดยใชก้าํลงัอาวุธ ก่อใหเ้กิดความตึงเครียดระหว่างชนกลุ่มนอ้ย

คะฉินและกองกาํลงัทหารพม่าเรือยมา  

 ในช่วงก่อนหนา้นนั รฐัคะฉินอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) ช่วงลา่อาณานิคม องักฤษจะให ้

ความสาํคญักบัชนกลุ่มนอ้ยอนัเป็นรูปแบบการปกครองคนภายใตอ้าณานิคมขององักฤษ แต่เมอืคะฉินอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของพม่ากลบัถูกทาํใหด้อ้ยค่าลงไป ขณะนนั คนคริสตใ์นรฐัคะฉินวติกกงัวลว่าภาษาของตนจะถกูกลนืหายไป และ

การเขา้มาครอบงาํของคณะรฐัประหารพม่าทาํใหเ้กิดกลุ่มต่อตา้นขนึมา 2 กลุม่ คือ องคก์รเพอืการปลดปลอ่ยคะฉิน (KIO - 

Kachin Independence Organization) และกองทพัเพอืการปลดปล่อยคะฉิน (KIA - Kachin Independence Army) 

ซงึดูเหมอืนเป็นหนงึเดียวกนัแต่แทจ้ริงแลว้ไม่ไดเ้ป็นเอกภาพหรือมแีนวทางเดยีวกนั  

 ช่วงตน้ทศวรรษ 1960  KIO ไดเ้กิดขนึมาเป็นปีกการเมอืง (เสน้สนีาํเงนิ) ส่วน KIA เป็นปีกการทหาร (เสน้สีแดง) 

สององคก์รนเีคลอืนไหวต่อสูไ้ปดว้ยกนั สถานการณ์พม่าไม่ไดด้ขีนึจนกระทงัสนิสุดทศวรรษ 1960  

 ต่อมาช่วงปี 1970 ปีกการทหารขนึไปมอีาํนาจมากกว่าปีกการเมอืง (ดูจากเสน้ทตีดักนั) และแมว้่าปีกการทหารจะมี

อาํนาจเหนือในช่วงนีแต่ก็ไดร้บัการสนับสนุนโดยปีกการเมืองหนุนมาโดยตลอดหลายสิบปี เสน้ทีเห็นขึนลงนนัเป็น

ประวตัศิาสตรก์ารต่อสูข้องกลุม่เขาดว้ย บางครงัก็ชนะบางครงัก็แพต่้อรฐับาลพม่า 

 เหตุผลสาํคญัประการหนึงทเีสน้ทางการต่อสูเ้ป็นเช่นนี เพราะรฐัคะฉินเองไดร้บัการสนบัสนุนจากประเทศภายนอก

และมคีวามเชอืมโยงกบัองคก์รชนกลุ่มนอ้ยอนืๆในพม่าดว้ย กองกาํลงัคะฉินมกีาํลงัพลประมาณ 8,000 - 20,000 คนก็จริง 

แต่ในช่วงกลางทศวรรษท ี1990 ก็ตระหนกัว่าไม่สามารถสูช้นะกองทพัพม่าไดเ้ดด็ขาด จงึทาํขอ้ตกลงหยุดยงิกบัรฐับาลพม่า  

 ช่วงปี 1994-2011 นีเองทกีองกาํลงัคะฉินค่อยๆ ลดอาํนาจตนเองลง (สงัเกตว่าเสน้สีแดงลดมาอยู่ใตเ้สน้สนีาํเงนิ

อีกครงั) ช่วงการหยุดยงิ ปีกการเมอืงของคะฉินก็เขม้แขง็และมีบทบาทมากขนึ อาํนาจไปอยู่ทปีีกการเมอืง แต่การลดนอ้ย

ถอยลงของปีกการทหารไม่ไดแ้ปลว่าเป็นจุดจบ แต่เหมอืนเป็นช่วงหยุดพกัไปปรบัปรุงกองกาํลงัใหเ้ขม้แขง็มากขนึ เพราะมี

การจดัตงัโรงเรียนฝึกกองกาํลงั มกีารส่งคนไปฝึกนอกประเทศ ทาํใหก้องทพัคะฉินเขม้แขง็มากขนึเพยีงแต่ไม่แสดงบทบาท

เท่าหรือขนึมาอยู่เหนือปีกการเมอืงเท่านนัเอง 

 ปี 2011 มีการเปลยีนแปลงโฉมหนา้ทางการเมอืงในพม่า รฐับาลเริมมกีารทาํขอ้ตกลงหยุดยิงกบัชนกลุ่มนอ้ยทวั

ประเทศ ในช่วงเวลานี ดูราวกบัว่าสถานการณ์ทางการเมอืงมีการหยุดยงิมากขนึ แต่สาํหรบัรฐัคะฉินกลบัเป็นไปในทางตรง

ขา้ม ปจัจยัททีาํใหก้องทพัเพอืการปลดปล่อยคะฉิน (KIA) ตอ้งกลบัมาเขม้แข็ง  เพราะว่ารฐับาลทหารพม่าไปตีคะฉิน ดว้ย

อยากจะแกแ้คน้เอาคืนและลดทอนกองกาํลงัคะฉินทพีฒันาขนึมาในช่วงนี ทาํให ้KIA ตอ้งกลบัมามบีทบาทมากขนึ แมว้่า

บรรยากาศในพนืทอีนืๆจะเป็นไปในทางตรงขา้ม 
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 หลงัปี 2011 มกีารเริมตน้ลงนามในสญัญาหยุดยงิทวัประเทศพม่ารวมทงัในรฐัคะฉินดว้ย ภายใตข้อ้ตกลงร่วมว่า

จะใชว้ถิทีางทางการเมอืงมากขนึ ขบวนการของรฐัคะฉินเองก็พยายามลดบทบาททางการทหารลง (เสน้สแีดงจึงตกไปอยู่ใต ้

เสน้สนีาํเงนิเป็นครงัทสีอง) ทงันี การลดบทบาทปีกการทหารลงไม่ไดแ้ปลว่าจะไม่มกีารสะสมอาวุธ หรือไม่มกีารเคลอืนไหว

ใด เพยีงแต่กองกาํลงัทหารกลบัเขา้ไปอยู่ในฐานทมีนัของตนเท่านนั เพอืรอดูบรรยากาศการเปลยีนผ่านเป็นสหพนัธรฐัว่าจะ

เป็นไดจ้ริงเพียงใด และเฝ้าดูว่าในอนาคตกองกาํลงัของตนเองจะไปอยู่ในกองกาํลงัของพม่าไดห้รือไม่ สญัญาจะเป็นจริง

หรือไม ่ 

 ทงัหมดนีตอ้งดูผลการเลอืกตงัในเดอืนพฤศจิกายน 2015 ว่าจะส่งสญัญาณอนาคตของพม่าอย่างไร  จงึไม่แน่ใจว่า 

‘จุดตดั’ ในวนัขา้งหนา้ ปีกการเมอืงหรือปีกการทหารจะขนึมามบีทบาทนาํหรือเปลยีนผ่านไปสู่แนวทางทางการเมอืงมากขนึ

อย่างไรเช่นกนัดว้ย 

“จุดตดั” การเมือง-การทหาร: การแสวงหาเสน้ทางสนัติภาพในอนาคต 

 จากกรณีความขดัแยง้ทวัโลก กลุ่มขบวนการติดอาวุธมพีลงัในการใชค้วามรุนแรงเป็นเครืองต่อรอง  

 ‘จุดตดั’ ทกีลุ่มติดอาวุธจะคน้หาหนทางทางการเมอืงและลดบทบาททางการทหารลง มกัจะเป็นช่วงทีมกีารเจรจา

สนัติภาพเป็นทางเลอืก ทา้ยทีสุดแลว้จะมาถึงจุดนีดว้ยกนัทงันนั คาํถามสาํคญัต่อคนทาํงานสนัติภาพคือ ในสถานการณ์

ความขดัแยง้ทเีราทาํงานกนัอยู่นนั ไดเ้ดนิทางมาถงึ ‘จดุตดั’ นนัแลว้หรือยงั หรือเป็นเพยีงความคิดของใครบางคนทถีงึแลว้  
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 ปจัจยัสาํคญัประการหนงึทอีาจจะทาํใหเ้กิด “การทาํใหม้คีวามเป็นการเมอืง” (politicization) ได ้คือ การเปิดพนืที

ใหม้กีารพูดถงึประวตัศิาสตร ์เมอืใดทผูีค้นสามารถพูดถงึเรืองประวตัศิาสตรไ์ด ้ก็จะทาํใหม้โีอกาสพูดถงึอนาคตไดม้ากยงิขนึ 

ในความขดัแยง้หนึงๆ อดีตทีเจ็บปวดและความทรงจาํบาดแผลเป็นเรืองสาํคญั จะทาํอย่างไรใหเ้กิดบทเรียนทีจะไม่นาํพา

สงัคมใหก้ลบัไปสู่ความทรงจาํแบบเดิม  

 ทงันี ไมว่่าคู่ขดัแยง้จะสมัพนัธก์นัอยา่งไรก็ตาม ผลลพัธข์องความขดัแยง้จะมอียู่ 4 ผลลพัธเ์ท่านนั คือ 

 

ผลลลพัธที์ 1 ฝ่ายหนึงชนะ:  

ไม่ว่าในความขดัแยง้ใดๆ คู่ขดัแยง้แต่ละฝ่ายต่างก็คิดว่าตนเองจะเป็นฝ่ายชนะทงัสนิ แต่อนัทจีริงแลว้ 

มเีพยีง 5-10% ของความขดัแยง้ทงัหมดทวัโลกเท่านนัทจีบลงดว้ยชยัชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึง อาจจะ

มกีรณีเช่น ซูดานใต ้ซงึมกีองกาํลงัทเีขม้แขง็และไดร้บัการสนบัสนุนจากอเมริกา เมอืทาํประชามติ

สาํเร็จก็บอกว่าตนเองชนะในความขดัแยง้นีแลว้ แมผ้ลจะออกมาชนะก็จริง แต่ผูค้นในซูดานใตข้ณะนี

ก็ไดร้บัผลกระทบมากมายหลายดา้น มชีนะในสงครามแต่ราคาทตีอ้งจ่ายนนัสูงมาก   

ผลลพัธที์ 2 ขบวนการเคลอืนไหวพ่ายแพ:้ 

เช่น ขบวนการปลดปลอ่ยพยคัฆท์มฬิอแีลม (LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam) ใน  

ศรีลงักา ความผดิพลาดใหญ่หลวงของ LTTE คือ ไมย่อมใชโ้อกาสทมีใีนการผนึกกาํลงัทางการเมอืง 

สรา้งความเขม้แขง็ทางการเมอืง เพราะคิดว่าตนเองจะชนะไดด้ว้ยการทหาร ไม่ไดค้ิดถงึเรืองจดุตดั ทาํ

ใหร้ฐับาลศรีลงักาโดยการสนบัสนุนจากอเมริกาและอนิเดียปราบ LTTE ไดใ้นภายหลงั 

ผลลพัธที์ 3 ความขดัแยง้ถูกแช่แข็ง มีความรุนแรงระดบัตาํ:  

เช่น ไซปรสัทางเหนือและใตท้ีแบ่งแยกจากกนัชดัเจนแต่ไม่รูจ้ะหาทางออกกนัไดแ้บบไหน และ      

กรณีแคชเมยีร ์ทมีคีวามรุนแรงเพยีงเลก็นอ้ยมานานเป็นสิบปีแต่ไม่มทีางออก ยงัตอ้งอยู่ในวงัวงของ

ความขดัแยง้ 

ผลลพัธที์ 4 ความขดัแยง้ยุติลงดว้ยการเจรจา:  

เป็นทางเลือกทยีาก เพราะตอ้งแสวงหาหนทางทจีะทาํอย่างไรใหค้วามขดัแยง้ยุติลงไดโ้ดยใหท้งัสอง

ฝ่ายพอใจมากทสีุด ซงึตอ้งอาศยัการเรียนรูร่้วมกนัเป็นอย่างมากของทุกฝ่ายทีเกยีวขอ้ง 
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การตอบสนองต่อความขดัแยง้ (Responses to conflict) 

 ขบวนการต่อสูด้ว้ยกาํลงัอาวุธมกัเริมตน้ต่อสูด้ว้ยแนวทางทางการเมอืงทงัสนิ โดยอาจจะเป็นการตงัพรรคการเมอืง 

การผลกัดนัทางนโยบาย การรณรงค ์การเจรจาทางการทูต รวมถงึการพยายามพูดคุยการเจรจา  

 แต่ถา้ขบวนการฯเห็นว่าการใชแ้นวทางทางการเมอืง (Political Action) นนัไปไม่ได ้ขบวนการฯจะขยบัไปสู่การ

ต่อตา้นโดยไม่ใชอ้าวุธ (Unarmed Resistance)  โดยวธีิการประทว้ง หรือใชว้ธิีทเีรียกว่าอารยะขดัขนื เช่น การไม่จ่ายภาษี

ให ้ดงักรณีประเทศอิตาล ีหรืออาจใชว้ธิีการก่อกวน สรา้งภาวะยุ่งเหยงิ หยุดการคมนาคม ไม่ใหค้นไปทาํงานเพอืสรา้งแรง

กดดนัต่อรฐับาล และการตดิแบนเนอรใ์นทต่ีางๆวา่ตอ้งการอะไร เหลา่นีเป็นการเคลอืนไหวทางการเมอืงอกีรูปแบบหนึง  

 และเมอืรูส้ึกว่าการต่อตา้นโดยไม่ใชอ้าวุธไม่ไดผ้ล ขบวนการฯจะขยบัไปสู่การต่อตา้นดว้ยกําลงัอาวุธ (Armed 

Resistance) ซึงอาจจะรวมถึงการยกระดบัปฏิบตัิการตามลาํดบัขนั เช่น ระหว่างการประทว้งอยู่ ไดเ้กิดการปะทะกับ

เจา้หนา้ที หรือมกีารขวา้งสิงของ ก็อาจจะพฒันาไปสู่การใชอ้าวุธได ้ ทงันี การต่อตา้นดว้ยกาํลงัอาวุธอาจเริมจากการก่อ

วนิาศกรรมโดยไม่ไดห้วงัผลทีชีวติคน เช่น ตดักระแสไฟในเมือง หรือขยบัไปมากกว่านนัเป็นสงครามกองโจร เป็นตน้ (ดู

รายละเอยีดดงัตารางประกอบ) 

 ลองจนิตนาการว่าถา้คู่ขดัแยง้ฝ่ายหนึงยนืขอ้เสนอว่าใหม้าเจรจากนั จะเกิดอะไรขนึ?  

 ผูเ้กียวขอ้งจะช่วยกนัประคบัประคองสถานการณ์การไม่ใชค้วามรุนแรง หรือพยายามใหเ้กิดการเปลยีนผ่านจาก

ปฏบิตักิารความรุนแรงดว้ยอาวุธ (ตารางดา้นขวา) มาสู่แนวทางทางการเมอืง (ตารางดา้นซา้ย) ไดอ้ย่างไร?  



IPP 18 

 

7 

 

 เพราะหากขบวนการฯ ไม่ไดร้บัการสนองตอบทางการเมอืงใดๆเลย ขบวนการฯก็มกัจะคงการใชอ้าวุธต่อไป โดย

ปกติฝ่ายรฐัจะเป็นฝ่ายยืนขอ้เสนอใหล้ดความรุนแรงก่อน แต่จะไม่ไดก้ล่าวถึงการเปิดพืนทีใหม้าต่อสูด้ว้ยวิถีทางทาง

การเมอืงมากนกั ดงันนั ความทา้ทายของขบวนการต่อสู ้คือการสรา้งพนืทใีหต้นเองมพีลงัการต่อรอง  

 ปจัจยัหรือกลไกทจีะทาํใหข้บวนการฯหนัมาพิจารณาใชแ้นวทางต่อสูท้างการเมอืง (Politicization) มากขนึนนั มี

อยู่ 4 ปจัจยั คือ  
 

1. ปจัจยัภายในกลุ่ม • มกีารเปลยีนผูน้าํภายในกลุ่ม (Leadership Change): ในปี 1974 ยสัเซอร ์อาราฟตั 

ผูน้าํองคก์รปลดปลอ่ยปาเลสไตน ์เปลยีนการต่อสูด้ว้ยการลดการใชอ้าวุธและเขา้สู่

กระบวนการทางการเมอืงมากขนึ สงิทน่ีาสนใจคือ อะไรอยู่เบอืงหลงัการปรบัเปลยีน

ความคิดของผูน้าํกลุ่ม 

• มกีารสลบัอาํนาจระหว่างผูน้าํการเมอืง/การทหาร (Powershift Political/Military 

leaders): ในการนาํของกลุ่ม อาจจะไม่ไดม้กีารนาํเดยีว  อาจจะมกีารสลบัสบัเปลยีน

อาํนาจการนาํระหว่างการเมอืงกบัการทหาร ขนึอยู่กบัแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ที

เกิดขนึ เช่น กรณีของฟาค (FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia หรือ Revolutionary Armed Forces of Colombia) ในโคลอมเบยี 

• เกิดความอ่อนลา้จากการต่อสูด้ว้ยความรุนแรง (Violence - fatigue): ความอ่อนลา้นี

ทาํใหต้อ้งเปลยีนการต่อสูจ้ากการใชก้าํลงัอาวุธไปสู่การต่อสูท้เีป็นการเมอืงมากขนึ บางที

คนทเีป็นแกนนาํการต่อสูอ้าจจะคิดวเิคราะหแ์ลว้ว่า คู่ต่อสูข้องตนมคีวามแขง็แกร่งจาก

ปจัจยัต่างๆ เช่น มปีระเทศมหาอาํนาจใหก้ารสนบัสนุนอยู่ เป็นตน้ 

2. ปจัจยัจากสงัคม • มแีรงกดดนัจากมวลชน พลเรือนในพนืท ี(Pressure from civilian constituency): 

หากมวลชนหรือประชาชนในพนืทเีรียกรอ้งใหล้ดการใชค้วามรุนแรง ก็จะสรา้งแรงกดดนั

ใหก้บัระดบันาํเริมคิดทบทวนยุทธศาสตรข์องตนเอง เช่น ไอรแ์ลนดเ์หนือ กลุ่มผูห้ญงิได ้

เรียกรอ้งขบวนการต่อสู ้เคลอืนไหวทางการเมอืงโดยไม่ใชอ้าวุธ ซงึขบวนการก็

จาํเป็นตอ้งฟงัเสยีงของประชาชน เพอืไม่ใหเ้สยีมวลชนไป  

• มคีวามเป็นไปไดว่้าแนวทางต่อสูท้างการเมอืงจะสามารถเป็นทางเลอืกทมีอีนาคตได ้

(Promising political alternative strategies) เมอืเทยีบกบัการใชอ้าวุธต่อสู ้เราจะ

เห็นไดช้ดักรณีพม่า ชนกลุม่นอ้ยทมีกีองกาํลงัตดิอาวุธหลายกลุ่มเริมตดัสนิใจลงนามใน

ขอ้ตกลงหยุดยงิทจีะเปลยีนผ่านไปสู่อาํนาจทางการเมอืง ทาํใหอ้าํนาจการนาํไดย้า้ยไปสู่

การตดัสนิใจของพรรคการเมอืง และอาํนาจของพรรคการเมอืงขณะนีไดสู้งกว่าอาํนาจ

ของกองกาํลงัติดอาวุธแลว้ 
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3. ปจัจยัจากรฐั • รฐัเสนอกระบวนการสนัติภาพทเีป็นไปไดแ้ละตงัใจจริงใจ (State offer 

genuine/promising peace process): ตวัอย่างเช่น มนิดาเนา ประเทศฟิลปิปินส ์    

อาเจะห ์ประเทศอนิโดนีเซยี และเนปาล ซงึรฐัเสนอกระบวนการสนัติภาพใหม้กีารเจรจา

อย่างจริงจงั ทาํใหร้ะดบันาํของขบวนการตอ้งคิดเปลยีนยุทธศาสตร ์

• รฐัปราบปรามกลุ่มตดิอาวุธอยา่งเขม้ขน้ (State’s counter-insurgency becomes 

very strong): เมอืมกีารปราบปรามจากรฐัทเีขม้แขง็ ขบวนการอาจตอ้งเปลยีน

ยุทธศาสตรเ์พราะหากสูต่้อไปก็มโีอกาสพ่ายแพสู้ง และอาจกลายเป็นการทาํลายอาํนาจ

ของตนเองในอนาคต 

4. ปจัจยัจากชุมชนระหว่าง

ประเทศ 

• มแีรงสนบัสนุนหรือแรงกดดนัจากนานาชาติ (International support or pressure): 

ระดบันาํตอ้งคิดทบทวนการต่อสู ้จากการตดิอาวุธไปสู่การไม่ติดอาวุธ และไปสู่แนวทาง

ทางการเมอืงมากขนึ เช่น กรณีแอฟริกาใต ้ANC (African National Congress) ที

ปรบัการต่อสูแ้บบก่อการรา้ยไปสู่การต่อสูท้างการเมอืง ซงึไดร้บัการแนะนาํจากเวยีดกงว่า 

ตอ้งใชแ้บบผสมจึงจะมโีอกาสประสบความสาํเร็จมากขนึ และยงัไดร้บัการสนบัสนุนจาก

ต่างประเทศอกีดว้ย ทาํให ้ANC เปลยีนยุทธศาสตร ์

 

 โดยสรุปแลว้ หากมองจากประสบการณ์การต่อสูท้วัโลก ถา้ฝ่ายขบวนการต่อสูไ้ม่ตอ้งการแพห้รือถูกแช่แข็งใน

ความขดัแยง้ ก็จาํเป็นทจีะตอ้งคิดถึงการยุติความขดัแยง้ดว้ยการเจรจา เปลยีนการต่อสูด้ว้ยอาวุธไปสู่กระบวนการต่อสู ้

ทางการเมอืง 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

ชดุความรู ้IPP เป็นการสรุปความรูใ้นเรืองทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพจากวทิยากรซงึไดร้บัเชญิมาแลกเปลยีนในเวทเีรียนรู ้

(Learning Platform) อนัเป็นพนืทกีลางทปีระกอบดว้ยคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้มีภีูมหิลงัและความเหน็ทางการเมอืงทแีตกต่าง

หลากหลายมาร่วมพูดคุยกนั วง IPP นรีิเรมิขนึตงัแต่ปี 2554 ดว้ยความร่วมมอืจากสถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่, สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี, 

ศูนยข์่าวสารสนัติภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล, สาํนกัสนัติวธิีและ 

ธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้, ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ มลูนิธิเบริก์ฮอฟ, และศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัติภาพ 


