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การเปลียนผ่าน “พืนทีกลางสร้างสันติภาพจากคนใน – IPP”
18-19 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วง IPP ครังที 25 นี เป็ น การประเมิน และทบทวน “พืนทีกลางสร้า งสัน ติ ภ าพจากคนใน” หรื อ IPP (Insider
Peacebuilders Platform) ทีจัดขึนมาทังหมด 24 ครังแล้วว่าเป็ นอย่างไรบ้าง ซึง ดร.นอร์เบิรต์ โรเปอร์สก็ได้เริมต้นวงโดย
การชีให้เห็นว่า พืนทีกลางของคนทํางานสันติภาพในลักษณะนีมีอยู่ในหลายประเทศในโลก เช่นในศรีลงั กาและเยอรมนี
โดยปกติแล้ววงลักษณะนีจะมีพลวัตของตัวเองทีขึนๆ ลงๆ มีการเปลียนแปลง มีการเผชิญวิกฤต และต้องมีการ
เปลียนแปลงเปลียนผ่าน ซึงปี นเป็
ี นปี ที 7 แล้วของการทําวง IPP
วง IPP ในเยอรมนี เองก็ เคยมีปญ
ั หาทีต้อ งแก้ไขถึง 5 ครัง ตอนนี เขาผ่ านมาได้จ นกลายมาเป็ นแพลตฟอร์ม
(platform) ทีมีอิท ธิ พ ลเป็ น อย่า งมาก แต่ เ ป็ น ทีน่ า เศร้า ว่ า ในศรี ล งั กาวง IPP ล่ ม หนึ งปี ก่ อ นทีรัฐ บาลทหารจะใช้กํา ลัง
ปราบปรามกลุ่มต่ อต้า นรัฐ นอร์เบิรต์ จึงเห็นว่า มันสําคัญทีจะต้องเตือนความจําว่า ทําไมถึง ต้องทําให้ IPP เกิ ดขึน และ
หลักการสําคัญของ IPP คืออะไร
หลักการนีเป็ นหลักการทีจะทําให้ IPP ดําเนินไปได้อย่างสัมฤทธิผล ไม่ใช่หลักการตายตัว แต่เราสามารถแก้ไขมัน
ได้ตามความจําเป็ นของสถานการณ์
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หลักการพืนฐานสําหรับวง IPP ทีจะประสบความสําเร็จ
(Basic Principles for Effective IPPs)
1. สร้างการมีส่วนร่วมบนฐานความไว้วางใจและความเชือมัน (Trust & Confidence in Collaboration)
เพือทีคนในวงนีสามารถนังคุยกันได้ว่าเราจะเปลียนผ่านความขัดแย้งนีไปด้วยกันได้อย่างไร ความไว้วางใจและความ
เชือมันนีไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําอะไรบางอย่างด้วยกัน แต่เป็ นความไว้วางใจและความเชือมันทีเราจะฟังเหตุผลของคน
อืนได้
2. การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายและการทํางานร่วมกันกับทุกฝ่ าย (Inclusivity & Multi-Partiality)
ตอนนีข้อท้าทายคือเรามีความคิดเห็นเกียวกับการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน จากประสบการณ์ความสําเร็จของ
กระบวนการสันติภาพในช่วง 30-40 ปี ทผ่ี านมา จะเห็นได้ว่าการจะมีสนั ติภาพทียาวนานจะต้องมีการเข้ามามีส่วนร่วม
ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่ าย
3. พืนทีทางการเมืองสําหรับความเห็นต่าง (Political Space for Dissent)
ต้องสร้างพืนทีทางการเมืองสําหรับความคิดเห็นทีแตกต่างขัดแย้ง ไม่ใช่ว่าต้องเห็นตรงกันทุกเรือง
4. การแปรเปลียนความขัดแย้งจากความรุนแรงไปสูห่ นทางทางการเมือง (Transforming the Conflict from
violence to politics)
ในทุกๆ สังคมต้องมีความขัดแย้งเป็ นเรืองปกติ ความขัดแย้งไม่หายไปไหน สิงสําคัญกว่าคือเราจะจัดการความขัดแย้ง
อย่างไรโดยไม่ใช้ความรุนแรง การจะทําให้ความรุนแรงหายไปเป็ นกระบวนการทีต้องใช้เวลายาวนาน ณ ตอนนี
เป้ าหมายหลักคือลดความรุนแรงก่อน โดยพยายามจัดการความขัดแย้งโดยใช้หนทางทางการเมือง ในอนาคตก็จะ
ยังคงมีความขัดแย้งอยู่ ความขัดแย้งควรจะต้องถูกจัดการโดยวิธีทางการเมือง ไม่ใช่การใช้ความรุนแรง
5. การบริหารจัดการ IPP อย่างมีส่วนร่วมและเป็ นประชาธิปไตย (Participative & Democratic Management of IPP)
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“ถ้าเราอยากจะเปลียนผ่านความขัดแย้ง เราต้องสามารถเปลียนผ่าน IPP นีได้ดว้ ย”
Timeline IPPs: เราทําอะไรกันมาบ้างจนมาถึงวันนี และจะทําอะไรกันต่อ

2011
2013
2015
2016

มีการประเมินวง IPP ครังแรกโดยผูป้ ระเมินจากภายนอก
มีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทีทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
IPP ครังที 19 เป็ นการประเมิน IPP ร่วมกันโดยผูเ้ ข้าร่วม IPP
หลังจากนันมีการปรับเปลียนโดยคณะทํางานเพือให้สอดคล้องกับผลการประเมิน IPP ทีออกมา
มีผูป้ ระเมินจากภายนอกมาช่วยประเมินวง IPP
เกิดคําถามสําคัญคือ IPP จะเป็ นพืนทีกลางในการเรียนรูร้ ่วมกัน หรือเป็ นพืนทีกลางในการขับเคลือนร่วมกัน

เรามองว่าจําเป็ นต้องปรับเปลียนวงเพือให้สอดรับกับความต้องการของทุกคนและจากการมีส่วนร่วมของทุกคน
ครังนีคือการหามติเพือทีจะปรับต่อไป
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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