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สันติภาพทีมีเสรีภาพกับกระบวนการสันติภาพ
ประเด็นทีจะนําเสนอวันนีเป็ นสองประเด็นใหญ่ทีกําลังอยู่ในการถกเถียงของโลกแห่ งการสร้างสันติภาพ คําว่า
ประชาธิปไตย เป็ นคําทีใช้กนั แพร่หลายทัวโลก ในส่วนของแวดวงคนทํางานสันติภาพ หากต้องการทีจะสือสารนัยยะของ
กระบวนการสันติภาพทีเป็ นประชาธิปไตย จะใช้คาํ ว่า “สันติภาพทีมีเสรีภาพ” (Liberal Peace)
คําถามคือ การทีจะมีสนั ติภาพทียังยืนได้นนั จําเป็ นจะต้องมีประชาธิปไตยหรือมี “เสรีภาพ” ควบคู่กนั ด้วยหรือไม่?
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Liberal Peace / Illiberal Peace
แนวคิดทีมีการพูดกันมาในโลกนีช่วงหลายสิบปี ทีผ่านมา คือ แนวคิดเรืองสันติภาพทีมีเสรีภาพ หรือ “Liberal
Peace” เป็ นสํานักคิดหนึงทีไม่ว่าจะเป็ นนักวิชาการ นักการเมือง หรือนักกิจกรรมทังหลาย ก็จะบอกว่า ถ้าจะสร้างสันติภาพ
ให้เกิดขึนในรัฐ ก็จะต้องสร้างรัฐทีมีเสรีภาพมีประชาธิปไตย
หลังสงครามเย็นในทศวรรษ 1990s นักการเมืองจํานวนมากบอกว่า ถ้าจะสร้างสันติภาพจะต้องเป็ นสันติภาพทีมา
พร้อมประชาธิปไตย หรือเป็ นการสร้างสันติภาพทีประชาชนมีเสรีภาพด้วย แนวคิดนีถูกแพร่กระจายออกไปโดยเฉพาะฝัง
โลกตะวันตกในพืนทีความขัดแย้งต่างๆ ในโลก ยกตัวอย่างเช่นความขัดแย้ง ในบอสเนีย-เฮอเซโกวีนาทีอยู่ในบอลข่าน
ตะวันตก ความขัดแย้งในอัฟกานิสถาน อิรกั ลิเบีย หรือซีเรีย ในช่วงตลอด 20-30 ปี ทผ่ี านมา ก็ถูกนําเสนอด้วยวิธีคิดแบบ
นี คือแนวคิดว่าถ้าจะสร้างรัฐทีมีสนั ติภาพได้ รัฐนันจะต้องเป็ นรัฐทีประชาชนมีเสรีภาพด้วย
วิธีทีจะดูว่ามีเสรีภาพหรือไม่ คือดูว่ามีการเลือกตังทีเป็ นประชาธิปไตยหรือไม่ มีการเคารพสิทธิมนุษยชนหรือไม่ มี
เสรีภาพความเสมอภาคหรือไม่ ถ้ามีสงเหล่
ิ านี แปลว่ารัฐนันกําลังเดินไปสู่ทศิ ทางทีถูกต้อง
หลังจากใช้แนวคิดประชาธิปไตยตะวันตกหรือประชาธิปไตยทีมีเสรีภาพนี ปรากฏว่าผ่านไป 20-30 ปี ความขัดแย้ง
ในบอสเนีย-เฮอโซโกวิน่า อัฟกานิสถาน อิรกั ลิเบีย ซีเรีย กลับเลวร้ายกว่าเดิมเสียอีก มันไม่ประสบความสําเร็จในการใช้
เรือง Liberal Peace ในพืนทีเหล่านัน ทําให้มคี นออกมาวิพากษ์วจิ ารณ์ความล้มเหลวในประเทศเหล่านันโดยแบ่งเป็ นสอง
ข้าง ข้างหนึงก็บอกว่าถ้าอย่างนัน Liberal Peace ทีนํามาจากโลกตะวันตกมันใช้ไม่ได้ผล สิงทีควรจะทําคือต้องเป็ นสิงที
นักวิชาการเรียกกันว่าสันติภาพทีไม่มเี สรีภาพ หรือสันติภาพทีไร้เสรีภาพ หรือ “Illiberal Peace”
คําว่า Illiberal Peace ไม่ได้ถูกใช้โดยคนทีใช้มนั เอง แต่ถูกเรียกจากบรรดานักวิชาการหรือนักปฏิบตั ิทไม่
ี เห็นด้วย
กับสิงทีรัฐต่างๆ ใช้วธิ ีเหล่านี เช่นประเทศรัสเซีย หรือรัฐทังหลายทีแตกออกมาจากสหภาพโซเวียต รวมไปถึงจีนทีใช้วธิ ีแบบ
นี
ในทีนีขอยกตัวอย่างรัฐทีใช้แนวคิดนีคือเชชเนีย เวลาถามคนในเชชเนียว่าปัญหาของเขาเกิดขึนเมือไร เขาจะบอกว่า
เกิดขึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที 18 ประเด็นความขัดแย้งระหว่างเชชเนียกับรัสเซียหรืออดีตสหภาพโซเวียตคือ คนเชชเนีย
เป็ นมุสลิม ส่วนรัสเซียเป็ นกรีกออร์โธดอกซ์ สิงทีรัสเซียทําคือพยายามจะเปลียนแปลงอัตลักษณ์ของคนเชชเนียในเรืองภาษา
และศาสนา มีความพยายามจะทําให้คนเชชเนียเป็ นกรีกออร์โธดอกซ์
ปัจจุบนั รัฐบาลรัสเซียทําอะไรบ้างกับคนในเชชเนีย ประธานาธิบดีปูตินทําอะไรทีเรียกว่า illiberal peace ในกรณีนี
สิงทีรัฐบาลทําในช่วง 10 ปี ทผ่ี านมาคือ มีสงครามเกิดขึน 3 ครัง ช่วงเวลานันก็มผี ูไ้ ด้รบั ผลกระทบไปมากกว่า 100,000 ถึง
106,000 คน สิงทีขบวนการต่อสู ข้ องเชเชนทําคือเข้าไปโจมตีหลายแห่ง เช่น เข้าไปในมอสโกวางระเบิดรถไฟใต้ดิน ในโรง
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ละคร เรืองราวทีน่า สะเทือนใจคือเข้าไปวางระเบิดในโรงเรีย นอนุ บาล โรงเรีย นประถม ทําให้เด็ก 200 คนจากนักเรีย น
ทังหมด 1,000 คน เสียชีวิตจากกรณี นนั แล้วสิงทีรัสเซีย ทําคื อตอบโต้กลับโดยไม่ ได้เคารพหลัก มนุ ษยธรรมระหว่าง
ประเทศ คือเข้าไปโจมตีวางระเบิดทําให้เมืองในเชชเนียเสียหายอย่างมาก สิงทีปูตินทําคือการกดขบวนการเหล่านี ทําลายคู่
ตรงข้ามอย่างราบคาบ ในทีสุดขบวนการของเชชเนียก็พ่ายแพ้ต่อรัฐบาลรัสเซีย
สิงทีปูตนิ ทําต่อมาคือมีขอ้ ตกลงระหว่างรัฐบาลรัสเซียกับกลุ่มผูน้ าํ ศาสนาของเชชเนีย ซึงมาพร้อมกับสินบนมหาศาล
รวมถึงการให้อภิสิทธิทังหลายกับเชชเนียต่อไปหากยุติขบวนการเคลือนไหวเหล่านี พูดง่ายๆ คือติดสินบนขบวนการต่อสู ้
เชชเนียเวลานีก็สงบราบเรียบไม่มคี วามรุนแรงเกิดขึนอีก ปัจจุบนั ประธานาธิบดีหรือผูน้ าํ ของเชชเนียเองก็คือลูกชายของอดีต
ผูน้ าํ ขบวนการต่อสู ้ ซึงยอมรับเงือนไขเหล่านีและยอมรับเงินจํานวนมากของรัสเซีย รวมไปถึงยอมตกอยู่ภายใต้รสั เซีย เป็ น
ส่วนหนึงของรัสเซีย และกําจัดขบวนการต่อสูท้ ีไม่เห็นด้วยกับแนวทางเหล่านี ของเชชเนี ยออกไป นี คือ illiberal peace
เราจะเห็นตัวอย่า งอีกหลายกรณี โดยเฉพาะในประเทศทีเป็ นอดีตสหภาพโซเวียตก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
รวมถึงล่าสุดคือกรณีจนี กับอุยกูรซ์ งดู
ึ เหมือนจะไปในทิศทาง illiberal peace
แต่นอกจากด้านสุดโต่งหรือสุดขัวสองด้านดังกล่าวแล้ว (คือ สันติภาพทีมีเสรีภาพและสันติภาพทีไร้เสรีภาพ) ยังมี
อีกแนวคิดหนึง คือสันติภาพแบบผสม ซึงกําลังเป็ นทีถกเถียงกันอยู่ในขณะนี
Hybrid Peace School
แบบตรงกลางหรื อ แบบลู ก ผสมคื อ การผสมระหว่ า งสองด้า น (liberal peace/illiberal peace) คื อ มี ค วาม
พยายามทีจะสร้างรัฐทีมีสนั ติภาพและมีเสรีภาพ แต่เงือนไขหรือสภาพแวดล้อมของระบอบการเมืองไม่เอืออํานวย หรือทํา
ให้การนําไปสู่รฐั ทีเสรีเป็ นไปได้ยาก จึงเกิดสิงทีเรียกว่า “สันติภาพแบบผสม” หรือ “Hybrid Peace” ซึงอาจจะเป็ นแบบที
เหมาะทีสุดในทางปฏิบตั ิ บางคนเรียกสํานักนีว่า practical peaceful หรือสํานักคิดสายสันติภาพทีเป็ นไปได้มากสุดในทาง
ปฏิบตั ิ
กรณีตุรกี การต่อสูร้ ะหว่างรัฐบาลตุรกีกบั ชาวเคิรด์ ถือว่าเป็ นแบบทีเป็ น hybrid ทีสุด คนเคิรด์ ถูกกดขีอย่างมาก
จากรัฐบาลตุรกีโดยเฉพาะช่วงทศวรรษ 1960-1970 ในช่วงนันรัฐบาลตุรกีพยายามจะทําให้ประเทศเป็ นหนึงเดียวกัน ด้วย
การบอกว่าจะต้องมีภาษาเดียว ศาสนาเดียว รวมไปถึงการแต่งกายก็ตอ้ งเหมือนกัน บังคับให้คนเคิรด์ เปลียนการแต่งกาย
ของตัวเองและห้ามเรียกตัวเองว่าเป็ นเคิรด์ แต่ให้เรียกว่าเป็ นตุรกีบนเขา เป็ นชนเผ่าของตุรกี นําไปสู่ความไม่พอใจของกลุม่
นักศึกษาซึงออกมาเคลือนไหวและตังขบวนการต่อสูข้ องชาวเคิรด์ ตอนทีประธานาธิบดีเออร์โดกันและพรรคความยุติธรรม
และการพัฒนา (AKP) ขึนมาครองอํานาจในช่วงต้นๆ เออร์โดกันก็พยายามหยิบยกหรือพูดถึงประเด็นปัญหาข้อเรียกร้อง
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ของชาวเคิรด์ อาจจะเป็ นพรรคแรกๆ ด้วยซําทีพยายามหยิบยกหรือแก้ปญั หานี ซึงมันเวิรก์ มากในตอนแรก มีความพยายาม
ทีจะแก้ปญ
ั หาของชาวเคิรด์ ในช่วงต้น แต่ว่าบริบทแวดล้อมเมือเกิดความขัดแย้งในซีเรียและอิรกั มีคนเคิรด์ จํานวนมากที
อาศัยอยู่ในสองประเทศนี ทําให้เกิดความแตกแยกขึนมาอีกครังระหว่างรัฐบาลตุรกีกบั ชาวเคิรด์ คนเคิรด์ จํานวนมากอาศัย
อยู่ในอิรกั และมีบทบาททางการเมืองด้วย ส่วนหนึงก็อยู่ในซีเรีย ความพยายามทีจะมีอทิ ธิพลของตุรกีในภูมภิ าคก็จะมีปญั หา
เพราะเกิดปัญหาว่า ถ้าเช่นนันแล้วภูมภิ าคนีควรจะมีหน้าตาอย่างไร พรรค AKP ซึงนําโดยเออร์โดกันกับชาวเคิรด์ ในสอง
ประเทศนีก็มคี วามขัดแย้งระหว่างกันมากขึน
วิธีคิดหรือสํานักคิดแนวนีพยายามจะใช้แนวทางประชาธิปไตยมากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ และประชาชนในพืนที
หรือในประเทศเองก็มบี ทบาทสําคัญต่อสํานักคิดนีด้วย มีองค์กรทีเป็ นนักเคลือนไหวจํานวนมากนับหมืนคนทีเคลือนไหวอยู่
ในแถบภูมภิ าคนีทีพยายามจะยุติความขัดแย้งระหว่างตุรกีกบั เคิรด์ และมีบทบาทสําคัญในการทีจะทําให้ความขัดแย้งนีไม่
รุนแรงมากเกินไป ถ้าดูภูมทิ ศั น์ของประเทศซีเรีย อิรกั และตุรกี จะพบว่ามีบางพืนทีทียังมีความขัดแย้ง บางพืนทีก็สงบไป
แล้ว เป็ นลักษณะทีชีให้เห็นถึงแนวคิดนี เพราะว่ามีความพยายามของภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ หรือกลุ่มองค์กรเคลือนไหว
ของประชาชนไม่ว่าจากฝังเคิรด์ หรือฝังตุรกีพยายามจะยุติปญั หาในพืนทีของตน คือมันไม่ได้จบทังประเทศแต่มบี างพืนทีจบ
บางพืนทีก็ยงั ไม่จบ
เหตุผลทีสําคัญเพราะเคิรด์ เองก็เป็ นขบวนการเคลือนไหวทีมีความเข้มแข็งมากทีสุดขบวนการหนึงในโลก เป็ นกอง
กําลังทีถูกใช้เพือต่อสูก้ บั กลุ่มไอเอส ตุรกีก็ไม่พอใจมากขึนเพราะว่าการทีเคิรด์ ได้รบั ยกย่องมีชือเสียงมากขึนในการต่อสู เ้ ป็ น
กองกําลังทีมีประสิทธิภาพโดยได้รบั เครืองมือเทคโนโลยีต่างๆ จากสหรัฐอเมริก า ซึงเคิร์ดเองก็ สามารถจะใช้เครืองมือ
เหล่านันในการต่อต้านรัฐบาลตุรกีได้เหมือนกัน
ความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มนียังอยู่ต่อไปอีกเป็ นสิบปี ตราบใดทีความขัดแย้งในสามประเทศนียังคงอยู่ แต่ว่า
แนวโน้มจะไปในทิศทางนีก็คือมีความผสมระหว่างบทบาทของการใช้กาํ ลังทหารคู่ไปกับความพยายามของประชาชนทีจะยุติ
ปัญหา มันจะไม่ไปข้างใดข้างหนึงแต่มนั จะไปในแนวนี แนวโน้มเป็ นอย่างนัน คือมีความเป็ นไปได้ทจะไปสู
ี
่ความเป็ นรัฐ ทีมี
เสรี แต่ว่าด้วยความทีมีเงือนไข มีกรอบ หรือมีปจั จัยอย่างอืนทีทําให้มนั เป็ นไปไม่ได้ ก็เลยยังอยู่ในภาวะครึงๆ กลางๆ กํากึง
แบบนี นีคือแบบผสม
กรณีไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์เหนือมีความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มคือกลุ่มทีเป็ นคาทอลิกซึงอยู่ขา้ งไอร์แลนด์กบั
Unionist ซึงอยู่ฝ่ายเดียวกับอังกฤษ มีสองประเทศเข้ามาเกียวข้องคื อไอร์แลนด์กบั อังกฤษ มี 4 พรรคการเมืองและมี
เครือข่ายผูห้ ญิงทีมีความเข้มแข็ง ใช้เวลาประมาณ 15 ปี ทพยายามจะยุ
ี
ติปญั หาในไอร์แลนด์เหนือ นีเป็ นความขัดแย้งทีเข้า
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ใกล้สนั ติภาพทีมีเสรีมากทีสุด เป็ นการสร้างรัฐทีมีเสรีประชาธิ ปไตย ใช้ระบบประชาธิปไตย และพยายามจะเคารพสิทธิ
มนุษยชน
คําถาม: illiberal peace ในอีกแง่ก็คือสันติภาพทีถูกปล้นชิง (หรือถูก corrupt) หรือไม่?
คําตอบ: กรณีเชชเนียเป็ นรัฐบาลระบอบเผด็จการอย่างชัดเจน ทีน่าเศร้าคือมันยังดําเนินต่อไป เชชเนียเองก็พยายามจะเสนอ
ข้อเสนอการแก้ปญั หาแบบนีให้กบั กรณีความขัดแย้งหรือวิกฤตการณ์ในประเทศอืนๆ ด้วย มีบางประเทศทีพยายามรับไปใช้
เช่นคอเคซัสทางตอนเหนือ คือ illiberal peace เป็ นสันติภาพทีไม่มีเสรีแบบขันสุดชัด เจน แต่ก็มบี างกรณี ทีเอาลักษณะ
บางอย่างของสันติภาพทีไม่มเี สรีไปใช้ เช่นรัฐบาลตุรกีก็ทาํ บางอย่างทีไม่ชอบธรรมหรือไม่เป็ นเสรี
คําถาม: กรณีเชชเนียทีติดสินบนขบวนการต่อสู ้ แล้วความสัมพันธ์ของขบวนการกับประชาชนทัวไปเป็ นอย่างไร เพราะว่าคน
ส่วนใหญ่เป็ นมุสลิมซึงต่างจากรัสเซียทีเป็ นออร์โธดอกซ์
คําตอบ: คนในเชชเนียทีเป็ นประชาชนรากหญ้าก็มคี วามทุกข์ยาก มีสภาพความเป็ นอยู่ทีไม่ได้สบาย แต่คนชันกลางเองก็เอา
ด้วยกับรัฐบาล ช่องว่างระหว่างสองชนชันก็มี คือประชาชนเองไม่ค่อยมีทางเลือกโดยเฉพาะในแง่ของเงือนไขทางเศรษฐกิจ
สังคม หนึงในสามของประชากรถ้าเป็ นไปได้ก็ลภัี ยออกจากประเทศ ส่วนขบวนการต่อสูท้ เป็
ี นสายสุดโต่งก็ไปเป็ นส่วนหนึง
ของไอเอส
คําถาม: ขบวนการต่อสูใ้ นเชชเนีย ลูกชายของผูน้ าํ การต่อสูข้ นมาเป็
ึ
นประธานาธิบดี การได้มาของตําแหน่งผ่านการเลือกตัง
หรือว่ายกให้โดยปูติน สองคือขบวนการต่อสูม้ เี ฉพาะกลุม่ นีกลุ่มเดียวหรือกลุม่ อืนๆ ทีหนีไปอยู่ทอืี น หรือยังมีการต่อสู อ้ ยู่ไม่
จบในขณะนี?
คําตอบ: ได้รบั การเลือกตัง แต่บนเงือนไขว่าจะเลือกมัย ถ้าไม่เลือกก็ถูกฆ่า ถ้าไม่เลือกก็ลาํ บาก จึงต้องเลือก มันก็เป็ นการ
สืบทอดอํานาจคล้ายๆ กิจการในครอบครัวจากพ่อไปลูก ซึงก็ยงั เป็ นผูน้ าํ ศาสนา แล้วก็ยงั มีการต่อสู ก้ ารเคลือนไหวของ
ขบวนการอยู่แต่กาํ ลังไม่ได้มมี ากเท่ารัฐบาล เพราะรัฐบาลได้รบั การสนับสนุนโดยเฉพาะด้านความมันคงจากรัฐบาลมอสโก
ทําให้ค่อนข้างเข้มแข็ง

6

IPP 29

คําถาม: มีคาํ หนึงทีอธิบาย illiberal peace ได้อย่างดีก็คือ victory peace หรือสันติภาพทีผ่านการได้ชยั ชนะของฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง ก่อนหน้านีนอร์เบิรต์ ก็มปี ระสบการณ์ในศรีลงั กา อยากถามว่ากรณีศรีลงั กาในช่วงสิบปี ให้หลัง หลังจากเอาชนะฝ่ าย
กบฏทมิฬ แล้วมีความรุนแรงรูปแบบใหม่เกิดขึนมา กรณีศรีลงั กามีคนศึกษาว่าเป็ น illiberal peace หรือไม่อย่างไร
คํ า ตอบ: กรณี ศรี ล งั กา รัฐ บาลศรี ลงั กาปราบกลุ่ มกบฏ ไม่เ รีย กว่า มีกระบวนการสัน ติภ าพเลย มัน คือการเอาชนะทาง
การทหารปกติแต่ไม่มกี ารพูดคุยสันติภาพหรือการเจรจา ขณะทีในกรณี เชชเนียมีการคุยกันมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับ
ขบวนการต่อสู ้ เพียงแต่เงือนไขของคู่เจรจาทําให้อกี ฝ่ ายต้องรับ คือเช่นการติดสินบนหรืออะไรก็แล้วแต่
คําถาม: ในไอร์แลนด์เหนือกระบวนการสันติภาพเกิดจากหลายๆ ฝ่ าย อาจเริมจากกลุ่มผูห้ ญิง นันเป็ นปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอกก็คือคนไอริชทีไปอยู่อเมริกา 20 ล้านคนผลักดันให้เกิดสันติภาพขึน ไม่ใช่ลาํ พังแต่องั กฤษเพียงฝ่ ายเดียว เมือเทียบ
กับเคิรด์ ทีอยู่ต่างประเทศ ประเด็นทีน่าสนใจคือตอนนีไอร์แลนด์เหนือกลับมาสูก้ นั ต่อแล้ว มีนกั ข่าวถูกยิง ประเด็นทีกลับมา
สูก้ นั ต่ อหลังจากเหมือนว่าสงบแล้วมาจากพวกทีเรียกในบ้านเราว่า ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น) หรือ อรบ.
(ราษฎรอาสารักษาหมู่บา้ น) คือจะมีคนทีสูเ้ พือรัฐ สูเ้ พือ King สูเ้ พืออังกฤษ แต่พอสงครามสงบ พวกนีจากทีเคยจับปื นแลว้
ไม่มงี านทํา ก็กลับมาสูใ้ หม่แล้วก็ไม่มพี นที
ื ให้ยนื
คําตอบ: ไอร์แลนด์เหนือก็มปี ญั หา คนไอร์แลนด์เองก็ถูกกีดกัน ไม่สามารถจะใช้ภาษาของตัวเองได้ แต่ว่าหลังจากมีการยุติ
ความขัดแย้ง ทังสองฝ่ ายเองก็ทาํ ตามสิงทีตกลงกันไว้ แต่ในขณะทีโครงสร้างของรัฐเป็ น hybrid เพราะว่าส่วนหนึงมันยังมี
องค์ป ระกอบของ liberal peace อยู่คือไม่ มีก ารละเมิด กฎหมาย กฎหมายยังศัก ดิสิท ธิ อยู่ แต่ ว่ า มีอ งค์ประกอบของ
illiberal peace ด้วยเหมือนกันเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นยังมีการแบ่งแยกกีดกันกันอยู่ เพราะฉะนันในแง่นนมั
ั น
ไม่ได้เสรี ไม่ได้เคารพกัน มันถึงเป็ น hybrid คือโครงสร้างของรัฐเป็ น liberal แต่ความสัมพันธ์ของคนยังไม่ liberal เต็มที
คําถาม: สรุปทัง 3 แนวคิด คือ หนึง liberal peace สันติภาพทีมีเสรีภาพและประชาธิปไตยเป็ นพืนฐาน กรณี ไอร์แลนด์
เหนือคือตัวอย่างของ liberal peace คือมีกระบวนการเจรจา มีพนที
ื เปิ ดให้เกิดประชาธิปไตย เคารพในสิทธิมนุษยชน ส่วน
illiberal peace ก็คือสันติภาพในลักษณะของการกดทับ การทีมีอาํ นาจของคนทีมีอิทธิพลมากกว่ามากดทับอีกกลุ่มแล้ว
บังคับหรือใช้กระบวนการต่างๆ ในการทําให้ตวั เองได้เปรียบ คือการกดทับไว้ยงั ไม่มสี นั ติภาพเกิดขึนอย่างแท้จริง อาจลุกขึน
ระเบิดขึนมาอีกเมือไรก็ได้ แต่สาํ หรับ hybrid peace ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไร
คําตอบ: คําเหล่านี (liberal peace, illiberal peace, hybrid peace) เอามาจาก UN (องค์การสหประชาชาติ) คิดขึนมา
ในช่วงทศวรรษ 1990 ทีบอกว่าถ้าจะมีสนั ติภาพทียังยืน มีเสรี มีประชาธิปไตย มันควรต้องมีอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าสันติภาพ
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ทีมีเสรี (liberal peace) เช่น มีการเลือกตัง ผูน้ าํ มาจากการเลือกตัง มีการเคารพสิทธิมนุ ษยชน แต่ละคนมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกันเหล่านีเป็ นเงือนไขของการบอกว่าประเทศหรือพืนทีนันๆ มีสนั ติภาพทีมีเสรี ตอนที UN เข้าไปตังสํานักงานใน
บอสเนีย-เฮอเซโกวีนา สิงที UN ทําคือไปบอกว่านักการเมืองว่าต้องทําดังต่อไปนีหนึงสองสาม UN เข้าไปให้ประเทศเหล่านี
ทําตามทีเขาบอก ซึงสุดท้า ยก็ลม้ เหลว ถ้าไปดู เอกสาร UN ล่า สุดเมือปี ทีแล้ว ปรากฏว่าคํานีหายไปแล้ว (คําว่า liberal
peace) พูดง่ายๆ คือกลับมาพิจารณาแล้วว่าไม่ควรใช้คําว่า liberal peace อีกแล้ว แต่น่าจะพูดถึงสันติภาพหรืออะไรที
เป็ นไปได้จริงๆ อะไรทีทําได้ก็ทาํ อะไรทีทําไม่ได้ก็ปล่อยไว้อย่างนัน เมือไรทําได้ค่อยทํา คือออกไปในแนวทีเน้นแนวทาง
ปฏิบ ตั ิ ม ากขึน แต่ ก็ จ ะมีห ลายหน่ ว ยงานใน UN หน่ ว ยงานย่ อ ยๆ ยัง คงใช้แ บบเดิ ม ก็ คื อ ว่ า ถ้า การสร้า งรัฐ นันเป็ น
ประชาธิปไตยก็จะมีสนั ติภาพทีมีเสรีภาพมากขึนซึงก็ยงั มีหลายหน่วยงานใช้อยู่
อย่างไรก็ตาม hybrid peace เป็ นคําทีไม่มคี วามชัดเจนในตัวมันเอง เพราะมันเป็ นความพยายามทีจะจัดการกับ
สองขัวนัน แต่ hybrid peace มีขอ้ เด่นทีสําคัญก็คือว่ามันมีแนวโน้มทีจะนําพาไปสู่ liberal peace พยายามจะไปในทิศทาง
นันแต่ยงั ไปไม่ถงึ ด้วยเงือนไขปัจจัยหลายอย่างทีว่ามา

ระดับของการรวมทุกฝ่ ายเข้ามาในกระบวนการสันติภาพ
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วันนีเราได้พูดคุยกันถึงแนวคิดทีจะทําให้ไปสู่ liberal peace หรือว่าจะผสมมันอย่างไร โดยเน้นว่าอะไรบ้างทีทําได้
หรือเป็ นไปได้ การสร้างสันติภาพทีเป็ นจริงหรือเป็ นไปได้ภายใต้เงือนไขแบบนีควรจะทําอย่างไร
แต่นอกเหนือจากประเด็นเรืองสันติภาพทีมีเสรีแล้ว อีกเรืองหนึงทีเป็ นทีถกเถียงกันอยู่ในโลกเวลานีก็คือ ระดับของ
การทีจะรวมเอาทุกฝ่ ายเข้ามาอยูใ่ นกระบวนการ หรือ “Inclusivity”
จากภาพสามเหลียม ข้างบนคือยอดพีระมิด เปรียบได้กบั ผูน้ าํ ของขบวนการต่อสู ้ ผูน้ าํ ของรัฐบาล ส่วนข้างล่างก็จะ
เป็ นประชาชนทัวไป นักการเมือง นักเคลือนไหว เวลาเราพูดถึงระดับของการรวมเอาทุกฝ่ ายเข้ามาหรือ inclusivity นัน จะ
มีอยู่สองแบบ
แบบทีหนึง คือระหว่างฝ่ ายคู่ ขดั แย้งหรือคู่กรณีทอยู
ี ่บนยอดของพีระมิด ซึงก็คือขบวนการกับรัฐบาล เป็ นระดับที
เป็ นแนวราบ ความสัมพันธ์แนวระนาบนีมันไม่ควรหยุดเฉพาะบนยอดพีระมิดแต่ควรจะลงมาระดับนําทีเป็ นระดับกลาง
รวมถึงระดับล่างด้วย
ในช่วงตลอดหลายสัปดาห์ทผ่ี านมาเรามักได้ยนิ คําว่า insider mediator หรือ “ผูไ้ กล่เกลียทีเป็ นคนใน” ซึงมีความ
พยายามจะให้มี mediator ทีเป็ นระดับกลางของสามเหลียมนีสามารถเชือมไปถึงระดับ track 1 (ยอดพีระมิด) ด้วย นันคือ
เวลาบอกว่า inclusivity มันคือการรวมเอาคนทีมีหลายอัตลักษณ์เข้ามาอยู่ดว้ ยกัน ซึงรวมไปถึงระดับของผูม้ อี าํ นาจในการ
ตัดสินใจระดับบนด้วย เวลาบอกว่ามี inclusivity มันไม่ได้หมายถึงแค่แนวระนาบ แต่จะต้องพูดถึงในมิติทีเป็ นแนวดิง
ด้วย ซึงก็คือลูกศรสีแดงในภาพ
โจทย์สาํ คัญ คือ ทําอย่างไรให้ทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนในกระบวนการสันติภาพมากขึน และอะไรคือข้ออ่อนของ
การทํางานในเวลานี ของพวกเราในแง่ของการรวมเอาทุกฝ่ ายเข้ามา?

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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