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เส้นทางสร้างสันติภาพ 2 แบบ
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ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
12-13 ตุลาคม 2555
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

"....ข้อท้าทายทีสุดของการสร้างสันติภาพ คือจะทําอย่างไรให้ความต้องการของทังสองฝ่ ายไปด้วยกันได้อย่างลงตัว
โดยหยุดความรุนแรงระดับหนึงพร้อมกับสร้างสังคมทีเป็ นธรรมมากขึน
และพัฒนาไปสู่การหยุดความรุ นแรงมากขึนพร้อมกับสร้างสังคมทีเป็ นธรรมเพิมมากขึนไปเรือยๆ
พลวัตรเหล่านีจึงต้องการทุกคนเข้ามาช่วยในการกระบวนการสร้างสันติภาพร่วมกัน"
การจะทําความเข้าใจแนวคิดการทํา “แผนทีเดินทางสันติภาพ” อย่างเป็ นลําดับขันตอนได้นนั จะต้องเริมจากการ
นิยามความหมายของ “สันติภาพ” ก่อน ซึงมีอยูส่ องมุมทีแตกต่างกัน
ด้านหนึง คือ สันติภาพเชิ งลบ (Negative Peace) หมายถึง สถานการณ์ทีไม่มกี ารใช้ความรุนแรงเชิงกายภาพ
สันติภาพในลักษณะนีไม่มกี ารฆ่ากัน ไม่มรี ะเบิด ไม่มคี วามรุนแรงให้เห็น ดูสงบราบเรียบ แต่บางคนฟังแล้วอาจจะตังคําถาม
ว่าเป็ นสันติภาพจริงหรือ เพียงแค่ ไม่มคี วามรุนแรงก็เรียกว่ามีสนั ติภาพแล้วหรือ แลว้ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจอย่างนายกับ
ทาสทีดูราบเรียบนันถือว่าเป็ นสันติภาพหรือไม่
อีกด้านหนึง สันติภาพเชิ งบวก (Positive Peace) หมายถึง สังคมทีมีความเป็ นธรรม มีความเสมอภาค ผูค้ นใน
สังคมมีเกียรติศกั ดิศรีในจิตใจ
เมือถามคนในจังหวัดชายแดนใต้ว่ามีสนั ติภาพแล้วหรือยัง บางคนบอกว่ายังไม่มเี พราะยังมีการยิงกันอยู่ บางคน
บอกว่ายังไม่มเี พราะยังไม่มคี วามเป็ นธรรม ไม่มคี วามเสมอภาคในพืนทีความขัดแย้งนี คําตอบเหล่านีแตกต่างกันโดยตอบ
จากการมองสันติภาพในมุมทีแตกต่างกัน
จากนีไปเมือทุกคนทํางานสร้างสรรค์สนั ติภาพ อยากให้ลองคิดในใจว่าเรากําลังมองสันติภาพเชิงลบหรือบวก หรือ
มองผสมผสานกันทังสองแบบ โดยมากแล้วคนมักตอบว่าต้องมีทงสองแบบ
ั
คือทังไม่มคี วามรุนแรงและเกิดความเป็ นธรรม
ในสังคมด้วย ทว่าคําถามสําคัญคือสิงเหล่านีจะเกิดขึนได้อย่างไร?
มีสถาบันวิชาการแห่งหนึงในประเทศออสเตรเลีย (Institute for Economics and Peace) พยายามสํารวจสถานะ
สัน ติ ภาพและเศรษฐกิ จ ในพืนทีความขัด แย้ง โดยออกแบบมาตรวัด สัน ติ ภาพทังสองแบบ (Global Peace Index) ใน
เว็บไซต์ของสถาบันดังกล่าว มีขอ้ มูลของประเทศไทยอยู่ดว้ ย พบว่าทังสันติภาพเชิงบวกและเชิงลบอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํา
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ประชาชนในพืนทีซึงเป็ นคนทีได้รบั ผลกระทบ จะต้องเป็ นคนบอกว่าเอาสันติภาพแบบไหน ไม่ใช่ให้คนนอกมาบอก
มีขอ้ ถกเถียงพืนฐานหนึ งที 'คลาสสิค' มาก ซึงคนทีอยู่ในความขัดแย้งยืดเยือหลายแห่งมักถกเถียงกันว่าจะสร้าง
สังคมทีเป็ นธรรมก่อนหรือจะยุติความรุนแรงก่อน
คนทีร้องขอให้หยุดความรุนแรงก่อนก็มคี วามชอบธรรม เพราะเขาสูญเสียทังญาติและทรัพย์สนิ มีความเจ็บปวด
ต้องยอมรับฟังเขาก่อน แต่ฝงสั
ั นติภาพเชิงบวก ซึงมีผถู ้ ูกกดขี ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมมายาวนานก็มคี วามชอบธรรมทีจะพูด
ว่าต้องการสังคมทีเป็ นธรรมก่อนเช่นกัน
ข้อท้าทายทีสุดของการสร้างสันติภาพ คือจะทําอย่างไรให้ความต้องการของทังสองฝ่ ายไปด้วยกันได้อย่างลงตัว
โดยหยุดความรุนแรงระดับหนึงพร้อมกับสร้างสังคมทีเป็ นธรรมมากขึน และพัฒนาไปสู่การหยุดความรุนแรงมากขึนพร้อม
กับสร้างสังคมทีเป็ นธรรมเพิมมากขึนไปเรือยๆ พลวัตรเหล่านีจึงต้องการทุกคนเข้ามาช่วยในการกระบวนการสร้างสันติภาพ
ร่วมกัน
การเดินทางบนถนนต้องใช้ระยะทางและระยะเวลา ซึงบอกไม่ได้กว่าไกลและนานเท่าใด ในการทํางานด้านสันติภาพ
เองก็ตอ้ งใช้เวลาเช่นกัน และมีหลายงานทีต้องทําให้ออกมาเป็ นแผนเดียวกันอย่างเป็ นระบบ จึงอยากให้เข้าใจความแตกต่าง
ของเส้นทางสันติภาพสองแบบก่อน คือ เส้นทางสู่สนั ติภาพในภาพใหญ่ (Peace WRIT LARGE) และเส้นทางสู่สนั ติภาพใน
ภาพย่อย (Peace writ little)
เส้นทางสันติภาพแบบทีหนึ ง – สันติภาพในภาพใหญ่ (PEACE WRIT LARGE)
กรณีการขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ใช้เส้นทางนีเป็ นครังแรก ต่อมาวิธีการนีก็ถูกพัฒนาเป็ นแนวคิดนี
"สันติภาพในภาพใหญ่" หมายถึง กระบวนการทีผูเ้ กียวข้องกับปัญหาความขัดแย้งทุกฝ่ ายมองเป้ าหมายใหญ่ปลายทางก่อน
ว่ามีภาพจบสุดท้ายในหัวอย่างไร คือรูค้ าํ ตอบทีอยากเห็นว่าคืออะไร แล้ววางแผนการเดินทาง ค่อยๆ เดินไปทีละขันจนไปถึง
เป้ าหมายปลายทางทีวางไว้นนั
ตัวอย่างล่าสุด คือความขัดแย้งทีมินดาเนา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ "ข้อตกลงบังซาโมโร" ระหว่างรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์กบั
กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF - The Moro Islamic Liberation Front) เป็ นกรอบข้อตกลงกําหนดให้จดั ตัง
เขตกึงปกครองตนเองบังซาโมโร โดยมีเป้ าหมายปลายทางคือ การเลือกตังคณะผูบ้ ริหารและสภาบังซาโมโร คณะปกครอง
ท้องถินในปี 2559 (2016) ระหว่างทางมีกระบวนการเจรจาเพือให้เกิดการเลือกตังขึน สิงทีรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ตกลงคือการ
เลือกตังในปี 2559 (2016) จากนันจึงมีการคุยกันอย่างเป็ นลําดับขันตอนเพือให้ถึงเป้ าหมายดังกล่าว เช่ น สองฝ่ ายตกลง
จัด ตังคณะบริหารในระยะเปลียนผ่านจากจํานวนฝ่ ายละเท่ากัน มีการร่ างกฎหมายพืนฐานทีเสมือนเป็ นร่ างรัฐ ธรรมนู ญ
ออกมา มีขอ้ ตกลงเปลียนกองกําลังติดอาวุธ MILF เป็ นตํารวจท้องถิน มีการจัดการระบบภาษีทอ้ งถิน ข้อเสนอทังหมดนีมี
การเจรจาทุกขันตอนจากทังสองฝ่ าย ประเด็นสําคัญคือ ในอนาคตกลุ่ม MILF ก็จะลงเลือกตังด้วย ประชาคมโลกไม่รูว้ ่าหลัง
ปี 2559 (2016) คือหลังจากมีการเลือกตังแล ้วจะเกิดอะไรขึนอีก เส้นทางสันติภาพแบบนีคือ เจรจาให้เห็นภาพร่วมกันก่อน
และคุยย้อนมาเพือทําให้ภาพทีเห็นร่วมกันเกิดขึนได้จริง
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อนึง กลุ่ม MILF ต่อสูม้ าตังแต่คริสตทศวรรษที 70 คาดว่ามีผูเ้ สียชีวติ จากการต่อสู ร้ ะหว่างขบวนการและรัฐบาล
ราว 150,000 คน ทําให้พนที
ื ส่วนใหญ่ของเกาะมินดาเนาตกอยู่ในภาวะยากจนและนําไปสู่ปญ
ั หาอาวุธปื นและการแย่งกัน
ขยายอิทธิพลของกลุม่ นักการเมือง
การจัดทําแผนทีสันติภาพแบบทีหนึงนี ทังสองฝ่ ายจะต้องพยายามหาหลักการทีจะเป็ นพืนฐานของข้อตกลงร่วมกัน
ให้ได้ และมีโอกาสความเป็ นไปได้ทจะสามารถทํ
ี
างานร่วมกันได้ภายใน 3-5 ปี โดยลงรายละเอียดเลยว่าจะทําอะไรร่วมกัน
บ้าง
ยกตัวอย่างการออกแบบเส้นทางสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือ กระบวนการพู ดคุยครังแรกๆ ใช้เวลายาวนานมาก
และข้อตกลงครังต่อไปคือ เราจะมาเจอกันอีกโดยไม่มกี ารใช้ความรุนแรง ไม่ได้มรี ูปธรรมเชิงปฏิบตั ิการอะไรมากไปกว่านัน
และในการจดบันทึกการพูดคุยกัน จะต้องจดใน 3 ส่วน คือ ส่วนทีตกลงกันไม่ได้ ส่วนทีตกลงกันได้ และส่วนทีอยู่ระหว่าง
"กระบวนการ" สองฝ่ ายอาจจะยอมรับหลักการบางอย่างร่วมกันแต่ยงั หาวิธีการทีจะนําไปสู่รูปธรรมตามหลักการดังกล่าว
ไม่ได้ เหล่านีก็ให้บนั ทึกไว้เป็ นกระบวนการ
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เส้นทางสันติภาพแบบทีสอง - สันติภาพในภาพย่อย (Peace writ little)
เส้นทางสันติภาพทางแบบนียังไม่ มีภาพของเป้ าหมายใหญ่ปลายทางล่วงหน้า แต่ละคนต่างก็ทํางานเพือสร้าง
สันติภาพขึนมาตามความคิดของตน และเมือนํ ามาประกอบกัน ก็คาดหวังว่าจะทําให้เกิดสันติภาพขึนมาได้ในทีสุด โดย
เริมจากทําให้สถานการณ์ในปัจจุบนั ดีขนก่
ึ อน เมือต่างคนต่างทํา จะเกิดภาพอะไรขึนในอนาคตก็จะไม่รู ้ ยกตัวอย่าง ความ
ขัดแย้งทีแคชเมียร์ ปากีสถานและอินเดียไม่สามารถตกลงกันเพือหาข้อยุติร่วมกันได้ โอกาสทีจะเกิดสันติภาพเท่ากับศู นย์
ดัง นัน คนทีทํางานด้านสันติภาพและพยายามแก้ไขความขัดแย้งในแคชเมียร์ จะไม่ได้คิดถึงข้อตกลงจากการเจรจาไว้
ล่วงหน้าเลย ทุกฝ่ ายจะค่อยๆ สร้างสันติภาพจากส่วนของแต่ ละคนขึนมา ฉะนันงานทีคนแคชเมียร์ทาํ คืองานรณรงค์เปิ ด
พืนทีพูดคุย งานรณรงค์เรืองสิทธิมนุ ษยชน งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของผูห้ ญิง การสร้างพืนทีการสือสาร ฯลฯ เนืองาน
จะมีลกั ษณะคล้ายๆ กับทีกําลังเกิดขึนทีพืนทีแห่งนี
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อย่างไรก็ตาม ณ ทีสุดของปลายทาง แบบทีหนึงกับสองต้องรวมกัน แต่การจะรวมกันได้นนั แต่ละเส้นทางต้อง
มันคงแข็งแรงและมีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการประเมิน
การทํางานสันติภาพในแต่ ละพืนทีความขัดแย้งนัน โดยปกติจะมีคนทํางานด้านต่ า งๆ เป็ นจํานวนมากอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเราจะมาร้อยเรียงกันอย่างไรให้เป็ นแผนทีทีเราจะเดินไปร่วมกัน โจทย์ทต้ี องคิดสําหรับการสร้างสันติแบบทีสองนี
คือ เราจะต้องทําอะไรเพิมขึนจากเดิมบ้างเพือเติมเต็มกันและกันอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึนกว่าเดิม
การจะตอบโจทย์นีได้ ต้องมีเครืองมือช่วยวิเคราะห์ว่างานส่วนไหนมีมากแล้ว งานส่วนไหนยังขาดอยู่ ต้องเสริมเข้า
ไปอีก เรียกว่า 'กล่องสะท้อนการทํางานสันติภาพ' โดยเครืองมือนีเกิดจากทีมงานทีทํางานด้านสันติภาพของอเมริกากลุ่ม
หนึง ได้ศึกษาการทํางานขับเคลือนกระบวนการสันติภาพของภาคประชาสังคมกว่า 30 ประเทศทัวโลก นําผลการศึกษามา
สังเคราะห์และสร้างเครืองมือออกมาเป็ นกล่องนี
"กล่องสะท้อนการทํางานสันติภาพ" ประกอบด้วย 4 ช่อง
ด้านหน้า จะดูว่างานทีเราทําอยู่นนั มุ่งสร้างความเข้าใจกับคนจํานวนมากเพือให้เกิดมวลชน หรืองานทีเราทําอยู่ มุ่ง
ทํางานกับคนจํานวนน้อยกว่าแต่มบี ทบาทสูงต่อการตัดสินใจ กล่าวโดยสรุปมีสองมิติ คือ ทํากับใคร ทํากับคนจํานวนมาก
หรือน้อย และสองคือ ทําอะไร เป็ นการดูในแง่ความสัมพันธ์และประเด็นทีขับเคลือน รวมทังข้อถกเถียงทางการเมืองด้วย
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ยกตัวอย่าง คนทีทํางานชุมชนฐานรากของสังคม จะเกียวข้องกับคนจํานวนมาก ก็นาํ มาวิเคราะห์บนั ทึกลงกล่อง
ซ้ายบน เพราะเป็ นการเปิ ดพืนทีให้คนได้พูดคุยสร้างความเข้าใจกัน เป็ นต้น เวลาลงชุมชนแรกๆ อาจจะประเมินว่าอยู่กล่อง
ซ้ายบน ทว่าเมือเวลาผ่านไประยะหนึง การทํางานสามารถสร้างความไว้วางใจกันแล ้ว ก็ขยับมากล่องซ้ายล่าง งานทีเคยทําแต่
เดิมอาจจะสามารถดันประเด็นไปสู่การพูดเรืองการแก้ไขความขัดแย้งได้ เช่น การกระจายอํานาจ หรือข้อเสนอทางการเมือง
อืนๆ
ตัวอย่างทีสอง บางคนทํางานเรืองความพยายามสร้างสะพานในการทําความเข้าใจกับผูท้ ีมีอาํ นาจในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย คือทํางานกับคนจํานวนน้อย (key person) และทําในทางลับ จะมาตกทีกล่องขวามือบน เมือทําสําเร็จระยะหนึงจะ
เลือนมากล่อ งขวาล่าง เมือสร้า งความสัม พันธ์ ไว้วางใจกันแล้ว ก็ ขยับประเด็น มาสู่ก ารพูดคุย เรื องการหาทางออกใน
สถานการณ์ร่วมกัน
สมมติฐานสําคัญของกล่องนี คือ กิจกรรมทางสังคมทีพยายามสร้างสันติภาพในภาพย่อย จะต้องสะสมจนเต็มทัง
สีกล่อง ถึงจะใกล้ความสําเร็จ ถ้าขาดกล่องใดกล่องหนึงไป แปลว่าต้องพยายามทํางานในส่วนทีขาดไปเพิมมากขึน ดังนัน
กลุ่มทีทําเส้นทางสันติภาพแบบทีสอง กล่องไหนทีขาด ต้องช่วยกันคิดว่าจะเพิมกิจกรรมอะไรให้กล่องนีเต็ม และจะเชือมโยง
กล่องทังหมดได้อย่างไร
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สันติภาพในสังคมหนึ งๆ จะเกิดขึนได้ก็ดว้ ยจากคนฐานรากผลักขึนไปรวมกับคนส่วนน้อยจากข้างบนผลักลงมา
จํานวนของคนฐานรากจะมากน้อยอย่างไร อาจจะต้องดูความสัมพันธ์กบั คนข้างบนด้วย หากมีคนข้างบนพร้อมทีจะช่วยขยับ
ให้เกิดสันติภาพ คนฐานรากอาจใช้คนไม่มากนัก หากคนข้างบนซึงโดยปกติมไี ม่มากอยู่แล้ว ไม่ขยับทําอะไรเลย คนฐานราก
จํานวนมากก็จาํ เป็ นต้องลุกขึนมาขยับเพือกดดันให้เกิดการเปลียนแปลงขึน
การผลักดันกระบวนการสันติภาพไม่ใช่เรืองง่าย เส้นทางสันติภาพแบบที 1 ต้องมีการเห็นร่วมกันบางอย่างจึงจะ
ขยับได้ คนทํางานเพือจัดการความขัดแย้งหลายพืนทีพยายามให้เกิดเส้นทางสันติภาพแบบที 1 กรณีขอ้ ตกลงบังซาโมโร ที
มินดาเนาใช้ความพยายามมากกว่า 15 ปี แต่เส้นทางสันติภาพแบบทีสองอาจจะมองไม่เห็นภาพอนาคตข้างหน้าเท่าใดนัก
เพียงแต่ทาํ ในส่วนภาพย่อยของแต่ละฝ่ ายให้ดีทีสุด เพือทําให้สถานการณ์ดขี นึ โดยเราไม่รูว้ ่าจะเกิดสันติภาพเชิงบวกหรือลบ
ขึน แน่นอนว่าสําหรับพืนทีสามจังหวัดชายแดนใต้ แม้อนาคตไม่รูว้ ่าอะไรจะเกิดขึน ในห้วงเวลาปัจจุบนั ก็มเี รืองต้องถกเถียง
กันอยู่พอสมควร
จากประสบการณ์และการติดตามพืนทีความขัดแย้งทัวโลก พบว่าครึงหนึงหลังจากการตกลงกันได้ก็มกั กลับมาใช้
ความรุนแรงกันรอบใหม่ ทําให้คู่ขดั แย้งต้องกลับมาทํางานกันใหม่ มาเถียงกันใหม่เพือสร้างโอกาสใหม่ๆขึนมา อีกเหตุผลที
ทําให้กระบวนการสันติภาพไม่สาํ เร็จ คือ คนจํานวนมากไม่สนับสนุนหรือไม่ได้รบั รูด้ ว้ ย เช่น หากมีการตกลงกันในเรืองที
เกียวข้องกับจํานวนมากด้วยคนเพียงไม่กีคน ย่อมนํามาสู่ความล้มเหลวได้ ขอให้พวกเราพึงระวังปัจจัยเหล่านีไว้ดว้ ย

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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