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การถักทอสันติภาพในภาพย่อย
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
15-16 ธันวาคม 2555
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

"การทําให้เกิดสันติภาพได้ตอ้ งครอบคลุมทุกภาคส่วนและทุกความคิดเห็น...
เราต้องมานังคิดด้วยกันเพือนํางานทังหมดประกอบเข้าด้วยกัน
เพือเชือมกับแผนสันติภาพในภาพใหญ่ให้ได้”
วง IPP ครังทีแล ้ว เราพูดถึงการพูดคุยเจรจาในแผนทีเดินทางสันติภาพแบบใหญ่ (ตามภาพประกอบ) ซึงเป็ นการ
ผลักดันของคน “ระดับบน” ระดับการเมืองทีมีอาํ นาจตัดสินใจเชิงโครงสร้างจากทังสองฝ่ ายมานังพูดคุยเจรจาเพือหาทาง
ออกไปด้วยกัน เดินไปด้วยกัน

แต่ อย่างไรก็ต าม สันติภาพแบบนีจะทําให้เกิ ดผลได้ระดับ หนึงเท่า นัน หากต้องการจะสร้างสันติภาพเชิง บวก
จําเป็ นต้องใช้คน “ระดับฐาน” ในสังคมทีประกอบด้วยภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนระดับรากหญ้า ซึงจะมีโจทย์
สําคัญคือ จะเชือมโยงสิงทีแต่ละคนกําลังทําอยู่ได้อย่างไร
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เชือมชินส่วนงานย่อย หนุ นทางเดินสันติภาพใหญ่ดว้ ย 'SAT Model'
คําถามทีเป็ นโจทย์ใหญ่ของเรา คือสิงทีเราทํา งานของเรา จะเชือมโยง หนุนเสริม และต่อเติมกันได้อย่างไร?
เครืองมือหนึงทีจะนํามาวิเคราะห์ตรวจสอบประเด็นดังกล่าว คือ 'SAT Model' ในสนามของนักสันติศึกษามักนํา
เครืองมือนีมาใช้กนั บ่อยครังและถูกนําไปใช้ในหลายพืนทีความขัดแย้ง รวมถึงความขัดแย้งในพืนทีตะวันออกกลาง กลุ่ม
ประเทศอาหรับ และปากีสถานด้วย

S - Structure (เชิงโครงสร้าง)
โครงสร้าง หมายถึงระบบและสถาบันทีตอบสนองต่อความต้องการพืนฐานของผู ค้ น โครงสร้างทีเราคุน้ เคยกัน
อย่างดี เช่น ความเป็ นองค์กร การปกครอง ความมันคง เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริการทางสังคม สิงแวดล้อม และประชา
สังคม เป็ นต้น และยังมีโครงสร้างอีกแบบหนึง คือ โครงสร้างอะไรก็ตามทีทําให้ความรุนแรงยังดํารงอยู่ได้ ความสําคัญของ
โครงสร้างแบบหลังนี ทําให้ความขัดแย้งไม่จบสิน ซําโครงสร้าง(อําพราง)ดังกล่าวถูกสร้างขึนมาจนกลายเป็ นสาเหตุททํี าให้
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ความขัดแย้งและรุนแรงนียืดเยือเรือรังอย่างไม่เห็นจุดสินสุด กล่าวคือ โครงสร้าง(อําพราง)ดังกล่าว โดยตัวมันเองเป็ นทัง
ปัญหาและทางออก เมือเป็ นเช่นนันแล้ว เราจะเปลียนโครงสร้าง(อําพราง)นีอย่างไรให้เกิดสันติภาพ
ส่วนใหญ่ เมือเราพูดถึงความขัดแย้งหรือพูดถึงทางออกของปัญหา ก็มกั จะพูดถึงเรืองพวกนี บางคนบอกต้องมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด บางคนบอกต้องมีการเคารพสิทธิมนุษยชน บางคนบอกว่าโครงสร้างการปกครองคือปัญหา
ต้องเปลียน บางคนบอกว่าต้องมีการพัฒนาชุมชน ทังหมดเหล่านีเป็ นเรืองของโครงสร้างเป็ นมิติหนึงทีสําคัญ จําเป็ นและต้อง
แก้ไข เพราะหากไม่มกี ารเปลียนแปลงทางโครงสร้างก็จะไม่มสี นั ติภาพ
เมือพิจารณาถึงเชิงโครงสร้าง ก็จะมีการถกเถียงอย่างต่อเนืองลึกลงถึงเนือหาอีก เช่น หากจะต้องพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจ การเมือง ความมันคง ฯลฯ แต่ยงั มีอีกหนึงมิติทสํี าคัญ คือ ความคิดความรู ส้ ึก ความเชือของคน สิงนีเรียกว่า
ทัศนคติ
A – Attitudinal (เชิงทัศนคติ)
ทัศนคติ หมายถึง บรรทัดฐานร่วม ความเชือ ทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กรอบคิด เป็ นต้น เช่น คน
กลุ่มหนึงอาจจะบอกว่า ต้องรักษาความเป็ นไทย เพราะนีคือประเทศไทย ขณะทีผูค้ นอีกกลุ่มหนึงอาจจะบอกว่าเราต้องรักษา
ความเป็ นมลายู ดว้ ย เพราะประเทศไทยประกอบด้วยชนชาติพนั ธุ ์หลายชาติพนั ธุ ์รวมตัวกันและพัฒนากันจนเป็ นรัฐ ชาติ
เหล่านีเป็ นตัวอย่างของวิธีคิด “เชิงทัศนคติ” เป็ นความเชือ เป็ นความคิด ความรูส้ ึกไม่ตรงกัน ทีนีเมือความขัดแย้งเกิดขึน
แล้ว จะทําอย่างไรให้ผูค้ นทีมีความรูส้ ึก ความคิด ความเชือต่างกันอยู่ดว้ ยกันได้ จะต้องมีการปรับหรือทําความเข้าใจกัน
อย่างไร
ในแง่นีแล ้ว โครงสร้างและทัศนคติจึงเชือมโยงไม่แยกขาดจากกัน จะอาศัยอันใดอันหนึงในการทําให้เกิดสันติภาพ
ไม่ได้ ต้องอาศัยไปด้วยกัน อาทิ ทัศนคติ ความเชือบางอย่างก็สามารถทีจะลดปัญหาความขัดแย้งได้ หากมีการปรับเปลียน
โครงสร้างบางอย่าง เช่น โครงสร้างทางการเมือง การกระจายอํานาจ การให้อิสระในวิถีชีวติ ปัจจัยเหล่านีจะไปตอบโจทย์
กลุ่มคนทีรู ส้ ึกว่าตัวเองยัง ไม่ได้มีอิสระเท่าเทียมในอัตลักษณ์ของตัวเอง เป็ นต้น อย่างไรก็ดีเมือมี(วิธีคิด)เชิงโครงสร้าง
รวมทังเชิงทัศนคติแล้ว ทังสองส่วนนีต้องการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนด้วยกันเอง เพราะการจะเปลียนแปลงสิงใดต้องมีการ
ปฏิสมั พันธ์กนั และมีกระบวนการบางอย่างทีทําให้ผคู ้ นได้เข้ามาปฏิสมั พันธ์ เพือช่วยแก้ปญั หากัน
T – Transactional (เชิงปฏิสมั พันธ์)
ปฏิสมั พันธ์ หมายถึง กระบวนการและทักษะของผูค้ นในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ สร้างความสัมพันธ์
รวมทังการหาหนทางวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมือพิจารณาเห็นทังสามมุมแล้ว จะเห็นว่างานทีแต่ ละคนกําลัง ทําอยู่ อย่าง
ครําเคร่ง อย่างน้อยจะไปตกอยู่ทมุี มใดมุมหนึง เช่น เรืองของโครงสร้าง กิจกรรมการสร้างสันติภาพ หรือความเคลือนไหว
การขับเคลือนทางสังคมทีกําลังร่วมทํากันอยู่ ทังการผลักดันการกระจายอํานาจ การรณรงค์เรืองสิทธิมนุ ษยชน การรณรงค์
เพือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การบังคับใช้กฎหมาย เหล่านีเป็ นต้น ส่วนกิจกรรมทีเกียวข้องในเชิงทัศนคติ อาจจะ
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เป็ นเรืองทีเกียวข้องกับการอบรมเพือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน กิจกรรมการเปิ ดพืนทีพูดคุยเพือทําความ
เข้าใจความคิดเห็นทีแตกต่างกัน กิจกรรมเหล่านีเป็ นเรืองของการปรับเปลียนทัศนคติ ส่วนมุมสุดท้าย เชิงปฏิสมั พันธ์ จะ
เป็ นสิงทีเราทํามาทังหมดในทุกวงไอพีพีทีผ่า นมา คือ เป็ นความพยายามในเชิงกระบวนการ เพือสร้างพืนทีให้ผูค้ นทีมี
ความคิดต่าง จุดยืน และความสนใจทีแตกต่างกัน เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ประเด็นสําคัญของ 'SAT Model' คือ การปรับเปลียนเพียงแค่มุมใดมุมหนึ ง ไม่สามารถทําให้ความขัดแย้งและ
ความรุนแรงจบลงได้ สันติภาพจะเกิดได้ตอ้ งมีความพยายามปรับทัง 3 มุมนี ไปด้วยกัน
สมมติว่าวันหนึงมีการปรับโครงสร้างการปกครองท้องถินรูปแบบพิเศษไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม แต่ทว่าทัศนคติวธิ ีคิด
ของคนทังประเทศ และคนในพืนทีสามจังหวัดชายแดนใต้ยงั เหมือนเดิมเช่นทีเป็ นอยู่วนั นี ก็ไม่มที างทีจะแก้ไขความขัดแย้ง
ได้สาํ เร็จ เช่นเดียวกัน หากเราจัดการประชุมแลกเปลียนไปอีกร้อยครังพันครัง แต่ว่ากิจกรรมเหล่านันไม่ได้ตอบโจทย์เรือง
โครงสร้าง หรือการจัดการทัศนคติ จะจัดอีกกีครังย่อมถือว่าเสียเปล่าทังสิน
สรุป คือเครืองมือนีจะช่วยตรวจสอบให้เห็นว่างานทีเรากําลังทําอยู่นนั มีตาํ แหน่ งแห่งทีอยู่ตรงไหน เป็ นงานที
เน้นหนักเชิงโครงสร้าง ทัศนคติ หรือปฏิสมั พันธ์ และสิงทีเราต้องการให้เกิด จะเกิดขึนได้จริงหรือไม่ งานของเราทีทํากันใน
“ภาพย่อย” ในพืนทีจะเป็ นส่วนหนึงในการตอบโจทย์ให้เกิดสันติภาพใน “ภาพใหญ่” ได้หรือไม่ อย่างไร
ในแง่การประเมินงานทีตัวเองทํา นัน เครืองมือ 'SAT Model' นีถือเป็ นรู ป ธรรมเครืองมือหนึงในเวลานี เมือ
เปรียบเทียบกับทุกเครืองมือทีผ่านมาทังหมด แต่แน่นอนว่า แต่ละเครืองมือจะมีทงข้
ั อดีและข้อด้อย เพราะไม่มีเครืองมือ
ไหนทีสมบูรณ์แบบ ในการวิเคราะห์ เราจึงต้องใช้หลายๆเครืองมือ รวมถึงเครืองมือทีเราเคยผ่านกันมาแล้ว เช่น กล่อง
สะท้อนสันติภาพ (Reflecting on Peace Practice – RPP Box) ซึงเป็ นเครืองมือทีใช้วเิ คราะห์ความพยายามในการสร้าง
สันติภาพในภาพย่อย เพือเติมเต็มส่งเสริมกัน และจะเห็นว่าทังสองเครืองมือนีได้นาํ พวกเราไปสู่เป้ าหมายเดียวกันนันเอง
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ประยุกต์ใช้เครืองมือวิเคราะห์ความขัดแย้งผสานกับ 'SAT Model'
แล ้วเราจะประยุกต์ใช้ 'SAT Model' เข้ากับเครืองมือวิเคราะห์ความขัดแย้งทังหมดทีเราเรียนรูก้ นั มาแล้วอย่างไร
ตัวอย่างหนึงทีเห็นชัด คือ ผลจากการวิเคราะห์แรงขับทีทําให้ความขัดแย้งยืดเยือ ไม่จบง่ายๆนัน จะเป็ นเหมือนเข็มทิศให้เรา
ได้เห็นว่า กิจกรรมทีดูเหมือนเป็ นงานสันติภาพเชิงย่อยนันได้ตอบโจทย์ในการแก้ปญั หาหรือไม่ สามารถทําให้ความขัดแย้ง
จบลงได้หรือไม่
แต่ละเครืองมือทีผ่านมา อาจจะเน้นนําหนักต่างกัน บางเครืองมือเน้นไปในเชิงโครงสร้าง เช่น ตัวแสดง (actors)
เมือวิเคราะห์ตวั แสดง/ใครเกียวข้องบ้าง จะเป็ นเรืองของโครงสร้าง แต่ถา้ พูดถึงเรืองเล่า นําหนักจะเน้นไปในเชิงทัศนคติเสีย
ส่วนใหญ่ ประเด็นคือ การจะแก้ไขความขัดแย้งได้ กิจกรรมหลายอย่างต้องร้อยเรียงกันแล้วตอบโจทย์ทงสามมุ
ั
มของ 'SAT
Model' ได้

“ในหนึงกิจกรรม จําเป็ นต้องตอบโจทย์ทงสามมุ
ั
ม คือเชิงโครงสร้าง ทัศนคติ และปฏิสมั พันธ์ให้ครบหรือไม่?"
คํา ตอบคือ "ไม่จาํ เป็ น" และไม่ได้หมายความว่า หากกิจกรรมทีทําอยู่ นนไม่
ั มีครบทุกช่ องแล้ว งานเราจะไม่มี
ความหมาย ไม่มคี ุณค่า ไม่มคี วามสําคัญ ไม่ใช่เช่นนัน เพราะทุกงานล้วนมีคุณค่าในตนเอง อย่างทีกล่าวแต่ตน้ เครืองมือนี
จะทําให้เห็นภาพรวมของงานสันติภาพในภาพย่อยๆ ทีต้องไปรวมกับคนทํางานกลุ่มอืนๆ เป็ นไปไม่ได้ทคนหนึ
ี
งคนจะทําได้
ทุกอย่าง ทังการผลักดันรณรงค์สทิ ธิมนุษยชน การพูดคุยสันติภาพ การขับเคลือนประเด็นการเมืองการปกครอง งานเหล่านี
ต้องใช้ความถนัดจําเพาะของผูเ้ ชียวชาญแต่ละด้านแบ่งงานกันทํา
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ยําอีกครัง 'SAT Model' เป็ นเครืองมือทีทําให้คนทํางานสร้างสันติภาพตระหนักว่า จะต้อ งเชื อมโยงงานของ
ตนเองกับผูอ้ นื และเห็นชัดเจนว่างานใดสามารถปล่อยให้คนอืนทํา งานใดเราจะไปช่วยเหลือคนอืนได้ นีเป็ นประโยชน์จาก
เครืองมือนี
แม้การเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างจะสําคัญทีสุดในเครืองมือนี เพราะเรารูว้ ่าต้องแก้ไขเรืองใดบ้างไปในทิศทางทีดี
ขึน แต่กว่าจะไปถึงเป้ าหมายเชิงโครงสร้างได้ งานเชิงปฏิสมั พันธ์ การหาผูค้ นมาแลกเปลียน พูดคุย ถกเถียงและรับฟังกัน
อันจะนําไปสู่การเปลียนแปลงเชิงทัศนคติได้ก็เป็ นงานทีจําเป็ น เพือจะนําไปสู่การเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างได้เป็ นลําดับ
ถัดไปอย่างยังยืนและมันคง
ในวงไอพีพมี คี นทํางานเชิงโครงสร้างอยู่แล้ว ทังด้านสิทธิมนุ ษยชน ฝ่ ายความมันคง หรือกลุ่มกําลังขับเคลือนเรือง
การเมืองการปกครอง ประเด็นคือ จะทําอย่างไรให้งานเหล่านันเชือมกัน ไม่ใช่ใครทําอะไรก็ทาํ แต่จะต้องมีพนที
ื ปฏิสมั พันธ์
เชือมโยง แลกเปลียนกัน จนเป็ นสามเหลียมทีสมบูรณ์
มีขอ้ สัง เกตหนึ ง คือ งานทีเรามองว่ า จะนํา ไปสู่ สนั ติภาพได้ อาจจะขัด กับงานทีอีก คนหนึ งก็ มองว่า จะนํา ไปสู่
สันติภาพเหมือนกัน เช่น ประเด็นเรืองความมันคง จะรักษาความมันคงในพืนทีอย่างไร คนหนึงบอกว่าทําแบบนีความมันคง
จะเกิด สันติภาพจะเกิด อีกฝ่ ายหนึงอาจจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้ ถ้าทังสองฝ่ ายคิดเหมือนกันก็จะนําไปสู่สนั ติภาพ เพราะฉะนัน
จึงไม่แปลก ต่างฝ่ ายต่างคิดว่าตัวเองทํางานเพือสันติภาพอยู่ แต่ทาํ ไมผลไม่เป็ นไปตามทีตัวเองอยากจะเห็น
เช่นนีแล้ว 'SAT Model' แสดงให้เห็นอย่างเป็ นระบบว่า จริงแล้วมีคนจํานวนมากทีทํางานสันติภาพเหมือนกัน
แต่จะมีสนั ติภาพทีต่างกัน เครืองมือนีไม่ได้บอกว่าทําให้ทาํ งานได้ดีทสุี ด แต่เครืองมือชีว่ามีจุดตรงไหนบ้างทีเราจะทําความ
เข้าใจกัน ปรับเข้าหากัน หรือเติมเต็มกัน มีจดุ อ่อนจุดแข็งอย่างไร
วิธีการวิเคราะห์เครืองมือนีทําได้ 2 แบบ คือ
(1) การวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนในสิงทีทํามาแล้ว และมีจุดไหนทีสามารถเพิมเติมได้ จุดไหนทีเห็นตรงกันหรือ
เห็นไม่ตรงกัน ทําไม เพราะอะไร และ
(2) ในกิจกรรมหลายด้านนี นักสร้างสันติภาพจะเติมเต็มหนุ นเสริมกันอย่างไรได้บา้ ง ต้องทําอะไรต่อไปเมือเทียบ
กับแผนทีสันติภาพในภาพใหญ่ เพือไปหนุ นเสริมให้เกิดสันติภาพในปลายทางได้อย่างไร ดูว่ามีสิงใดทีสามารถเชือมร้อยกัน
ได้บา้ ง ในแต่ละกิจกรรมมีจดุ เน้นต่างกันทังเชิงโครงสร้าง เชิงทัศนคติ และเชิงปฏิสมั พันธ์ ความจริงไม่ว่ากิจกรรมใดทีสร้าง
สันติภาพมักแตะทังสามมุมซึงมีนาหนั
ํ กต่างกัน
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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