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พลวัตสถานการณ์สนั ติภาพร่วมสมัย: การจัดทําแผนทีตัวแสดงและความสัมพันธ์ ณ ปัจจุบนั
17-18 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก่ อ นทีจะเริ มวง IPP ครังที 26 นี ทีมกระบวนกรได้ย ากฎแชทแธมเฮ้
ํ
า ส์ (Chatham House Rules) ให้แ ก่
ผูเ้ ข้าร่วมได้รบั ทราบกันอีกครัง นันคือ
1. ห้ามระบุชือผูพ้ ูด สถานที วันเวลา จากการพูดคุยในวง
2. ห้ามถ่ายรูปคนหรือบรรยากาศในห้อง รวมถึงแชร์ในโซเชียลมีเดีย
3. ห้ามแคปหน้าจอในไลน์แล้วส่งต่อ (แม้จะส่งให้กบั คนในวง IPP ด้วยกันก็ตาม)
ความเป็ นมาของ Chatham House Rules
กฎนีใช้มา 99 ปี แล้ว เป็ นกฎเก่าแก่ทถูี กตังขึนหลังสงครามโลกครังทีสองโดยสถาบันระหว่างประเทศในลอนดอน
เป็ นกฎทีตังมาและยังใช้กนั อยู่ถงึ ปัจจุบนั กฎนีตังใจจะบอกว่า เพือให้การประชุมในเรืองทีเกียวกับสังคมการเมืองดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีกฎว่าห้ามอ้างอิงชือบุคคลในการประชุม เนือหาทีอยู่ในการประชุมสามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
ได้แต่หา้ มระบุชือผูพ้ ูด เวลา และสถานที ห้ามระบุว่าเป็ นข้อความของใคร พูดทีไหน ซึงเนือหาทีออกไปยังปลอดภัยตราบ
เท่าทีเราไม่พูดถึงชือคนพูดหรือให้ความเห็นต่อประเด็นนันๆ นีเป็ นกฎที IPP ใช้ตลอดมา
อัพเดตสถานการณ์หวั ข้อ “พลวัตสถานการณ์สนั ติภาพร่วมสมัย: การจัดทําแผนทีตัวแสดง
และความสัมพันธ์ ณ ปัจจุบนั ในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี ”
การอัพเดทครังนี ทางวง IPP ได้เชิญเจ้าหน้า ทีรัฐ นัก วิชาการทังพุท ธและมุสลิม นักกิจกรรมทางสังคม และ
สือมวลชนทีติดตามกระบวนการพูดคุยสันติภาพทีเกิดขึนระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มขบวนการต่อต้านรัฐอย่างใกล้ชิด เพือให้
ผูเ้ ข้าร่วมได้รบั ทราบข้อมูลและความคิดเห็นทีเกียวข้อง รวมทังได้ซกั ถามแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกัน
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Mapping of Actors & Relationships
แผนทีตัวแสดงและความสัมพันธ์
จากนัน ดร.นอร์เบิรต์ โรเปอร์ส ได้แนะนําเครืองมือการวิเคราะห์ความขัดแย้งว่าด้วยการจัดทําแผนทีตัวแสดงและ
ความสัม พัน ธ์ (Conflict analysis tool: Mapping of Actors & Relationships) อี ก ครังหนึ ง โดยเครื องมือ นี เป็ น
กิจกรรมแรกๆ ทีทําในวง IPP ด้วยกันเมือเกือบ 7 ปี มาแล้ว กิจกรรมนีมีเป้ าหมายเพือจะดูว่า
1. ใครคือตัวแสดงในความขัดแย้งนันๆ?
2. ตัวแสดงเหล่านันมีอทิ ธิพลหรือมีอาํ นาจมากน้อยแค่ไหนในความขัดแย้งต่อตัวแสดงในพืนทีความขัดแย้งนันๆ?
3. นอกจากมีอทิ ธิพลต่อกันแล้ว ตัวแสดงเหล่านันมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร?
ตัวแสดงนันไม่ใช่แค่ คนบนโต๊ะใน track 1 ทีมีอาํ นาจในการตัด สินใจเท่ านัน แต่ ยงั รวมถึงตัวแสดงอืนๆ ทีอยู่
ระดับกลาง (Track 2) ระดับล่าง (Track 3) คือภาคประชาสังคมและอืนๆ ด้วย
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เครืองมือนีเป็ นเครืองมือทีใช้ในพืนทีความขัดแย้งเพือดูว่าเกิดอะไรขึนในพืนทีความขัดแย้งหนึงๆ เครืองมือนีใช้กนั
อย่างกว้างขวางในการทํางานเรืองความขัดแย้งและสันติภาพทัวโลก มีเครืองมืออีกมากมายทีจะวิเคราะห์ความขัดแย้ง 50-60
เครืองมือ นีเป็ นหนึงใน Top10 ทีคนมักเอามาใช้วเิ คราะห์ความขัดแย้ง
เหตุผลทีเครืองมือนีเป็ นทีนิยม เพราะถึงแม้แต่ละคนจะมีภูมหิ ลังประสบการณ์ไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนสามารถมา
พูดคุยมทําความเข้าใจร่วมกันผ่านเครืองมือนีได้ ความยากก็คือต้องตกลงกันให้ได้ว่าใครกันแน่ทเป็
ี นตัวขับหรือตัวแสดงที
ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งนันๆ นันจะเป็ นความขัดแย้งในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง คือมันไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกหรือ
ใครต้องรับผิดชอบอะไร แต่มนั บอกว่าใครบ้างทีเกียวข้องกับความขัดแย้งนันๆ ดู เป็ นเครืองมือง่ายๆ แต่ในรายละเอียดมี
ความซับซ้อนมาก
อธิบายเครืองมือ “แผนทีตัวแสดงและความสัมพันธ์”
1. ตัวแสดง (Actors) ในความขัดแย้งนันๆ มีตวั แสดงอะไรบ้าง Party A, B, C, D, E, F นอกจากตัวแสดงทีอยู่ใน
ความขัดแย้ง ยังมีตวั แสดงอืนทีเข้ามาเกียวข้องกับความขัดแย้ง ซึงอาจจะมีอิทธิพลต่ อพัฒนาการความขัดแย้ง
นันๆ เป็ นตัวแสดงภายนอก (Outside Party) เช่น Party Y กับ Party X ซึง X มีอิทธิพลมากกว่าก็มขี นาดใหญ่
กว่า
Outside Party กับ Inside Party ขึนอยู่กบั อะไร? ขึนอยู่กบั นิยามการตีความของเรา เช่น มาเลเซีย
บางคนบอกเป็ น Inside Party แล้วแต่ นิยามของกลุ่ม ยกตัวอย่ างการทํา mapping ในอัฟ กานิสถาน บอกว่า
อเมริกาเป็ นตัวแสดงในประเทศไปแล้วเพราะไม่รูอ้ เมริกาจะอยู่ในอัฟกานิสถานอีกนานเท่าไหร่ เลยนับเป็ น Insider
Party อยากให้ลองคิดสร้างสรรค์มากขึน ไม่จาํ เป็ นว่าต้องอยู่ในหรือนอก อาจเป็ นครึงหนึงอยู่ขา้ งในครึงหนึงอยู่
ข้างนอกก็ได้
2. ขนาดของวงกลม บอกถึงอํานาจของตัวแสดงนันๆ ว่ามีอิทธิพลต่อความขัดแย้งมากน้อยแค่ ไหน เช่นในแผนทีนี
A มีอาํ นาจ/อิทธิพลมากสุด รองลงมาคือ B ขัดแย้งกันด้วยเส้นซิกแซ็ก
3. เส้นความสัมพันธ์ อธิบายสัญลักษณ์ของเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง
แสดงความขัดแย้งอย่างรุนแรง
แสดงความขัดแย้งทีไม่รุนแรงมาก
แสดงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ
แสดงความสัมพันธ์อนั แนบแน่น
แสดงความสัมพันธ์อนั เปราะบาง หรือไม่แน่ใจว่าตัวแสดงสองตัวนีมีความสัมพันธ์แบบไหนแน่
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แสดงความสัมพันธ์แตกหัก เวลาความขัดแย้งดําเนินไป ความสัมพันธ์ก็เปลียนไปด้วย ยกตัวอย่าง
บางคู่ตวั แสดงมีความสัมพันธ์อนั ดีมาก่อน แต่ถงึ จุดหนึงเกิดแตกหักด้วยเหตุอะไรก็ตาม
แสดงอิทธิพลของตัวแสดงหนึงไปยังตัวแสดงหนึง เช่น E มีอาํ นาจและอิทธิพลต่อ F
ใช้สีต่างกันเพือแยกเส้นความสัมพันธ์ - มันจะยุ่งยากซับซ้อนมากขึนเรือยๆ ถ้ามีตวั แสดงมากกว่า 10 ตัวขึนไป
เวลาลากเส้นความสัมพันธ์ของ 10 ตัวแสดงจะเห็นความยุ่งเหยิงมากขึน เพือให้จาํ ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวั แสดงเป็ น
แบบไหนให้ใช้ปากกาคนละสี

การทํา Mapping มีหลายแบบ แบบแรกคือมองจากข้างบน อาจมีตวั แสดงไม่เยอะ แบบทีสองคือซู มเข้าไปใน
ความขัดแย้ง เพราะแต่ละฝ่ ายก็มตี วั แสดงย่อยๆ และมีความสัมพันธ์ทมีี พลวัตของมันเอง เช่นฝ่ ายรัฐเองจะเอาคนเห็นต่าง
เข้ามาอยู่ดว้ ยในฝ่ ายตน หรือ BRN ก็มตี วั แสดงย่อยๆ เข้ามาอยู่ในฝ่ ายตนมากขึนเรือยๆ
เทคนิ คการทํา Mapping
1. เริมต้นจากตกลงกันก่อนว่ามีตวั แสดงกีตัวบ้าง หลังจากได้ตวั แสดงแล้วค่อยลากเส้นความสัมพันธ์ ไม่ควรเกิน
15 ตัวแสดงเพราะจะยุ่งเหยิงมาก
5
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2. ตัดสินใจว่าตัวแสดงไหนมีอทิ ธิพลหรือมีอาํ นาจมากกว่ากัน แล้วกําหนดขนาดวงกลม กะประมาณทังหมดก่อนว่า
จะวางตําแหน่งอย่างไรให้พอกับพืนทีกระดาษ
3. เวลาคุยกันในกลุ่มย่อยอาจมีความเห็นแย้งกัน อาจมีประเด็นไม่เห็นด้วยในแง่ตวั แสดง หรือในแง่อาํ นาจอิทธิพล
หรือในแง่ความสัมพันธ์ พยายามหาข้อตกลงกันให้ได้ในกลุ่ม ถ้าตกลงกันไม่ได้แนะนําให้เขียนแยกออกมาด้วย
ปากกาอีกสีว่าอะไรทีไม่เห็นด้วยเพราะอะไร
ข้อสังเกตต่อการใช้เครืองมือ “แผนทีตัวแสดงและความสัมพันธ์”
ประการแรก การเปลียนระดับอํานาจของตัวแสดง (Change of Power Balance) - ยิงเราเห็นว่าตัวแสดงหลักๆ
ทีเป็ นคู่ขดั แย้งเปลียนสมดุลอํานาจมากขึนเท่าไหร่ ความขัดแย้งก็จะค่อยๆ แปรเปลียนไปด้วย เหตุผลก็เพราะว่ายิงคู่
ขัดแย้งไม่ว่าฝ่ ายไหนรู ส้ ึกว่าตัวเองมีพลังหรือมีความเข้มแข็งมากเท่าไหร่ก็ยงอยากขยั
ิ
บไปสู่การแปรเปลียนความขัด แย้ง
มากกว่าคู่ ขดั แย้งทีรูส้ กึ ว่าตนอ่อนแอซึงไม่อยากเปลียนแปลงอะไรมากนัก การดูว่าคู่ ขดั แย้งรูส้ กึ ว่าตนมีอาํ นาจมากน้อยแค่
ไหนและอํานาจนันเปลียนแปลงไปมากน้อยอย่างไรก็เป็ นเรืองทีน่าสนใจและส่งผลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทีเกิดขึนด้วย
ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าคู่ ขดั แย้งทีรูส้ กึ ว่าตัวเองเข้มแข็งจะอยากริเริมการเปลียนแปลงเพราะรูส้ กึ ว่าตนอยู่ในสถานะทีเหนือกว่า
จะน่าสนใจถ้าเราลองทําเส้นเวลาดูว่าคู่ขดั แย้งแต่ละตัว ช่วงไหนบ้างทียอมผ่อนปรน ช่วงไหนบ้างทีพยายามเสนอบางอย่างให้
อีกฝ่ าย
ประการทีสอง ตัวแสดงทีจะมีศกั ยภาพในการเชือมต่อหรือแบ่งแยกผูค้ น - จากการทําแผนทีนี เราจะเห็นว่ามีตวั
แสดงอืนๆ ด้วยนอกเหนือจากคู่ขดั แย้งสองฝ่ าย ซึงตัวแสดงเหล่านันอาจจะเป็ นตัวเชือมประสานได้ จากการวิเคราะห์แผนที
ทีเราทําเสร็จแล้ว เราจะเห็นได้เลยว่าทีสุดแล้วความขัดแย้งทําให้คนถูกแบ่งแยกกันมากขึน หรือทําให้คนเชือมร้อยเข้าหา
กันมากขึน
ประการทีสาม ระดับของความแตกแยกภายใน - มันช่วยทําให้เห็นว่าแต่ละฝ่ ายมีความแตกแยกภายในมากน้อย
แค่ไหน ยิงเราพบว่าภายในคู่ขดั แย้งแต่ละฝ่ ายมีความขัดแย้งสูงและลึกมากเท่าไหร่ ก็ยงยากที
ิ
จะเปลียนผ่านไปสู่ความสันติ
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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