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การวิเคราะห์ความขัดแย้ง: จุดยืน จุดสนใจ ความจําเป็ น และความกลัว
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
16-17 ตุลาคม 2554
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เครืองมือทีใช้ในการค้นหาประเด็นว่าแต่ละฝ่ ายขัดแย้งกันเรืองอะไรผ่านจุดยืน ความต้องการ ความจําเป็ น และ
ความกลัวนัน เรียกอีกอย่างหนึงได้ว่า “หัวหอม” (Onion) เนืองจากมีลกั ษณะทีคล้ายกับการปอกหัวหอมเป็ นชันๆ
ในการทําความเข้าใจความขัดแย้งนัน จะต้องเริมต้นทําความเข้าใจว่าแต่ละฝ่ ายคิดและต้องการอะไร เครืองมือ
วิเคราะห์หวั หอมจะช่วยให้เราสามารถพิจารณาความต้องการของตัวแสดงแต่ละตัวได้อย่างแจ่มชัด โดยค้นหาไปยังความ
ต้องการ 4 ระดับ ซึงสิงเหล่านีล้วนเป็ น “ประเด็นความขัดแย้งสําหรับการพูดคุยเพือสันติภาพ”
ระดับแรก – จุดยืน (Positions) คือ สิงทีเราประกาศหรือ บอกคนอืนว่า เราต้องการ จุดยืนเป็ นสิงทีสามารถ
เปลียนแปลงได้ ขึนอยู่กบั สถานการณ์ มีทงที
ั แข็งกร้าวและประนีประนอมโอนอ่อน ยิงเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งที
ยืดเยือ แนวโน้มทีจุดยืนจะปรับตามบริบทแวดล้อมทีเปลียนไปจะมีอยู่สูง
ระดับทีสอง – จุดสนใจ (Interests) คือ สิงทีเราต้องการลึกๆ ซึงอาจจะไม่จาํ เป็ นต้องเหมือนกับจุดยืนก็ได้ ความ
ต้องการลึกๆอาจจะรูก้ นั ภายในแวดวงเดียวกัน ขณะทีจุดยืนอาจเป็ นรับรูร้ บั ทราบกันในวงทีกว้างกว่า
ระดับทีสาม – ความจําเป็ น (Needs) คือ สิงทีเราขาดไม่ได้ เป็ นความต้องการในระดับทีลึกกว่าจุดยืนและจุดสนใจ
เพราะหากซึงสิงนีแล้ว จะกระทบกับการดํารงอยู่ของกลุม่ ตน เป็ นสิงจําเป็ นทีถ้าขาดไปแล้วจะอยู่ไม่ได้
ระดับสุดท้าย – ความกลัว (Fears) คือ สิงทีเรากัง วลหรือหวาดกลัว กล่าวในอีกแง่ก็คือความไม่ตอ้ งการทีจะ
สูญเสียสิงทีสําคัญสําหรับเรา ซึงเป็ นความต้องการทีอยู่ในระดับลึกทีสุด
ความต้องการใน 4 ระดับดังทีกล่าวมานีเป็ นสิงทีจะทําให้เรารูว้ ่าในฝ่ ายหนึงๆ หรือกลุ่มหนึงๆ นันเคลือนไหวหรือ
ต่อสู ไ้ ปเพืออะไร ในอีกด้านหนึง “ประเด็น” เหล่านีจะตังต้นให้เราสามารถพูดคุยหรือเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้ง
ร่วมกันได้ การแจกแจงเป็ น 4 ระดับยังทําให้เรามองเห็นด้วยว่าในบางระดับนัน ตัวแสดงทีแตกต่างกันอาจมีความต้องการ
กันคนละเรือง แต่ พอถึงระดับทีลึกลงไปกว่านัน ความต้องการหรือ ประเด็นทีขัด แย้ง กันอาจมีความคล้ายกันก็ เ ป็ น ได้
กล่าวคือ จุดยืนของแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันสุดขัวก็จริง แต่ความต้องการลึกๆอาจใกล้กนั มากก็ได้ ในแง่นีแล้ว การพูดคุย
เพือสันติภาพจึงอาจต้องเริมต้นจากการพิจารณาถึงความกลัว ไล่ไปทีความจําเป็ นพืนฐาน จุดสนใจ ดีกว่าทีจะเถียงกัน
เรืองจุดยืนของแต่ละฝ่ าย
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เครืองมือหัวหอมเป็ นตัวช่วยทีทําให้เราสามารถวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งได้ดีขึน ในกรณี ทีต้องนังลงพูดคุย
หรือเจรจากับคู่ขดั แย้ง ผลของการใช้เครืองมือนีจะช่ วยให้เราเห็นภาพบางอย่ าง การถกเถีย งกันในประเด็นทีเกี ยวกับ
“จุดยืน” นันดู เหมือนจะเป็ นสิงทีเป็ นไปไม่ได้ เนืองจากแต่ ละฝ่ ายต่างก็จะต้องแถลงและยําจุดยืนของฝ่ ายตน การพูดคุย
เจรจาทีจะนําไปสู่การแก้ปญั หาความขัดแย้งได้อาจต้องเริมต้นจากประเด็นความต้องการทีอยู่จากด้านล่างขึนมาข้างบน (จาก
“ความกลัว” ไปสู่ “จุดยืน” )
การทําตารางความต้องการทํานองนีจะง่ายกว่าการทําแผนทีตัวแสดง (actors mapping) ตรงทีหากเราสามารถระบุ
ตัวแสดงให้ชดั เจนก็จะระบุความต้องการของแต่ละกลุม่ ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีตัวแสดงบางฝ่ ายไม่ได้ประกาศข้อ
เรียกร้องอย่างชัดเจน การค้นหาประเด็นความขัดแย้งก็จะจําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการพูดคุยและถกเถียงเพือให้ได้รบั ทราบ
ถึงประเด็นเหล่านีอย่างชัดเจนขึน
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อีกเครืองมือหนึงทีเรียกได้ว่าเชือมโยงกับเครืองมือหัวหอมคือ “อ่างปลา (Fishbowl)” โดยเป็ นเครืองมือทีจะช่วย
ให้แต่ละฝ่ ายได้เรียนรูท้ จะฟั
ี งอย่างใส่ใจและตังใจ (Active Listening) โดยปกติ เวลาทีคู่ขดั แย้งสองฝ่ ายมาเจอกัน ก็ยากที
จะฟังกัน เพราะต่างฝ่ ายต่างอยากจะพูดเรืองของตนเอง อ่างปลาจึงเป็ นเครืองมือทีวางเงือนไขให้แต่ละฝ่ ายได้รบั ฟังและพูด
ในมุมของอีกฝ่ าย ซึงจะมีการสลับบทบาทกันระหว่างสองกลุม่ โดยให้แต่ละฝ่ ายหยิบยกประเด็นการพูดคุยในมุมของฝ่ ายที
ตนเองสวมบทบาท
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สิงทีทังสองกลุ่มต้องทําก็คือการสลับบทบาทของตนเองให้เป็ นอีกฝ่ ายหนึง และพูดคุยในฐานะทีเป็ นสมาชิกของอีก
กลุ่มหนึง โดยเข้าสู่วงคุยซึงจัดไว้เป็ น 2 วงทีอยู่ซอ้ นกัน
วงแรกซึงอยู่ขา้ งในจะเป็ นผูพ้ ูด อีกวงซึงอยู่ขา้ งนอกจะเป็ นผูฟ้ งั
ในวงในจะมีเก้าอีว่างอยู่ตวั หนึง มีไว้สาํ หรับให้คนวงในเชิญคนวงนอกมาพูด หากต้องการฟังความเห็นของคนวง
นอก หรือในกรณีทต้ี องการนําพาวงคุยให้เดินต่อไปได้ในกรณี ทเกิ
ี ดติดขัด รวมไปถึงในกรณีทผูี ฟ้ งั จากวงข้างนอกต้องการ
สะท้อนเรืองราวในมุมของตัวเอง ซึงจะต้องให้คนวงในเห็นชอบให้เข้ามาพูด ทังนี จะมีผูอ้ าํ นวยการการคุย 2 คน ทีจะนังอยู่
ในแต่ละวง
เมือเริมต้นคุย คนวงใน (ผูส้ วมบทบาทเป็ นอีกกลุ่มหนึง) จะเป็ นผูไ้ ล่เรียงประเด็นทีตนต้องการเพือใช้สาํ หรับการ
พูดคุยกับอีกฝ่ ายหนึง ในขณะทีคนวงนอกนังฟังเพียงอย่างเดียวและบันทึกสิงทีพวกเขาได้เรียนรู เ้ กียวกับตนเองผ่านการ
สะท้อนจากอีกฝ่ ายหนึง (ซึงสวมบทบาทเป็ นกลุม่ ตน)
กระบวนการเหล่านีมีเจตนาทีจัดวางไว้ให้เป็ นกระบวนการทางวิชาการ เพือให้ผูเ้ ข้าร่ วมทุกท่านได้เรียนรู ว้ ่าเราจะ
เดินหน้าต่ อไปอย่ างไรหากจะเกิดเหตุการณ์เช่ นนีขึนจริง ๆ (ไม่ใช่บทบาทสมมติ) ในอีก 2-3 ปี ขา้ งหน้า อ่างปลาจะเป็ น
เครืองมือในการวิเคราะห์สาํ หรับการเข้าใจความขัดแย้งว่าฝ่ ายต่างๆ คิดเห็นอย่างไร
ถ้าเราสามารถเห็นและคิดในมุมมองของอีกฝ่ ายหนึ งได้ โอกาสในการเกิดสันติภาพก็จะมีมากขึน กระบวนการนี
เป็ นกิจกรรมทีท้าทาย เพราะโดยปกติ การพูดคุยในกลุ่มทีแตกต่างแบบนีต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้ใจกันก่อน จึงจะ
เปิ ดใจพูดกันได้ลกึ ๆ จากประสบการณ์ กิจกรรมนีเป็ นสิงทีน่าสนใจ และคนเข้าร่วมจะได้เห็นสิงทีตัวเองไม่เคยเห็น
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การวิเคราะห์ความขัดแย้งด้วยเครืองมือต่างๆทีกล่าวไปนัน จะมุ่งไปสู่การจัดทําแผนทีเดินทาง (ROADMAP) ของ
กระบวนการทีจะสถาปนาสันติยุติธรรม (Just + Peace)
การวิเคราะห์ความขัดแย้งเราเพิงจะทําไปได้ 2 ครัง (IPP 1 และ 2) จากทังหมด 9 ขันตอน (ดูแผนภาพข้างบน)
หลังจากนีจะเป็ นการค้นหา “ปัจจัยขับเคลือนความขัดแย้ง” (Conflict Drivers) ในพืนที เครืองมือนีจะทําให้เห็น
พลวัตและปัจจัยต่ างๆ ทีอยู่ภายในความขัด แย้ง ต่ อจากนันจะเป็ นการวิเคราะห์ “บริบทของความขัดแย้ง ” (Conflict
Contexts) ซึงบางคนได้กล่าวมาบ้างแล้วเรืองการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เครืองมือถัดไปก็คือ “เรืองเล่าและประวัติศาสตร์”
(Conflict Narratives and History) ซึงเป็ นเรืองธรรมดามากทีแต่ละฝ่ ายจะมองประวัติศาสตร์กนั คนละแบบ บางครังเราจึง
เรียกประวัติศาสตร์ว่าเป็ นเรืองเล่า เครืองมือถัดไปคือเครืองมือการมอง “ภาพอนาคต” (Future Scenarios) ในขณะที
เครืองมือต่อจากนันคือการพิจารณา “แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทีเป็ นไปได้” (Proposals) ซึงจะนําไปสู่ การ
ทํางานร่วมกันต่อไป ส่วนเครืองมือถัดมาคือการเป็ นการมองหาแนวทางจากสิงทีเราได้เรียนรู ร้ ่วมกันมาและหา “ศักยภาพใน
การสร้า งสันติ ภาพ” (Existing Potential for Peace) และสุ ดท้า ยคื อ การค้นหา “แผนที เดิน ทางสู่สนั ติภ าพและความ
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้” (Roadmap)

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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