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การประเมินผลสะเทือน (IMPACTS) จากสิงทีร่วมกันทํา
การทําแผนทีผลลัพธ์ (Outcome Mapping) มีวตั ถุประสงค์เพือประเมินผลสะเทือน (Impacts) จากกิจกรรมที
เคยทํามาของแต่ละเครือข่าย ว่าหลังจากทําแล้วมีสิงใดเกิดขึน ส่งผลอย่างไรบ้าง และในอนาคตเราต้องทําอะไรเพิมมากขึน

วิธีการ คือ เริมต้นย้อนกลับไปดูสงที
ิ ผ่านมาก่อน
เครืองมือสําหรับการประเมินนีพัฒนามาจากหน่ วยงานหนึงของประเทศแคนาดา ทีเห็นเป็ นชันๆ คือการส่งผล
สะเทือนของกิจกรรมหนึงๆ เช่น เริมตังต้นจากตัวกิจกรรมเยียวยา กลุม่ เป้ าหมายโดยตรง ผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยตรงได้รบั ผลจาก
การทํางานอย่างไร ขยายวงไปถึงบุคคล กลุม่ คนทีมีความสัมพันธ์ทางตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย กว้างขึนอีกคือสังคมโดยรวม
2

IPP 9

ได้รบั ผลอย่า งไรบ้า ง และส่ง ผลต่ อนโยบายสาธารณะ หรือระดับการเมืองหรือไม่ วิธีการประเมินคือ เราอาจจะไปถาม
นักการเมืองหรือคนทีเกียวข้องว่ากิจกรรมทีเราทําส่งผลมากน้อยอย่างไร สังเกตจากลูกศร ความใหญ่และหนาของลูกศรก็
คือคนทีได้รบั ผลกระทบโดยตรง และลูกศรทีจางลง จนกลายเป็ นเส้นประ คือคนทีได้รบั ผลสะเทือนลดลงมาเป็ นลําดับ
แผนภาพทีจะช่วยเราในการวิเคราะห์อาจจะมีหน้าตาคล้ายใยแมงมุมแบบนี โดยเริมตังต้นจากจุดตรงกลาง ซึงก็
อาจจะยกมาแต่ละกิจกรรมทีเราต้องการประเมินผล แล้วค่ อยวิเคราะห์ผลของกิจกรรมทีเกิดขึนไล่ออกไปเป็ นชันๆ ตาม
หลักการข้างต้น

'การสร้างภาพจําลองเพือประเมินอนาคตสถานการณ์สนั ติภาพ' (Transformative Scenario – Planning:TSP)
เครืองมือต่อมา คือ 'การสร้างภาพจําลองเพือประเมินอนาคตสถานการณ์สนั ติภาพ' (Transformative Scenario
Planning) คือ เครืองมือทีจะทําให้ผูส้ ร้างการเปลียนแปลงได้ตระหนักถึงสิงทีอาจเกิดขึนในอนาคต เพือให้พวกเขาเข้าใจ
มากขึนว่า มีอะไรบ้างทีต้องพิจารณา และเมืออนาคตไม่เคยตัดขาดจากอดีตและปัจจุบนั เครืองมือในการประเมินอนาคตจึง
จําเป็ นต้องเชือมโยงกับสิงทีผ่านมาด้วย พิจารณาถึงปัจจัยทีส่งผลถึงสถานการณ์สนั ติภาพทีผ่านมา และจะมีปจั จัยอะไรที
ส่งผลให้เกิดความเป็ นไปได้ต่างๆในอนาคต
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เครืองมือนีถูกพัฒนาขึนโดยบริษทั เชลล์เมือ 40ปี ทแล
ี ้ว1 แต่เครืองมือนีเป็ นทีรูจ้ กั มากขึนในการทํางานสันติภาพที
แอฟริกาใต้ นายโจเซฟ จาวอร์สกี หัวหน้าแผนกแผนยุทธศาสตร์ บริษทั เชลล์ ได้รบั การเชิญจาก ปิ แอร์ เลอ รูซ ์ อาจารย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ เคปแห่งแอฟริกาใต้ เพือให้เขามาช่วยให้เกิดการเปลียนผ่านอย่างสันติในแอฟริกาใต้ ซึงหนึงปี ก่อน
หน้านัน เฟรเดอริ ค วิลเลม เดอ เคลิรก์ ประธานาธิบดีแอฟริก าใต้ได้ปล่อยตัว เนลสัน แมนเดลา ผู น้ ํา คนสําคัญ ในการ
ต่อต้านการแบ่งแยกสีผวิ จากการกักขังทียาวนานถึง 27 ปี (ในปี 1961 ได้ร่วมริเริมและเป็ นผู น้ าํ กองกําลังติดอาวุธของเอ
เอ็นซี - สมัชชาแห่งชาติแอฟริกนั ชือว่า “uMkhonto we Sizwe” และมีโครงการรณรงค์วางระเบิดสถานทีราชการสําคัญ
หลายแห่ง แมนเดลาพูดถึงการยกระดับการต่ อต้านไปสู่การใช้กาํ ลังอาวุธนีเป็ นมาตรการสุดท้าย เนืองจากรัฐบาลได้เพิม
ความรุนแรงในการปราบปรามมากยิงขึนเรือยๆ ทําให้เขาคิดว่าการประท้วงคัดค้านการเหยียดผิวแบบสันติไม่มวี นั ประสบ
ความสําเร็จได้ และการก่อความรุนแรงและสงครามกลางเมืองจากการต่อต้านการแบ่งแยกสีผวิ นีเองทีทําให้เขาถูกกักขังเป็ น
เวลานาน)2
ปี 1989 จาวอร์สกีและคณะฯ มาจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการครังแรกทีเมืองเคปทาวน์ โดยเลอ รูซ ์ ได้เชิญตัวบุคคล
สําคัญของแอฟริกาใต้ ทังฝ่ ายรัฐบาล ฝ่ ายค้าน ฝ่ ายทีประกาศการต่อสู ด้ ว้ ยอาวุธ สหภาพแรงงาน นักธุ รกิจ นักวิชาการ
จํานวน 22 คน เข้าร่วมประชุม ซึงถือเป็ นการย่อขนาดของแอฟริกาใต้ในอนาคตมาไว้ในสถานทีเดียวกัน จนได้ภาพจําลองอา
นาคตทีอาจเกิดขึนได้ 4 เรือง และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะและสร้างบทสนทนากับผูน้ าํ ทางสังคมในขณะนัน3 ซึงท้ายสุดมี
ภาพจริงทีเกิดขึนดังทีมีการคาดการณ์ไว้ และบางเรืองก็ถูกป้ องกันมิให้เกิดความสูญเสียได้ จนกลายเป็ นแบบอย่างการ
เปลียนภาพสถานการณ์สนั ติภาพทีหลายพืนทีความขัดแย้งทัวโลกใช้เป็ นบทเรียน
เนืองจาก'การสร้างภาพจําลองเพือประเมินอนาคตสถานการณ์สนั ติภาพ' เป็ นเครืองมือทีใช้ทางยุทธศาสตร์ เป็ น
วิธีการทีต้องการให้เกิดการเปลียนแปลงสถานการณ์ในอนาคต ทําให้คนคิดและสัมพันธ์ดว้ ยมีขอ้ มูลมากขึน มีภาพอนาคตที
ต้องการเปลียนแปลง มีอะไรทีต้องการให้เกิดขึนบ้าง เพราะฉะนัน เครืองมือนีสําคัญ ไม่ใช่เครืองมือทํานายอนาคต แต่เป็ น
เครืองมือเพือถามว่ามีอะไรทีจะเกิดขึนได้จริง ไม่ใช่เครืองมือสร้างภาพทีเราอยากเห็นหรือไม่อยากเห็น เครืองมือนีจะทําให้
เราคิดถึงปัจจัยต่างๆทีอาจเป็ นไปได้ นีคือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีสงที
ิ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง เป็ นการคิดทีอยู่บนฐาน
ความเป็ นจริง ไม่ใช่บนฐานสิงทีอยากเห็น หรือความปรารถนาของตนเอง
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ความสําเร็จของการสร้างฉากอนาคตเพือวางยุทธศาสตร์ทมัี กมีผูก้ ล่าวถึงคือกรณีของบริษทั เชลล์ ทีคิดถึงความเป็ นไปได้ทอาจจะเกิ
ี
ดขึนและมีผลกระทบรุนแรงต่อสถานการณ์
นํามันโลก หากกลุ่มประเทศผูค้ า้ นํามันรายใหญ่ของโลก (OPEC) มีท่าทีเปลียนแปลง มีความขัดแย้ง หรือในทางตรงกันข้ามอาจรวมตัวกันขึนราคานํามันเพือบีบลูกค้า กลุ่ม
พนักงานของบริษทั เชลล์ทได้
ี รบั มอบหมายให้มองอนาคตได้วาดสถานการณ์ไว้ 2 ภาพ ภาพแรกเป็ นภาพเหตุการณ์ราคานํามันคงที ธุรกิจซือขายนํามันดําเนินไปตามปกติ ภาพที
สองเป็ นภาพทีประเทศใน OPEC รวมตัวกันขึนราคานํามัน เมือเกิดวิกฤตการณ์ราคานํามันในปี ค.ศ. 1973 บริษทั เชลล์สามารถรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ดี และได้ขยับตัว
จากการเป็ นบริษทั นํามันขนาดใหญ่อนั ดับ 7 ของโลก ขึนมาเป็ นอันดับที 2 ได้และมีกาํ ไรสูงสุด นอกจากนี บริษทั เชลล์ยงั ได้คาดการณ์การล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ใน
รัสเซียและตัดสินใจไม่เข้าไปลงทุนด้านก๊าซธรรมชาติ ทังทีบริษทั นํามันรายอืนๆ หลายรายต่างเข้าไปลงทุนกัน เมือเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน บริษทั นํามันต่างๆ ต้องเผชิญกับ
ความวุ่นวาย และยังขาดทุนจากการลงทุนในรัสเซียด้วย : ทีมาสารานุกรมออนไลน์ ล่าสุดเมือวันที 8 มีนาคม 2556. (http://th.wikipedia.org/wiki/การวางแผนด้วย
สถานการณ์)
ประวัติ 'เนลสัน แมนเดลา' อ้างอิงจากจากวิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี.
โคทม อารียา, “ภาพจําลองอนาคตของสังคมไทย", เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล.
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≠ ไม่ใช่วธิ ีทจะบอกว่
ี
า จะมีอะไรเกิดขึน (ไม่ใช่การทํานาย / พยากรณ์)
≠ ไม่ใช่วธิ ีทจะบอกว่
ี
า อะไรควรจะเกิดขึน (ไม่ใช่การคาดหวัง / การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์)
= เป็ นเครืองมือทีคิดอย่างรอบด้านสําหรับผูท้ ีต้องการสร้างยุทธศาสตร์การเปลียนแปลง
บนสมมติฐานทีอยู่บนความเป็ นจริง
= มีฐานคิดว่า อนาคตนันเปิ ดกว้าง และไม่อาจถูกควบคุมได้โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
โดยหลักการทัวไป 'การสร้างภาพจําลองเพือประเมินอนาคตสถานการณ์สนั ติภาพ' จะใช้คนวิเคราะห์ร่วมกันอย่าง
น้อย 16 คนทีมีความแตกต่างกันอย่างสินเชิง เพือให้ภาพอนาคตเป็ นจริงมากทีสุด ในการวิเคราะห์ ผูเ้ กียวข้องต้องอยู่
ร่วมกันอย่างน้อยหนึงสัปดาห์
ขันตอนแรก เริมต้นจากผูเ้ ข้าร่วมจะต้องนังคิดร่วมกันถึงตัวแปร 2 ข้อ คือ
(1) ตัวแปรอะไรบ้างทีจะส่งผลถึงอนาคตของสันติภาพปาตานี และ
(2) ตัวแปรอะไรบ้างทีควบคุมไม่ได้ ไม่แน่ นอน ซึงตรงนีสามารถย้อนกลับไปดู เรืองแรงขับได้ ทียากคือ ต้องหา
ปัจจัยทียากแก่การควบคุม ซึงมักมองไม่ค่อยเห็น ต้องใช้เวลาในกลุ่มเพือถกเถียงกัน
จากนันกลุ่มต้องช่วยกันเลือกปัจจัยมากมายทีคิดกันขึนมาได้นนให้
ั เหลือเพียงสองปัจจัยหลัก ในกลุ่มต้องเห็นพ้อง
ด้วยกันว่าเป็ นปัจจัยสําคัญทีสุด และปัจจัยทังสองไม่ขนต่
ึ อกัน
ขันตอนทีสอง คิดภาพอนาคต 4 ภาพโดยนําสองปัจจัยหลักทีได้มาในขันตอนแรกมาขึนแกนสองแกน เป็ นแกนตัง
และแกนนอน เมือวางแกนสองด้านตัดกันจะเกิดภาพอนาคตสีภาพขึนทันที
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ขันตอนทีสาม พวกเราแบ่ง 4 กลุ่มคิดฉากอนาคต 4 ฉาก ตามเกณฑ์ของปัจจัยทีเรามีสองตัวหลัก

ยกตัวอย่างกระบวนการเปลียนผ่านของแอฟริกาใต้ทหัี วหน้าหน่วยวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั เชลล์ทาํ ให้
นีคือ 1ใน 4 ฉากอนาคตทีเขาคิดไว้ ทีมทีนังทําในปี 1989 ภายใต้กรอบเวลา 4 ปี และก็ฉากทีคิดไว้สองในสามก็
เกิดขึนจริง
คนทีคิดมีมมุ มองในการสร้างสันติภาพเกียวกับผู ้คนทีเกียวข้อง 3 Track (ลู่ ทาง หรือร่อง) คือ
แทรค 1 คือ คู่เจรจาในความขัดแย้ง เป็ นตัวแทนคู่ขดั แย้งสองฝ่ ายทีมีอาํ นาจตัดสินใจเปลียนแปลงสถานการณ์ได้
แทรค 2 คือ ผูท้ สามารถเป็
ี
นตัวเชือมต่อระหว่างกลุม่ ผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจในแทรคหนึงกับแทรคสาม
แทรค 3 คือ ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการสร้างสันติภาพ จากการตกลงเจรจากัน
ของแทรคหนึง
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อีกมิตหิ นึงทีคิดควบคู่กนั ไปด้วยคือ สังคมยังถูกแบ่งแยกด้วยสีผวิ แตกแยกไม่เป็ นหนึง ซึงดํารงอยู่ถงึ ปัจจุบนั จึง
ต้องคิดถึงแรงสนับสนุ นจากทางสังคมและสาธารณะด้วย ดูแล้วซับซ้อนแต่ในความเป็ นจริงซับซ้อนกว่านี นีคือการหยิบยก
ส่วนทีสําคัญขึนมาแสดงให้ดู
ในสถานการณ์ทคิี ดภาพอนาคตของแอฟริกาใต้ ผูน้ าํ ผิวขาวคิดว่าตนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่ตอ้ งการให้
มีใครเข้ามาเปลียนแปลง และไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายต้องการสร้างสันติภาพ บทบาทสําคัญของการเปลียนผ่านสถานการณ์จึงอยู่
ทีผูค้ นในแทรคสองทีต้องการสร้างการเปลียนแปลงและผลักดันให้เกิดขึน อีกสถานการณ์หนึงทีเกิดขึนจริง คือ เมือริเริม
กระบวนการสันติภาพ ความรุนแรงจะทวีมากขึนเป็ นลําดับ ในปี ทหนึ
ี ง สอง และสาม ซึงภายใต้สถานการณ์เช่นนัน เขาก็
สามารถจัดการให้เกิดกระบวนการสันติภาพขึนและดําเนินไปอย่างต่อเนืองได้จริงๆ
อยากให้เห็นภาพหลักๆ ว่า กลุม่ คนทีทําภาพอนาคตนีเขาคิดอย่างไร
ความเชื อเบืองต้น คื อ เขาคิดถึงคนสามแทรค เพราะเป็ นไปไม่ไ ด้ว่าสันติภาพจะเกิดขึนจากคนในแทรคใด
แทรคหนึ งเท่านัน ดังนัน ภาพอนาคตของคนแอฟริกาใต้จึงครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ทีมีความเป็ นไปได้กบั คนทุกกลุ่ม
ยามทีคิดถึงสถานการณ์ทเกิ
ี ดจากคนในแทรคหนึง ภาพเรืองราวในอนาคต คือการเปลียนผ่านสถานการณ์สนั ติภาพสะดุด
การเจรจาระดับบนไปต่อไม่ได้ คําถามสําคัญคือ แล้วใครคือคนทีทําให้กระบวนการสันติภาพเดินไปได้ เขาคิดถึงผูน้ าํ ศาสนา
และนักธุรกิจในแทรคสองเข้ามาขับเคลือนคู่ขนานไปกับแทรคหนึง คนทีเขาคิดภาพว่าจะทําอย่างไรให้กระบวนการเดินได้ จึง
คิดถึงการตังกลไกขึนมาจํานวนมาก เช่น คณะกรรมการสันติภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสันติภาพภูมภิ าคและท้องถิน เป็ น
งานทีเกิดขึนในแทรคสองและแทรคสามทังสิน เพือให้งานกระบวนการสันติภาพเดินไปได้ รวมทังคิดว่ากลไกอะไรอีกทีอาจ
เกิดความเสียงในการล้มได้ ก็ใส่เป็ นตัวสีแดง และยังคิดต่อไปอีกว่าจะไปจัดการกับปัจจัยเสียงนันได้อย่างไร ก็เป็ นลูกศรสี
นําเงิน
ยําอีกครัง ฉากนีเป็ น 1ใน 4 ฉาก ทีฉากนีคิดได้ไม่ยากนักเพราะนีคือตัวแปรบวกทังคู่ คือ รัฐบาลคนผิวขาวมีความ
ตังใจยกเลิก ระบอบการเหยียดและแบ่ ง แยกสีผิว และพรรคสมัช ชาแห่ง ชาติแอฟริกา (เอเอ็นซี) มุ่ง มันจะเจรจาเรื อง
รัฐธรรมนู ญใหม่ ทีคิดว่าเป็ นไปได้ในอนาคต
อีกฉากหนึงทีทีมนีทําคือฉากตัวแปรทังคู่ลบทังหมด ภายใต้ตวั แปรดังกล่าวเขาก็จะคิดป้ องกันว่าทําอย่างไรไม่ให้
เกิดเรืองเลวร้าย แต่เนืองจากตัวแปรเป็ นลบทังหมด ฉากจบของภาพนีคือสงครามกลางเมือง เพราะไม่มใี ครสามารถห้ามใคร
ได้อกี แล้ว ในฐานะคนสร้างการเปลียนแปลงสันติภาพ เราจงพยายามคิดตัวแปรทีอยู่บนฐานของความเป็ นจริง ทําอย่างไรจะ
คิดเชิงกลไกในทางป้ องกันปัจจัยลบไว้ได้บา้ ง
ประเทศศรีลงั กาไม่ได้โชคดีแบบแอฟริกาใต้ สถานการณ์จริงไปเกิดทีภาพลบทีสุดทีเขาคิดไว้ คือการทีขบวนการ
ปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam: LTTE) ถูกปราบปรามทังหมด
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ขันตอนทีสี ซึงเป็ นขันตอนสุดท้าย หลังจากได้ภาพอนาคตทีคิดว่าจะเกิดขึนทัง 4 ภาพมาแล้ว ขอให้ชวนกันคุย
เรืองจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อท้าทายร่วมกันในการเดินไปสู่อนาคต แล้วเราจะเสริมจุดแข็งและปิ ดจุดอ่อนได้อย่างไร มีขอ้ ท้าทาย
ใดทีเราจะป้ องกันได้บา้ ง เหล่านีจะเป็ นการนําไปสู่การวางยุทธศาสตร์เพือเดินไปสู่สนั ติภาพของพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้/
ปาตานี

ทีจําเป็ นต้องใช้คน 16 คน เพราะต้องใช้อย่างน้อยสีคนคูณสี คือถกเถียงในสีสถานการณ์ และทุกคนต้องคิ ด
ต่างกัน เถียงกันให้มากกีสุด ถ้าการถกเถียงจบลงได้อย่างรวดเร็ว แสดงว่าสิงทีเราเถียงกันอาจไม่ใช่สงที
ิ จะเกิดขึนจริงแล้ว

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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