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กิตติกรรมประกาศ 

เราเร่ิมตน้ท าความรู้จกัพิพิธภณัฑ์สันติภาพในค ่าคืนฤดูหนาวที่อาจารยฟ์รานซิส แดฮุน ลี พานักศึกษาสามคน
เดินลดัเลาะตึกน้อยใหญ่ในย่านจงกกั กรุงโซลเพื่อไปพิพิธภณัฑ์สันติภาพเล็กๆ แห่งในหน่ึงเมื่อสิบกว่าปีก่อน
ทุกครั้ งท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกับพิพิธภณัฑ์สันติภาพ เราระลึกถึงอาจารยท่ี์ปรึกษาคนน้ีด้วยความขอบคุณเสมอมา
จากนั้นไม่นาน เอกราช ซาบูร์ ซ่ึงเป็นทั้งน้องชายและเพื่อนรักแนะน าพิพิธภณัฑสั์นติภาพที่ช่ือ Kyoto Museum 
for World Peace ทีท่ีเ่ราไดพ้บกบัอาจารยค์าซูโยะ ยามาเนะ ซ่ึงอาจารยช์่วยเปิดโลกพิพิธภณัฑสั์นติภาพในญี่ปุ่ น
และในประเทศอ่ืนๆ จนถึงทุกวนัน้ี และเราระลึกถึงเอลม่า ดีเมียร์เพือ่นรักชาวบอสเนียส าหรับช่วงฤดูหนาวหน่ึง
ที่เราใช้เวลากับพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานในกรุงซาราเยโวซ่ึงเป็นช่วงเวลาของความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับ
พิพิธภณัฑสั์นติภาพและอนุสรณ์สถาน 

มีผูค้นจ านวนมากที่มีส่วนส าคญัให้งานศึกษาน้ีเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกๆ ท่าน หาก
ปราศจากความไวเ้น้ือเช่ือใจ การให้เวลา การยินดีพูดคุยและการแบ่งปันบอกเล่าถึงความในใจ งานศึกษาน้ีคงไม่
สามารถเสร็จส้ินลงได ้

ขอขอบคุณชุดโครงการงานวิจยัประเด็นวิจยัเชิงยุทธศาสตร์จงัหวดัชายแดนใต ้ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารยอิ์ศรา ศานติศาสน์ อาจารยแ์พร ศิริศกัดิ์
ด าเกิง อาจารยสุ์กานดา ลูอิส อาจารยอ์รรถจกัร สัตยานุรักษ์ อาจารยธ์เนศ อาภรณ์สุวรรณ คุณฆสัรา ขมะวรรณ 
มุกดาวิจิตร คุณเมธัส อนุว ัตรอุดม คุณฮาซัน ยามาดีบุ  คุณรพีพร สิทธิ  คุณสาธิตา พงษ์สว่าง รวมทั้ ง
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีที่เกี่ยวขอ้งทุกท่าน 

ขอขอบคุณผูร่้วมทีมวิจยั ได้แก่คุณเอกราช ซาบูร์ คณุจุฑิมาศ สุกใสและคุณรอฮานี ดาโอ๊ะ ซ่ึงได้ร่วมออกแบบ
ค าถาม เก็บขอ้มูลและแลกเปล่ียนจนงานเสร็จส้ิน และที่ส าคญัที่สุดคือผูช้่วยวิจยัภาคสนามคือ คุณนิการีม๊ะ หะยี
นิเลาะและคุณซูฮาดา เจะโซะที่ไม่เพียงช่วยติดต่อประสานงานและช่วยเก็บขอ้มูลสนาม แต่ยงัได้ใช้เครือข่าย
ครอบครัวและญาติมิตรบนพ้ืนฐานความไวว้างใจให้เราไดเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้
ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง อีกทั้งยงัเอ้ือเฟ้ือให้เราไดพ้กักบัครอบครัวตลอดช่วงการท างานภาคสนาม ซ่ึง
ช่วยให้เรา “ไดเ้ห็นชีวิต” ของผูค้นและชุมชนจงัหวดัชายแดนใตม้ากยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณอาจารยธ์งชยั วินิจจะกูลและอาจารยช์ัยวฒัน์ สถาอานันท์ ส าหรับค าแนะน าท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งตั้งแต่
การตั้งค  าถาม การตั้งขอ้สังเกต การ “อ่าน” ขอ้มูลตลอดจนการเรียบเรียงรายงาน เพื่อให้งาน “clean and lean”
มากที่สุด ดว้ยการ “ตดัส่ิงท่ีไม่เกี่ยวขอ้งออกไปเสีย” เพื่อให้ค  าตอบของงานคมชดัขึ้น 
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ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับคุณนวลน้อย ธรรมเสถียร คุณณายิบ อาแวบือซา อาจารยพ์ทัธีรา นาคอุไรรัตน์ 
อาจารยง์ามศุกร์ รัตนเสถียร คุณสมคัร์ กอเซ็ม ที่ “ปูพ้ืน” ความรู้ความเขา้ใจต่อสถานการณ์ วิถีชีวิต ความคิด 
มุมมองและ “ชีวิต” ของพ้ืนท่ีและ “การเข้าถึง” พ้ืนท่ี และขอขอบคุณบังยีและน้องๆ ชมรมนักศึกษามุสลิม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหงที่ให้ความไวว้างใจในการแลกเปล่ียนและพูดคุยหลายต่อหลายครั้ งซ่ึงท าให้เราไดเ้ห็น
ความหวงัต่อปัจจุบนัและอนาคตของเยาวชนมากยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณคุณหทัยรัตน์ มณเฑียรส าหรับขอ้คิดท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งในการมองพ้ืนท่ีพิพิธภัณฑ์ในฐานะ
สะพานขา้มพรมแดนและขั้นตอนที่จะสร้างความเป็นไปไดใ้นส าหรับพพิิธภณัฑสั์นติภาพ  

ขอขอบคุณอาจารยอ์รอนงค ์ทิพยพ์ิมลและคุณศจี กองสุวรรณส าหรับก าลงัใจในช่วงเวลาการเขียนรายงาน 

ขอขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงขา้งเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไซม่อน เบเกอร์ทีใ่ห้การสนบัสนุนงานศึกษาช้ินน้ีใน
ทุกดา้น ค าแนะน าท่ีมีคุณค่าและก าลงัใจทีไ่ม่มีขีดจ ากดั  

 

         ภทัรภร ภู่ทอง 

                    พฤษภาคม 2563 
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บทคัดย่อ 

ค าถามส าคัญของการศึกษาน้ีคือ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้และความรุนแรงที่ด าเนินอย่าง
ต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้นั้น แนวคิดพิพิธภัณฑ์ซ่ึงท าหน้าที่ให้ความรู้ด้านสันติภาพและ
ส่งเสริมวฒันธรรมสันติภาพแก่สาธารณะจะสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงเชิงรูปธรรมได้หรือไม่ การศึกษาน้ี
ศึกษาผ่านการท าความเขา้ใจประสบการณ์ ความรู้สึก มุมมอง ความตอ้งการและความหวงัของผูค้นในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลและชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบโดยตรง และกลุ่มที่มีขอ้จ ากัดในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีสาธารณะ
ผ่านการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และบนัทึกประจ าวนั ขอ้เสนอจากการศึกษาน้ีคอื พิพิธภณัฑค์วร
สร้างในพ้ืนที่ส่วนกลาง ไดแ้ก่กรุงเทพฯ โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมเคล่ือนที่ไปยงัภูมิภาคอ่ืน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจแก่สังคมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐรวมศูนยท์ี่เป็นรากเหงา้ของวิกฤติทางการเมอืงไทย เพราะนโยบาย
ที่ไม่เป็นธรรมด ารงอยู่ไดด้้วยการสนบัสนุนจากส่วนกลางและภาคส่วนอ่ืนๆ และเพื่อเปิดพ้ืนท่ีการรณรงค์การ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายเช่น งบประมาณ การรวมศูนย ์นโยบายทหาร รวมทั้งเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบเชิง
ความรู้สึกและอคติ เป็นพ้ืนที่ปลอดภยัในการส่ือสารนอกพ้ืนท่ีในประเด็นละเอียดอ่อน ขณะเดียวกนั พิพิธภณัฑ์
มีกิจกรรมเชิงจดหมายเพื่อการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานอย่างเป็นระบบส าหรับการเรียนรู้และช่วงเวลา
ของความยุติธรรมช่วงเปล่ียนผ่าน และมีพ้ืนท่ีความทรงจ าร่วมและหมุดหมายแห่งการร าลึกในพ้ืนท่ีเหตุการณ์
เพื่อทีชุ่มชนจะสามารถเป็นผูส้ถาปนาความทรงจ าและต่อสู้กบัการพยายามท าให้ลืมของรัฐ 
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บทที่ 1: บทน า 

พิพิธภัณฑ์ สันติภาพ  (museum for peace) เป็น พ้ืนที่การเรียนรู้สาธารณะที่ ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการสันติศกึษาโดยเฉพาะ กิจกรรมของพิพิธภณัฑ ์ไดแ้ก่ ‘การรวบรวม สงวนรักษา คน้ควา้วิจยั เผยแพร่
ความรู้ และจดัแสดง’ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบทสนทนาถึงอดีต ปัจจุบนัและอนาคตที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์
รุนแรง ถึงผูค้นต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ และปัญหาเชิงโครงสร้างและทางออกของ
ปัญหา นั่นคือ พิพิธภณัฑ์พยายามมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพด้วยการสร้างความเปล่ียนแปลงเชิง
รูปธรรมผ่านการปะทะกับแนวคิดอ านาจนิยม การสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อความสัมพนัธ์และการท างาน
ระหว่างความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิงวฒันธรรม การส่งเสริมโอกาสและ
ความสามารถในการมองเห็นผูเ้สียหาย การท าหน้าที่เป็นพ้ืนท่ีเปิดเพื่อให้ความทรงจ าจากหลายฝ่ายสามารถ
ปะทะสังสรรค ์รวมทั้งท าหนา้ท่ีต่อตา้นและยืนหยดัต่อสู้กบัวฒันธรรมลอยนวลพน้ผิด1 

หากพิจารณาเป้าหมายของพิพิธภณัฑสั์นติภาพ บทบาทของพิพิธภณัฑสั์นติภาพต่างไปจากความหมาย
ของพิพิธภณัฑ์ตามที่องคก์ารพิพิธภณัฑน์านาชาติ (International Council of Museums-ICOM) ไดนิ้ยามไวใ้นปี 
2007 ที่ว่า “พิพิธภณัฑ์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรซ่ึงเปิดเป็นสถานที่สาธารณะ เป็นสถาบนัถาวรในการ
ให้บริการแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม มีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา คน้ควา้วิจยั เผยแพร่ความรู้ 
และจดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมที่จบัตอ้งได้และมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของ
มนุษยเ์พื่อจุดประสงคท์างการคน้ควา้ การศึกษาและความเพลิดเพลิน”2 เน่ืองจากพิพธิภณัฑสั์นติภาพพยายามเขา้
ไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความท้าทายด้านความเท่าเทียม กระบวนการประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิ
มนุษยชน การวิพากษ์อดีตและสร้างพ้ืนที่ของเสียงและประสบการณ์ที่หลากหลาย ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ี

 
1 จากการรวบรวมบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภณัฑ์สันติภาพจาก Peace Museum Worldwide ซ่ึงตีพิมพใ์นปี 1995, 

Museums for Peace Worldwide ตีพิมพใ์นปี 2008, List of Peace Museums for Peace Worldwide จากเวบ็ไซต์ http://asap-anzai.com ซ่ึง
ปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด ปี 2017, The Peace and War Museum Guidebook ซ่ึงตีพิมพใ์นปี 2000 และจากการคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์
พิพิธภณัฑ์   

2 ICOM สร้างค านิยามพิพิธภณัฑ์ครั้ งแรกในปี 1946 และมีการปรับเปลี่ยนหลงัจากนั้นอีกห้าครั้ งให้ทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวฒันธรรม ปัจจุบนั ICOM ก าลงัด าเนินการปรับเปลี่ยนนิยามพิพิธภณัฑ์ใหม่ โดยได้
เสนอนิยามใหม่ในการประชุมสามญัครั้ งท่ี 25 ในเดือนกนัยายน ปี 2019 ณ กรุงเกียวโต ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้สรุปเกี่ยวกบันิยามใหม่ 
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สอดคลอ้งกับนิยามใหม่ของพิพิธภณัฑ์ทีเ่สนอให้มีการปรับแก้ไขในการประชุมสามญัครั้ งท่ี 25 ของ ICOM ใน
เดือนกนัยายน ปี 2019 ที่ผ่านมา ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่ นและยงัเป็นประเด็นถกเถียงจนถึงปัจจุบนั นัน่คือ  

“Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts 
and the futures.3 Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold 
artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee 
equal rights and equal access to heritage for all people. Museums are not for profit. They are participatory 
and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, 
research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human 
dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing.” (การเน้นตัวหนังสือท าโดยผู้เขียน) 

(พิพิธภณัฑ์เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตย นับร่วมผู้คนทุกกลุ่มและให้พื้นที่แก่เสียงและความเห็น
อันหลากหลายเพื่อการสนทนาแลกเปล่ียนเชิงวิพากษ์ถึงเร่ืองราวทั้งในอดีตและอนาคต ในการรับรู้และการ
จดัการความขดัแยง้และความทา้ทายของปัจจุบนั พิพิธภณัฑเ์ก็บรักษาและจดัแสดงวตัถุบนฐานความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจของสังคม ปกป้องรักษาความทรงจ าที่หลากหลายส าหรับชนรุ่นหลงัในอนาคตและรับประกนัสิทธิอนัเสมอ
ภาคและสิทธิในการเขา้ถึงมรดกวฒันธรรมส าหรับปวงชน พิพิธภณัฑ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือก าไร แต่
ขบัเคล่ือนดว้ยการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสบนฐานของความเสมอภาคระหว่างชุมชนที่หลากหลายในการ
จดัเก็บ รักษา วิจยั ตีความ จดัแสดงและส่งเสริมความเข้าใจต่อโลก   โดยมุง่ส่งเสริมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาคและความอยู่ดีกินดีในทุกอณูของโลกใบน้ี) 

ปัจจุบนั นิยามใหม่น้ียงัเป็นประเด็นถกเถียงและยงัไม่มีมติเป็นเอกฉันท ์ผูไ้ม่เห็นดว้ยแยง้ว่า นิยามใหม่น้ี
ละเลยหนา้ท่ีดั้งเดิมของพิพิธภณัฑใ์นแง่การเป็นสถาบนัความรู้ ทั้งยงัมีความเป็นการเมืองและอุดมคติมากเกนิไป 
(Haynes, 2019) แต่โครงการศึกษาน้ีเห็นว่า นิยามท่ีเสนอขึ้นมาใหม่สามารถสะทอ้นความคาดหวงัต่อบทบาท
และหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑใ์นศตวรรษที่ 21 ไดม้ากกว่าและยงัสะทอ้นถึงการท างานพิพิธภณัฑ์สันติภาพที่จะตอ้ง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
3 น่าสังเกตว่า ค าว่า past และ future มี s เพราะอดีตและอนาคตไม่ไดมี้เพียงหน่ึงเดียว แต่ละคนย่อมมีอดีตและอนาคต

ของตวัเอง 
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1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนมุ่งตอบค าถามส าคญั
ที่ว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแยง้และความรุนแรงที่ด าเนินอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ของประเทศและท่ามกลางวฒันธรรมพิพิธภณัฑ์ของประเทศไทยทีมี่ขอ้จ ากดัในการจดัรวบรวม จดัแสดง และ
จดักิจกรรมเพื่ออภิปราย วิพากษห์รือเรียกร้องเชิงสังคมการเมืองนั้น แนวคิดพิพิธภณัฑสั์นติภาพที่สอดคลอ้งกับ
ความหมายของพิพิธภณัฑท่ี์เสนอขึ้นมาใหม่นั้นจะสามารถเกิดขึ้นไดจ้ริงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือไม่ 
จะมปีระโยชน์อย่างไร และที่ส าคญัผูค้นในพ้ืนที่ตอ้งการหรือไม ่

เพื่อที่จะตอบค าถามขา้งต้น การศึกษาน้ีด าเนินการสืบคน้ ดังน้ี 1) ส ารวจความหมายของพิพิธภัณฑ์
สันติภาพและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์สันติภาพทัว่โลก 2) ส ารวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้และ 3) ส ารวจอารมณ์ความรู้สึก ความตอ้งการพิพิธภณัฑ์สันติภาพของผูค้นในพ้ืนท่ีและ 4) 
ส ารวจทรัพยากรสนบัสนุนและปัจจยัที่จะเป็นอุปสรรคความทา้ทายของแนวคิดพิพิธภณัฑสั์นติภาพ 

1.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาน้ีอยู่บนฐานของการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการศึกษาน้ีเลือกใช้ 1) วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผ่านการใชชี้วิตในพ้ืนที ่2) ร่วม
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของผูค้นทอ้งถ่ิน 3) การเขียนบนัทึกประจ าวนัของกลุ่มเป้าหมายและ 4) การสัมภาษณ์
เพื่อท าความเขา้ใจประสบการณ์ ความรู้สึก มุมมอง ความตอ้งการและความหวงัของผูค้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนท่ีและการใช้
ประโยชน์จากพิพิธภณัฑ ์ 

การเขียนบนัทึกประจ าวนัเป็นหน่ึงในส่ีเคร่ืองมือหลกัส าหรับการเก็บขอ้มูลภาคสนามของงานศึกษาน้ี 
ซ่ึงผูว้ิจ ัยเห็นว่า การเขียนบันทึกช่วยให้ผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถให้รายละเอียดถึงชีวิตความเป็นอยู่ ส่ิงท่ีเผชิญใน
ชีวิตประจ าวนั มุมมองและความรู้สึกต่อเร่ืองราวต่างๆ ได้ละเอียดและสะดวกใจมากขึ้น เช่น ในกรณีที่ผูใ้ห้
ขอ้มูลไม่ต้องการเปิดเผยความรู้สึกหรือความเห็นต่อผูค้นจ านวนมากในวงสนทนากลุ่มย่อย หรือกรณีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมีเวลาจ ากัด ซ่ึงนกัวิชาการดา้นสังคมศาสตร์จ านวนหน่ึงแนะน าการใช้เคร่ืองมือน้ี เช่น พอลล่า 
เมธ (Paula Meth) ที่ เขียนถึงเค ร่ืองมือน้ีใน Entries and Omissions: Using Solicited Diaries in Geographical 
Research ว่า การเขียนบนัทึกนั้น ไม่เพียงช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถไดข้อ้มูลเชิงลึกเกี่ยวกบัประสบการณ์และมุมมอง
ต่างๆ ในเชิงลึกของผูใ้ห้ขอ้มูลเท่านั้น แต่ยงัเปล่ียนพลวตัทางอ านาจ เน่ืองจากการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม

https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Meth%2C+Paula
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ย่อยนั้น ผูว้ิจยัเป็นผูถ้ามค าถามและผูใ้ห้ขอ้มูลมีหน้าท่ีตอบค าถามเท่านั้น แต่การเขียนบนัทึกช่วยให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
สามารถเลือกเล่าเร่ือง สถานที่และเวลาท่ีเกี่ยวขอ้งตามตอ้งการได ้(Met 2003) 

ทั้งน้ี การศึกษาเห็นว่า เพื่อให้แนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพมีความเป็นรูปธรรม การท าความเขา้ใจอย่าง
ลึกซ้ึงถึงความตอ้งการของกลุ่มท่ีจะเป็นผูใ้ชง้านหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลกัของพิพิธภณัฑม์ีความส าคญัอย่าง
ยิ่ง การเก็บข้อมูลผ่านการพ านักในพ้ืนที่ การสังเกตวิถีชีวิตและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนจึงเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการ เงื่อนไขในชีวติ และความเป็นไปไดท้ี่จะ
ใชป้ระโยชน์จากพิพธิภณัฑ ์รวมทั้งการรับมือกบัความทา้ทายของการด าเนินการพิพิธภณัฑ ์

1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 

ส่วนใหญ่แลว้ ความยัง่ยืนทางการเงินของพิพิธภณัฑ์สันติภาพไม่ได้มาจากรายไดจ้ากการเขา้ชม แต่มา
จากการบริจาคหรืองบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลพิพิธภณัฑ์แห่งนั้นหรือจากแหล่งทุนอ่ืน 
พิพิธภณัฑก์่อตั้งขึ้นบนฐานความตอ้งการของบุคคล กลุ่มหรือองค์กรที่ตอ้งการส่ือสารและผลกัดนัให้ประเด็น
หรือวาระบางประการมีพ้ืนท่ีในสาธารณะและสามารถส่งผลกระทบหรือสร้างความเปล่ียนแปลงได ้

ค าถามทีต่ามมาคอื แลว้แผนธุรกิจของพิพิธภณัฑ์มีความส าคญัหรือไม่ส าหรับพิพิธภณัฑ์ที่ไม่แสวงผล
ก าไร แลว้การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑมี์ความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน แนวทางการศึกษาที่
ใช้กันทัว่ไปจะสามารถปรับใช้กับการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์สันติภาพได้หรือไม่ ประเด็นที่ขาดหายไปในแนวทาง
การศกึษาคอือะไรและการศึกษาน้ีจะน าไปสู่ประโยชน์อย่างไรบา้ง 

การศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ในเอกสารวิชาการหรือเอกสาร
ธุรกิจ ให้ความส าคญัที่การศึกษา ‘ความสามารถทางการเงนิ’ (financial viability) ของพิพิธภณัฑ ์ความสามารถ
ในการบรรลุวตัถุประสงค์ของพิพิธภณัฑ ์และความสามารถในการให้บริการระยะยาว นัน่คือ ระดบัการเขา้ชม
(attendance) รายได้ (revenues) งบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่และการด าเนินงาน (staffing and operating 
expenses) ประเด็นหลกัของการศึกษาความเป็นไปได้ของพิพิธภณัฑ์โดยทัว่ไปจึงประกอบด้วย การทบทวน
วตัถุประสงคข์องพิพิธภณัฑ์ การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ตอ้งการ วิเคราะห์ทรัพยากรทีม่ีอยู่ดว้ยการวิเคราะห์พ้ืนที่
เป้าหมาย การศึกษาข้อมูลประชากรในพ้ืนที่รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ การวิเคราะห์คู่แข่งหรือ
พันธมิตร แนวโน้มการท่องเที่ยว เป็นต้น ซ่ึงเหล่าน้ีหมายถึงการตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาให้ได้ว่า 
โครงการพิพิธภัณฑ์น้ีมีความเป็นไปได้ “สูง” ที่จะมีรายได้เข้ามาหรือไม่และเพียงพอในการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑใ์นระยะยาวไดห้รือไม ่
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จากค าอธิบายขา้งตน้ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์สะทอ้นถึงความยัง่ยืนในเชิง
เศรษฐกิจ แลว้ความยัง่ยืนในเชิงการเป็นพ้ืนทีท่างสังคมการเมืองของพิพิธภณัฑอ์ยู่จุดไหนในการศึกษาลกัษณะ
น้ี ซ่ึงโครงการศึกษาน้ีเสนอว่า ส าหรับพิพิธภณัฑท์ีมี่เป้าหมายเป็นพ้ืนท่ีขบัเคล่ือนประชาธิปไตยนั้น ส่ิงท่ีจะขาด
ไม่ไดเ้ลยคอืการฟังเสียงของผูค้นที่เป็นผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกัของพิพิธภณัฑ์ นัน่คือ เสียงจากเจา้ของเร่ืองและ
ประสบการณ์ทีพิ่พิธภณัฑจ์ะน าเสนอ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนทีจ่ะไดร้ับผลกระทบจากการด าเนินงานของพิพิธภณัฑม์าก
ที่สุด รวมทั้งมุมมองของพวกเขาท่ีมีต่อพ้ืนท่ีท่ีก าหนดว่าจะเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑก์่อนการวเิคราะห์ทรัพยากรที่
เป็นปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินพิพิธภณัฑ ์

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ งพิพิธภัณฑ์สันติภาพในพ้ืนที่จังหวดัชายแดนภาคใต้จึงให้
ความส าคญักบัเสียงของผูค้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงทรพัยากรและไม่มีอ านาจ
ในกระบวนการตดัสินใจเป็นหลกั ได้แก่ ชาวบา้นในพ้ืนทีน่อกเขตเทศบาล ชาวบา้นในพ้ืนท่ีขดัแยง้ เยาวชนที่มี
โอกาสทางการศึกษาจ ากัด ผูน้ าศาสนาระดบัชุมชน ผูไ้ดร้ับผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรงและขา้ราชการ
ระดับปฏิบัติงาน เป็นตน้ หรืออีกแง่หน่ึง คือการศึกษาความเป็นไปได้ผ่านมุมมองของผูท้ี่อยู่ในพ้ืนท่ี ไม่ใช่
มุมมองของโครงการพิพิธภณัฑ์ ไม่ใช่มุมมองหรือความตอ้งการของนักวิชาการ กลุ่ม หน่วยงานหรือสถาบัน
หรือรัฐที่มีต่อพวกเขา และเป็นการศึกษาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์หรือความสามารถที่จะ
บรรลุวตัถุประสงคข์องพิพิธภณัฑสั์นติภาพตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นหลกั 

ค าถามท่ีน าไปสู่การเปิดเผยขอ้เท็จจริง มุมมองและความตอ้งการที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตของผูค้นจริงๆ การ
บาดเจ็บ การสูญหาย การสูญเสีย ความหวาดระแวง ความคบัขอ้งใจทีโ่ยงใยกบัความอ่อนไหวเชิงประวตัิศาสตร์ 
พรมแดน ความเช่ือ รัฐและความมั่นคง รวมทั้งผูค้นทั้ งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่จะน าไปสู่ค าตอบ หรือ
สามารถไดค้  าตอบในครั้ งเดียวภายในช่วงเวลาหน่ึงหรือสองชัว่โมงท่ีผูสั้มภาษณ์และผูใ้ห้ขอ้มูลพบกันครั้ งแรก
หรือไม่ และหากมีการให้ขอ้มูล จะมัน่ใจอย่างไรว่า เป็นขอ้มูลที่มาจากความรู้สึกและความตอ้งการอย่างแทจ้ริง 
ผูใ้ห้ขอ้มูลจะวางใจในผูใ้ห้สัมภาษณ์และยินดีให้ขอ้มูลหรือไม่ พวกเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเวลานับ
ชั่วโมงเพื่อเปิดเผยและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรผ่านภาษาที่สองหรือผ่าน
บุคคลที่สอง 

ยิ่งไปกว่านั้น การออกแบบค าถามและกระบวนการไม่ได้สัมพนัธ์กบัประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัความ
รุนแรงของผูใ้ห้ขอ้มูลเท่านั้น แต่ยงัสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในการให้ขอ้มลูกับงานวิจยัอ่ืนๆ เช่นกนั ท่ามกลาง
ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นต่อเน่ือง พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตก้ลายเป็น “สนาม” ของงานศึกษาจ านวนมากและเป็น
“พ้ืนที่โครงการ” ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การท างานสนามของนกัวิจยัและเจ้าหนา้ดา้นการพฒันา
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ไมใ่ช่เร่ืองใหม่ส าหรับผูค้นในพ้ืนที่อีกต่อไป ผูค้นในพ้ืนท่ีหลายรายคุน้เคยกบัการให้ขอ้มูลและชุมชนหลายแห่ง
เป็นพ้ืนท่ีศึกษาซ ้าแลว้ซ ้าเล่า  

ความทา้ทายส าคญัคือการออกแบบเคร่ืองมือวิจยัและค าถาม รวมทั้งการฝึกอบรมทีมวิจยัสนามเพือ่สร้าง
ความเช่ือมัน่วา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลจะไมต่อ้งพูดประเด็นที่เคยพูดซ ้าและเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกทีเ่ป็นค าตอบจริง โดยการ
ถามค าถามหลกัแบบปลายเปิดวา่ พวกเขาก าลงัเผชิญกบัอะไร พวกเขาตอ้งการพิพิธภณัฑ์หรือไม ่หากว่าพวกเขา
สามารถออกแบบพิพิธภณัฑ์ได้ จะท าอย่างไร ภายใตค้  าถามน้ี ประกอบด้วยค าถามย่อย เช่น พวกเขาจะมีส่วน
ร่วมในเร่ืองเล่าหรือกิจกรรมอย่างไร พวกเขาเห็นพิพิธภณัฑอ์ยู่ที่ไหน พวกเขาเห็นต าแหน่งแห่งท่ีของตวัเองใน
พิพิธภัณฑ์อย่างไร และจะใช้ประโยชน์อย่างไรผ่านการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี การเขียนบันทึก
ประจ าวนัของผูใ้ห้ขอ้มูล การอธิบายค าต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มยอ่ย 

ทั้งน้ี โครงการศึกษาน้ีปฏิเสธการใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ ในระยะที่หน่ึงของงานภาคสนาม จาก
การออกแบบแบบสอบถามและทดลองใช้แบบสอบถามในพ้ืนท่ี ทีมผูว้ิจยัพบว่า แบบสอบถามเชิงปริมาณไม่ได้
ให้อิสระกับผูต้อบค าถามในการแสดงความรู้สึกหรือความเห็น เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้ ผูต้อบตอ้งเลือกตอบ
ภายในตวัเลือกที่ผูอ้อกแบบสอบถามก าหนดให้ และถึงแมม้ีการตอบค าถาม โครงการวิจยัไม่ไดเ้ห็นมิติดา้นอ่ืนๆ 
ของผูต้อบค าถาม เช่น เหตุผลในการเลือก ประสบการณ์ ความเป็นไปในชีวิต เป็นตน้ นอกจากน้ี ทีมผูว้ิจยัยงัพบ
ดว้ยว่า ค  าถามท่ีอิงกับพ้ืนท่ี เช่น “ตอ้งการให้พิพิธภณัฑ์สันติภาพในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอย่างไร” 
เป็นการตีกรอบโดยไม่ไดต้ั้งใจและท าให้ผูต้อบค าถามไม่สามารถจินตนาการได้ถึงพิพิธภณัฑรู์ปแบบอ่ืนๆ หรือ
ความเป็นไปไดใ้นการมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือคิดถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการส่ือสารที่อยู่นอกพ้ืนที่แต่
เป็นผูม้ีบทบาทส าคญัต่อสถานการณ์รุนแรงท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีได ้การเก็บขอ้มูลภาคสนามจึงใชว้ิธีการเชิงคุณภาพเป็น
หลกั 

ผูใ้ห้ขอ้มลูหรือกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาพ านกัในชุมชนนอกเขตเทศบาลภายในอ าเภอยะหาและกะบงั 
จงัหวดัยะลา อ าเภอหนองจิก ยะหร่ิง ไมแ้ก่น มายอและอ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี อ าเภอตากใบ ยี่งอและระแงะ 
ในจงัหวดันราธิวาส นกัศึกษาและเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่มาเรียนหรือท างานในกรุงเทพฯ โดยผูใ้ห้
ขอ้มูลในการศึกษาน้ีมีทั้งชาวพุทธและมุสลิม นอกจากนั้น โครงการศึกษายงัได้สัมภาษณ์และแลกเปล่ียน
ความเห็นทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากนักวิชาการทั้งนอกและในพ้ืนท่ี ฝ่ายความมัน่คง ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน นักการเมืองท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน นัก
พิพิธภัณฑ์และผูน้ าศาสนา รวมถึงเจ้าหน้าที่จากองค์กรทุนระหว่างประเทศและเจ้าของพ้ืนท่ีศิลปะเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทรัพยากรสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดั รวมทั้งการจดัท าขอ้เสนอแนะ (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในภาคผนวก) 
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1.4 ข้อค้นพบส าคญั 

ชุมชนมีค  าตอบชดัเจนว่า เน่ืองจากพวกเขาไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้างความรุนแรง พวกเขาจึงไมใ่ช่กลุ่มเป้าหมาย
ของพิพธิภณัฑสั์นติภาพ ในทางกลบักนั พวกเขาตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการพิพธิภณัฑ์ ไดแ้ก่ การ
มีส่วนร่วมในการจดัท าขอ้มูล ก าหนดเน้ือหาและออกแบบกิจกรรม เพื่อที่พวกเขาจะสามารถใช้พิพิธภณัฑ์ใน
ฐานะเคร่ืองมือหน่ึงของกระบวนการสันติภาพ  

ชุมชนไม่ตอ้งการส่ือสารกนัเองภายในพ้ืนที่ พวกเขาตอ้งการส่งเสียง ส่ือสารไปยงัผูม้ีอ านาจทั้งในพ้ืนท่ี
และนอกพ้ืนท่ี รวมทั้งส่ือสารกับผูค้นท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตถึ้งสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญ
ในช่วงศตวรรษ และในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา ดังนั้น ชุมชนส่วนใหญ่ตอ้งการให้พิพิธภณัฑ์สันติภาพจดัตั้งขึ้น
นอกพ้ืนท่ี ดว้ยเหตุผลของการส่ือสารไดโ้ดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น กองทพั ขา้ราชการ และสังคมในวงกวา้ง 
รวมทั้งลดทอนผลกระทบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยั เพื่อคงความเป็นอิสระของพิพิธภณัฑ ์

ชุมชนตอ้งการส่ือสารถึงอารมณ์ความรู้สึก ความตอ้งการและเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้รัฐและสังคมนอก
พ้ืนที ่“เห็น” ความเป็นมนุษยข์องพวกเขา อนัจะน าไปสู่การขยายพ้ืนท่ีรับรู้สถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใตว้่า
เป็นประเด็นร่วมไม่ใช่ปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี พวกเขาตอ้งการให้เร่ืองเล่าของพวกเขาสามารถสร้างกลุ่มผูส้นับสนุน 
และผลกัดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง และชุมชนตอ้งการการเสริมสร้างศกัยภาพ เพื่อให้สามารถ
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสันติภาพผ่านการด าเนินการพิพิธภณัฑสั์นติภาพ 

ขณะเดียวกัน ชุมชนต้องการให้พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมเชิงจดหมายเพื่อการจัดเก็บขอ้มูลและเอกสาร
หลกัฐานอย่างเป็นระบบส าหรับการเรียนรู้และช่วงเวลาของความยุติธรรมช่วงเปล่ียนผ่าน และคาดหวงัเห็น
พิพิธภณัฑ์มีพ้ืนท่ีส าหรับความทรงจ าร่วมและสร้างหมุดหมายแห่งการร าลึกในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตซ่ึ้งเป็น
พ้ืนท่ีเหตุการณ์เพื่อที่ชุมชนจะเป็นผูส้ถาปนาความทรงจ าและปะทะกบัการพยายามท าให้ลืมของรัฐ 

1.5 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพธิภัณฑ์สันติภาพ  

โครงการศึกษาพิจารณาว่า ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางสังคมการเมอืงปัจจุบนั การริเร่ิมท่ีจะน าไปสู่
การสร้างบทสนทนาระหว่างผูค้นที่มีความคิดหลากหลายมีความส าคญัอย่างยิ่ง อย่างน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดการ
ก้าวขา้มพรมแดนทางความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อไปท าความรู้จกักับผูค้นอีกฟากฝ่ังท่ีมีวิถีชีวิต 
แนวคิด อุดมการณ์ ความตอ้งการหรือเป้าหมายแตกต่างจากตวัเอง  

เพื่อให้แนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพเกิดขึ้นได้จริง ขอ้เสนอของโครงการศึกษาน้ี คือ การทดลองเร่ิมตน้
โมเดลพิพิธภณัฑ์สันติภาพขนาดเล็กในรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (action research) ในช่วงเวลา 3-5 ปี ซ่ึง 
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ใช้งบประมาณต ่า เน่ืองจากไม่ตอ้งมีการจดัการเร่ืองอาคารสถานที่และบุคลากรเต็มเวลา เพื่อให้สามารถตดัสิน
ถึงความเป็นไปได้ระระยาวของการใช้พิพิธภณัฑ์สันติภาพในกระบวนการสันติภาพ ท่ามกลางความรุนแรงที่
ด าเนินการอยู่และท่ามกลางขอ้จ ากดัทางสังคมการเมือง แนวคิดน้ีจะไดร้ับการสนบัสนุนหรือต่อตา้นอย่างไรบา้ง 
มีอุปสรรคหรือขอ้ปฏิบตัิที่ดีอย่างไร เพื่อน าบทเรียนมาวางแผนการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ในระยะที่สอง และ
ระยะที่สามของพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงคาดว่าจะเป็นระยะที่พิพิธภณัฑ์สามารถบรรลุถึงการมีโครงสร้างการบริหารเต็ม
รูปแบบ มีอาคารสถานที่ มีระเบียบขอ้บงัคบั และสามารถยา้ยกลบัไปท าหนา้ทีด่้านสันติศึกษา หอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชนและการด าเนินการส าคญัในช่วงความยุติธรรมช่วงเปล่ียนผ่านในพ้ืนท่ีในที่สุด 

สภาพการเมืองการปกครองปัจจุบันของประเทศไทยเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งต่อแนวคิดพิพิธภัณฑ์
สันติภาพ ทั้งในแง่การควบคุม ติดตาม ห้ามปรามหรือยกเลิกกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ความทา้ทายเหล่าน้ียิ่งย  ้า
ถึงความส าคญัและความเร่งด่วนในการด าเนินการให้แนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพเกิดขึ้นได้จริง เพื่อให้การ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑเ์ป็นพ้ืนที่ทางเลือกในการสร้างแนวร่วมและเป็นพนัธมิตรสนบัสนุนการแกปั้ญหา
ด้วยสันติวิธี เพื่อน าไปสู่การขยายพ้ืนที่ที่จะส่งเสียงถึงความต้องการและความคาดหวงัจากพ้ืนท่ี และเพื่อ
ต่อตา้นระบบอ านาจนิยมและวฒันธรรมลอยนวลพน้ผิด ทั้งน้ี การสร้างความร่วมมือและความไวว้างใจจาก
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง การสร้างศกัยภาพในชุมชน การมีที่ปรึกษาอาวุโสด้านการระดมทุนและการส่ือสารจะ
ช่วยสนับสนุนและเอ้ือให้โครงการสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และช่วยให้ประเด็นการ
น าเสนอมีความคมชดั ลดอคติและเขา้ถึงกลุ่มท่ีหลากหลายในวงกวา้ง  
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บทที่ 2: ทบทวนวรรณกรรม 

ในการทบทวนวรรณกรรมส าหรับโครงการ “สันติศึกษาในพ้ืนท่ีความขัดแยง้และความรุนแรง: 
กรณีศึกษาความเป็นไปไดข้องพิพิธภณัฑ์สันติภาพในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ นั้น ผูศ้ึกษามุ่งความส าคญั
ไปท่ีการท าความเขา้ใจประเด็นเกี่ยวขอ้งสองประการ คือ 1) พิพิธภณัฑ์สันติภาพและ 2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัพ้ืนท่ีท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงการเลือกทบทวนวรรณกรรมสองประเด็นน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่สามารถ
ใช้เป็นกรอบและฐานในการท าความเขา้ใจสถานะและการด าเนินการของพิพิธภณัฑ์สันติภาพในกระบวนการ
สร้างสันติภาพ และเพื่อสร้างเขา้ใจถึงบริบทและปัจจยัที่ส่งผลต่อการผลิตชุดความรู้ของพ้ืนท่ี 

ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมจะใช้เป็นแนวทางเก็บขอ้มูลในพ้ืนที่ และเพื่อน าแนวคิดพิพิธภณัฑ์
สันติภาพไปแลกเปล่ียนและรับฟังความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีศึกษา ในระยะที่สองของโครงการต่อไป  

ส่วนที่ 1 บทบาทและการใช้พิพิธภัณฑ์สันติภาพในกระบวนการสร้างสันติภาพ ในส่วนน้ี ผูศึ้กษา
เร่ิมตน้ดว้ยการทบทวนความรู้เกี่ยวกบัพิพิธภณัฑสั์นติภาพ เพือ่ให้เห็นภาพแนวคิดของพิพิธภณัฑ์ควบคู่ไปกับ
ลกัษณะและวิธีการน าเสนอ กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง รูปแบบการบริหารจดัการ จากนั้นจะกล่าวถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การจดัตั้งพิพิธภณัฑใ์นพ้ืนท่ีต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพการของพิพิธภณัฑใ์นการมีส่วนสร้างสันติภาพ 

ส่วนที่ 2 บริบทของพื้นที่ศึกษา การศึกษาส่วนน้ีเป็นความพยายามท าความเขา้ใจองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนท่ี โดยศึกษาผ่านงานวิจยั งานศึกษาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แลว้ ซ่ึงผูศึ้กษาเร่ิมต้นจากการพิจารณา
ช่วงเวลา เพื่อดูว่าสภาพการเมืองท่ีเปล่ียนไปในแต่ละยุคสมยัส่งผลต่อการเลือกหัวขอ้ ประเด็นและการน าเสนอ
ชุดความรู้อย่างไรบา้ง  

2.1 บทบาทและการใช้พิพิธภัณฑ์สันติภาพในกระบวนการสร้างสันติภาพ 

พิพิธภณัฑ์สันติภาพเป็นพ้ืนท่ีการเรียนรู้สาธารณะที่มีลกัษณะเฉพาะ นัน่คือคงความเป็น “พิพิธภณัฑ์” 
ตามท่ีองคก์ารพิพิธภณัฑน์านาชาติ (International Council of Museums-ICOM) นิยามและมีการแกไ้ขล่าสุดในปี 
2007 ได้แก่ “พิพิธภณัฑเ์ป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรซ่ึงเปิดเป็นสถานที่สาธารณะ เป็นสถาบนัถาวรในการ
ให้บริการแก่สังคมและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม มีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา คน้ควา้วิจยั เผยแพร่ความรู้ 
และจดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมที่จบัตอ้งได้และมรดกภูมิปัญญาวฒันธรรมของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของ
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มนุษยเ์พื่อจุดประสงค์ทางการคน้ควา้ การศึกษาและความเพลิดเพลิน”4 5 ไปพร้อมกบัการด าเนินกิจกรรมสันติ
ศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ ห้องเรียนสันติศึกษา การค้นคว้าวิจัย การสร้างบทสนทนากับ
ผูเ้กี่ยวขอ้งกับความรุนแรง ทั้งผูเ้สียหายและผูก้ระท า เป็นตน้ หากค าถามส าคญัคือ ความเป็นพิพิธภัณฑ์และ
กิจกรรมสันติศึกษาในพิพิธภณัฑมี์ส่วนสร้างสันติภาพอย่างไร ค  าถามเหล่าน้ีน าไปสู่การทบทวนความหมายของ
พิพิธภณัฑสั์นติภาพ แนวคิดการด าเนินงาน การด าเนินและการบริหารจดัการ เพื่อตอบค าถามว่า พิพิธภณัฑจ์ะมี
ส่วนในการสร้างสันติภาพไดอ้ย่างไรบา้ง 

ทั้ งน้ี งานศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์สันติภาพยงัมีจ ากัด การทบทวนถึงบทบาทและการใช้
พิพิธภณัฑใ์นกระบวนการสร้างสันติภาพจึงให้ความส าคญักบัการศึกษาขอ้มูลของพิพิธภณัฑ์สันติภาพผ่านการ
รวบรวมรายนามพิพิธภัณฑ์สันติภาพ Peace Museum Worldwide ซ่ึงตีพิมพ์ในปี 1995, Museums for Peace 
Worldwide ตีพิมพใ์นปี 2008, List of Peace Museums for Peace Worldwide จากเวบ็ไซต ์http://asap-anzai.com 
ซ่ึงปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด ปี 2017, The Peace and War Museum Guidebook ซ่ึงตีพิมพ์ในปี 2000 และจากการคน้
ขอ้มูลจากเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑโ์ดยตรง (ดูรายนามของพิพิธภณัฑสั์นติภาพไดใ้นภาคผนวก) 

2.1.1 พิพิธภัณฑ์สันติภาพคืออะไร: แนวคิด เป้าหมายและการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์สันติภาพ 

พิพิธภณัฑสั์นติภาพ หรือ Peace Museum หรือ Museum for Peace เป็นแนวคิดที่พิจารณาพิพิธภณัฑใ์น
แง่การเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้สันติศึกษา (Peace Education) และในฐานะเคร่ืองมือเพื่อการสร้างเสริมความ
สมานฉันทแ์ละสร้างสันติภาพ ซ่ึงการตอบค าถามว่า พิพิธภณัฑสั์นติภาพคืออะไรสามารถเร่ิมตน้ท่ีการอ่านนิยาม
ของพิพิธภณัฑ ์เพื่อให้เห็นภาพเกี่ยวกบัแนวคิดและเป้าหมายของพิพิธภณัฑสั์นติภาพชดัขึ้น 

1) พิพิธภัณฑ์สันติภาพท าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดสันติศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากนิยามท่ีให้โดย
โจฮัน เกาตุง (Johan Galtung) บิดาแห่งทฤษฎีความรุนแรงทางโครงสร้างซ่ึงนิยามพิพิธภัณฑ์
สันติภาพว่า “พิพิธภัณฑ์สันติภาพช่วยให้เราทราบเกี่ยวกับสันติภาพและวิธีการที่จะได้มาซ่ึง
สันติภาพ” (Galtung 1999) เช่นเดียวกับกับนิยามของปีเตอร์ แวน เด็น ดันเกล (Peter van den 

 
4 International Council of Museum, What is ICOM’s Definition of a Museum? (accessed March 12, 2019); available from 

https://icom.museum/en/faq/what-is-icoms-definition-of-a-museum/ 
5 ICOM สร้างค านิยามพิพิธภณัฑ์ครั้ งแรกในปี 1946 และมีการปรับแกต่้อมาถึงห้าครั้ งให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวฒันธรรม ปัจจุบนั ICOM ก าลงัด าเนินการปรับเปลี่ยนนิยามพิพิธภณัฑ์ใหม่ โดยนิยามใหม่ที่เสนอในที่
ประชาสามญัของ ICOM ครั้ งท่ี 25 ที่ผ่านมายงัไม่มีการเห็นพอ้งเป็นเอกฉันท์  
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Dungel) นักวิชาสันติศึกษาจากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดซ่ึงมีส่วนร่วมในการก่อตั้ งพิพิธภัณฑ์
สันติภาพหลายแห่งที่กล่าวไวว้่า “พิพิธภณัฑสั์นติภาพมีเป้าหมายในการขอ้มูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับ
สันติภาพผ่านการน าเสนอภาพชีวิตของปัจเจกบุคคล กิจกรรมและการด าเนินงานขององค์กรและ
เหตุการณ์ประวตัิศาสตร์” (Dungel 1999)  

2) พิพิธภัณฑ์สันติภาพท าหน้าที่สร้างทัศนคติด้านสันติภาพ นิยามของโตชิฟูมิ มูราคามิ (Toshifumi 
Murakami) นักวิชาการด้านสันติภาพศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งเกียวโต (Kyoto 
University of Education) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทัศนคติสันติภาพรูปแบบต่างๆ ผ่าน
นิยาม “ พิพิธภัณฑ์สันติภาพมีจุดมุ่งหมายที่จะบ่มเพาะทัศนคติและทักษะเพื่อสร้างสังคมแห่ง
สันติภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอนัเป่ียมด้วยสันติ” ซ่ึงเป็นความพยายามที่จะแยก
ประเภทระหว่างพิพิธภณัฑสั์นติภาพและพิพิธภณัฑต์่อตา้นสงคราม (Murakami 2003)6  

3) พิพิธภัณฑ์สันติภาพท างานส่งเสริมวัฒนธรรมสันติภาพผ่านกิจกรรมและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง นิยาม
พิพิธภณัฑ์สันติภาพของเครือข่ายพิพิธภณัฑ์เพื่อสันติภาพนานาชาติหรือ International Network of 
Museum for Peace (INMP) ไม่เพยีงพูดถึงหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการด าเนินงาน
และลกัษณะรูปแบบของพิพิธภณัฑด์ว้ย “พิพิธภณัฑสั์นติภาพท าหนา้ท่ีส่งเสริมวฒันธรรมสันติภาพ
ผ่านการตีความ รวบรวม จัดแสดงส่ือต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสันติภาพ พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้แก่
สาธารณะเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีโดยน าเสนอภาพชีวิตของปัจเจกบุคคล การท างานของ
องคก์ร การรณรงค์และเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ ซ่ึงพิพิธภณัฑ์สันติภาพนับรวมสถานที่ ศูนยแ์ละ
สถาบนัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสันติภาพซ่ึงท างานสันติศึกษาผ่านนิทรรศการ การท างานขอ้มูลและ
กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ”7  

ความล่ืนไหลของรูปแบบ สถานะและกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์สันติภาพปรากฏอยู่ในนิยามที่ให้โดย 
จอยซ์ แอสเพล (Joyce Aspel) นักวิชาการและนักวิจยัสันติศึกษาเช่นกัน ส าหรับแอสเพลแลว้นั้น “พิพิธภณัฑ์

 
6 โตชิฟูมิ มูราคามิ ให้นิยามพิพิธภณัฑ์ต่อตา้นสงครามว่า “พิพิธภณัฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายบอกเล่าถึงความโหดร้ายของ

สงครามและสร้างทศันคติต่อตา้นสงคราม”  ในท่ีน้ี มูราคามิพยายามแสดงให้เห็นว่า พิพิธภณัฑ์ต่อตา้นสงครามมุ่งเน้นแต่ความ
รุนแรงทางตรงเพียงอย่างเดียว  

7 International Network of Museums for Peace, About Us (accessed March 12, 2019); available from 
https://sites.google.com/view/inmp-museums-for-peace/home/about-us?authuser=0 
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สันติภาพปรากฏในหลายรูปแบบและสถานะ แต่มีเป้าหมายเดียวกนั นั่นคือ ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจสันติภาพ
ในฐานะที่สันติภาพเป็นประวตัิศาสตร์ที่ยงัด าเนินอยู่และมีความหมายต่อมนุษย”์ (Apsen 2016)  

เมื่อพิจารณาจากนิยามของพิพิธภณัฑสั์นติภาพขา้งตน้ เป้าหมายของพิพธิภณัฑสั์นติภาพดูห่างไกลและ
เต็มไปด้วยความทา้ทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ในพ้ืนท่ีท่ีมีความรุนแรงยืดเยื้อยาวนาน 
แต่การนิยามคือการบอกประเภทและสร้างความชัดเจนให้กับทิศทางของพิพิธภณัฑ์ รวมทั้งสะทอ้นถึงความ
พยายามของผูค้นที่เกี่ยวขอ้งกบัพิพิธภณัฑใ์นการสร้างสันติภาพ และยงัสะทอ้นด้วยว่า สันติภาพไม่ไดเ้ป็นเพียง
เป้าหมาย แต่ยงัหมายถึงกระบวนการอีกด้วย ค  าถามส าคัญคือ ผูค้นในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ์สันติภาพนิยามหรือ
จินตนาการถึง “สันติภาพ” อย่างไร และมุมมองเหล่านั้นเขา้มาอยู่ในนโยบายและการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งมาก
นอ้ยเพียงใด 

ทั้งน้ี ผูศึ้กษาเห็นว่า นิยามสันติภาพทั้ งหมดข้างต้นท าให้เห็นแนวคิดและแนวทางของพิพิธภัณฑ์
สันติภาพชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ความเปล่ียนแปลงด้านสังคมการเมือง และความ
ต้องการพ้ืนท่ีสาธารณะและลักษณะความต้องการมีส่วนร่วมของผู ้คนในปัจจุบัน ผู ้ศึกษาขอเสนอนิยาม
พิพิธภณัฑสั์นติภาพใหมส่ าหรับใชใ้นโครงการศึกษาน้ี ดงัน้ี 

“พิพิธภณัฑ์สันติภาพท าหน้าท่ีให้ความรู้ด้านสันติภาพและส่งเสริมวฒันธรรมสันติภาพแก่สาธารณะ
ผ่านการน าเสนอและการด าเนินกิจกรรมหลากหลาย ซ่ึงพิพิธภณัฑ์สันติภาพหมายรวมถึงพ้ืนท่ีที่ไม่ได้จ ากัด
เฉพาะอาคารสถานที่ท่ีระบุว่าเป็นพิพิธภณัฑเ์ท่านั้น” 

2.1.2 มีอะไรในพิพิธภัณฑ์สันติภาพ: การน าเสนอสันติภาพ ความทรงจ าและผู้คน และกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
สันติภาพ 

ปัจจุบนั มีพิพิธภณัฑ์ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น พิพิธภณัฑสั์นติภาพ 239 แห่งทัว่โลก8 ซ่ึงส่วนใหญ่มา
จากการคดัเลือกหรือรับรองจากเครือข่ายพิพธิภณัฑสั์นติภาพนานาชาติ (International Network of Museums for 
Peace)9 10 การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์สันติภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นเม่ือสงครามส้ินสุด หรือความรุนแรงทางอาวุธสงบลง 

 
8 จากการรวบรวมจาก Peace Museum Worldwide ซ่ึงตีพิมพใ์นปี 1995, Museums for Peace Worldwide ตีพิมพใ์นปี 2008, List of 

Peace Museums for Peace Worldwide จากเวบ็ไซต์ http://asap-anzai.com ซ่ึงปรับปรุงขอ้มูลล่าสุด ปี 2017, The Peace and War Museum 

Guidebook ซ่ึงตีพิมพใ์นปี 2000 และจากการคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์พิพิธภณัฑ์   

9 เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เพื่อสันติภาพนานาชาติหรือ International Network of Museum for Peace (INMP) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์ท่ีเข้มแข็ง ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1992 ในการประชุมนานาชาติว่าดว้ยพิพิธภณัฑ์สันติภาพ (International Conference 



13 

 

หรือเมื่อความขดัแยง้ไดร้ับการจดัการ11 ทั้งน้ียงัไม่มีพิพิธภณัฑสั์นติภาพก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาทีค่วามขดัแยง้หรือ
ความรุนแรงด าเนินอยู่ (ขอ้มลูพิพธิภณัฑต์ามปีท่ีก่อตั้ง ประเทศ เจา้ของและลกัษณะงานอยู่ในภาคผนวก)  

ความพยายามใช้พิพิธภณัฑ์เพื่อเป้าหมายด้านสันติภาพสามารถยอ้นกลบัไปในปี 1798 เมื่อ ดร. เบนจา
มิน รัช (Benjamin Rush) ผู ้เช่ียวชาญด้านจิตเวชขณะนั้ นเสนอต่อส านักเลขาธิการสันติภาพสหรัฐ (U.S. 
Secretary of Peace) ให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์สันติภาพ เพื่อเป้าหมายยุติสงคราม แต่ข้อเสนอของรัชถูก
เปล่ียนเป็นนิทรรศการภาพสงครามเพื่อเชิดชูวีรกรรมของทหารแทน (Dungel 1999) จนอีก 100 ปีถดัมาที่การใช้
พิพิธภัณฑ์เพื่อเป้าหมายด้านสันติภาพเร่ิมตน้ขึ้นอย่างจริงจงั ในปี 1902 พิพิธภณัฑ์สันติภาพแห่งแรกคือ The 
International Museum of War and Peace ก่อตั้งขึ้นในเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พิพิธภณัฑน์านาชาติ
ว่าดว้ยสงครามและสันติภาพแห่งน้ีมีเป้าหมายท่ีการต่อตา้นสงคราม นิทรรศการระยะแรกของพิพิธภณัฑม์ุ่งไปท่ี
การน าเสนอความโหดร้ายของอานุภาพท าลายลา้งของอาวุธสงคราม ซ่ึงพิพิธภณัฑ์สันติภาพส่วนใหญ่ท่ีก่อตั้ง
หลงัจากนั้นจนถึงช่วงหลงัสงครามโลกครั้ งท่ีสองยงัคงมีแนวทางเช่นเดียวกับพิพิธภณัฑ์สันติภาพแห่งแรกนั่น
คือ มุง่ประณามความรุนแรงทางตรง เช่นสงคราม การใชก้ าลงัเป็นตน้  

หากมองยอ้นกลบัไปยงัพิพิธภณัฑช์่วงก่อนและหลงัสงครามโลกครั้ งท่ีหน่ึง โดยพิจารณาบริบทสังคม
การเมืองช่วงศตวรรษที่ 19 ประกอบ การขยายตวัของลทัธิจกัรวรรดินิยมและการปฏิวตัิอุตสาหกรรมสะทอ้นอยู่
ในการน าเสนอของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในยุโรป (Hein 1998) พิพิธภัณฑ์ที่วิพากษ์สงครามและให้ข้อมูล
สันติภาพจึงเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท์างเลือกท่ามกลางพิพิธภณัฑท์ี่แสดงแสนยานุภาพทางทหารหรือขา้วของจาก
ดนิแดนอาณานิคม 

การเดินทางของแนวคิดพิพิธภัณฑ์สันติภาพใช้เวลายาวนาน เมื่อยอ้นไปในปี 1902 ที่พิพิธภัณฑ์
สันติภาพแห่งแรกเปิดให้บริการ จนล่วงถึงช่วงทศวรรษ 1990s แนวคิดน้ีเร่ิมเป็นที่รู้จกัในแวดวงวิชาการสันติ

 

on Peace Museum) เครือข่ายแห่งน้ีท างานอย่างแข็งขนัในการท างานวจิยั การขยายแนวคิดสันติศึกษา (peace education) ผา่นพื้นท่ี
พิพิธภณัฑ์ การเสริมสร้างศกัยภาพแก่พิพิธภณัฑ์สันติภาพขนาดเล็ก ปัจจุบนั เครือข่ายมีสมาชิกกว่าสองร้อยรายทัว่โลก ทั้ง
สมาชิกประเภทพิพิธภณัฑ์และรายบุคคล โดยเครือข่ายจะจดัประชุมนานาชาติทุกๆ สองปีหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ  

10 เกณฑ์การคดัเลือกของเครือข่ายพิพิธภณัฑ์สันติภาพนานาชาติยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากยงัไม่มีเกณฑ์หรือกรอบการ
พิจารณาทีช่ดัเจน  ปัจจุบนั เร่ิมมีการถกเถียงระหว่างสมาชิกเครือข่ายถึง “คุณภาพและประสิทธิภาพ” ดา้นสันติศึกษาของ
พิพิธภณัฑ์สันติภาพบางแห่ง  

11 เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลพิพิธภณัฑ์เพื่อสันติภาพนานาชาติ ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพิพิธภณัฑ์เหล่าน้ี
น าเสนอเหตุการณ์สงครามโลกครั้ งท่ีสองเป็นหลกั 
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ศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอนสันติศึกษา รวมทั้งนกักิจกรรมดา้นสิทธิมนุษยชนหรือประเด็นการพฒันา12 
และความหมายของสันติภาพที่นิยามโดยพิพิธภณัฑ์ขยายกวา้งออกไปไกลกว่าความรุนแรงทางตรง จากขอ้มูล
พิพิธภณัฑ์สันติภาพทั้ง 239 แห่ง ภูมิทศัน์การน าเสนอและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์สันติภาพที่เห็นได้ชัดเจน
ประกอบด้วยแนวคิดสันติภาพ ความทรงจ าและผูค้น ซ่ึงสามส่วนน้ีลว้นสะท้อนระดับมุมมอง ความรู้ ความ
เขา้ใจสันติภาพของพิพิธภณัฑ ์และช่วยให้เห็นภาพชดัว่า มี “อะไร” ในพิพิธภณัฑสั์นติภาพ 

2.2.1.1 สันติภาพในพิพิธภัณฑ์สันติภาพ 

การอ่านว่า พิพิธภณัฑ์สันติภาพน าเสนอ “สันติภาพ” อย่างไรใชเ้กณฑก์ารแบ่งของโจฮนั เกาตุง ซ่ึงแบ่ง
สันติภาพออกเป็นสองกลุ่ม คือ สันติภาพเชิงลบ (Negative Peace) ซ่ึงเป็นสภาวะ “ปราศจากความรุนแรง การไม่
มีสงคราม” หรือสภาวะที่ไม่มีความรุนแรงทางตรง และ สันติภาพเชิงบวก (Positive Peace) ซ่ึงเป็นสภาวะที่มี 
“ภารดรภาพของสังคมมนุษย์” (Galtung, An Editorial 1964)  ซ่ึงหมายรวมถึงสังคมที่ผูค้นมีความเท่าเทียม 
ไดร้ับการเคารพศกัดิ์ ศรีความเป็นมนุษย ์มีความยุติธรรมและมีธรรมชาติที่สมดุล 

1) สันติภาพเชิงลบ 

เมื่อท าการจ าแนกประเด็นของเร่ืองเล่าและการน าเสนอในพิพิธภัณฑ์สันติภาพ น่าสนใจมากว่า 
พิพิธภัณฑ์สันติภาพส่วนใหญ่ใช้ความทรงจ า “ความรุนแรง” ในการน าเสนอ “สันติภาพ” จากพิพิธภัณฑ์
สันติภาพ 239 แห่งทัว่โลก พิพิธภณัฑ์ถึง 115 แห่งน าเสนอเกี่ยวกับสงครามโลกครั้ งท่ีสอง โดยพิพิธภณัฑ์ 90 
แห่งตั้งอยู่ในเอเชีย ขอ้มูลที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ พิพิธภณัฑ์สันติภาพที่เล่าเร่ืองสงครามส่วนใหญ่สร้าง
ขึ้นในช่วงปี 1980-2000 โดยมีพิพิธภณัฑ์สันติภาพสร้างขึ้นในช่วงนั้นถึง 90 แห่ง ซ่ึงชีวสิทธ์ิ บุญยเกียรติตั้ ง
ขอ้สังเกตว่า  ความทรงพลงัของเร่ืองเล่าสงครามโลกครั้ งที่สองในสังคมร่วมสมัย คือ ‘พลงัในการเช่ือมต่อ
ร่องรอยของอดีตเขา้กบักาลเวลาในปัจจุบนั เพราะเหตุการณ์ต่างๆ ยงัอยู่ในส านึกของผูค้นที่ร่วมเหตุการณ์ไม่ใช่
นอ้ย’ (บุญยเกียรติ 2556) 

หากเร่ิมตน้ท่ีพิพิธภณัฑ์สันติภาพท่ีประสบความส าเร็จในแง่ที่รู้จกัแพร่หลายและเป็นหมดุหมายการไป
เยื อ น  Hiroshima Memorials Peace Museum ป ระ เท ศญี่ ปุ่ น แล ะ  The United States Holocaust Memorial 
Museum ประเทศสหรัฐเป็นสองตวัอย่างของกรณีน้ี จากขอ้มูลล่าสุดของเว็บไซตเ์ทศบาลเมืองฮิโรชิม่า จ านวน

 
12 พิพิธภณัฑ์สันติภาพในช่วงทศวรรษ 1990s หลายแห่งก่อตั้งโดยภาคประชาสังคมดา้นสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย

หรือประเด็นการพฒันาอื่นๆ  
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ผูช้มของพิพิธภณัฑฮ์ิโรชิม่าสูงถึง 1,680,923 คนใน ปี 201613 ส่วนพิพิธภณัฑ์การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุชาวยิวมีผูช้มมา
กว่า 40 ลา้นคนตั้งแต่เปิดท าการในปี 1993 จนถึงเดือนธันวาคม 201814 ขณะที่พิพิธภณัฑ์ประสบความส าเร็จใน
การสร้างอารมณ์ขมขื่นโศกเศร้าให้กับผูช้มผ่านความเป็นเหยื่อของความรุนแรง พิพิธภณัฑท์ั้งสองถูกวิพากษใ์น
แง่ท่ีหลีกเล่ียงการน าเสนอประเด็น “อ่อนไหว” พิพิธภณัฑใ์นฮิโรชิม่าไม่พูดถึงความรุนแรงของกองทพัญี่ปุ่นใน
ประเทศอ่ืนๆ ทัว่เอเชีย ขณะท่ีพิพิธภณัฑก์ารฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุตอกย  ้าเฉพาะความเป็นเหยื่อของชาวยิวโดยไม่ไดใ้ช้
ความรุนแรงน้ีเป็นกรอบในการท าความเขา้ใจการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุในที่อ่ืนๆ15 ขณะเดียวกับพิพิธภณัฑ์สันติภาพ
ส่วนใหญ่ในประเทศจีน  เช่น  The Exhibition Hall of Crime Evidence of the Japanese 731 troop, Memorial 
Hall of the Victims in the Nanjing Massacre by Japanese Invaders, The Memorial Hall of China’s War of 
Resistance Against Japan, The Chinese No.8 Troop Memorial Hall และ  Lushun Japan-Chinese Prison Site 
ยงัคงปักหลกัที่การเล่าเร่ืองสงครามผ่านตวัแสดงหลกัคือ ฝ่ายผูก้ระท าคือญี่ปุ่ น และเหยื่อคือชาวจีนเท่านั้น หรือ
การน าเสนอประสบการณ์สงครามในพิพิธภัณฑ์สันติภาพขนาดเล็กในจังหวดัต่างๆ ของญี่ปุ่ น เช่น Peace 
Museum for the People,  Kobe City War Damage Exhibition Corner,  Aomori Air Raid war Damages 
Exhibition Hall และ Shoukokumin Museum (Museum of Children) สามารถเห็นเพียง “เหยื่อ” และสงคราม
เทา่นั้น แต่ผูเ้กี่ยวขอ้งอ่ืนๆ เช่น กองทพัญีปุ่่ นหรือระบบจกัรพรรดิ ไม่ปรากฎในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ์16 

โครงเร่ืองหลกัของพิพิธภณัฑข์า้งตน้คือ ประสบการณ์ความสูญเสีย การพลดัพราก การจากลาก่อนวยั
อนัควรโดยเฉพาะเด็กๆ หรือหนุ่มสาว ความยากล าบากและการต่อสู้ดิ้นรนอันเป็นผลมาจากสงคราม โดย
พิพิธภณัฑ์น าเสนอและจดัแสดงผ่านการสร้างอารมณ์หดหู่ โศกเศร้าหรือสะเทือนใจไปกับเหยื่อหรือผูเ้สียหาย
จากสงคราม รวมทั้งการสร้างความชิงชงัหวาดกลวัสงครามและความรุนแรง 

 
13 ขอ้มูลเอกสารจากเทศบาลเมืองฮิโรชิม่า http://honyaku.j-

server.com/LUCHRSMC/ns/tl.cgi/http%3a//www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1522829291624/files/01.pdf?SLANG=ja&TLANG=en&XM
ODE=0&XPARAM=kw,&XCHARSET=UTF-8&XPORG=e382ade383bce383afe383bce38389e38292e585a5e58a9b,&XJSID=0 

14 ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์พิพิธภณัฑ์ United States Holocaust Museum  
15 จากรายงาน Learning from the Past on Holocaust Education  ในงานสัมมนา Salzburge Global Seminar  
16 จากวงสนทนากลุ่มย่อยประเด็น พิพิธภณัฑ์กบัการท างานจดัการความทรงจ าในการประชุมเครือข่ายพิพิธภณัฑ์

สันติภาพปี 2017 ที่เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ 
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อย่างที่ทราบว่า ความรุนแรงมีหลายรูปแบบทั้งความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงวฒันธรรมและ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง17 อีกทั้ง ประสบการณ์และเร่ืองเล่าสงครามแปรเปล่ียนไปตามช่วงเวลา และบริบทที่
แวดลอ้มเจา้ของเสียงเล่าและผูน้ าเสนอเร่ืองเล่า แต่โครงเร่ืองของพิพิธภณัฑสั์นติภาพที่น าเสนอภาพ “สันติภาพ
เชิงลบ” ยงัคงให้ความส าคญัที่ความรุนแรงทางตรงเท่านั้น  

2) สันติภาพเชิงบวก 

การคน้หาสันติภาพเชิงบวกในพิพิธภณัฑ์สันติภาพเร่ิมตน้ท่ีการอ่านนิยามสันติภาพผ่านการจดัแสดง
และกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภณัฑ ์เป็นที่น่าสนใจมากว่า แมพ้ิพิธภณัฑสั์นติภาพส่วนใหญ่เล่าเร่ืองสงคราม หาก
เห็นแนวโนม้ว่า นิยามสันติภาพท่ีปรากฏในพิพิธภณัฑเ์ร่ิมเคล่ือนจากความรุนแรงทางตรงไปสู่ความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง และความรุนแรงเชิงวฒันธรรมมากขึ้น  

ช่วงก่อนก่อนสงครามโลกครั้ งท่ีหน่ึงถึงหลงัสงครามโลกครั้ งท่ีสอง เป็นช่วงท่ีพิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่มุ่ง
เสนอความโหดร้ายและผลกระทบของสงคราม ความเป็นเหยื่อเป็นประเด็นหลกัของการน าเสนอในพิพิธภณัฑ์
สันติภาพจ านวนมากทั้งในประเทศที่มีสถานะเป็นผูก้ระท าและถูกกระท า หากเมื่อผ่านยุคสงครามเย็น แมก้าร
น าเสนอจะยงัมุ่งไปท่ีสงคราม หากแต่เคล่ือนออกจากความเป็นเหยื่อไปสู่การวิพากษร์ะบบและโครงสร้างมาก
ขึ้น  

แมว้่าโครงเร่ืองของพิพิธภณัฑ์สันติภาพที่เล่าเร่ืองสงครามส่วนใหญ่ยงัคงนับรวมประสบการณ์ความ
สูญเสีย การพลดัพราก การจากลา ความยากล าบากนานัปการจากสงคราม ซ่ึงเปรียบเป็นภาพแทนของเร่ืองเล่า
สงคราม หากพิพิธภณัฑมี์พ้ืนท่ีส าหรับการทบทวนและการวิพากษร์ะบบ โครงสร้างและวฒันธรรมที่ส่งอิทธิพล
ต่อการใชค้วามรุนแรง 

พิพิธภณัฑสั์นติภาพท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีในการน าเสนอสันติภาพเชิงบวก เช่น พิพิธภณัฑ ์Himeyuri Peace 
Museum ในโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่ นที่มีโครงเร่ืองหลกัที่วยัเยาวท์ี่ถูกพรากไปของนกัเรียนหญิงท่ีอยู่ในชั้นมธัยม
ปลายสองแห่งบนเกาะ นักเรียนเหล่าน้ีถูกเกณฑ์ไปท าหนา้ที่ผูช้่วยพยาบาลส าหรับทหารญี่ปุ่นในถ ้าและอุโมงค์

 
17 จากทฤษฎีความรุนแรงของโจฮนั เกาตุง ความรุนแรงทางตรง ไดแ้ก่ ความรุนแรงที่สามารถประจกัษด์ว้ยสายตาและ

เห็นชดัเจนถึงฝ่ายผูก้ระท าและฝ่ายผูเ้สียหาย เช่น การท าร้าย การก่อการร้าย สงคราม ความรุนแรงทางโครงสร้าง ไดแ้ก่ ความ
รุนแรงท่ีไม่ไดเ้ห็นตวัตนของผูก้ระท าชดัเจน เน่ืองจากความสูญเสียและความโหดร้ายรุนแรงนั้นเป็นผลมาจากกฎหมาย ระบบ
เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล ้า เป็นตน้ ส่วนความรุนแรงทางวฒันธรรมไดแ้ก่ ระบบวิธีคิดใดๆรวมถึงค่านิยม ท่ีค ้าจุนหรือใชเ้ป็น
ขอ้อา้งให้ความรุนแรงทางโครงสร้างด ารงอยู่ เช่น วฒันธรรมที่ยอมรับระบบชายเป็นใหญ่ เป็นตน้ 
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ยาวเหยียดช่วงสุดทา้ยของสงครามโลกครั้ งท่ีสอง เม่ือกองทพัอเมริกันเขา้ถึงฝ่ังโอกินาว่า การสู้รบน าไปสู่การ
บาดเจ็บลม้ตายของทหารญี่ปุ่ นและ ‘ผูช้่วยพยาบาล’ เหล่านั้น แต่เด็กหญิงทีร่อดจากการสู้รบหลายคนตดัสินใจ
ฆ่าตวัตายดว้ยความเช่ือว่า การตายดว้ยน ้ามือศตัรูคือความอปัยศ  

พิพิธภณัฑ์พาผูช้มเขา้ไปอยู่ในประสบการณ์ของนักเรียนหญิงวยัรุ่นเหล่านั้น และค่อยๆ ให้ภาพความ
สูญเสียที่ไม่เพียงแต่ชีวิตของนกัเรียน แต่ยงัรวมถึงชีวิตของทหารญี่ปุ่ น ทหารอเมริกันและพลเมืองในโอกินาว่า 
จากนั้นไดช้วนผูช้มตั้งค  าถามถึงระบบจกัรพรรดิและวฒันธรรมทหารที่สร้างความเช่ือและความกลวัจนน าไปสู่
ความตาย ทั้งการเป็นเหยื่อจากการสู้รบและการปลิดชีพตวัเอง 

พิพิธภัณฑ์ Kyoto Museum for World Peace ในญี่ปุ่ นเป็นพิพิธภณัฑ์สันติภาพแห่งแรกท่ีก่อตั้งขึ้นใน
พ้ืนท่ีมหาวิทยาลยั โดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของมหาวิทยาลยั Ritsumeikan University ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสองในฐานะท่ีมีความใกลชิ้ดกับสถาบนัจกัรพรรดิและกองทพั มหาวิทยาลยัไม่เพียงแต่ส่ง
นกัศึกษาไปท าหนา้ที่คุม้ครองอารักษพ์ระราชวงัเกียวโต มหาวิทยาลยัยงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษาไป
ร่วมรบในดินแดนต่างๆ ท่ีกองทพัญี่ปุ่ นเดินทางไปถึง  

แมพ้ิพิธภณัฑ์จะเต็มไปด้วยเร่ืองเล่าจ านวนมาก แต่วิถีของภาพตวัแทนอยู่ที่โครงเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นเร่ือง
เล่าแรกในนิทรรศการ นั่นคือ การเปล่ียนเด็กผูช้ายธรรมดาๆ คนหน่ึงเป็นทหารผ่านการปลูกฝังทางสังคม 
พิพิธภัณฑ์ตั้งค  าถามกับระบบทหารและพยายามน าเสนอการต่อต้านระบบทหารจากภาคส่วนต่างๆ ในช่วง
สงคราม และสุดท้าย การทบทวนบทของมหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิเสธระบบทหารด้วยการบัญญัติ The 
Ritsumeikan Charter กฎบัตรหรือธรรมนูญของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและสันติภาพ การไม่
เกี่ยวขอ้งกบัทหารและสงคราม ซ่ึงการก่อตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพเป็นผลมาจากกฎบตัรน้ี 

2.1.1.2 ความทรงจ าและผู้คนในพิพิธภัณฑ์สันติภาพ 

หน้าที่ส าคญัประการหน่ึงของความทรงจ าท าคือ การเป็นพยานปากเอกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
ซ่ึงการร้ือฟ้ืนความทรงจ า เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางสังคมในแง่การส่ือสารเพื่อให้เกิดการจดจ าหรือ
แมแ้ต่ลบลืมเร่ืองราวในอดีต  เร่ืองเล่าที่ปรากฏในพิพิธภณัฑ์จึงมีความหมายในแง่การสะทอ้นว่า พิพิธภณัฑ์ให้
ความส าคญัและตอ้งการให้สาธารณะจดจ าอะไรและควรลืมส่ิงใด  

เม่ือเร่ิมตน้อ่านความทรงจ าท่ีพิพิธภณัฑแ์ต่ละแห่งน าเสนอ ท่ามกลางความทรงจ าท่ีหลากหลายคือ ผูค้น
จากหลากภูมิหลงั ต่างกลุ่ม ต่างท่ีต่างถ่ินท่ีเป็นเจ้าของความทรงจ า หรือเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามสร้าง
ความทรงจ าของพิพิธภณัฑ ์จากพิพิธภณัฑสั์นติภาพทั้ง 239 แห่ง ผูศ้ึกษาเลือกศึกษาเฉพาะพิพิธภณัฑสั์นติภาพที่
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น าเสนอความรุนแรงในประวตัิศาสตร์ คือ สงคราม (115 แห่ง) และการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ (17 แห่ง) และจดัแบ่ง
การน าเสนอความทรงจ าโดยพิจารณาจากผูค้นที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ ดงัต่อไปน้ี 

1) ความทรงจ าของผูเ้สียหาย 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การน าเสนอความทรงจ าของผู ้เสียหายหรือเหยื่อเป็นโครงเร่ืองหลักของ
พิพิธภณัฑ์สันติภาพจ านวนมาก และเป็นโครงเร่ืองหลกัส่วนใหญ่ของเร่ืองเล่าท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรง เช่น 
ภาพยนตร์ งานศิลปะ ซ่ึงส่ิงส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ ใครเป็นผูน้ าเสนอความทรงจ าของผูเ้สียหาย เป็นตัว
ผูเ้สียหายเอง หรือผูอ่ื้น ซ่ึงอาจเป็นตวัแทนจากรัฐ ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชนเป็นตน้ และผูเ้สียหายเองมีส่วน
ร่วมมากนอ้ยอย่างไรในการก ากบัหรือก าหนดทิศทางหรือขอบเขตของเร่ืองเล่า และวตัถุประสงคใ์นการเล่าเร่ือง 

1. ความทรงจ าของผู้เสียหายจากมุมมองของรัฐ พิพิธภณัฑสั์นติภาพท่ีก่อตั้งโดยรัฐมีสูงถึง 72 แห่ง ซ่ึง
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและญี่ปุ่ น ไตห้วนัและเกาหลีตามล าดับ แน่นอนว่า การคงสถานะการ
เป็นผูถู้กกระท าหรือเหยื่อมีเหตุผลทางการเมืองประกอบเมื่อพิจารณาถึงการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ
และแสนยานุภาพทางทหาร  อีกทั้ งความตึงเครียดในเอเชียตะวนัออก ส่ิงเหล่าน้ีเห็นได้จากที่
พิพธิภณัฑสั์นติภาพของรัฐเล่าเร่ืองการเป็นผูถู้กกระท าจากระบอบปกครองอาณานิคม การรุกราน 
และสงคราม เช่น พิพิธภณัฑ์ Hiroshima Memorials Peace Museum ในญี่ปุ่ น Memorial Hall of the 
Victims in the Nanjing Massacre by Japanese Invaders ในจีน  The Independence Hall of Korea 
ในเกาหลี พิพิธภณัฑ์เหล่าน้ีน าเสนอความเปราะบางของประชาชนของตน ขณะเดียวกนัก็ให้ขอ้มูล
จ านวนหน่ึงถึงขอ้จ ากัดของรัฐเองในการปกป้องประชาชนของตนจากความรุนแรงมหาศาลที่
กระท าโดยอีกคู่ตรงขา้ม หรือหลีกเล่ียงไม่พูดถึงความรับผิดชอบของรัฐ (Apsen 2016) 

แมค้วามเป็นเหยื่อจะน ามาซ่ึงการสร้างความชอบธรรมบางประการ เช่น การเรียกร้องให้ชดเชยความ
เสียหายและการขอโทษอย่างเป็นทางการ การประณามอย่างชอบธรรม หรือการเรียกร้องอ่ืนๆ แต่พิพิธภณัฑข์อง
รัฐเองตระหนักว่า การเปล่ียนสถานะจากความเป็นเหยื่อไปสู่การเป็นผูร้อดชีวิตและมีบทบาทต่อสู้เพื่อให้รอด
จากสถานการณ์รุนแรงนั้นน าไปสู่การสร้างความสมคัรสมานสามคัคีและส านึกชาตินิยมได้เช่นกันหากดูที่
พิพิธภณัฑสั์นติภาพบางแห่งในจีนที่น าเสนอการลุกขึ้นต่อสู้ของชาวบา้นและทหารยศต ่าตอ้ยต่อกองทพัญี่ปุ่ น 
เช่น The Memorial Hall of China’s War of Resistance Against Japan, Pingdu Memorial Hall in Honor of the 
Anti-Japanese War Heroes และ Zhi Jiang Chinese People’ s Victory against Japan Memorial Hall  หรือการ
สร้างความตระหนกัในพลงัของประชาชน เช่น การน าเสนอความทรงจ าของประชาชนและชุมชนหลายแห่งใน
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ยุโรปท่ีลุกขึ้นมาต่อตา้นกองทพันาซี เช่น The National Museum of Denmark ในเดนมาร์ก และ The Austrian 
Resistance Archives ในออสเตรีย  

2. ความทรงจ าของผู้ เสียหายจากการท างานของสถาบันศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคม ความ
ซับซ้อนของการน าเสนอสถานะความเป็นเหยื่อหรือผูก้ระท าในพิพิธภณัฑ์แตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศ ในพิพิธภณัฑ์สันติภาพส่วนใหญ่ที่น าเสนอสงครามโลกครั้ งท่ีสอง คู่กรณีของประเทศ
เกาหลีและจีนคือ ญี่ปุ่ น ขณะที่คู่กรณีของญี่ปุ่ นคือ อเมริกา คู่กรณีของพิพิธภณัฑห์ลายแห่งในยุโรป
คือกองทพันาซี น่าสนใจวา่ ขณะที่พิพิธภณัฑท์ี่ด าเนินการโดยภาคประชาสังคมในเกาหลีย  ้าชดัเจน
ถึงความเป็นเหยื่อของตวัเอง เช่น The House of Sharing ที่น าเสนอประสบการณ์โหดร้ายของสตรี
ผ่อนคลาย หรือ Comfort Women พิพิธภณัฑ์ส่วนหน่ึงในญี่ปุ่ นเปล่ียนสถานะตวัเองจากเหยื่อมา
เป็นการทบทวนและวิพากษ์ระบบ เช่น Kyoto Museum for World Peace และ Himeyuri Peace 
Museum ตามที่กล่าวไปแล้วขา้งต้น ส่วนในยุโรป พิพิธภณัฑ์ที่น าเสนอการต่อตา้นกองทพันาซี
ไม่ไดว้างตวัเองเป็นเหยื่อ แต่เป็น “คู่ต่อสู้” ของกองทพันาซี ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากพิพิธภณัฑสั์นติภาพที่
มีค  าว่า “resistance” ประกอบ เช่น Danish Resistance Museum ในเดนมาร์ก The National War and 
Resistance Museum ในเนเธอร์แลนด์ Norway’s Resistance Museum ในนอร์เวย ์ เป็นตน้ 

3. ความทรงจ าของผู้ เสียหายผ่านเสียงของผู้ เสียหายเอง  พิพิธภณัฑ์สันติภาพท่ีก่อตั้งและด าเนินโดย
ผูเ้สียหายเองส่วนใหญ่เป็นพิพิธภณัฑช์ุมชนเล็กๆ ในญี่ปุ่ นหรือที่รู้จกักนัในนามพิพิธภณัฑร์ากหญา้ 
(Grassroots Museum for Peace) นบัไดว้่า เป็นพิพิธภณัฑต์วัแทนความทรงจ าของชุมชน ความทรง
จ าท่ีปรากฏในพิพิธภณัฑม์กัอยู่ในรูปแบบการล าดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา การถูกโจมตีทางอากาศ
จากกองทพัสหรัฐ การสูญเสียและการเอาตัวรอดในชุมชนหรือจงัหวดันั้นๆ และความพยายาม
แบ่งปันประสบการณ์สงครามกับผูอ่ื้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ ้ า เช่น พิพิธภัณฑ์ Hamamatsu Revival Memorial Center, 
Teranaka Art Museum, Aomori Air Raid war Damages Exhibition Hall, Sakai City Peace and 
Human Rights Museum และ Grassroots House  

ดว้ยขอ้จ ากัดต่างๆ ของผูเ้สียหาย เช่น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและโอกาสในการ
เขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ ไม่มีกลุ่มผูเ้สียหายมากนกัที่มีโอกาสน าเสนอความทรงจ าของตวัเองผ่านพ้ืนทีพิ่พิธภณัฑ ์
อย่างไรก็ตาม ความทรงจ าจากผูเ้สียหายสามารถพิจารณาไดท้ี่ ระดบัการมส่ีวนร่วมในการถ่ายทอดความทรงจ า 
การตดัสินใจถึงเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอความทรงจ า และการมพ้ืีนท่ีในพิพิธภณัฑ์ เช่น พิพิธภณัฑห์ลาย
แห่งมีผูเ้สียหายเป็นสมาชิกคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา เช่น พิพิธภณัฑ์ Hiroshima Memorials Peace Museum 
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และ Nagasaki Atomic Bomb Museum ในญี่ปุ่ นมีเหยื่อจากระเบิดนิวเคลียร์เป็นกรรมการและที่ปรึกษา เร่ืองเล่า
และวตัถุจดัแสดงได้รับการบริจาคโดยตรงจากผูเ้สียหาย พิพิธภณัฑ์ทั้งสองแห่งน้ีมีกิจกรรมให้ผูช้มไดท้ าความ
รู้จกัและรับฟังประสบการณ์จากผูเ้สียหายโดยตรง เช่นเดียวกับพิพิธภณัฑ์ Himeyuri Peace Museum ที่แต่ละ
สัปดาห์มี “ผูร้อดชีวิต” มาเล่าประสบการณ์แก่ผูช้ม หรือที่พิพิธภัณฑ์ The United States Holocaust Memorial 
Museum กลุ่มผูเ้สียและญาติมีบทบาทส าคญัในการก าหนดประเด็นการน าเสนอ ซ่ึง การมีส่วนร่วมและพ้ืนที่
เช่นน้ีคือการเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้สียหายให้เคล่ือนออกไปจากความเป็นเหยื่อไปสู่ผูท้ าการเปล่ียนแปลง
หรือ agent  

2) ความทรงจ าของผูก้ระท า 

ขณะที่การท างานความทรงจ าในรูปแบบอ่ืน เช่น ภาพยนตร์ งานศิลปะค่อยขยบัไปสู่การท าความรู้จกั
ผูก้ระท ามากขึ้ นซ่ึง ภาพยนตร์สารคดีสองเร่ือง คือ Enemies of the People ซ่ึงเป็นการเผชิญหน้าระหว่าง
ผูเ้สียหายและผูน้ าเขมรแดงและ The Act of Killing ซ่ึงผูก้  ากับได้สัมภาษณ์ผูก้ระท าใน “มหกรรม” กวาดลา้ง
คอมมิวนิสต์ช่วงปี 1965-1966 ในกัมพูชาและให้ผูก้ระท าเหล่าน้ีลองสร้างหนังหน่ึงเร่ืองนั้นจุดกระแสการท า
ความรู้จกัฝ่ายผูก้ระท า อย่างไรก็ตาม การน าเสนอความทรงจ าของผูก้ระท าในพิพิธภณัฑสั์นติภาพยงัไม่เกิดขึ้น
แพร่หลายนัก ในแง่หน่ึง การท าความเขา้ใจ “ฝ่ายผูก้ระท า” ไม่ได้เป็นเร่ืองง่ายเพราะยงัมีการรับรู้คาบเกี่ยวกัน
ระหว่าง “การท าความเขา้ใจ” กับ “การให้ความชอบธรรม”18 หรือด้วยเหตุผลทางสังคมการเมืองท่ีไม่เอ้ือให้
พ้ืนที่สาธารณะแตะตอ้งฝ่ายผูก้ระท าหรือร้ือฟ้ืนความทรงจ าของฝ่ายนั้น 

อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนท่ีท่ีสภาพทางสังคมการเมืองเอ้ืออ านวย เช่น การมีกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ทีแ่ข็งแกร่ง การส่ือสารถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นผ่านความทรงจ าและประสบการณ์ของผูก้ระท าเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้ 

ในสงครามโลกครั้ งที่สอง บทบาทของญี่ปุ่ นในประชาคมโลกคือ การเป็นผูก้ระท า หากแต่ในประเทศ 
ความเป็นเหยื่อของญี่ปุ่ นคือเร่ืองเล่าหลักในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ พิพิธภัณฑ์เอกชนสามแห่ง ได้แก่ Kyoto 
Museum for World Peace และ Himeyuri Peace Museum เลือกน าเสนอความเป็นเหยื่อคู่ไปกับการเป็นผูก้ระท า 
ความสูญเสียและคบัขอ้งใจของผูค้นในดินแดนอ่ืนๆ ถูกน ามาเล่าควบคู่ไปกบัโศกนาฏกรรมของชาวญี่ปุ่ น โดย
เนน้ไปทีค่วามรุนแรงเชิงโครงสร้าง คือระบบท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรง ซ่ึงในที่น้ีคือ จกัรพรรดิและทหาร ส่วน
ที่ Oka Masaharu Memorial Nagasaki Peace Museum เลือกที่จะน าเสนอบทบาทของญี่ปุ่ นในฐานะผูก้ระท า
อย่างเดียว การสังหารที่นานกิง การทดลองในมนุษยใ์นหน่วยทหาร 731 ของกองทพัญี่ปุ่ นในจีน “สตรีผ่อน

 
18 จนัจิรา สมบติัพูนศิริ นกัวิชาการดา้นสนัติวิธีและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



21 

 

คลาย” ส าหรับกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้ งท่ีสอง (comfort women) และทางสายรถไฟสายมรณะ 
รวมทั้งการบงัคบัใช้แรงงานชาวจีนและเกาหลีในเหมืองและอุตสาหกรรมหนักในญี่ปุ่ นคือเร่ืองเล่าหลกัของ
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

ส่วนในเยอรมนัความทรงจ าของผูก้ระท าที่จดัแสดงสามารถพิจารณาได้ในแง่การยอมรับผิดในการ
กระท านั้น พิพิธภณัฑ์ Memorial and Educational Site House of the Wannsee Conference น าเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับ Wannsee Conference ซ่ึงน าไปสู่นโยบายการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุชาวยิว ความทรงจ าของฝ่ายผูก้ระท าใน
เยอรมนัเองยงัสามารถพิจารณาไดจ้าก ประเทศเปิดเผยและธ ารงรักษาสถานที่ฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุชาวยิวทัว่ประเทศ 
เชน่ Dachau Concentration Camp Memorial Site  

ควบคู่ไปกับการน าเสนอความทรงจ าจากฝ่ายผูก้ระท า ผูเ้สียหายเองก็ได้รับการจดจ าระลึกถึงไปด้วย 
กรณีของ Oka Masaharu Memorial Nagasaki Peace Museum นั้นผูเ้สียหายในดินแดนอ่ืน เช่น เกาหลีและจีน 
หรือในดินแดนไกลโพน้ เช่น ฟิลิปปินส์ แปซิฟิก ยุโรป ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นบางส่วนยากจะจินตนาการไปถึงไดร้ับการ
สร้างชีวิตและตวัตนจากพิพิธภณัฑ์ และในกรณีของเยอรมนันั้น ผูเ้สียหายคือชาวยิวได้รับความเช่ือมัน่ใจว่า
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นกบัพวกเขาจะไดร้ับการจดจ า 

3) ความทรงจ าผ่านสายตาของผูเ้ห็นเหตุการณ์หรือ bystanders  

ความทรงจ าผ่านสายตาของของผูเ้ห็นเหตุการณ์มีปรากฏน้อยมากในพ้ืนท่ีนิทรรศการของพิพิธภณัฑ์
สันติภาพ ส่วนใหญ่มกัอยู่ในรูปแบบการบอกเล่าด้วยปากเปล่า19 อย่างไรก็ตาม นิทรรศการภาพถ่ายเล็กๆ ท่ีช่ือ 
Dinner with Pol Pot ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  The Tuol Sleng Genocide Museum  กัมพูชาในปี 2015 เป็น
ตวัอย่างหน่ึงของการน าเสนอความทรงจ าผ่านสายตาของผูเ้ห็นเหตุการณ์ ภาพถ่ายเหล่าน้ีบนัทึกโดยชาวสวีเดน 
Gunnar Bergström เป็นผูก้่อตั้งสมาคมมิตรภาพสวีเดน-กมัพูชา ซ่ึงนิยมแนวคิดมาร์กซิสตแ์ละไดเ้ดินทางมาเยือน
กมัพูชาในปี 1978 แน่นอนว่า ส่ิงท่ี Bergström และคณะได้เห็นคือการโฆษณาชวนเช่ือ หากแต่ในช่วงเวลาและ
เง่ือนไขขณะนั้น ภาพถ่ายของ Bergström คือการบนัทึกจากมุมมองของ “คนนอก” และสะทอ้นถึงขอ้เท็จจริง
ประการหน่ึงของการรับรู้ว่า ขึ้นอยู่กบัสถานะและภูมิหลงัของบุคคลนั้น 

 

 

 
19 ไอดา เวซิค (Aida Vezić) ผูป้ระสานงานของเครือข่ายพิพิธภณัฑ์บอลข่าน (Balkan Network Museum) 

mailto:aida.vezic@bmuseums.net
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4) ความทรงจ าจากผูบ้นัทึกเหตุการณ์ 

บริบทสังคมการเมืองส่งผลอย่างยิ่งต่อการสร้างและน าเสนอประวตัิศาสตร์ และกระทบต่อต าแหน่งแห่ง
หนของพิพิธภณัฑ์ บางเร่ืองราวได้รับการน าเสนอในพิพิธภณัฑ์ ขณะที่บางเร่ืองไม่ปรากฏในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
การท างานของพิพิธภณัฑสั์นติภาพบางแห่งจึงให้ความส าคญักบัการยืนหยดัต่อตา้นการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ของรัฐต่อความรุนแรงของตน ผ่านการตามผูสู้ญหายหรือร่องรอยหลกัฐานของผูเ้สียชีวิต และบนัทึกและท าการ
เสนอหลกัฐานเหล่านั้นในเชิงจดหมายเหตุ เช่น พิพธิภณัฑ ์The Jeju April 3rd Peace Memorial Park ในเกาหลี 

5) ความทรงจ าจากหลายฝ่าย 

การเปิดพ้ืนท่ีเพ่ือให้ความทรงจ า ประสบการณ์และประวตัิศาสตร์จากหลายฝ่ายเขา้มาปะทะสังสรรคใ์น
พ้ืนท่ีเดียวกันเร่ิมเกิดขึ้นในหลายพิพิธภณัฑ ์รวมทั้งพิพิธภณัฑ์สันติภาพ แมว้่าการริเร่ิมของพิพิธภณัฑสั์นติภาพ
ยงัคงเป็นโครงการเล็กๆ เช่น นิทรรศการชัว่คราวหรือวงเสวนาก็ตาม 

ที่กัมพูชา พิพิธภณัฑ์ The Tuol Sleng Genocide Museum ร่วมกับ Documentation Center of Cambodia 
บนัทึกปากค าของผูก้ระท า “รากหญา้” หรือ “นักฆ่า” ที่เป็นชาวนาในหมู่บ้านยากจนในยุคเขมรแดง และจัด
นิทรรศการเกี่ยวกบัพวกเขา นิทรรศการประกอบดว้ยภาพถ่ายปัจจุบนัของเจ้าตวั ชีวิตความเป็นอยู่ และการเขา้
ร่วมกับเขมรแดง นิทรรศการไม่มีขอ้สรุปหรือการช้ีน า แต่การเลือกถอ้ยค ามาน าเสนอเผยให้เห็นเง่ือนไขและ
ปัจจยัที่มีอิทธิพลให้คนธรรมดาเลือกวิธีการรุนแรง  

ก่อนหน้าปี 2015 พิพิธภณัฑ์ Osaka International Peace Center ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากับดูแลของนครโอ
ซาก้า จงัหวดัโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ นน าเสนอประวตัิศาสตร์สงครามโลกครั้ งท่ีสองด้วยการบอกเล่าถึงความ
แสนยานุภาพของกองทัพญี่ปุ่ น และความเสียหายในโอซาก้า และมีส่วนนิทรรศการที่น าเสนอถึงประเด็น 
“อ่อนไหว” เช่น “สตรีผ่อนคลาย” ของกองทพัญี่ปุ่ น การสังหารในนานกิง รวมทั้งทางรถไฟสายมรณะ เป็นตน้ 
แต่นิทรรศการส่วนน้ีถูกน าออกไปเมื่อโทรุ ฮาชิโมโต ้(Toru Hashimoto ) จากพรรคการเมืองอนุรักษนิ์ยม Japan 
Innovation Party ไดร้ับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรี (Seaton 2015) 

พิพิธภัณฑ์สันติภาพหลายแห่งในญี่ปุ่ นท างานร่วมกับองค์กรในสหรัฐ เกาหลี จีน และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ชิญผูค้นที่ผ่านประสบการณ์สงครามและการรุกรานจากกองทพัญี่ปุ่ นมาเล่า
ประสบการณ์ให้ชาวญี่ปุ่ นฟัง หรือร่วมกันจดันิทรรศการชัว่คราว หรือจดัท าส่ิงพิมพท์ี่มีจุดมุ่งหมายน าไปสู่การ
ช าระประวตัิศาสตร์หรือน าเสนอขอ้เท็จจริงจากหลายฝ่าย (Yamane 2009) 
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2.1.3 กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์สันติภาพ 

การถามค าถามว่า “พิพิธภณัฑ์สันติภาพท าอะไร?” เช่ือมโยงให้ผูต้อบทบทวนถึงการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์นั่นคือ นิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงตามมาด้วยการมองเห็นกลุ่มเป้าหมายผูร้ับประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์จากพิพิธภณัฑ์ อนัน าไปสู่การค านวณการใช้พ้ืนท่ีของพิพิธภณัฑ์ ทั้งพ้ืนท่ีทางกายภาพและ
พ้ืนท่ีเชิงเน้ือหา 

พิพิธภัณฑ์สันติภาพน าเสนอหรือเล่าอะไรบ้าง เมื่อพิจารณาพิพิธภัณฑ์สันติภาพทั้ง 239 แห่ง จะเห็น
ประเภทของพิพิธภณัฑซ่ึ์งจ าแนกตามการน าเสนอและกิจกรรมหลกั20 ซ่ึงปรากฏชดัเจนในนิทรรศการถาวรและ
นิทรรศการชั่วคราวของพิพิธภณัฑ์ ได้แก่ สงคราม (115 แห่ง) สันติศึกษา (56 แห่ง) ชีวประวตัิของบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกับสันติภาพ (26 แห่ง) การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ (17 แห่ง) และการต่อตา้นอ านาจนิยม (11 แห่ง) การละเมิด
สิทธิมนุษยชน (9 แห่ง) อาณานิคม (5 แห่ง) เรียงตามล าดบัจ านวน  

อย่างไรก็ตาม แม้ในแง่หน่ึง นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์สันติภาพคือโครงเร่ืองหลักหรือเป็น 
“ตวัตน” ของพิพิธภณัฑน์ั้น แต่พิพิธภณัฑห์ลายแห่งพยายามที่จะให้มโีครงเร่ืองอ่ืนๆ หรือคนอ่ืนๆไดเ้ขา้มาสร้าง
บทสนทนาในพ้ืนที่ด้วย ซ่ึงจะเห็นได้จากการจดันิทรรศการชั่วคราว นิทรรศการเคล่ือนที่ที่เป็นการน าเสนอ
มุมมองใหม่หรือเร่ืองเล่าใหม่ต่างไปจากโครงเร่ืองหลัก หรือการเปิดพ้ืนท่ีเช้ือเชิญให้ผูค้นท่ีมีประสบการณ์
แตกต่าง หรือผูค้นจากหลายภูมิหลงัเขา้มาเสนอความทรงจ า ประสบการณ์และประวตัิศาสตร์ของตน 

ควบคู่ไปกับนิทรรศการ พิพิธภณัฑสั์นติภาพด าเนินกิจกรรมสันติศึกษา ซ่ึงมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมาย ผูช้ม
ทัว่ไป นักเรียนนักศึกษา และในบางกรณี อาจแบ่งย่อยออกไปตามคุณลกัษณะของผูช้ม เช่น ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ 
ผูช้มต่างชาติ ผูอ้พยพล้ีภยัในพ้ืนท่ีนั้น แนวคิดการนบัร่วมทุกคนอยู่ในการออกแบบพิพิธภณัฑแ์ละการมอุีปกรณ์
พิเศษส าหรับผูต้อ้งการเฉพาะ เช่น ทางเดินส าหรับรถเข็น อิฐน าทางส าหรับผูพ้ิการทางสายตา เอกสารที่ตีพิมพ์
ด้วยอักษรเบรลล์ ซ่ึงเห็นได้ส่วนใหญ่ในพิพิธภณัฑ์สันติภาพของญี่ปุ่ นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ หรือการเตรียม
เอกสารและหูฟังในภาษาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ภาษาทอ้งถ่ินเพียงอย่างเดยีว 

 
20 พื้นท่ีที่ไดร้ับการยอมรับหรือรับรองว่าเป็นพิพิธภณัฑ์สันติภาพ บางแห่งไม่ไดเ้ป็น “พิพิธภณัฑ์” แต่อยู่ในรูปแบบ

ของศูนยก์ารเรียนรู้ สวนสาธารณะ ห้องสมุดซ่ึงด าเนินกิจกรรมสันติศึกษาเป็นหลกั พื้นท่ีเหล่าน้ีไม่ไดมี้นิทรรศการถาวร บาง
แห่งมีการจดันิทรรศการชัว่คราวเป็นระยะ 
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ขณะเดียวกัน พิพิธภณัฑ์บางแห่งก้าวไปสู่การท างานรณรงค์เชิงนโยบาย หรือท างานเครือข่ายเพื่อ
ผลกัดันประเด็น ซ่ึงเป็นการขยบักลุ่มเป้าหมายขึ้นไปจากการท างานกบับุคคลทัว่ไป หรือนกัเรียนนักศึกษาไปสู่
ผูจ้ดัท านโยบายหรือผูต้ดัสินใจดา้นนโยบาย   

เพื่อให้ไดภ้าพการท างานของพิพิธภณัฑใ์นการให้ขอ้มูล ให้ความรู้เกี่ยวกบัแนวคิดสันติศึกษา การสร้าง
ทศันคติด้านสันติภาพ  การส่งเสริมวฒันธรรมสันติภาพชัดขึ้น ผูศ้ึกษาได้จดักลุ่มตวัอย่างการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑสั์นติภาพโดยรวบรวมมาจากเอกสารและส่ือของพิพิธภณัฑ ์บทความวิชาการ ส่ิงพิมพท์ี่เกี่ยวขอ้งและ 
กรณีศึกษาต่างๆ โดยแยกประเภทกิจกรรมออกเป็น กิจกรรมสันติศึกษา กิจกรรมส าหรับผูเ้กี่ยวขอ้งกับความ
รุนแรงโดยเฉพาะ กิจกรรมเชิงหอจดหมายเหตุ กิจกรรมรณรงค ์และงานเครือข่าย ดงัต่อไปน้ี 

1) กิจกรรมสันติศึกษา 

กิจกรรมสันติศึกษาของพิพิธภัณฑ์สันติภาพ สามารถแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ใหญ่ๆ คือ กิจกรรม
ส าหรับผูช้มทัว่ไป กิจกรรมส าหรับสถาบนัการศึกษาและกิจกรรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ ์ 

1.1 กิจกรรมส าหรับผูช้มทัว่ไปและผูช้มที่มีความตอ้งการเฉพาะ 

การน าชมพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงนอกเหนือจากการอ่านและชมนิทรรศการและวตัถุจดัแสดงเองแลว้ กิจกรรมน า
ชมพิพิธภณัฑ์ช่วยให้ผูช้มมีประสบการณ์ใหม่ผ่านการฟัง การแลกเปล่ียน และเกร็ดความรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
นิทรรศการ พิพิธภณัฑ์สันติภาพหลายแห่งพฒันาระบบอาสาสมคัรขึ้นมาแทนเจา้หนา้ท่ีเต็มเวลาของพิพิธภณัฑ์
ในการน าชม หรือในบางกรณี ผูน้ าชมมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์โดยตรง เช่น เป็นผูเ้สียหาย หรือเป็นสมาชิก
ครอบครัวผูเ้สียหาย  

การจัดฉายภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ การแสดงละครและหรือการแสดงดนตรี ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็น
การน าเสนอหลกัของพิพิธภณัฑ ์เช่น พิพธิภณัฑ์ Cambodia Peace Museum จดัเทศกาลดนตรีประจ าปีเพื่อขยาย
พ้ืนท่ีการท างานกบัเยาวชน  

การบรรยาย ประชุมสัมมนา การจัดช้ันเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับสันติภาพ
หรือความรุนแรง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากพิพิธภณัฑ์สันติภาพที่มุ่งการน าเสนอด้านสันติศึกษาเป็นหลกั เช่น ชั้นเรียน
สันติศึกษาของพิพิธภณัฑ ์Kyoto Museum for World Peace ส าหรับบุคคลทัว่ไป และหลกัสูตรสันติศึกษาระยะ
ยาวของพิพิธภณัฑ ์Cambodia Peace Museum 
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กิจกรรมการศึกษาออนไลน์ พิพิธภัณฑ์สันติภาพหลายแห่งเร่ิมใช้พ้ืนท่ีออนไลน์ในการส่ือสารหรือ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผูช้ม เช่น พัฒนาพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการออนไลน์หรือพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual 
Museum ) 

กิจกรรมแลกเปล่ียนและสร้างบทสนทนา เช่น พิพิธภัณฑ์บางแห่งในจีน ไตห้วนั เกาหลีและญี่ปุ่ น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชนเร่ิมท างานสร้างพ้ืนท่ีเสวนา ช าระประวตัิศาสตร์คน้หาความจริง
ร่วมกัน เช่น กิจกรรมเสวนาสันติภาพและสมานฉันท์ระหว่างพิพิธภณัฑ์ Oka Masaharu Memorial Nagasaki 
Peace Museum ในญี่ปุ่ นและพิพิธภัณฑ์ Memorial Hall of the Victims in the Nanjing Massacre by Japanese 
Invaders ในจีน 

กิจกรรมทัวร์นอกสถานที่ เช่น การน าชมพ้ืนท่ีเหตุการณ์ เช่น กิจกรรม Dark Tour ของพิพิธภณัฑ ์The 
Jeju April 3rd Peace Memorial Park ในเกาหลี หรือการเดินตามรอยทางรถไฟสายมรณะของพิพิธภัณฑ์ The 
Thailand-Burma Railway Centre ประเทศไทย 

การจัดท าหลักสูตรประวัติศาสตร์หรือหลักสูตรสันติศึกษา พิพิธภณัฑ์สันติภาพที่ท างานสันติศึกษามกั
ออกแบบหลกัสูตรของตวัเองเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย หรือเพื่อให้องคก์รอ่ืนๆ 
สามารถน าไปปรับใช้งาน เช่นพิพิธภัณฑ์ Pasos Peace Museum, The Quaker Heritage Center, Dallas Peace 
Center ในสหรัฐ หรือพิพิธภณัฑ์ The United States Holocaust Memorial Museum ในสหรัฐเช่นกันมีหลกัสูตร
การเรียนการสอนเกี่ยวกบัการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ  

ส่ือส่ิงพิมพ์ทั้งฉบับพิมพ์และส่ือออนไลน์ เช่น หนังสือ วารสาร จดหมายข่าว แผ่นพบั แผนที่และส่ิง
ตีพิมพท่ี์เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ การใชพ้ื้นท่ีออนไลน์เพือ่ส่ือสารถึงการท างานและแนวคิดของพิพิธภณัฑ ์

การให้บริการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล พิพิธภณัฑ์สันติภาพส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีส าหรับห้องสมุดและศูนย์
ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนให้ความรู้ดา้นสันติวิธีขยายขอบเขตออกไป 

การเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ เช่น Kyoto Museum for World Peace เปิด
โอกาสให้ผูช้มที่สนใจน าเสนอส่งขอ้เสนอจดันิทรรศการดา้นสันติภาพในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ ์

กิจกรรมพิเศษ ซ่ึงออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายและผูช้มท่ีมีลกัษณะหรือความตอ้งการ
เฉพาะ หรือในช่วงเวลาเฉพาะ เช่น พิพิธภณัฑ์ Pasos Peace Museum ในสหรัฐเลือกกิจกรรมต่อผา้นวมๆ ในการ
อธิบายถึงสถานการณ์สันติภาพกบัเด็กชั้นประถมศึกษา  

 



26 

 

1.2 กิจกรรมส าหรับสถาบนัศึกษา 

พิพิธภณัฑ์สันติภาพส่วนใหญ่ท างานร่วมกับโรงเรียนในการจดัชั้นเรียนสันติศึกษา หรือในกิจกรรม
การศึกษานอกพ้ืนท่ีของโรงเรียน ในญี่ปุ่น อย่างน้อยที่สุดนกัเรียนมีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์สันติภาพหน่ึง
ครั้ ง ซ่ึงการด าเนินงานเช่นน้ี ส่งเสริมบทบาทของพิพิธภณัฑสั์นติภาพในการให้การศึกษาสันติศึกษามากขึ้น  

ส่วนใหญ่ การเยี่ยมชมมีการเตรียมการล่วงหนา้ พิพิธภณัฑ์ท างานร่วมกับครูในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ประเด็นที่เหมาะกบัช่วงความรู้และช่วงวยั โดยพิพิธภณัฑ์จะเป็นผูเ้ตรียมใบงานส าหรับนกัเรียน และ
วิทยากรในให้ความรู้เป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงการเตรียมการเช่นน้ีสามารถดูตัวอย่างได้ท่ีเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ ์
Memorial and Educational Site House of the Wannsee Conference ในเยอรมนั 

พิพิธภณัฑ์สันติภาพบางแห่งมีกิจกรรมอบรมครูโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถน าแนวทางสันติศึกษาไป
ปรับใชใ้นการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่นที่ Dayton International Peace Museum และ Children’s Peace Center 
ในสหรัฐ 

ยิ่งไปกว่านั้น พิพิธภณัฑสั์นติภาพขนาดใหญ่อย่าง Hiroshima Memorials Peace Museum ประเทศญี่ปุ่ น
และ The United States Holocaust Memorial Museum ประเทศสหรัฐยงัด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการ
สอนเพ่ือแทรกเขา้ไปในชั้นเรียนประวตัิศาสตร์หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการฆ่า
ลา้งเผ่าพนัธ์ุชาวยิวนั้นทรงอิทธิพลในการสร้างความทรงจ าและสามารถก าหนดบรรทดัฐานในการแสดงออกต่อ
การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุในระดบัสากล 

1.3 กิจกรรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรของพิพิธภณัฑ์ 

การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านสันติภาพส าหรับเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ที่ท างานประเด็นอ่อนไหว เช่น ประวตัิศาสตร์บาดแผลหรือการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น อคติทางเพศ การเหยียดเช้ือชาติ เพ่ือไม่ให้อคติหรือความรู้สึกส่วนตวัของเจ้าหนา้ท่ีเป็นอุปสรรค
บัน่ทอนเป้าหมายของพิพิธภณัฑ ์ส่วนใหญ่แลว้ กิจกรรมดา้นน้ีมุ่งไปที่การฝึกอบรมทกัษะเฉพาะ เช่น การน าชม
พิพิธภณัฑ ์การจดัท าส่ือ การท าการประเมิน การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือองคค์วามรู้เชิงจดหมายเหตุ รวมทั้ง
การเขา้เรียนชั้นเรียนประวตัิศาสตร์ สันติศึกษาหรือสิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติม 

การส่งเสริมเจ้าหน้าที่ท างานประเด็นข้ามสาขา องค์ความรู้ดา้นสันติภาพน าไปสู่การจบัคู่ประเด็นขา้ม
สาขาท่ีไปไกลกว่าการจดัแสดงความรุนแรงทางตรงอย่างเดียว ภณัฑารักษแ์ละเจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสั์นติภาพ
หลายแห่งท างานในเชิงสหวิชาชีพมากขึ้น เช่น การท างานกบัส่ือมวลชน นกัรณรงค ์นกัมานุษยวิทยา หรือศิลปิน
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ในการถ่ายทอดประเด็นสันติภาพผ่านแง่มุมท่ีหลากหลาย เช่น ความมัน่คงทางอาหาร สิทธิของสัตว ์ส่ิงแวดลอ้ม
และการเขา้ถึงทรัพยากร 

2) กิจกรรมส าหรับผูเ้กี่ยวขอ้งกบัความรุนแรงโดยเฉพาะ 

พิพิธภณัฑสั์นติภาพที่น าเสนอเกี่ยวกับสงครามหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ท ากิจกรรมกับ
ผูเ้สียหาย เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้น าไปสู่การช่วยเหลือสนับสนุนระหว่างกนั การเสริมสร้างศกัยภาพ 
เช่น เปล่ียนสถานะจากความเป็นเหยื่อเป็นผูบ้ทบาทสร้างความเปล่ียนแปลง เป็นตน้ แต่การท างานกบัผูก้ระท า
หรือสมาชิกจากฝ่ายผูก้ระท ายงัเกิดขึ้นจ ากดั ปัจจุบนั พิพิธภณัฑสั์นติภาพบางแห่งเร่ิมท างานกบัฝ่ายผูก้ระท ามาก
ขึ้ น The Tuol Sleng Genocide Museum ร่วมกับ Documentation Center of Cambodia เร่ิมบันทึกปากค าของ
ผู ้กระท า “รากหญ้า” ในการฆ่าสังหารยุคเขมรแดง และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แม้เป็นเพียงการบันทึก
ประสบการณ์ แต่ค  าบอกเล่าเหล่าน้ีเผยให้เห็นเงื่อนไขและสภาวการณ์บางประการที่สามารถเปล่ียนผูช้าย
ธรรมดาให้เป็นนกัฆ่าได ้

3)  กิจกรรมเชิงหอจดหมายเหตุ  

การท างานเชิงจดหมายเหตุจึงเป็นภารกิจหลกัอีกประการหน่ึงของพิพิธภณัฑ์สันติภาพ ในพิพิธภณัฑ์
สันติภาพขนาดใหญ่  เช่น Kyoto Museum for World Peace, Hiroshima Memorials Peace Museum ประเทศ
ญี่ปุ่ นและ The United States Holocaust Memorial Museum ประเทศสหรัฐมีแผนกที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
จดหมายเหตุโดยเฉพาะ หรือพิพิธภณัฑข์นาดกลางเช่น The Thailand-Burma Railway Centre ในประเทศไทยยงั
ด าเนินการส ารวจร่องรอยและจัดเก็บช้ินส่วนต่างๆ ของทางรถไฟสายมรณะ เพ่ือให้วตัถุเหล่าน้ีท าหน้าที่
ประจกัษ์พยานของเหตุการณ์ เพื่อเป็นการยืนยนัความมีอยู่ของเหตุการณ์และเพื่อเป็นเคร่ืองมือของการสร้าง
ความทรงจ า  

การท างานเชิงจดหมายเหตุเป็นการท างานเชิงรุก เพราะไม่เพียงท่ีพิพิธภณัฑ์จะท างานอนุรักษ์เชิงและ
เผยแพร่ พิพิธภณัฑย์งัตามหา รวบรวมและเชิญชวนให้ผูค้นบริจาคเอกสาร ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว วตัถุส่ิงของ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์เพื่อให้พิพิธภณัฑด์ าเนินการอนุรักษต์่อไป 

ยิ่งไปกว่านั้น เป้าหมายหน่ึงของการท างานเชิงจดหมายของพิพิธภณัฑบ์างแห่ง เช่น The Jeju April 3rd 
Peace Memorial Park  ในเกาหลีและ Women’s Active Museum on War and Peace ในญี่ปุ่ น Comfort Women” 
Archives  ในจีนยงัหมายถึงการต่อสู้กับวฒันธรรมลอยนวลพ้นผิดและการพยายามท าให้ลืมของรัฐ เพื่อให้
เอกสารเป็นหลกัฐานที่ใชป้ระณามและด าเนินคดีกบัอาชญากรรมของรัฐ 
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4) กิจกรรมรณรงค ์ 

การรณรงคต์่อตา้นสงคราม กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นหน่ึงในกิจกรรมและ
วาระหลกัของพิพิธภณัฑสั์นติภาพส่วนใหญ่ ตวัอย่างการรณรงค์ที่ประสบความส าเร็จในระดับสากลในแง่การ
ผลักดันให้เป็นวาระสังคมที่พิพิธภัณฑ์มีส่วนอย่างยิ่งคือ การต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของพิพิธภัณฑ ์ 
Hiroshima Memorials Peace Museum และพพิิธภณัฑ ์Nagasaki Atomic Bomb Museum ประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงแมว้่า 
กิจกรรมรณรงคต์่างตอ้งการเสียงและการแสดงออกรูปแบบต่างๆ จากประชาชนทัว่ไป หากแต่เป้าหมายหลกัคือ 
ผูน้ าทางการเมือง ผูต้ดัสินใจดา้นนโยบาย  

การท างานเครือข่ายขา้มพรมแดนระหว่างพิพิธภณัฑ์ Women’s Active Museum on War and Peace ใน
ญี่ปุ่ น The House of Sharing ในเกาหลี Museum to “Comfort Women” Archives ในจีนยงัน าไปสู่การรณรงคใ์ห้
รัฐบาลญี่ปุ่ นขอโทษและชดเชยค่าเสียหายแก่ “สตรีผ่อนคลาย” ชาวเอเชียที่ถูกบงัคบัให้บริการทางเพศแก่ทหาร
ญี่ปุ่ นในช่วงสงครามโลกครั้ งท่ีสอง แมว้า่ปัจจุบนั การขอโทษและการชดเชยยงัมีขอ้จ ากดั หากแต่ประเด็นสตรี
ผ่อนคลายเป็นที่รับรู้ในวงกวา้ง และน ามาซ่ึงค าถามและการวิพากษ์การใชป้ระโยชน์ทางเพศต่อผูห้ญิงของระบบ
ทหารในสงครามยุคอ่ืนๆ ดว้ย 

5) งานเครือข่าย 

เพื่อให้วาระและเป้าหมายด้านสันติภาพของพิพิธภณัฑ์สันติภาพแข็งแกร่งมากขึ้น และบรรลุผลได้เร็ว
ขึ้นนั้น พิพิธภณัฑ์สันติภาพหลายแห่งรวมตวัเป็นเครือข่ายและท างานร่วม ทั้งในงานหลกัสูตรสันติศึกษา การ
รณรงคแ์ละการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้หรือทรัพยากรตา่งๆ ตวัอย่างเครือข่ายพิพิธภณัฑสั์นติภาพ ไดแ้ก่ Japanese 
Citizens’ Network of Museums for Peace ซ่ึงเป็นการรวมตวัของพิพิธภณัฑ์สันติภาพระดับ “รากหญ้า” ของ
ญี่ปุ่ น International Network of Museums for Peace ซ่ึงเป็นเครือข่ายพิพิธภณัฑสั์นติภาพระดบัโลก  

เมื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่พิพิธภณัฑ์สันติภาพด าเนินการขา้งตน้ การใช้พ้ืนที่และการจดัการพ้ืนที่
ของพิพิธภณัฑสั์นติภาพไม่ไดจ้ ากดัท่ีพ้ืนท่ีเชิงกายภาพ นอกเหนือจากนิทรรศการและกิจกรรมภายในอาคารของ
พิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์ขยายพ้ืนท่ีออกไปนอกรั้ วของตวัเอง ดว้ยการน าเป้าหมาย แนวทาง เน้ือหาและกิจกรรม
ออกไป ดว้ยการด าเนินกิจกรรมกบัผูค้นภายนอก และดว้ยการท างานขา้มพรมแดน นัน่คือ 

1) พิพิธภณัฑไ์ม่ไดท้ าหนา้ท่ีเพียงบนัทึกและน าเสนอความทรงจ าประการเดยีว แต่ไดแ้ปรเปล่ียนความ
ทรงจ าไปสู่การสร้างบทเรียน การกระตุน้ให้จดจ า และการหาหนทางป้องกันไม่ให้เกิดซ ้ า ผ่าน
กิจกรรมการศึกษา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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2) พิพิธภณัฑเ์ปล่ียนแปลงสถานะของความเป็นเหยื่อไปสู่การเป็นผูม้ีบทบาทสร้างความเปล่ียนแปลง 
เช่น การเปิดพ้ืนท่ีให้ผูช้มรับฟังหรือเรียนรู้ประสบการณ์จากผูเ้สียหายโดยตรง หรือสร้างความ
เขา้ใจว่า ผูก้ระท าเองก็เป็น “เหยื่อ” ของความรุนแรงเช่นกัน เช่น ความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือ
วฒันธรรม ซ่ึงน าไปสู่การวิพากษ์และปฏิเสธระบบไม่ใช่การช้ีโทษผูก้ระท าท่ีเป็นปัจเจกบุคคล
ประการเดียว  

3) พิพิธภณัฑข์ยายพ้ืนท่ี “พิพิธภณัฑ”์ ออกไปสู่พ้ืนท่ีภายนอก ผ่านกิจกรรมการศึกษากบัโรงเรียน การ
จดันิทรรศการเคล่ือนที่ การตามรอยสถานที่ทางประวตัิศาสตร์ และในขบวนการเคล่ือนไหว 
รณรงคเ์รียกร้องความเป็นธรรมต่างๆ  

4) ดว้ยการท ากิจกรรมผ่านเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การด าเนินงาน แนวทางและ
แนวคิดพิพิธภณัฑสั์นติภาพหลายแห่งเป็นที่รับรู้ แลกเปล่ียนและท างานร่วมขา้มพรมแดน 

2.1.4 พิพิธภัณฑ์สันติภาพมีการบริหารจัดการอย่างไร 

พิพิธภณัฑ์สันติภาพเป็นสถานที่ส าคญัในการท าหน้าที่จดัการความทรงจ าและด าเนินกิจกรรมสันติ
ศึกษา อย่างน้อยท่ีสุด ผูต้ระหนักในคุณค่าเหล่าน้ีคือ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่า
ขนาดของพิพิธภณัฑ์สันติภาพจะเป็นอย่างไร พิพิธภณัฑ์ตอ้งการงบประมาณจ านวนมากส าหรับค่าใช้จ่ายด้าน
อาคารสถานที่ การจ้างเจา้หนา้ที่ การบ ารุงรักษานิทรรศการและวตัถุจดัแสดง การจดักิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้ รายไดข้องพิพิธภณัฑ์ไม่สามารถครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดได ้ผลประโยชน์ของพิพิธภณัฑจ์ึงไม่
อาจมองได้ที่ผลก าไร แต่พิจารณาได้ที่ผลประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงหากประสิทธิภาพจากการด าเนินของ
พิพิธภัณฑ์สะท้อนถึงต าแหน่งแห่งหนและความยัง่ยืนของพิพิธภัณฑ์ในพ้ืนท่ีสันติศึกษา สถานะความเป็น
เจา้ของของพิพิธภณัฑส์ะทอ้นถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเช่นกนั  

จากข้อมูลพิพิธภัณฑ์สันติภาพทั้ง 239 แห่ง สามารถจ าแนกแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
สันติภาพออกเป็นห้าประเภท21 ดงัน้ี 

1) พิพิธภัณฑ์สันติภาพท่ีด าเนินการโดยองค์กรภาคประชาสังคม 172 แห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคล 
เช่น สมาคม และองค์กรที่จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit Organization) 
และบริหารในรูปแบบมูลนิธิ พิพิธภัณฑ์สันติภาพส่วนใหญ่ในเอเชียบริหารงานโดยรูปแบบน้ี 

 
21 สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมในภาคผนวก 



30 

 

พิพิธภณัฑ์ภายใตก้ารบริหารจดัการแบบน้ีมีอิสระในการตดัสินใจ การน าเสนอประเด็นและการ
ด าเนินสูง   

2) พิพิธภัณฑ์สันติภาพท่ีด าเนินการโดยรัฐบาล 72 แห่ง ซ่ึงรวมทั้งพิพิธภณัฑภ์ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
รัฐบาลท้องถ่ินและรัฐบาลกลาง ความยัง่ยืนทางการเงินเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มน้ี 
ขณะเดียวกัน พิพิธภัณฑ์มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานและการน าเสนอหรือการท ากิจกรรมที่ไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ 

3) พิพิธภัณฑ์สันติภาพที่ด าเนินการโดยเอกชน 16 แห่ง ซ่ึงเอกชนในท่ีน้ีหมายถึงพิพิธภณัฑ์ที่ก่อตั้ง
และก ากบัดูแลโดยปัจเจกบุคคล แมจ้ะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะท างานก็ตาม  

4) พิพิธภัณฑ์สันติภาพที่ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษา 8 แห่ง การอยู่ใตส้ถาบันการศึกษาสร้าง
ความมัน่คงทางการเงินของพิพิธภณัฑไ์ดใ้นระดบัหน่ึง ขณะเดียวกนั ในบางกรณี ความเป็นวิชาการ
ของสถาบนัตีกรอบการน าเสนอและการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑใ์ห้อยู่ในรูปแบบงานวิชาการ ซ่ึง
จ ากัดการเข้าถึงส าหรับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม พ้ืน ท่ีตั้ งของพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการโดย
สถาบันการศึกษาเป็นข้อจ ากัดประการห น่ึ ง เช่นกัน  เพราะคนส่วนใหญ่ มองว่ า พ้ืน ท่ี
สถาบนัการศึกษาเป็นพ้ืนที่ปิดทีซ่ึ่งจ ากดัเฉพาะผูท้ี่เกี่ยวขอ้งให้เขา้ไปเท่านั้น22 

5) พิพิธภัณฑ์สันติภาพที่ด าเนินการโดยทรัสต์ 11 แห่ง การด าเนินงานโดยทรัสต์สร้างความเช่ือมัน่ถึง
การมีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงการบริหารจัดการมีความเป็นระเบียบแบบแผน
ทางการเงิน ซ่ึงพิพิธภณัฑสั์นติภาพในยุโรปส่วนใหญ่มีการบริหารงานลกัษณะน้ี 

6) ส่วนพิพิธภณัฑอี์ก 10 แห่ง ไม่มีขอ้มูลการบริหารจดัการ 

สถานะความเป็นเจา้และการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์จากขอ้มูลขา้งตน้ตามมาดว้ยค าถามหลายขอ้ นั่น
คือ ขณะที่พิพิธภัณฑ์ที่บริหารจดัการโดยรัฐและสถาบนัศึกษาสามารถมัน่ใจในระดับหน่ึงถึงความยัง่ยืนทาง
เศรษฐกิจ การเลือกบริหารโดยทรัสตเ์ป็นทางเลือกหน่ึงเพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียน แลว้พิพิธภณัฑท์ี่จดัการโดยภาค
ประชาสังคมหรือเอกชนระดมทุนจากไหน การระดมทุนที่มีอยู่เพียงพอแค่ไหนและสามารถบริหารพิพิธภณัฑ์
ไปไดใ้นช่วงเวลากี่ปีขา้งหนา้ คนท างานมีความเช่ียวชาญการระดมทุนระดบัใด มีสามารถที่จะจดัการประเด็นให้

 
22 Kazuyo Yamane นกัวิชาการดา้นสันติศึกษา Ritsumeikan University และคณะกรรมการที่ปรึกษา Kyoto Museum for World 

Peace 
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มีความร่วมสมยัเพื่อยกระดับจ านวนผูเ้ขา้ชมและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนๆ มากน้อยแค่ไหน อายุของ
คนท างานพิพิธภณัฑเ์ป็นอย่างไร มีการส่งต่อให้คนรุ่นถดัไปหรือเจา้หนา้ท่ีระดบักลางอย่างไรบา้ง 

ตวัอย่างการตั้งค  าถามข้างตน้อาจเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์สันติภาพส่วนใหญ่ในญี่ปุ่ นหรือยุโรปที่
บริหารจัดการโดยภาคประชาสังคมหรือเอกชน โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ขน าดเล็กที่น าเสนอความทรงจ า
ประสบการณ์สงครามโลกครั้ งท่ีสอง ความทา้ทายท่ีพิพิธภณัฑเ์หล่าน้ีก าลงัเผชิญคือ คณะท างานของพิพิธภณัฑ์
เหล่าน้ีส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี งบประมาณมกัมาจากการระดมทุนในแวดวงเดียวกัน ความแตกต่างของ
ประสบการณ์และขอ้จ ากัดในการเช่ือมประวตัิศาสตร์กับประเด็นร่วมสมยัท าให้พิพิธภณัฑ์เหล่าน้ีไม่เพียงถูก
แยกตัวออกจากพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ หากแต่เมื่อเกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นในพิพิธภณัฑ์ เช่น การสูญเสียผูน้ า 
พิพิธภณัฑบ์างแห่งมีความเส่ียงอย่างยิ่งต่อการปิดตวั23 

2.1.5 ปัจจัยด้านสังคมการเมืองที่ส่งผลต่อการสร้างพิพิธภัณฑ์สันติภาพ 

การเดินทางของแนวคิดพิพิธภัณฑ์สันติภาพใช้เวลายาวนาน เมื่ อยอ้นไปในปี 1902 ที่พิพิธภัณฑ์
สันติภาพแห่งแรกเปิดให้บริการ จนล่วงถึงช่วงทศวรรษ 1990s แนวคิดน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในแวดวงวิชาการสันติ
ศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอนสันติศึกษา รวมทั้งนกักิจกรรมดา้นสิทธิมนุษยชนหรือประเด็นการพฒันา24 
และความหมายของสันติภาพท่ีนิยามโดยพิพิธภณัฑ์ขยายกวา้งออกไปไกลกว่าความรุนแรงทางตรง การก่อร่าง
พิพิธภัณฑ์สันติภาพนับตั้งแต่ ปี 1902 ถึงปัจจุบันให้ภาพการเปล่ียนแปลงบริบทสังคมการเมืองท้องถ่ินและ
การเมืองโลก อีกทั้งสะท้อนถึงนิยาม ความต้องการ และเป้าหมายสันติภาพของผู ้คนแต่ละยุคสมัยอย่างมี
นยัส าคญั 

ศตวรรษที่ 20 ไดช่ื้อว่าเป็นศตวรรษแห่งความขดัแยง้และความรุนแรง ซ่ึงปรากฏอยู่ในสงคราม การฆ่า
ลา้งเผ่าพันธ์ุ ความรุนแรงทางอาวุธ ระเบิดนิวเคลียร์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและความรุนแรงอ่ืนๆ การ

 
23 จากการแลกเปลี่ยนในวงสัมมนากลุ่มย่อยประเด็นความทา้ทายในพิพิธภณัฑ์ที่การประชุมเครือข่ายพิพิธภณัฑ์

สันติภาพปี 2017 ที่เบลฟาร์ส นอร์เทิร์น ไอร์แลนด์ พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเสียชีวิตของผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ์ Oka 
Masaharu Memorial Nagasaki Peace Museum ในปี 2016 คือพิพิธภณัฑ์ขาดงบประมาณทั้งการเช่าสถานที่ และการด าเนินการ
อื่นๆ รวมทั้งจ านวนอาสาสมคัรผูสู้งอายุลดลง ซ่ึงเป็นไปไดว้่า พิพธิภณัฑ์อาจปิดท าการในช่วงปลายปี 2019  และมีความเป็นไป
ไดว้่า กรณีเช่นน้ีจะเกิดกบัพิพิธภณัฑ์สันติภาพขนาดเล็กอื่นๆ ในญ่ีปุ่ นในช่วงห้าปีขา้งหน้าน้ี 

24 พิพิธภณัฑ์สันติภาพในช่วงทศวรรษ 1990s หลายแห่งก่อตั้งโดยภาคประชาสังคมดา้นสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย
หรือประเด็นการพฒันาอื่นๆ  
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พิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองหลงัสงครามโลกครั้ งท่ีสองมีความส าคญัในการท าความเขา้ใจการ
เติบโตของแนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพหรือการหาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อบอกเล่าความคบัขอ้งใจ  เรียกร้องความ
เป็นธรรม และแสดงขอ้เท็จจริงท่ีหลากหลาย  ขณะเดียวกนั อาจพิจารณาพิพิธภณัฑไ์ดใ้นแง่อุตสาหกรรมเสมือน
ของการจดัการความทรงจ า ซ่ึงพิพิธภณัฑท์ี่น าเสนอเกี่ยวกับสงครามโลกครั้ งท่ีหน่ึงและสอง หรือความรุนแรง
อ่ืนๆ เกิดขึ้นจ านวนมากในศตวรรษน้ี 

ภายหลงัการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปี 1945 การเคารพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติ ซ่ึงจะเห็นได้จากสนธิสัญญา และกฎหมายลกัษณะ
ต่างๆ ขณะเดียวกบัท่ีบางประเทศลดก าลงัทางทหารลง หรือลดโครงสร้างทางทหารลง25 ทั้งน้ี ระบบทหารท่ีผ่อน
คลายลงอาจศึกษาเพ่ิมเติมในแง่ความสัมพันธ์กับเสรีภาพในการบอกเล่าประวัติศาสตร์หลากหลาย 
ประวตัิศาสตร์บาดแผลหรือประเด็นอ่อนไหว26 

กระบวนการทางสังคมการเมืองและการเรียกรอ้งสันติภาพช่วงปี 1960-1980 เป็นอีกปรากฏการณ์ส าคญั 
นโยบายต่อตา้นคอมมิวนิสต์ของอเมริกาท่ีลอ้มรอบเอเชียน าไปสู่ความคบัขอ้งใจในหมู่นกัวิชาการ นักกิจกรรม
และนักศึกษาในหลายประเทศ เช่น การตั้งค  าถามต่อรัฐบาลถึงความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลอเมริกันและการมีส่วน
ร่วมในสงครามเวียดนามในญี่ปุ่ นน าไปสู่การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ขอ้มูลการโจมตีเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่ นของ
กองทพัอเมริกันช่วงสงครามโลกครั้ งท่ีสอง โดยเปรียบเทียบกับการโจมตีเมืองต่างๆ ในเวียดนาม การริเร่ิม
เหล่าน้ีน าไปสู่การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์สันตภาพอย่างนอ้ยสองแห่งเพื่อให้ขอ้มูลเหล่าน้ีได้ปรากฏอยู่ในนิทรรศการ
ถาวร เช่น พิพิธภัณฑ์ Osaka International Peace Center ในโอซาก้าและ Grassroots House ในโคจิ (Yamane 
2009) 

การเคล่ือนไหวทางสังคมการเมืองภายนอกประเทศเป็นหมุดหมายส าคญัต่อการตั้งจดัตั้งพิพิธภัณฑ์
สันติภาพในญี่ป่นเช่นกัน ช่วงปี 1990s มีการเคล่ือนไหวในจีนและเกาหลีเรียกร้องรัฐบาลญี่ปุ่ นแก้ไขเน้ือหาใน

 
25 เช่น ในช่วงสามปีหลงัสงคราม ฝ่ายสัมพนัธมิตรลดอ านาจทางทหารของเยอรมนัดว้ยการท าลายอาวุธยุทโธปกณ์ การ

ยุบหน่วยทหารในที่ต่างๆ และลดขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาวุธ ส่วนที่ญ่ีปุ่ น แมมี้กองก าลงัของตวัเอง แต่ไม่ได้
อนุญาตให้ท าสงครามและญ่ีปุ่ นไม่มีกระทรวงกลาโหมและศาลทหาร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั เยอรมนนัมีกองทพัเป็นของตวัเอง 
และในญ่ีปุ่ นมีการตีความมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้ ง เพื่อเพิ่มอ านาจให้กองก าลงั 

26 สามารถสังเกตจากกรณีของประเทศไทยและพม่า อ านาจของทหารในประเทศไม่ไดเ้อื้อต่อการเรียนการสอน หรือ
การแลกเปลี่ยนประวติัศาสตร์ในฉบบัท่ีต่างออกไปจากรัฐ หรือประวติัศาสตร์ของประชาชนกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัประเด็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือความรุนแรงทางการเมือง   
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หนังสือเรียนประวตัิศาสตร์ของนักเรียนมธัยม รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ในนานกิง
และคอมฟอร์ทวูเมน การเคล่ือนไหวน้ีน าไปสู่การตั้งค  าถามถึงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้ งท่ีสอง 
รวมถึงค าถามต่อความเงียบของสังคมญี่ปุ่ น และน าไปสู่การแก้ไขเน้ือหาในหนังสือเรียน การเพ่ิมขึ้นของงาน
ศึกษาข้อเท็จจริงและจ านวนพิพิธภัณฑ์สันติภาพที่พยายามน าเสนอประวตัิศาสตร์หลายฉบบั และเสียงของ
ผูเ้สียหายท่ีถูกท าให้เงียบมานานนบัทศวรรษ  

บริบทการเมืองท้องถ่ินและการเมืองโลกส่งผลต่อเร่ืองเล่าในพิพิธภัณฑ์สันติภาพ หากพิจารณาช่วง
ความเปราะบางในยุคสงครามเย็น หลายประเด็นเป็นเร่ืองตอ้งห้าม เช่น คอมมิวนิสต ์ปฏิบตัิการทางทหาร ผูน้ า
เผด็จการที่ไดร้ับการสนับสนุนจากอเมริกา สิทธิแรงงานหรือการสังหารหมู่ในที่ต่างๆ แต่เมื่อภูมิทศัน์การเมือง
เปล่ียนทั้งในประเทศและระดับโลก ประเด็นเหล่าน้ีกลายเป็นประเด็นสาธารณะ ซ่ึงไม่เพียงปรากฏในพ้ืนท่ี
วิชาการ แต่น าเสนอผ่านภาพยนตร์สารคดี งานศิลปะ งานเขียนและนิทรรศการในพิพิธภณัฑ ์ 

ทศวรรษที่ 1990s เป็นช่วงเวลาที่มีพิพิธภณัฑสั์นติภาพแห่งใหม่เกิดขึ้นมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจาก
การเคล่ือนไหวทางสังคมการเมืองช่วงปี 1990s ตามที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

ส่วนใหญ่แลว้ พิพิธภณัฑสั์นติภาพที่เปิดให้บริการในช่วงปี 1991-1196 อยู่ในญี่ปุ่ น นอกเหนือจากการ
เคล่ือนไหวในจีนและเกาหลีแลว้ บริบททางการเมืองของญี่ปุ่นช่วงเวลาน้ียงัมีนยัส าคญัอย่างยิ่ง ในเดือนสิงหาคม 
ปี 1995 นายกรัฐมนตรีโตมีชิ มูรายามะ (Tomiichi Murayama) จากพรรค Social Democrat กล่าวขอโทษอย่าง
เป็นทางการต่อการรุกรานและความโหดร้ายของกองทพัจกัรพรรดิญี่ปุ่ นในวาระช่วงครบรอบ 50 ปีสงครามโลก
ครั้ งท่ีสอง ซ่ึงค  าขอโทษเช่นน้ี งานศึกษาเห็นว่า มีความหมายเท่ากับการยอมรับข้อเท็จจริงและเปิดกวา้งให้
ประสบการณ์และความทรงจ าหลากหลายมีต าแหน่งแห่งหนในพ้ืนท่ีสาธารณะ  

ขณะเดียวกนั ประเทศไทยคือตวัอย่างใกลต้วัที่สุดในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความ
ทรงจ าและเงื่อนไขทางสังคมการเมือง นอกเหนือไปจากความอ่อนแอของภาคประชาสังคมและแวดวงวิชาการ 
กฎหมายและบทลงโทษร้ายแรงท่ีจ ากัดสิทธิในการวิพากษ์สถาบนัและบริบทสังคมการเมืองท่ีเอ้ือต่อการใช้
อ านาจของทหารเป็นขอ้จ ากดัส าคญัส าหรับประเทศไทยในการท างานจดัการความทรงจ าทุกยุคสมยั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีความรุนแรงทางการเมือง พ้ืนที่ส าหรับประเด็นที่เขา้ใจกันว่าเป็น “ความอ่อนไหว” เช่น สงคราม
ต่อตา้นคอมมิวนิสต ์กรณี 6 ตุลาคม 2519 หรือขอ้พิพาทดินแดนกรณีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงยงัไม่มีท่ีทาง
ในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือถูกจ ากดัการเขา้ถึงเอกสารหลกัฐาน 
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2.1.6 สรุป: พิพิธภัณฑ์สันติภาพมีส่วนสร้างสันติภาพอย่างไร  

ค าถามว่า พิพิธภณัฑสั์นติภาพมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพอย่างไร อยู่บนพ้ืนฐานของการพิจารณา
ว่า สันติภาพไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายอย่างเดียว แต่หมายถึงกระบวนการสร้างสันติภาพด้วย ขณะที่เป้าหมาย
สูงสุดของพิพิธภณัฑ์สันติภาพ คือ “ภารดรภาพแห่งสังคมมนุษย”์ ยงัมีระยะทางยาวไกล เบ้ืองตน้ การตอบ
ค าถามว่า พิพิธภณัฑ์สันติภาพมีส่วนสร้างสันติภาพอย่างไรสามารถเร่ิมต้นท่ีการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ที่
สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงเชิงรูปธรรม 

ทั้งน้ี นิยามของพิพิธภณัฑ์สันติภาพท่ีนิยามโดยโครงการศึกษา กรอบแนวคิดของพิพิธภณัฑ์สันติภาพ
ต่อการสร้างสันติภาพที่กล่าวในส่วนน้ี และแนวทางการบริหารจดัการจะใชใ้นการน าเสนอเพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้
และเป็นแนวทางในการแลกเปล่ียนและรับฟังความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี ทั้งในแง่ความตอ้งการ การ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ ปัจจยัสนับสนุนและต่อต้าน การมีส่วนร่วมและข้อเสนอถึงรูปแบบ เน้ือหาและ
กิจกรรมต่อไป  

การปะทะกับแนวคิดอ านาจนิยม 

พิพิธภณัฑสั์นติภาพเป็นแนวคิดที่ตอ้งการต่อตา้นและปะทะกบัแนวคิดอ านาจนิยม เช่น กรณีพิพิธภณัฑ์
สงครามและทหารซ่ึงมุ่งเน้นการสร้างสันติภาพด้วยแสนยานุภาพทางอาวุธและการเสียสละของทหาร ใน
ประเทศส่วนใหญ่ พิพิธภณัฑส์งครามและทหารไดร้ับความนิยมสูงเมื่อพิจารณาจ านวนผูช้ม การสร้างอิทธิพล
ต่อสังคม และการได้รับการสนับสนุนต่อเน่ืองทั้งจากรัฐและงบประมาณของทหาร  (Apsen 2016) ขณะที่
พิพิธภณัฑส์งครามและทหารสร้างความชอบธรรมและให้เหตุผลการมีอยู่ของระบบทหาร พพิิธภณัฑ์สันติภาพ
ให้ข้อมูลความสูญเสียจากสงครามและการสู้รบด้วยอาวุธ และเสนอทางเลือก เช่น การเจรจา การพัฒนา
เศรษฐกิจ การส่งเสริมการเขา้ถึงทรัพยากร และความพยายามลดการซ้ือขายอาวุธ ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีเห็นได้ใน
พิพิธภณัฑสั์นติภาพส่วนใหญ่ แมใ้นพิพิธภณัฑท์ี่น าเสนอภาพสันติภาพเชิงลบก็ตาม  

การสร้างความรู้เขา้ใจต่อความสัมพนัธ์และการท างานระหว่างความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างและความรุนแรงเชิงวฒันธรรม  

พิพิธภัณฑ์สันติภาพไม่ช้ีหรือกล่าวโทษบุคคล แต่ช้ีให้เห็นการท างานของระบบ โครงสร้างและ
วฒันธรรมที่หล่อหลอมให้บุคคลยอมรับความรุนแรงและเป็นผูใ้ชค้วามรุนแรงเสียเอง ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใน
ส่วนน้ีคือฐานของการวิพากษแ์ละปฏิเสธความรุนแรงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเปล่ียนมุมมองต่อความความขดัแยง้ 
ความรุนแรงและการแกปั้ญหา 

การส่งเสริมโอกาสและความสามารถในการมองเห็นผู้เสียหาย 
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การเรียนการสอนประวตัิศาสตร์ส่วนใหญ่มีขอ้จ ากัดในการพูดถึงแง่มุมความเป็นมนุษย ์เช่น ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่เกิดกับประชาชนหรือกลุ่มคนชายขอบ การน าเสนอเกี่ยวกับผูเ้สียหายหรือการย  ้าเน้นสถานะ
ความเป็นเหยื่อในพิพิธภณัฑน์ั้น ในแง่หน่ึงจึงเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณะเห็นชีวิตของผูสู้ญเสีย เพราะการ
ระลึกถึงชีวิตของผูเ้สียหายคือการเคารพศกัดิ์ ศรีความเป็นมนุษยข์องพวกเขา27ซ่ึงน าไปสู่ความเห็นอกเห็นใจ และ
ความเขา้ใจในเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 

 

การท าหน้าท่ีเป็นพืน้ที่เปิดเพ่ือให้ความทรงจ าจากหลายฝ่ายสามารถปะทะสังสรรค์ 

ส าหรับพิพิธภณัฑสั์นติภาพหลายแห่ง ความอิสระในการบริหารจดัการน าไปสู่ความสามารถในการเปิด
พ้ืนทีเ่พื่อให้ผูค้นหลายฟากส่วน หลายภูมิหลงัไดส่้งเสียง ถกเถียงหรือสร้างบทสนทนาระหว่างกันและระหว่าง
ชุดความทรงจ าหรือประวตัิศาสตร์ฉบบัใดฉบบัหน่ึง ซ่ึงการสร้างความเขา้ใจถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่า ความทรงจ าและ
ประวตัิศาสตร์มีหลายชุดนั้น น าไปสู่ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ ์การตั้งค  าถามและการเปิดใจกวา้งในการ
มองสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงโดยไม่ด่วนตดัสิน และทา้ยที่สุดคือการเคารพบุคคลอ่ืนที่มีประสบการณ์
แตกต่าง 

การต่อต้านและยืนหยัดต่อสู้กับวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด 

การจดัการความทรงจ าในหลายกรณีสนับสนุนให้วฒันธรรมลอยนวลพน้ผิดด ารงอยู่ เช่น การเลือกไม่
เล่าหรือไม่น าเสนอในที่สาธารณะ การไม่ท าให้เป็นวาระแห่งชาติ หรือการสร้างความหวาดกลวัผ่านการท าให้
เช่ือว่า ประเด็นหรือเหตุการณ์นั้นเป็นความอ่อนไหวหรือกระทบต่อความมั่นคง ซ่ึงแนวคิดในการน าเสนอ
ประเด็นและการด าเนินกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์สันติภาพคือการขจดัวฒันธรรมลอยนวลพน้ผิดและการต่อสู้กับ
ความพยายามท าให้ลืม ผ่านการสร้างความทรงจ าใหม่ ด้วยการน าเสนอขอ้มูล เอกสารหลักฐาน การท างาน
จดหมายเหตุ และการมีส่วนร่วมในการรณรงคเ์รียกร้องความยุติธรรม  การชดเชยและเยียวยา  

2.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ 

ความทา้ทายประการหน่ึงของโครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตค้ือ  1) เหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ียงัไม่ได้ผ่านพน้ และ 2) ยงัไม่มีจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
สันติภาพในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีสามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษาได ้แมว้่า ปัจจุบนั พ้ืนที่ทีค่วามรุนแรงยงัด าเนินอยู่เช่น

 
27 ธงชยั วินิจจะกุล ปาฐกถาครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์สังหารในวนัที่ 6 ตุลาคม 2519 
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ประเทศซีเรียเร่ิมมีพ้ืนท่ีการเรียนรู้เพ่ือสันติภาพ หรือการท าจดหมายเหตุบนัทึกความรุนแรง ซ่ึงกิจกรรมมีความ
คล้ายหรือคาบเกี่ยวกับการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ก็ตาม การเร่ิมต้นด้วยการศึกษาชุดความรู้ของพ้ืนท่ีจึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง 

ควบคู่ไปกับการท าความเขา้ใจชุดความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี ผูศ้ึกษาพิจารณาว่า บริบทด้านสังคมการเมือง 
และเง่ือนไขขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีมีอยู่ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างและน าเสนอองค์ความรู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในฐานะที่พิพิธภณัฑ์สันติภาพท าหน้าที่น าเสนอความทรงจ า ความรู้ด้าน
สันติศึกษาและด าเนินการกิจกรรมสันติศึกษา การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ึงเร่ิมตน้ดว้ยการท าความเขา้ใจปัจจยัและเงื่อนไขต่างๆ ทีส่่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้
และสร้างความทรงจ าของพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนใต ้โดยศึกษาผ่านงานศึกษา งานวิจยัและเอกสารที่มีอยู่แลว้ 

ห้วงเวลาและบริบททางสังคมการเมืองเกี่ยวข้องสัมพนัธ์กับกระแสความรู้เกี่ยวกับจังหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ย่างยิ่ง โดยมีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่หัวขอ้การศึกษา กระบวนการเก็บขอ้มูล และการน าเสนอ ซ่ึงการ
ท าความเขา้ใจเง่ือนไขเช่นน้ีสามารถน าไปใชป้ระเมินความเป็นไปไดท้ี่องคค์วามรู้ ประวตัิศาสตร์ ประสบการณ์
และเร่ืองเล่าของพ้ืนท่ีจะปรากฏหรือไมป่รากฏในพิพิธภณัฑสั์นติภาพ และการหาทางเลือกใหม่28 

การส ารวจกระแสความรู้ในท่ีน้ีไม่ได้แบ่งความรู้ตามช่วงเวลา แต่แบ่งเป็นช่วงตามบริบทการเมืองและ
สังคมที่ผูศ้ึกษาพิจารณาว่า ส่งผลต่อการผลิตและน าเสนอความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประวตัิศาสตร์ ปัญหาหรือสถานการณ์ “ไฟใต้” หรือความรุนแรง สาเหตุของความรุนแรงและเส้นทางสู่
สันติภาพ ซ่ึงผูศ้ึกษาจดัหมวดหมู่ ดงัน้ี 

 
28 ทั้งน้ี มีงานศึกษาจ านวนหน่ึงที่รวบรวมและจดัหมวดหมู่งานวิจยัที่เกี่ยวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ลว้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลงัปี 2546 ไดแ้ก่ โครงการทบทวนองคค์วามรู้เกี่ยวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตท้่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง (พ.ศ. 

2547 – 2550) ของแพร ศิริศกัดิ์ด าเกิง และ หน่ึงทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากบัการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึง
อนุสรณ์ อุณโณ เป็นบรรณาธิการ  
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2.2.1 องค์ความรู้ช่วงสงครามเย็นและการแก้ไขปัญหาการต่อต้านรัฐแบบรวมศูนย์ (ครอบคลุมงานวิจัยก่อนปี 
2534) 

งานศึกษาช่วงก่อนปี 2534 มีความแตกต่างและมีความเป็นการเมืองในการน าเสนอประวตัิศาสตร์
ปัตตานีซ่ึงเห็นไดจ้ากการศึกษาและวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศและงานที่ผลิตจากนกัวิชาการทีมี่สายสัมพนัธ์
หรือเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัความมัน่คงของรัฐ ส่ิงท่ีน่าสนใจประการหน่ึงคือ ในช่วงเวลาขณะนั้น หนังสือ
หรือเอกสารบางรายการมีสถานะตอ้งห้าม ซ่ึงการคุกคามผูเ้ห็นต่างจากรัฐเป็นปรากฏการณไ์ม่สามารถบอกเล่า
หรือศึกษาไดอ้ย่างเปิดเผย ขณะที่งานศึกษาภาษาต่างประเทศพูดถึงประวตัิศาสตร์บาดแผล งานจากฝ่ายรัฐและ
งานศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับการแกไ้ขปัญหาด้วยแนวคิดบูรณภาพแห่งดินแดนและความ
มัน่คงของรัฐ ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาที่รัฐมีต่อขบวนการแบ่งแยกดินแดน การค้นหารากเหง้าของความขัดแยง้เพื่อ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยอาศยัการท างานมวลชน การพฒันา และอาศยัความเส่ือมถอยของระบอบคอมมิวนิสต์ 
ขณะเดียวกนั มีงานบางส่วนท่ีเป็นการผลิตองคค์วามรู้บนพ้ืนฐานกรอบสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี 

2.2.1.1 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ก่อนความเป็นรัฐชาติไทย 

งานช้ินส าคญัท่ีก่อร่างสร้างประวตัิศาสตร์ปาตานีและเป็นเส้นเร่ืองหลกัในการอา้งอิงในระดบันานาชาติ
ได้แก่ The Indianized states of Southeast Asia (1968) โดย Gorge Coedèsc และ Hikayat Patani and Serjarah 
Kerajaan Malayu Patani (1970) ของ Andries Teuuw  และ David K. Wyatt ซ่ึงกล่าวถึงความเป็นมาของ
อาณาจักรลังกาสุกะ การปกครอง ศาสนา และข้อสันนิษฐานเร่ืองกลุ่มชาติพันธ์ุว่า อาณาจกัรลังกาสุกะเป็น
อาณาจกัรฮินดู มิใช่อาณาจกัรมลายูมุสลิมแต่แรก แต่ภายหลงัผูน้ าได้เปล่ียนมารับศาสนาอิสลามดว้ยเหตุผลใน
ต านานคือความป่วยไข้ หรือการตีความว่า การรับอิสลามของผู ้น าเป็นเหตุผลด้านการค้า  ความรู้สาขา
มานุษยวิทยา-โบราณคดีส่วนหน่ึงเช่ือว่า เมืองยะรังเป็นหน่ึงในศูนย์กลางของอาณาจักรลังกาสุกะ ต่อมา
ผูป้กครองอาณาจกัรลังกาสุกะได้เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยใช้กฎหมายอิสลามในการปกครอง ซ่ึง 
Ibrahim Syuki29 เสนอว่า เป็นจุดเร่ิมตน้ของอาณาจกัรปาตานี-ดารุลสลาม เมืองการคา้ทางทะเล โดย Syuki อา้ง
ถึงหลกัฐานทางโบราณคดี เช่น กุโบร์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านผูป้กครองปาตานี-ดารุลสลาม (Hall 1955) ซ่ึง

 
29 งานของ Sukri (1985) Sejarah Kerajaan Melayu Patani ตน้ฉบบัเขียนเป็นภาษามลายู (มาเลเซีย) History of the Malay 

Kingdom of Patani  (2002) แปลเป็นภาษาองักฤษจาก โดย Conner Bailey  
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กรอบงานศึกษาครอบคลุมทั้งการเมืองการปกครองและชนชั้นน าในสังคม และเร่ืองเล่ามุขปาฐะของประชาชน
ทัว่ไป  

นอกจากประวตัิศาสตร์ปาตานีแลว้ ยงัมีประวตัิศาสตร์ปัตตานี จากผูเ้ขียนที่มีต าแหน่งแห่งท่ีเป็นตวัแทน
ของรัฐสยาม/ไทย และเป็นแม่แบบของประวตัิศาสตร์ที่นบัจุดเร่ิมจากยุคก่อนผูป้กครองเขา้รบัอิสลาม โดยอา้งอิง
จากโบราณสถานและความเช่ือมโยงระหว่างปัตตานีและอาณาจกัรศรีวิชัย เช่น พระยารัตนภกัดี ขุนนางสยาม 
ผูเ้ขียน ประวัติเมืองปัตตานี (2509) หรืองานเขียน ประวัติศาสตร์เมืองลังกาสุกะ-เมืองปัตตานี (2531) โดย อนนัต ์
วฒันานิกร ซ่ึงขยายช่วงเวลาจากการศึกษาปัตตานีก่อนยุคปาตานี ดารุลซาลามยอ้นไปยงัช่วงท่ีผูป้กครองและ
ประชาชนในลงักาสุกะนบัถือผีสาง ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ 

ชุดความรู้ขา้งตน้เป็นรากฐานส าหรับใช้อา้งอิงและยืนยนัอตัลกัษณ์ทางประวตัิศาสตร์ว่า ปัตตานี/ปา
ตานีเป็น รัฐฮินดู-พุทธ “หรือ” เป็นรัฐมุสลิม ซ่ึงการรับรู้ว่า ที่มาของปัตตานี/ปาตานีตอ้งเป็นแบบใดแบบหน่ึง
นั้นส่งผลต่อความเขา้ใจอตัลกัษณ์ และการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองต่อมาภายหลงัโดยอาศยัความเกิด
ก่อนหรือเกิดหลงัทางประวตัิศาสตร์จากแนวคิดที่เช่ือว่า ประวตัิศาสตร์มีเส้นเวลาเป็นเส้นตรง “หรือ” อา้งอิง
ความชอบธรรมจากความต่อเน่ืองยาวนานทางประวตัิศาสตร์ 

2.2.1.2 ประวัติศาสตร์บาดแผล เร่ืองเล่าที่ถูกเก็บง าของปาตานี 

วิทยานิพนธ์ของ สุรินทร์ พิศสุวรรณ เร่ือง Islam and Malay  Nationalism: A Case Study of Malay-
Muslim of Southern Thailand (1985)  ส่วนหน่ึงกล่าวถึงหมุดหมายและเหตุการณ์ส าคญัในขบวนการปลดปล่อย
ปาตานี ตั้ งแต่ความไม่กลมกลืนและการ “ผนวก” ปาตานีเป็นส่วนหน่ึงของสยาม, ความพยายามรวมตัวกับ
มาเลเซียโดยกลุ่มเคล่ือนไหวติดอาวุธระลอกแรกท่ีสอดรับกบัการปลดปล่อยอาณานิคมหลงัสงครามโลกครั้ งท่ี
สอง ทว่าไม่ประสบความส าเร็จ, และการเคล่ือนไหวทางการเมืองทีน่ าการต่อสู้บนพ้ืนฐานศาสนา โดยกล่าวถึง
ขอ้เสนอหรือหลกัหกประการของหะญีสุหลง อบัดุลการ์เดร์ โต๊ะมีนา, การจบัตวัหะญีสุหลง โต๊ะมีนา เมื่อวนัที่ 
16 มกราคม 1948,  บทบาทของ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา รวมทั้งที่มาของกลุ่มพูโลและบีอาร์เอ็นที่เร่ิม
ปฏิบตัิการตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960s ในฐานะวิทยานิพนธ์ทางดา้นรัฐศาสตร์ มีการน าเสนอเส้นเวลาและการอา้งอิง
อย่างเป็นวตัถุวิสัยในการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เป็นประวตัิศาสตร์บาดแผล เช่น การปฏิบตัิต่อชาวมลายูในสมัย
ต่างๆ ผ่านข้อห้ามและกฎระเบียบที่พยายามกลืนกลายอัตลักษณ์มลายู การหายตัวไปของหะญีสุหลง การ
ปราบปรามขบวนการพูโล และบอีาร์เอ็นจากรัฐบาลไทย  

งานของอิบรอฮิม ชกุรีซ่ึงตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษในปี 1985 และตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในปี 2006 (2549) 
เล่าประวตัิศาสตร์ปาตานีในฐานะรัฐอิสลามระหว่างช่วงปลายทศวรรษที่ 12- ตน้ศตวรรษที่ 14 การรับอิสลาม 
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เป็นหมุดหมายอา้งอิงส าคญัส าหรับขบวนการปลดปล่อยปาตานีเพื่อเอกราช หนังสือของชุกรีก่อนหน้านั้นถือ
เป็นหนงัสือตอ้งห้าม เน้ือหาของหนังสือประกอบดว้ยส่วนวิพากษก์ารปกครองของสยาม ทรัพยากรและความ
ร ่ารวยของปาตานีที่มีมาแต่เดิมถูกสูบไปยงัศูนยก์ลางของสยาม และความอยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นกบัชาวปาตานี เช่น 
การเกณฑ์แรงงาน ข้าราชการสยามไม่สนใจการพัฒนาท้องถ่ิน ปัญหาความไม่เป็นธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ล่าช้า ฯลฯ งานของชุกรีได้รับการกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางในฐานะประวตัิศาสตร์ทางการเพื่อยืนยนั
การมีตวัตนของปาตานีที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของสยามและความเป็นมลายูที่มีอตัลกัษณ์ทางชาติพันธ์ุ ศาสนา 
ต่างจากชนส่วนใหญ่ของประเทศ และความเป็นชนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนที่สามจงัหวดัชายแดนใต้ และในฐานะชน
พ้ืน 

อย่างที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ การศึกษาเร่ืองประวตัิศาสตร์ ความรุนแรงและนโยบายการผนวกดินแดน
รวมทั้งการต่อสู้ของชาวปัตตานี/ในช่วงเวลาน้ีส่วนใหญ่ตีพิมพ์หรือแปลเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงวิทยานิพนธ์หรือ
ดษุฎนิีพนธ์ของมหาวิทยาลยัชั้นน าในต่างประเทศช่วงก่อน พ.ศ. 2534 เป็นผลงานท่ีเกิดขึ้นนอกบริบทและการ
รับรู้ของรัฐไทย หรือเป็นหนังสือภาษามลายูซ่ึงเจา้หน้าทีร่ัฐไทยไม่สามารถเขา้ถึงได้ หนังสือและวิทยานิพนธ์
ส่วนใหญ่เหล่าน้ี โดยเฉพาะท่ีเขียนดว้ยภาษาองักฤษมกัใชค้  าว่า  ‘ชาวมลายู’ (Malay) อนัมีนยัดา้นอตัลกัษณ์ชาติ
พนัธ์ุ และความเช่ือมโยงกบัรัฐมลายู/มาเลเซีย และความแปลกแยกกบัรัฐไทยอย่างเปิดเผย แทนค าท่ีรัฐไทยใชค้ือ 
‘ชาวไทยมุสลิม’ ซ่ึงมีนยัดา้นศาสนาแต่นบัรวมว่าเป็น “ชาวไทย”  

เร่ืองเล่า (Hikayat) ปากต่อปากเกี่ยวกับความรุนแรงผนวกกับความไม่พอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อ
การปกครองและการปฏิบตัิต่อสุลต่านโดยเจา้หนา้ท่ีไทย มีผลต่อการปะทุของเหตุการณ์ “กบฏดุซงญอ” ในปี  
2491 การศึกษาเกี่ยวกบัเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีบา้นดุซงญอในช่วงสงครามเยน็ ไดแ้ก่งานของ ปิยนาถ บุญนาค
ช่ือ นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิมในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475 - 2516) ในปี 
2534 ขอ้สรุปของปิยนาถคือ ชาวบา้นเขา้โจมตีต ารวจ ท าให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย การศึกษากบฏดุซงญอ
มีขึ้นหลงัยุคสงครามเยน็เช่นกนัดว้ยมุมมองจากนกัวิชาการอิสลามทั้งในและต่างประเทศ  

2.2.1.3 งานวิจัยมุ่งผลสัมฤทธิ์และงานวิจัยเชิงนโยบายจังหวัดชายแดนใต้ 

ความพยายามแสวงหาวิธีการบรรเทาปัญหาความขดัแยง้จากศูนย์กลางหรือ กรุงเทพฯ ยงัเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบค าถามความขดัแยง้ในระดับที่มีเหตุการณ์ท าลายสัญลกัษณ์ของรัฐไทย เช่น วิทยานิพนธ์ของเกษม รังสิ
โยกฤษฎ์ ในปี 2519 ช่ือ อิทธิพลของศาสนาอิสลามต่อการจัดการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้   งานของ
นภดล โรจนอุดมศาสตร์ในปี 2523 เร่ือง ปัญหาการจัดการศึกษาในมณฑลปัตตานี (พ.ศ. 2449-2474) และงาน
ของสถิตย ์แสงศรี ในปี 2513 เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทศึกษาเฉพาะ
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ชาวไทยมสุลิม  ซ่ึงเป็นความพยายามหาค าตอบทางการเมืองและวิเคราะห์การจดัปรับ “ชาวไทยมุสลิม” และการ
ดดัแปลงการปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สอดรับกบัสถานการณ์การปะทุของกิจกรรมการต่อตา้นรัฐไทย  

ในช่วงสถานการณ์การใชก้ าลงัทหารและต ารวจ การใชม้าตรการการกลืนกลายจนถึงการกดบงัคบัทาง
ภาษาและวฒันธรรมต่อต่อประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนใต้ และใช้มาตรการการปราบปราบผูส้นับสนุน
หรือผูท้ี่มีความเกี่ยวขอ้งกับขบวนการปลดปล่อยปาตานีหรือขบวนการบางแยกดินแดนในยุคสงครามเย็นน้ี 
สุรินทร์ พิศสุวรรณ มีงานเอกสารเร่ืองนโยบายประสมประสานชาวมาเลย์มุสลิมในประเทศไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ (2525) และงานศึกษาร่วมกับชัยวฒัน์ สถาอานนัทเ์ร่ือง ส่ีจังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน 
(2527) ซ่ึงนับเป็นงานศึกษาที่มจีุดมุ่งหมายการสร้างสันติภาพในภาษาไทยยุคแรกๆ โดยสุรินทร์ศึกษาการเมือง
ในฐานะทางออกในการแกปั้ญหา และมีการใชก้รอบสิทธิมนุษยชน ส่วนงานดา้นสันติภาพ สันติวิธี และการไม่
ใช้ความรุนแรง  ชัยวฒัน์ สถาอานันท์มีงานศึกษา อิสลามกับความรุนแรง”: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์
รุนแรงในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้, ประเทศไทย 2519-2524 (2527) ก่อนที่งานสันติวิธีจะกลบัมาเป็นวาระของ
การวิจยัในยุคถดัไป 

2.2.1.4 ความม่ันคงศึกษา 

เป็นที่สังเกตว่า ในช่วงระยะเวลาน้ี ดว้ยขอ้จ ากดัของความมัน่คงและการแบ่งแยกการศึกษา“สันติภาพ”
ระหว่างทหารและพลเรือน ยกเวน้วิทยานิพนธ์หรือหนังสือและนโยบายกระทรวงกลาโหมที่ประกาศอย่าง
เปิดเผยแลว้ การเขา้ถึงเอกสารด้านปฏิบตัิทางทหาร กระบวนการสันติภาพจากมุมมองความมัน่คง และหนังสือ
หรืองานวิจยัดา้นความมัน่คงมีขอ้จ ากัด ผูใ้ช้ตอ้งท าการขออนุญาตอ่านงานจดหมายเหตุของกองทพับกเป็นราย
กรณี ซ่ึงเอกสารงานของฝ่ายความมัน่คงในยุคน้ีซ่ึงสามารถพบไดใ้นการอา้งอิงภายหลงั ไดแ้ก่ ค  ากล่าวของผบ.
ทบ. (2531) โดยชวลิต ยงใจยุทธ เร่ืองโครงการพัฒนาเพ่ือความหวังใหม่ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พวม.) หรือโครงการ“ฮารับปันบารู” พ.ศ. 2531-2539,  ค  าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี 66/2523 และ ค า
บรรยายเร่ืองนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต ์ตามค าส่ังส านกันายกรัฐมนตรีที่ 66/23 และ65/25 

ทั้งน้ี พบการอา้งอิงเอกสารด้านความมัน่คงศึกษา ซ่ึงเป็นเอกสารภายในองค์กรหน่วยงานด้านความ
มัน่คงใน งานบรรยายต่อประชาชนภาคใต ้ในการอบรมประชาชน จงัหวดัยะลา ปัตตานี ของ กอ.รมน. ระหว่าง
ปี 2515-2520 (2520) ของอ านวย สุวรรณกิจบริหาร, การยุติสถานการณ์การก่อการร้ายของโจรคอมมิวนิสต์มาลา
ยาให้เสร็จส้ินลงโดยเร็ว (2530) ของปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ และ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้บังเกิดผลอย่างถาวร (2532) ของประกิจ ประจนปัจจนึก ซ่ึงเอกสารสองรายการหลังเป็น
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เอกสารวิจยัของวิทยาลยัการทพับก และงาน ปัญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2530) ซ่ึงเป็นเอกสารวิจยัส่วน
บุคคลของ วิศิษย ์อาจคุม้วงษ ์เร่ือง เสนอต่อวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร เป็นตน้  

ทั้งน้ี มีเอกสารงานวิจยัส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาก่อน พ.ศ. 2534 ท่ีใช้และอา้งอิงเอกสารความมัน่คง
และไดร้ับการอา้งอิงถึงในงานวิจยัต่างๆ เป็นจ านวนมาก และในงานวิจยัของเจา้หนา้ท่ีความมัน่คงท่ีศึกษาต่อใน
สถาบนัการศึกษาบณัฑิตศึกษาทั้งระดบัมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตในสถาบนัการศึกษาของพลเรือนโดยเฉพาะ
ระยะหลัง พ.ศ. 2535 เอกสารเหล่าน้ีมีผลต่อการท าความเขา้ใจนโยบายความมัน่คงที่ส่งผลต่อความพยายาม
แก้ไขปัญหาและสันติภาพในจงัหวดัชายแดนใตใ้นระยะเวลาดังกล่าวและยงัเป็นก าหนดทิศทางปฏิบตัิการของ
เจา้หนา้ท่ีความมัน่คง ซ่ึงส่งผลต่อประวตัิศาสตร์บอกเล่า การรับรู้และทศันคติของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อรัฐไทย  

ในช่วงเวลาน้ีมีงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกบัการด าเนินงานของฝ่ายความมัน่คง ดงัน้ี วิทยานิพนธ์ของ นิสิต 
จนัทร์สมวงศ ์บทบาทของกองทัพบกไทยในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ตามนโยบายใต้ร่มเยน็ของกองทัพ
ภาคที่ 4 ในปี 2530 วิทยานิพนธ์ของบญัชา สุมา เร่ือง การเคล่ือนไหวของพวกคอมมิวนิสต์กับนโยบายป้องกัน
และปราบปราม ของรัฐบาล (พ.ศ. 2500 - 2523) และมีงานศึกษาด้านความมั่นคงในยุคสงครามเย็น ได้แก่ 
ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต ้และ ขจก. พูโลองค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี (2523) ของ
กมัปนาท จินตวิโรจน์ในปี 2517   

นอกจากนั้น ในช่วงเวลาน้ีมีบทความภาษาต่างประเทศ ที่ถึงแมไ้ม่ได้รวมอยู่ในงานด้านความมัน่คง
ศึกษา แต่บทความเหล่าน้ีศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที่ท าให้ขบวนการในปาตานีไม่เคล่ือนสู่การสร้างกองก าลงัติด
อาวุธและแสดงตนในฐานะกองก าลงัปลดปล่อยอย่างเต็มรูปแบบดงัเช่นประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ซ่ึงชัยวฒัน์ สถาอานันท์ตั้งขอ้สังเกตไวว้่า ส่วนใหญ่แลว้ บทความภาษาองักฤษเป็นการเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ท าให้ขบวนการกู้ชาติมลายูต่างกับขบวนการกู้ชาติ อ่ืนๆ  ในภูมิภาคท่ีมีพ้ืนฐานมาจากขบวนการ
เคล่ือนไหวกู้ชาติบนพ้ืนฐานของชาติพนัธ์ุและศาสนา เช่น งานของ Serajul Islam และ Suria Saniwa bin Wan 
Mahmood โดย Suria Saniwa bin Wan Mahmood เห็นว่า ปัจจยัที่ท าให้ขบวนการชาวมลายูมุสลิมในประเทศ
ไทยไม่กา้วเขา้สู่การต่อสู้ติดอาวุธสุดโต่ง เน่ืองจากการผ่อนปรนเชิงนโยบายและการปกครองทอ้งถ่ินที่ไม่ได้มี
ความเขม้ขน้เหมือนช่วงปราบปรามคอมมิวนิสต์ดว้ยก าลงัทหาร ประชาชนชาวมลายูมีความเป็นอยู่ดีขึ้น อีกทั้ง
รัฐไทยเร่ิมให้สิทธิเสรีภาพทางวฒันธรรมในระดบัหน่ึงและเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ (สถาอานนัท,์ 2551) 

2.2.1. 5 อัตลักษณ์ปาตานี 

การศึกษาวฒันธรรมและศิลปะของชาวไทยมุสลิมหรือชาวมลายู ในฐานะการส ารวจงานศิลปะ เช่นงาน
ของดลมนรรจ์ บากา และคณะเร่ือง การส ารวจจิตรกรรมไทยมุสลิม ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส  
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(2529) และวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ หัวข้อ The Role of Women in Maintaining 
Ethnic Identity and Boundaries: A Case of Thai Muslims (The Malay Speaking Group)  เห็นว่า อตัลกัษณ์มลายู
ยงัเป็นปัจจยัการต่อตา้นและตา้นทานการครอบง าและการจดัการทางวฒันธรรมของรัฐราชการไทย 

2.2.2 องค์ความรู้ช่วงก่อร่างสร้างประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2535-2549 

ภายในช่วงฟ้ืนฟูประชาธิปไตยหลงัยุคสงครามเย็น จะเห็นความรู้เกี่ยวกับจงัหวดัชายแดนใตม้ีความ
หลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านเน้ือหา สาขาวิชา อีกทั้งงานศึกษาบางช้ินสามารถ “ปรากฏตวับนดิน” ได้ ภายใต้
รัฐบาลพลเรือน ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีการควบคุมระบบความมัน่คงระดบัหน่ึง เมือ่มีความ
รุนแรงปะทุขึ้น รัฐไทยจึงพยายามท าความเขา้ใจปัญหาด้วยการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี แมม้ีความรุนแรง
เกิดขึ้นในพ้ืนที ่แต่ความรุนแรงถูกจ ากดัในระดับท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตเ้ท่าไร
นัก นักวิชาการและผูศ้ึกษาประเด็นจังหวดัชายแดนใตแ้ละประวตัิศาสตร์บาดแผลได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบนัวิจยัของรัฐ โดยไม่เส่ียงต่อการถูกจบัตามองหรือการลงโทษทั้งทางตรงและทางออ้มจากรัฐไทยหรือฝ่าย
ความมัน่คง ท าให้เกิดพ้ืนท่ีในการสร้างความรู้ท่ีหลากหลายทั้งท่ีผลิตซ ้ าและวิพากษ์วิจารณ์ความรู้ท่ีผลิตขึ้น
ในช่วงสงครามเยน็ 

แมง้านศึกษาต่างๆ ในสองช่วงเวลาขา้งตน้ไม่ไดม้ีค  าว่า “สันติภาพ” ปรากฏชดัเจน จนกระทัง่ภายหลงั
รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ประกาศการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการ หากมีงานศึกษาท่ีพยายามส ารวจ 
อธิบาย และหาทางออกเพื่อยุติความชัดแยง้ เช่น การจดัสรรความเป็นธรรม การยอมรับหพหุวฒันธรรม การ
ส ารวจและร้ือฟ้ืนประวตัิศาสตร์เพ่ือท าความเขา้ใจประสบการณ์ความคบัข้องใจอนัเป็นที่มาของการเลือกใช้
ความรุนแรงเพือ่แกไ้ขปัญหาหรือกระตุน้การแสวงหาทางออกทางการเมือง  

การก่อร่างสร้างรัฐประชาธิปไตยเต็มใบ ณ ศูนยก์ลางการปกครองในกรุงเทพฯ ซ่ึงแพร ศิริศกัดิ์ ด าเกิงตั้ง
ขอ้สังเกตว่า ตั้งแต่ปี 2539 เร่ิมปรากฏเหตุรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใตม้ากขึ้น และในช่วงปี 2547 เป็นตน้มา รัฐ
มีการทุ่มเทงบประมาณเพื่อการวิจยัที่หวงัผลใช้เป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดนโยบาย งานวิจยัที่รับทุนจาก
ภายนอกเร่ิมเกิดขึ้นอย่างกวา้งขวาง ทั้งงานวิจยัจากสถาบนัเพือ่สนบัสนุนการวิจยัในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
การทบทวนวรรณกรรมในท่ีน้ีจะทบทวนเฉพาะงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับสันติภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต้
เท่านั้ น เพ่ือให้เป็นตัวอย่างชุดความรู้ประกอบในการท างานภาคสนามของโครงการและการวิเคราะห์ผล
การศึกษาต่อไป 
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2.2.2.1 งานวิจัยมุ่งผลสัมฤทธิ์และงานวิจัยเชิงนโยบายจังหวัดชายแดนใต้  

ภายหลงัยุคการต่อสู้กับคอมมิวนิสต ์ส่วนใหญ่แลว้ งานวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาชายแดนใตใ้นช่วงปี 2535-
2544 เกิดขึ้นเพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ประเด็นเศรษฐกิจ (การส่งเสริมอาชีพ การมีงานท า
การพฒันาเขตเศรษฐกิจและการส ารวจความตอ้งการและทศันคติของประชาชนต่อโครงการพฒันา เศรษฐกิจ
พ้ืนถ่ินของชาวประมงรายย่อยในอ่าวปัตตานี) สาธารณสุข (การสาธารณสุขที่ค  านึงถึงบริบทศาสนา) การ
ปกครอง (ทศันคติของขา้ราชการพลเรือนผูป้ฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความขดัแยง้ระหว่าง
การพฒันาของรัฐและชาวบา้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพฒันาขนาดใหญ่ การส่ือสารและการรับรู้ของ
ประชาชน) และประเด็นอ่ืนๆ เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ผลกระทบจากการประมงเชิงพาณิชย ์
งานวิจยัเหล่าน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐและสถาบันวิชาการ ซ่ึงเป็นการพยายามท าความเขา้ใจปัญหาความ
ขดัแยง้ระลอกใหม่ ซ่ึงรัฐไทยตีความว่าเป็นความขดัแยง้บนฐานศาสนาซ่ึงแตกต่างจากความขดัแยง้บนฐาน
อุดมการณ์ทางการเมืองเช่นยุคสงครามเยน็  

กลุ่มงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาการศึกษา ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจและการ
พฒันาศกัยภาพในชุมชนมมุสลิมที่ยากไร้ห่างไกล เป็นงานแพร่หลายในช่วงเวลาน้ี ในงานศึกษา  สถานภาพการ
วิจั ยทางมนุษยศาสต ร์และสังคมศาสตร์  ใน  3 จั งหวัดภาคใต้ตอนล่าง: มุมมองผ่านงาน วิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในรอบ 12 ปี (ปี พ.ศ. 2530-2542) (2543) โดย ศรีสมภพ จิตต์
ภิรมยศ์รี และคณะ และเอกสาร การสัมมนาวิชาการเร่ือง สถานภาพและทิศทางงานวิจัย เกี่ยวกับพลวัตการ
ปรับตัวของสังคมไทยภาคใต้ (2543) ซ่ึงศุลีมาน วงศ์สุภาพและยุทธนนัท์ ขวญัทองยิ้มเป็นบรรณาธิการนั้น มอง
งานวิจยัชายแดนใตช้่วงปี 2535-2544 ว่า งานศึกษาที่ส ารวจโครงการของหน่วยงานราชการและทศันคติของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นการส ารวจเชิงปริมาณ และการส ารวจความเห็นหรือทศันคติต่อปัจจยัต่างๆ งานระยะ
ต่อมาเป็นการศึกษาแบบเน้นปัญหาเฉพาะและกรณีศึกษาในชุมชนหรือหมู่บา้น โดยเฉพาะการศึกษาตวัแบบ
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆ ตามที่ผูศ้ึกษาสนใจ  หรืองานศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัตตานีกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การลงทุน และผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ตามกรอบการวิจยัที่รฐั
ราชการก าหนด ในขณะเดียวกนัช่วงหลงั พ.ศ. 2540 นั้น แมม้คีวามพยายามผลกัดนังานวิจยัชุมชนดา้นอ่ืนๆ แต่
ความรู้ส่วนใหญ่ยงัคงผูกพนักับกรอบความขดัแยง้และความรุนแรง รวมทั้งวิธีการแทรกแซงต่างๆ เพื่อยุติความ
รุนแรงผ่านการเร่งรัดพฒันาอย่างเขม้ขน้และการหารูปแบบเพื่อปรับเปล่ียนการปกครองไทยให้เหมาะสมกบัคน
พ้ืนถ่ิน 

หลงัจากเหตุการณ์ “ปลน้ปืน” อนัเป็นหมุดหมายของเหตุการณ์สังหารระลอกใหม่ คณะกรรมการอิสระ
เพื่อความสมานฉันท์ส่งเสริมงานวิจยั 11 หัวขอ้ เน่ืองจากรัฐบาลและหน่วยราชการไทยเร่ิมตระหนักถึงปัญหา
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ของความไม่รู้ ซ่ึงการส ารวจพรมแดนความรู้ความเขา้ใจตามมาดว้ยการผลิตความรู้จ านวนมากในช่วงระยะส้ันๆ 
นั้น  โดยเฉพาะช่วงหลงัความรุนแรงที่มีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก เช่น งานศึกษาของคณะท างานวาระทางสังคม 
สถาบนัวิจัยสังคม หัวขอ้ ความรู้และความไม่รู้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2549)  อนัเป็นผลมาจากการจดัเวที
วิชาการสาธารณะ ปี 2548-2549  ต่อมามีการรวมรวมบทความจากเวทีวิชาการสาธารณะอีกครั้ งในปี 2552 
ภายใตหั้วขอ้ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซ่ึงเป็นการส ารวจและตั้งค  าถามกบัความรู้เดิม
เกี่ยวกบัจงัหวดัชายแดนใตจ้ากนอกพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นการทบทวนประวตัิศาสตร์นอกกระแสหลกัที่เป็นที่มาของ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้งการรับรู้ปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลจูงใจให้ประชาชนจากพ้ืนที่อ่ืนในประเทศ
ไทยรู้สึกเกลียดกลวัชาวมลายู และปัจจยัทีท่ าให้ชาวมลายูไม่ไวว้างใจรัฐไทย 

การสร้างความรู้เพื่อส ารวจและแก้ไขปัญหาในจงัหวดัชายแดนใตด้้านรูปแบบปกครอง การกระจาย
อ านาจ และการวิเคราะห์ปัจจยัความขดัแยง้ ได้แก่ งานวิจยัด้านการพัฒนาชุมชน การพฒันาบุคคลกลุ่มด้อย
โอกาสและเปราะบาง การศึกษา การสร้างอาชีพและรายได้ กลุ่มสตรี การยา้ยถ่ิน ทศันคติของขา้ราชการ  และ
การจดัการการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขความขัดแยง้ เช่น โครงการศึกษาการปกครอง
ท้องถ่ินของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธ์ุ: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตาน ียะลาและนราธิวาส (2550) โดย ศรีสมภพ จิตติ
ภิรมยศ์รี, สุกรี หลงัปูเต๊ะ และ ฉันทนา หวนัแก้ว บรรพศิริโชค และ รูปแบบบริหารพื้นที่3 จังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ (2551)โดยอาคม ใจแกว้และคณะ ซ่ึงน าเสนอรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินโดยเฉพาะผ่านการศึกษาความ
เป็นไปไดท้ี่จะน ารูปแบบการปกครองท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากขึ้น แทนการปกครองจากศูนยก์ลาง
ที่ไม่เขา้ใจอตัลกัษณ์และปัญหาทอ้งถ่ิน และมกัก่อให้เกิดปัญหาท่ีกระตุน้เร้าความไม่พอใจของประชาชน งาน
ศึกษา การด าเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (2548) ของ
จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวยและชิดชนก ราฮิมมูลา, การศึกษาปัญหาพื้นฐานของชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ยะลาและ
นราธิวาส (2551) โดยบุษบงชยั เจริญวฒันะและคณะ คือตวัอย่างงานศึกษาปัญหาสืบเน่ืองจากความรู้สึกคบัแคน้
และการไม่ไดร้ับความเป็นธรรม  

การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพฒันาพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ส่วนใหญ่ต่อยอดจาก รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เร่ือง
เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ (2549) รายงานการพิจารณา ศึกษาเร่ืองขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และงาน แนวทางด าเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ส านกังานพฒันานโยบายสาธารณะ ซ่ึงรายงานเหล่าน้ีมีการกล่าวถึงปัจจยัที่ท าให้ประชาชนสามจงัหวดัชายแดน
ใตต้ีตนออกห่างจากรัฐไทย เช่น ความยากจนและไม่สามารถเขา้ถึงนโยบายของรัฐ ปัญหาการส่ือสารภาษาไทย
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และอตัลกัษณ์ด้านภาษา ปัญหาการว่างงาน ระบบสุขภาพ การขาดการพัฒนาและปัญหาเยาวชน การแก่งแย่ง
ทรัพยากร และการทีป่ระชาชนรู้สึกว่ามีการจดัสรรผลประโยชน์จากการพฒันาท่ีไม่เป็นธรรม เป็นตน้   

ตวัอย่างวรรณกรรมที่ยกมาขา้งตน้เป็นเพียงส่วนน้อยที่ศึกษาปัญหาและสาเหตุความไม่สงบ ทั้งปัจจยั
ด้านพ้ืนท่ีและปัจจัยทางนโยบาย ซ่ึงประเด็นร่วมที่ผูศ้ึกษาแต่ละรายเสนอ ได้แก่ ปัญหาด้านกระบวนการ
ยุติธรรมจากการใช้กฎหมายที่ส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่นการปิดล้อม ตรวจค้น การใช้ความ
รุนแรงในการควบคุมตวัประชาชน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อร่างกายและชีวิต และความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจ ซ่ึงผลกัดนัให้
ประชาชนในจังหวดัชายแดนใตรู้้สึกเป็นอ่ืน จนถึงเขา้ร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ อนัเป็นที่มาของความ
รุนแรง ส่วนปัญหาด้านวฒันธรรมเป็นผลพวงจากประวตัิศาสตร์บาดแผล และการบงัคบัให้คนมลายูเกิดการ
กลืนกลายทั้ งด้านวฒันธรรม การศึกษา ภาษา และการครอบอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเจ้าหน้าที่รัฐ ซ่ึง
ก่อให้เกิดความไมไ่วว้างใจและความคบัแคน้ ตามมาดว้ยความรุนแรงปะทุขึ้นเป็นระลอก  

อีกมิติหน่ึงของการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ คือ การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแยง้ สันติวิธี และ 
แก้ปัญหาความรุนแรง ผลงานที่โดดเด่นและถือว่าได้รับการน าไปต่อยอดเชิงนโยบายบ่อยครั้ งคือชุด
โครงการวิจยัของคณะกรรมการอิสระเพือ่ความสมานฉันทแ์ห่งชาติซ่ึงผลิตงานวิจยัดา้นความชดัแยง้เชิงปริมาณ 
อาทิ ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดย ศรีสมภพ จิตติภิรมย์ศรี ซ่ึงด าเนินการวิจยัภายใต้
โครงการวิจยัที่ไดร้ับการสนบัสนุนจากคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉนัท ์งานของศรีสมภพศึกษาจ านวน
ผูไ้ด้รับผลกระทบจากความขดัแยง้เชิงปริมาณ จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรง จ านวนและสถานะผูบ้าดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยจ าแนกตามสถานภาพดา้นอาชีพ ชาติพนัธ์ุ และศาสนา ซ่ึงการเก็บขอ้มูลดงักล่าวยงัคงด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนัภายใตโ้ครงการ Deep South Watch ซ่ึงต่อมาได้ขยายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและสถาบนั 
Think Tanks ต่างประเทศ 

ตวัอย่างงานวิจยัเพื่อศึกษาทศันคติและความรับรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมโดยสันติ ทั้งการศึกษาการรับรู้จาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีความชดัแยง้ ได้แก่ งาน “ขันติธรรม” ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของฉันทนา 
บรรพศิริโชติ, การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิม เพ่ือเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ
ดลมนรรจน์ บากา,  ท้องถ่ินมองความรุนแรง: การส ารวจความเห็นสาธารณะจากส่ือมวลชนในพื้นที่ ใบปลิว 
และ ข้อเขียนข้างอาคาร (graffiti) ของสะรอนี ดือเระ นอกจากนั้นยงัมีงานศึกษาทศันคตขิองประชาชนนอกพ้ืนที่
จงัหวดัชายแดนใต ้เช่น พิจิตรา สวสัดิกุลวิเคราะห์การน าเสนอข่าวในส่ือไทยเกี่ยวกบัความรุนแรงในภาคใตใ้น
งาน ในมุมมองสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และงานบรรณาธิการของสุริชยั หวนั
แก้วที่ช่ือ 2 ปีตากใบ ชีวิตที่ต้องการค าตอบ (2549) ซ่ึงรวบรวมเร่ืองราวของหญิงหมา้ยที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ตากใบ ในขณะเดียวกนัมีงานวิจยัหลายช้ินที่เสนอความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม ความเขา้ใจ
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และยอมรับวฒันธรรมและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างศาสนิกเป็นพลงัเอ้ือต่อการสร้างสันติภาพและการพฒันา
ชุมชน เช่น งานของระติยา สาและ  

2.2.2.2 ความม่ันคงศึกษา 

ช่วง พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา ทุกรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายโดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง 
พฒันา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลกัในการก ากบัการท างานในพ้ืนท่ี งานวิจยัดา้นความมัน่คง
มีมิติการใชสั้นติวิธีแทนการทหาร การท างานของทหารและต ารวจเป็นในรูปแบบกองบญัชาการผสมพลเรือน มี
การใช้แนวทางทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหา  มีการท างานร่วมกับผูน้ าศาสนา โรงเรียนสอนศาสนาเพื่อลด
ความรู้สึกแปลกแยกของประชาชนในพ้ืนท่ี มีการท างานมวลชนสัมพันธ์และการอบรมเจ้าหน้าที่รัฐจาก
ส่วนกลางให้มีความเขา้ใจและเคารพวฒันธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินมากขึ้น รวมทั้งมี
การจดัสรรเงินและบริการเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากความขดัแยง้  

งานที่เกี่ยวขอ้งกับความมัน่คงศึกษาท่ีเห็นชัด ไดแ้ก่ จุลสารความมัน่คงศึกษา ซ่ึงจดัท าโดยส านักข่าว
กรองแห่งชาติตีพิมพ์ผลการศึกษาเกี่ยวกบัสามจงัหวดัชายแดนใตเ้ป็นการเฉพาะห้าฉบบัด้วยกัน ไดแ้ก่ “การก่อ
ความไม่สงบในภาคใต้ของไทย” (ฉบบัที่ 10) “สามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ (ฉบับที่ 16) “ปัญหาภาคใตใ้น
บริบททางสังคม” (ฉบบัที่ 17) “วาทกรรมทางศาสนากบัความรุนแรงในภาคใต”้ (ฉบบัที่ 21) “การก่อความไม่
สงบ ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย” (ฉบบัท่ี 35) หนงัสือ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
ซ่ึงมีสุรชาติ บ ารุงสุข เป็นบรรณาธิการ หรือ ยุทธศาสตร์ศึกษา 2007 เล่ม 1 แนวคิดหลักนิยมตะวันตก: การ
ป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดยพนัเอกปรีชา ชุ่มประดิษฐ์ และคณะซ่ึงกล่าวถึง แนวคิดหลกั
นิยมของทหารในการจดัการความไม่สงบ (Counter Insurgency) โดยเทียบเคียงกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นในประเทศอ่ืน 
โดยมีการพิจารณาบริบทสังคมมากขึ้น และให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสังคมวฒันธรรมตลอดจนสิทธิ 

มนุษยชนในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ อีกทั้งมีการพูดถึงการสร้างสันติภาพ การอา้งอิงแนวทางหลกั
นิยมเปรียบเทียบจากตะวนัตกในมิติต่างๆ แทนการสู้รบ เช่น ปฏิบตัิการจิตวิทยาเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจแนว
ร่วม ผูก้่อความไม่สงบและประชาชนไม่ให้ใช้ความรุนแรง การคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน การ
ช่วยเหลือประชาชนเพือ่ลดเงือ่นไขที่ประชาชนจะเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนผูก้่อความไม่สงบ  ส่วนการใชก้ าลงัเพื่อ
ปราบปรามผูก้่อความไม่สงบนั้น เป็นเพียงงานส่วนหน่ึงของปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามความไม่สงบ
เท่านั้น   ส่วนท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงคือการใช้การปฏิบัติการข่าวสาร  (Information Operation) ซ่ึงปรากฏ
การศกึษาของฝ่ายความมัน่คงจ านวนมากช่วงระยะ 2557-2561  
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งานของบุญเอ้ือ บุญฤทธ์ิ หัวขอ้ การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอัตลักษณ์ของคน
ในพื้นที่และ พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (2013) สรุปว่า พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบตัิต่อประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างไม่เป็นธรรมเป็นการสร้างเงื่อนไขที่สอดรับกับ “อัตลักษณ์” และประสบการณ์ที่ประชาชนไม่
ไวว้างใจเจา้หน้าที่ที่มีอยู่แต่เดิม ท่ีมาของความขดัแยง้คือ “ความขดัแยง้ทางเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม และวิถี
ชีวิตของเขาเพราะขาดการเหลียวแล ถูกเลือกปฏิบตัิ และไมไ่ดร้ับความยุติธรรมมานาน”  อนัเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี  

การศึกษาประเด็นความมัน่คงและการสร้างสันติภาพถูกน ามาสู่ปริมณฑลของพลเรือนและเปิดเผยต่อ
สาธารณะมากขึ้น เมื่อเทียบกบัยุคสงครามเยน็และการปราบปรามคอมมิวนิสต ์กรอบการวิเคราะห์ความขดัแยง้
เร่ิมเช่ือมโยงกับปัญหาการก่อการร้าย กรอบความมัน่คงของมนุษยแ์ละกรอบความมัน่คงของรัฐ โดยค านึงถึง
ความเป็นธรรม การเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม ศาสนา และอตัลกัษณ์ และการไม่สร้างเงื่อนไขที่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพในพ้ืนท่ี 

2.2.2.3 เปิดประวัติศาสตร์บาดแผลอีกคร้ัง 

ประวตัิศาสตร์บาดแผลและเร่ืองท่ีเคยเล่าไม่ไดก้ลบัมาเป็นที่รับรู้ผ่านหนังสืออีกครั้ ง เช่นงานของแสง
เพชร (นามปากกา) ที่ ช่ือ ย้อนรอยปมประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี  ไฟใต้ที่ยังไม่ดับ  (2547) และหนังสือ 
พระมหากษัตริย์ไทยกับ ปัตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานูในสยามประเทศ สยาม-ปัตตานี ต านานการต่อสู้ 
มลายูมุสลิม (2549) ของทศันา ทศันมิตร และยงัมีงานเกี่ยวกับหะยีสุหลงในภาษาไทย ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจาก
สถานะเร่ืองเล่ามุขปาฐะและงานวิจยัจากต่างประเทศเป็นหนังสือชีวประวตัิ  เช่นหนังสือ หะยีสุหลง อับดุลกา
เดร์  กบฏ...หรือวีรบุรุษ แห่งส่ีจังหวัดภาคใต้ (2547) นอกจากน้ียงัมี รัฐปัตตานีในศรีวิชัย (2547) โดยปรามินทร์ 
เครือทอง รวมทั้งหนังสือของอิบรอฮีม ชุกรีช่ือว่า ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตานี ซ่ึงตีพิมพ์ครั้ งแรก
ในปี 2527 ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในปี 2549 ซ่ึงการร้ือฟ้ืนหนังสือเก่าขึ้นมาตีพิมพ์ การกล่าวถึงความ
รุนแรงของรัฐไทย  ตั้งแต่แนวคิดการตั้งรัฐปาตานี  กบฏดุซงญอ จนกระทัง่ถึงบาดแผลสดใหม่ เช่นกรณีตากใบ
ในหนังสือ ตากใบในอากาศ ความทรงจ าที่ปลิดปลิวจากความรับรู้  โดยมทันี จือดาราและคณะ หรือเร่ืองกรือ
เซะเป็นความพยายามน าเสนอประวตัิศาสตร์และความทรงจ าของพ้ืนที่ผ่านการเล่าความรุนแรงที่มีลักษณะ
ผสมผสานการใชว้าทกรรม แนวคิดสิทธิมนุษยชนกบัเร่ืองเล่าในชีวิตประจ าวนั 

งานเขียนประวตัิศาสตร์บาดแผลที่เป็นภาษาองักฤษ ช่วงก่อน พ.ศ. 2534 ไดร้ับการตีพิมพเ์ป็นภาษาไทย
และแพร่หลายในพ้ืนที่ รวมทั้งหนังสือที่เคยอ่านอย่างหลบซ่อนในยุคสงครามเย็น หนงัสือบางเล่มมีการอา้งถึง
ขอ้เสนอเจ็ดขอ้ของหะยีสุหลง หรือปืนใหญ่พญาตานีอย่างเปิดเผย ซ่ึงการอภิปรายถกเถียงในที่สาธารณะน าไปสู่
การที่ทางกรุงเทพได้ส่งปืนใหญ่พญาตานีจ าลองมาตั้งไว้ท่ีมัสยิดกรือเซะ การปรากฏตัวของวรรณกรรม
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ประวตัิศาสตร์บาดแผลสะทอ้นให้เห็นความเช่ือมัน่ว่า การตีพิมพว์รรณกรรมที่เคยถูกเก็บไว ้‘ใตด้ิน’ จะไม่ส่งผล
กระทบผูจ้ดัพิมพแ์ละเผยแพร่ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการเปิดกวา้งทางการเมืองท่ีเพ่ิมขึ้นกว่ายุคสงครามเยน็ หรือยุค
ปราบปรามผูเ้ห็นต่างจากรัฐอย่างเขม้ขน้ ถึงแมว้่าในช่วงระยะเวลาเดียวกนัน้ียงัมีรายงานข่าวการบงัคบัให้บุคคล
สูญหายเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ก็ตาม  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงหลงัสงครามเย็นนั้น การตีพิมพ์และงานวิจยักบฏดุซงญอปรากฏขึ้นอีกครั้ ง
จากมุมมองท่ีแตกต่างในเวลาไล่เล่ียกัน ในงานภาษาไทยของอิมรอน มะลูลีมทีช่ื่อ วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ: กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  (2538) นั้น อิมรอนกล่าว
ถึงเหตุเร่ิมตน้ของกบฏดุซงญอ ซ่ึงต่างจากงานของปิยนาถ บุญนาค โดยสรุปว่า ชาวบา้นดุงซงญอเขา้ลอ้มและ
โจมตีสถานีต ารวจ แต่ชาวบา้นไม่มีอาวุธปืน ต ารวจในสถานีต ารวจตอบโตด้ว้ยการยิงปืนเขา้ใส่กลุ่มชาวบา้น
ก่อน ในบทความ ความเงียบของอนุสาวรีย์ลูกปืน: ดุซงญอ- นราธิวาส, 2491 (2547) ของชัยวฒัน์ สถาอานันท ์
ซ่ึงตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวฒันธรรม และต่อมาตีพิมพ์ในหนงัสือรวมเล่มบทความ ความรุนแรงกบัการจดัการ 
“ความจริง”: ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษในปี 2551 นั้น สรุปเหตุการณ์ดุซงญอว่า การรับรู้เร่ืองดุซงญอเป็นผลมา
จากการจดัการความจริงของรัฐไทย  ในงาน ดุซงญอ 2491 ถึงตากใบวิปโยค (2548) ของวรมยั กบิลสิงห์ ซ่ึง
ศึกษาประวตัิศาสตร์บาดแผลท่ีเกิดซ ้ าในช่วงความรุนแรงระลอกหลงั 2546 ว่า รากเหงา้ส่วนหน่ึงของความไม่
พอใจและความขดัแยง้ในพ้ืนที่คือชาวบา้นมุสลิมไม่ตอ้งการเกณฑ์ทหารเน่ืองจากกลวัว่า จะตอ้งถูกบงัคบัให้
ไหวพ้ระพุทธรูป ต่อมาชาวบา้นไปประกอบพิธีกรรมบนเขา ต ารวจขึ้นไปตามแต่ชาวบา้นต่อตา้นโดยไม่ปรากฏ
การใชอ้าวุธปืนต่อสู้กบัต ารวจ ต ารวจจึงกลบัไปน าอาวุธปืนเขา้มายิงกลุ่ม เร่ืองดุซงญอเป็นตวัอย่างหน่ึงของการ
ร้ือฟ้ืนข้อเท็จจริงของความรุนแรงสมยัหลงัสงครามเย็น ในฐานะการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นการตั้งค  าถามต่อ
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ฉบบัที่รัฐไทยยึดถือและความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกบัประชาชนในปัตตานี/ปาตานี ทั้งด้านการ
ประเมินจ านวนผูไ้ดร้ับผลกระทบ ผูเ้ร่ิมความรุนแรงก่อน และความรุนแรงจากรัฐ  

ทั้งน้ี การศึกษาประวตัิศาสตร์ในมิติความสมานฉันท์ พหุวฒันธรรม ความหลากหลายทั้งด้านศาสนา 
และชาติพนัธ์ุเชน่งาน รัฐปัตตานี (2547) ของศรีศกัร วลัลิโภดม  และงาน ประวัติศาสตร์ปัตตานี: สมัยอาณาจักร
โบราณจนถึงการปกครองเจ็ดหัวเมือง (2551) ของครองชยั หัตถา เป็นการยอ้นกลบัไปสู่การศึกษาด้วยวิธีทาง
ประวตัิศาสตร์และโบราณคดี ในฐานะเมืองการคา้และวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย และมีการผลดัเปล่ียน
ผูป้กครองซ่ึงนบัถือศาสนาต่างๆ ทั้ง ฮินดู (การตีความโบราณสถานและอา้งอิงจากการศึกษาประวตัิศาสตร์การ
แผข่ยายอารยธรรมอินเดีย) ชาวจีน (ต านานเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว) พุทธศาสนามหายาน (การตีความโบราณสถาน
และอา้งอิงจากการศึกษาประวตัิศาสตร์) ผูน้ าเปล่ียนศาสนาเขา้รับอิสลาม (พญาตูนักปาและปาตานี ดารุลสลาม) 
เป็นตน้ ซ่ึงประวตัิศาสตร์ความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยอา้งอิงหลกัฐานจดหมายเหตุและโบราณคดีก่อน
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ยุค ‘ปาตานี ดารุลซาลาม’ เป็นประวตัิศาสตร์ที่ได้รับการศึกษา เขียนและเสนอซ ้ าในพ้ืนท่ีการน าเสนอเกี่ยวกับ
ปัตตานีของรัฐบอ่ยครั้ ง    

2.2.2.4 สิทธิมนุษยชน 

ตวัอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีในช่วงเวลาน้ี ไดแ้ก่งานของรุ่งรวี เฉลิมศรี
ภิญโญรัตน์ “การคดัเลือกและการปฏิบตัิหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีทหารต ารวจกบัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้” ซ่ึงตีพิมพ์ใน หนังสือรวบรวมบทความช่ือ แผ่นดินจินตนาการ ซ่ึงกล่าวถึงสาเหตุ
ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตอ้นัเน่ืองมาจากความคบัแคน้ที่ชาวมลายูมุสลิมถูกกระท า เช่น การอุม้ฆ่า การ
บงัคบัให้สูญหาย และการซ้อมทรมาน จากเจา้หนา้ท่ีทหารต ารวจ  

น่าสังเกตว่า รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาน้ีมกัเป็นงานจากองคก์รต่างประเทศ ซ่ึงศึกษา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแยกเป็นรายหัวขอ้ เช่น การทรมาน การบงัคบับุคคลให้สูญหาย เช่น รายงานเร่ืองการ
บงัคบัให้สูญหายของ Human Rights Watch หัวขอ้ It was like Suddenly My Son No Longer Existed”: Enforced 
Disappearance  in Thailand's Southern Border Provinces ซ่ึงตีพิมพ์ในปี 2006 โดย Sunai Phasuk และรายงาน 
Emergency Decree Creates Climate of Fear in Southern Thailand โดย Thailand Monitor เป็นตน้  

2.2.2.5 อัตลักษณ์ 

เม่ือพ้ืนท่ีชายแดนใต้เปิดกว้างและปลอดภัยขึ้นหลงัยุคสงครามเย็น การศึกษาเร่ืองอตัลักษณ์ภายใต้
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติมีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะงานของนักวิชาการสัญชาติไทย
ชาติพันธ์ุมลายู  การศึกษาอัตลักษณ์มลายูจึงเป็นไปในแนวทางเพื่อท าเข้ าใจวฒันธรรมและเคารพความ
หลากหลายทางวฒันธรรม เช่นงาน อัตลักษณ์ของชาวมลายูมุสลิม: พืน้ที่การปะทะต่อรอง (2548) โดย อลิสา หะ
สาเมาะและดุษณ์ดาว เลิศพิพฒัน์ งาน มลายปูตานี: ชาติพันธ์ุ อัตลักษณ์ และการเปล่ียนแปลง (2551)โดย วรวิทย ์
บารู และคณะ วรวิทย ์บารู ศึกษาอตัลกัษณ์ทั้งในกระบวนการผสมกลมกลืนความเป็นไทยต่อ “ชาติพนัธ์ุมลายู
ปาตานี” การต่อรองและด ารงอตัลกัษณ์มลายูปาตานีท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐไทย และพบว่า ชุมชนชาวมลายู
ปาตานีที่อยู่ร่วมกับคนไทยพุทธมีการเคารพวฒันธรรมซ่ึงกันและกัน รวมทั้งไม่รู้สึกว่ารัฐจะด าเนินการทาง
วฒันธรรมเท่ากับชุมชนหรือหมู่บา้นที่มี “คนไทยมุสลิมเช้ือสายมลายู”  ซ่ึงมีความระแวงต่อปฏิบัติการทาง
วฒันธรรมของรัฐมากกว่า  

2.2.2.6 ประวตัิศาสตร์บอกเล่า 

เร่ืองเล่าจากมุมมองของผูห้ญิงในพ้ืนท่ี บทบาทของผูห้ญิงในฐานะผูไ้ด้รับผลกระทบจากความรุนแรง 
การกอบกู้ชีวิตตวัเองและการท าหน้าที่ผูเ้ยียวยา ปรากฏอยู่ในงานของมทันี จือดาราและคณะในช่ือ ตากใบใน
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อากาศ ความทรงจ าท่ีปลิดปลิวจากความรับรู้ และงานของโซรยา จามจุรีและคณะภายใตชุ้ดโครงการเยียวยา ที่
ช่ือ เยียวยาบาดแผลคืนวันอันโหดร้าย ด้วยศรัทธา อาทร และห่วงใย เร่ืองเล่าเหล่าน้ีไดร้ับการผลิตซ ้าจ านวนมาก
โดยพยายามเนน้ความเป็นผูไ้ดร้ับผลกระทบที่พยายามกา้วขา้มความขดัแยง้และการสร้างตวัตนใหม่ของผูห้ญิงท่ี
เป็น “เหยื่อ” จากการสูญเสียผูช้ายในฐานะผูน้ าในครอบครัว ความเจ็บปวดท่ีทั้ง “ชาวไทยพุทธ” และ “ชาวไทย
มุสลิม” ต่างเผชิญร่วมกัน และข้อเสนอแนะในการเปล่ียนผ่านความขัดแยง้ เพื่อสร้างความปรองดองและ
สันติภาพ เพื่อจะไมม่ีใครตอ้งเจ็บปวดอีก 

ประวตัิศาสตร์บอกเล่ามิไดม้าจากชาวมลายแูละผูถู้กกระท าท่ีเป็นพลเรือนเทา่นั้น ชีวประวตัิและเร่ืองเล่า
ของเจ้าหนา้ที่ต ารวจตระเวนชายแดนที่เสียชีวิตจากการปฏิบตัิหนา้ที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรูปแบบหนังสือและส่ือ
ออนไลน์ เช่น หนังสือความฝันอันสูงสุด: ผู้กองแคน ซ่ึงรวมประวตัิและเร่ืองเล่าของร้อยต ารวจเอก ธรณิศ ศรี
สุขที่เสียชีวิตจากการปะทะที่อ  าเภอบนันังสตา จงัหวดัยะลา หรือหนังสือ หมวดตี ้ซ่ึงรวบรวมมาจากบนัทึก
ประจ าวนัในบล็อกออนไลน์ของโดยร้อยต ารวจตรีกฤตติกุล บุญลือ ซ่ึงเสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีในอ าเภอ
บนันังสตา จงัหวดัยะลาเช่นกัน หนงัสือทั้งสองเล่มเป็นการรวบรวมเร่ืองเล่าความเสียสละและความสูญเสียที่
เกิดขึ้นกับเจา้หน้าท่ีความมัน่คงที่มีผูอ่้านแพร่หลาย ในแง่หน่ึงอาจพิจารณาในแง่สร้างความรู้สึกให้ประชาชน
เกิดความช่ืนชมในความเสียสละ ขณะเดียวกนัเป็นการสร้างความรู้สึกต่อตา้น “โจรใต”้ และปลูกฝังความรักชาติ
ให้กบัชนชั้นกลางไทยพุทธในพ้ืนท่ีห่างไกลความขดัแยง้   

ประวตัิศาสตร์บอกเล่าอีกประเภทหน่ึงได้แก่ บนัทึกการท างานเพ่ือสร้างสันติภาพในพ้ืนท่ี เช่น หนงัสือ
รวบรวมงานเขียนของเจ้าหนา้ที่ส านักข่าวอิศรา “ปักหมดุ เทใจ” ที่เล่าประสบการณ์การสร้างส านกัข่าวภาคใต ้
หนงัสือเล่มน้ีเล่าประสบการณ์จากมุมมองของคนท างานในพ้ืนทีท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัความพยายามสร้างสันติภาพใน
ระยะ“บุกเบิก” 

2.2.3 สรุป: บริบททางสังคมการเมืองและการผลิตองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการประเมินความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สันติภาพอย่างไร 

แนวคิดพิพิธภณัฑสั์นติภาพไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีเล่า “ประวตัิศาสตร์”ที่เกิดขึ้นในอดีตและผลกระทบอนั
ได้แก่ความสูญเสียเท่านั้น แต่พิพิธภณัฑ์ท าหน้าที่ เปิดประตูและเปิดประเด็นเพื่อกระตุ ้นให้ผูช้มเปิดการรับ
ความรู้ทางปัญญา อีกทั้งพิพิธภณัฑ์ยงัท าหนา้ที่กระตุน้ศกัยภาพของผูช้มให้สามารถสร้างความเช่ือมโยงอดีตกับ
ปัจจุบนัเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้สังคมกา้วเขา้สู่ทิศทางของการใชค้วามรุนแรงซ ้า พิพิธภณัฑย์งัเป็น
พ้ืนทีท่ี่สาธารณะสามารถเรียนรู้เร่ืองการสันติวิธี การเปล่ียนผ่านทางสังคม การสร้างความร่วมมือกบัผูม้ีบทบาท



51 

 

ในการสร้างสันติภาพ และการวิพากษ์และตั้งค  าถามกับประวตัิศาสตร์ฉบบัที่ปิดบงัหรือบิดเบือนความทรงจ า
สาธารณะ  

ซ่ึงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ในแง่หน่ึงคือ
การท าความเขา้ใจความอ่อนไหวของประเด็น และอิทธิพลทั้งในและนอกพ้ืนท่ีท่ีมีต่อการน าเสนอประเด็น 
เพื่อให้การประเมินความเป็นไปได้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น ซ่ึงจากทบทวนวรรณกรรมในส่วนน้ี (แมย้งัไม่เสร็จ
สมบูรณ์) ผู ้ศึกษาเห็นภาพความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงระหว่างการผลิตชุดความรู้และบริบทสังค มการเมือง 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ประวตัิศาสตร์เป็นประเด็นอ่อนไหวส าหรับผูค้นพ้ืนท่ีและรัฐไทยเสมอมา ดงันั้น การเลือกที่จะน าเสนอ
หรือไม่เสนอความรู้หรือชุดขอ้มูลเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ส าหรับกรณีสามจงัหวดัชายแดนใตใ้นหลาย
กรณีพบว่า การน าเสนอประวตัิศาสตร์แบบใดแบบหน่ึงโดยไม่ตั้งค  าถามถึงความเป็นการเมืองและ
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ส่งผลให้กระบวนการสร้างสันติภาพ หรือการท าความเขา้ใจระหว่างผูค้นในพ้ืนที ่
หรือระหว่างพ้ืนท่ีไม่สามารถเกิดขึ้นได ้ซ่ึงการเลือกหรือไม่เลือกการน าเสนอประวตัิศาสตร์บางฉบบั
หรือจากบางภาคส่วนไม่เพียงจะส่งผลเสียต่อการสร้างสันติภาพ แต่ยงัเป็นการผลิตชุดความรู้เดิมที่ท า
หนา้ท่ีเบียดบงัหรือกลบทบัทางออกสู้การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ  

2) หลงัยุคสงครามเย็นเป็นตน้มา การบนัทึก ถกเถียงหรือน าเสนอประวตัิศาสตร์บาดแผลที่เคยเป็นเร่ือง
ตอ้งห้ามสามารถท าได้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีขัดแยง้ส่วนใหญ่ ประวตัิศาสตร์มักถูก
น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง แต่ค  าถามที่ตอ้งถามต่อคือ การตั้งค  าถามหรือวิพากษ์ประวตัิศาสตร์
ไม่ว่าฉบบัใดมีขอ้จ ากดัอย่างไรบา้ง มพ้ืีนท่ีให้ประวตัิศาสตร์หลากหลายฉบบัมาปะทะสังสรรคม์ากนอ้ย
แค่ไหน อย่างไร ขณะเดียวกัน ชุดความรู้ที่เคยเป็นเอกสาร “ตอ้งห้าม” เหล่าน้ีมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อ
ผูอ่้านในยุคหลงัอย่างไรบา้ง และพ้ืนท่ีตอ้งการน าเสนอประวตัิศาสตร์ชุดใด 

3) บริบทสังคมการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนรัฐบาลหรือผูน้ าฝ่ายความมัน่คงส่งผล
อย่างยิ่งต่อการน าเสนอชุดความรู้ หรือขอ้มูลเกี่ยวกบัความมัน่คง การใชป้ระโยชน์จากช่วงเวลาท่ีรัฐบาล
มีการเปิดกวา้งรับฟังชุดความรู้ใหม่ๆ จึงเป็นเร่ืองส าคญั เช่น การขอรับการสนับสนุนในการผลิตหรือ
เสนอชุดความรู้ที่ดูเหมือนอ่อนไหวหรือกระทบต่อความมัน่คงในช่วงรัฐบาลหน่ึง 

4) งานวิจยัในยุคหลงัมีกระบวนการและเคร่ืองมือใหม่ๆ ในการเก็บขอ้มูล เช่น การเก็บขอ้มูลการสูญเสีย
เชิงคุณภาพท าให้เห็นภาพสถานการณ์ชัดมากขึ้น ซ่ึงในการประเมินความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
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พิพิธภณัฑสั์นติภาพ อาจพิจารณาขอ้มูลในแง่การน าเสนอ เช่น ในท่ีสุดแลว้ ขอ้มูลเหล่าน้ีควรน าเสนอท่ี
กลุ่มเป้าหมายใด ในพ้ืนท่ีไหนเป็นหลกั เช่น กบัผูค้นนอกพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้

5) ฝ่ายความมั่นคงเป็นผูเ้ล่นส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ชุดความรู้ด้านความมั่นคงมี
พัฒนาการในทางบวก ดังจะเห็นได้จากการมีมิติเร่ืองสันติวิธีมากขึ้นในงานยุคหลัง และถึงแม้ว่า 
แนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพคือการปะทะกับระบบอ านาจนิยม แต่การประเมินความเป็นไปได้ในการ
จดัตั้งพิพิธภณัฑ์ควรผนวกมุมมองของฝ่ายความมัน่คงดว้ย เพื่อเห็นแนวโนม้การสนบัสนุน การปฏิเสธ 
และแนวโนม้การเขา้มามีอิทธิพลในการเสนอชุดความรู้หรือการด าเนินกิจกรรมของพิพิธภณัฑ ์  

6) งานศึกษาจ านวนมากช้ีให้เห็นปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนซ่ึงเป็นหน่ึงในปัญหาหลกัของพ้ืนท่ี การ
ประเมินความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑจ์ึงควรมิติความตอ้งการทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ดว้ย 

7) งานศึกษาจ านวนมากกล่าวถึงความคบัแคน้และคบัขอ้งใจของผูค้นในพ้ืนท่ี และผลกระทบต่อผูห้ญิง
และเด็ก การประเมินความเป็นไปได้ในการจดัตั้งพิพิธภณัฑจ์ึงควรผนวกขอ้มูลเหล่าน้ีในกระบวนเก็บ
ขอ้มูล เช่น การออกแบบค าถาม การออกแบบกระบวนการวิจยั และการการด าเนินเก็บขอ้มลูโดยอาศยั
แนวคิดจิตวิทยา หรือการท างานร่วมกบักลุ่มผูห้ญิงในพ้ืนท่ีในกระบวนการเก็บขอ้มูล เป็นตน้ 

8) ชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ีชายแดนใต้ให้ภาพของประเด็นปัญหา และสถานการณ์ชัดเจนขึ้น ขณะ
เดียวกบัก็ให้ภาพ “ผูเ้ล่น” หรือ actor หรือผูม้ีบทบาทในประเด็นต่างๆ ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการประเมินความ
เป็นไปไดใ้นการจดัตั้งพิพิธภณัฑส์ามารถใชข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นตวัคดักรองผูเ้ล่นว่าใคร หรือกลุ่มไหนคือ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกั หรือผูเ้กี่ยวขอ้งระดบัต่างๆ ของพิพิธภณัฑสั์นติภาพ 
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บทที่ 3: อารมณ์และความรู้สึกของพืน้ที่: ต าแหน่งแห่งที่ของพพิิธภัณฑ์สันติภาพ 

Dominique Moïsi เ ขี ย น ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ  The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, 
Humiliation, and Hope are Reshaping the World ว่า “ความกลัวขัดขวางความหวัง ความหวังที่จะต่อสู้กับ
ความรู้สึกด้อยค่า ความรู้สึกด้อยค่าที่จะน าไปสู่การกระท าทีไ่ร้เหตุผลอย่างท่ีสุดหรือน าไปสู่ความรุนแรง เราไม่
อาจเขา้ใจโลกที่เราอยู่ไดเ้ลยหากปราศจากการพินิจพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกทีมี่ส่วนก าหนดโลกที่เราพ านกัพกั
อาศยัอยู่น้ี” (Moïsi 2009) 

งานศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่จังหวดัชายแดนภาคใต้จ านวนมากให้ข้อมูลพ้ืนท่ีโดยสมบูรณ์ ทั้ งในด้าน
ภมิูศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ผูค้น วฒันธรรมและความเช่ือ เศรษฐกิจและมิติอ่ืนๆ การศึกษาพ้ืนท่ีในท่ีน้ีจึงเลือกให้
ความส าคญักบัการท าแผนที่อารมณ์ความรู้สึกผ่านมุมมองของชุมชนต่อความเป็นไปในพ้ืนที่ ส่ิงทีผู่ค้นเผชิญใน
ชีวิตประจ าวนัที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

แมว้่า ขอ้เสนอหน่ึงของการกระบวนการสันติภาพคือ การใช้ขอ้มูลความรู้มิใช่อารมณ์ความรู้สึกเป็น
ฐานในการแก้ปัญหา (ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้, 2560) แต่การศึกษาน้ีเห็นว่า อารมณ์และความรู้สึก
สามารถส่งผลและก าหนดท่าทีและปฏิสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ี วิถีชีวิตและประสบการณ์ของผูค้นจึงสามารถสะทอ้น
และก าหนดความตอ้งการ ต าแหน่งแห่งที่ของพวกเขาในพิพิธภัณฑ์ และสะท้อนถึงบทบาทและสถานะของ
พิพิธภณัฑสั์นติภาพทีพ่วกเขาตอ้งการ 

หมู่บา้นส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ศึกษาซ่อนตวัอยู่ในดงไมลึ้กเขา้ไปจากถนนใหญ่ บา้นเรือนอยู่ใตร่้มเงาของ
แมกไม ้สวนผลไมห้รือสวนยาง แม่น ้ าสายเล็กๆ ที่ทหารน าปลาต่างถ่ินมาปล่อยไหลเลียบหมู่บ้าน เรือนไม้
หลงัคากระเบ้ืองดินเผาหลายหลงัถูกท้ิงร้างในดงหญา้ ลายฉลุอนัประณีตทีช่ายคาและกรอบหนา้ต่างมีเร่ืองราว
ของความร่มเยน็ในครั้ งหน่ึง ไม่ค่อยมีคนหนุ่มในหมูบ่า้น เมื่อชว่งบ่ายมาถึง ถนนสีเทาที่เงียบเชียบเร่ิมคึกคกัตาม
ช่วงเวลาเลิกเรียน ผูค้นมีความหวงัจะอยู่ให้ไดแ้มใ้นสถานการณ์ไม่แน่นอน 

จากการสังเกตชีวิตประจ าวนั บนัทึกของผูร่้วมโครงการ บทสนทนาทัว่ไปและการสัมภาษณ์ผ่านการ
สนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก การอธิบายความรู้สึกต่อค าบางค า มุมมองของชุมชนต่อชีวิตในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต้สะทอ้นความรู้สึกหลากหลาย เมื่อท าความเขา้ใจอารมณ์ของพ้ืนท่ีผ่านแผนที่อารมณ์
ความรู้สึก จะเห็นเส้นทางความเป็นมาและอารมณ์หลากหลายทบัซ้อนอยู่ในนั้น ซ่ึงการศึกษาน้ีแบ่งความรู้สึก
ออกเป็นส่ีกลุ่มใหญ ่ไดแ้ก่ ความคลุมเครือ ความคบัขอ้งใจ ความกลวัและความหวงั  
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3.1 แผนที่อารมณ์ความรู้สึก 

การร่างแผนที่อารมณ์ความรู้สึกเร่ิมตน้ดว้ยการท าความเขา้ใจว่า ภายในช่วงเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมา ผูค้น
ธรรมดาสามญัในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งประกอบดว้ย จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาสและส่ีอ าเภอของ
จงัหวดัสงขลาเผชิญอะไรบา้ง เพื่อที่จะท าความเขา้ใจต่อไปว่า พวกเขามีท่าที ทศัคติและอารมณ์ความรู้สึกต่อ
เหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร  

จากฐานขอ้มูลของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South Watch Database) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2547 จนถึงเดือนมีนาคม 256 มีเหตุการณ์ 20,588 ครั้ ง มีผูเ้สียชีวิต 7,123 ราย และไดร้ับบาดเจ็บ 13,308 คน ค าวา่ 
“เหตุการณ์” อาจไมท่ าให้ผูค้นนอกพ้ืนที่จินตนาการได้มากนักถึงระดับความไม่ปกติสุขและอารมณ์ความรู้สึก
ของผูค้นในพ้ืนท่ี หากเมื่อให้รายละเอียดว่าเหตุการณ์นั้นมีอะไรบา้ง จากถอ้ยค า “พบศพ การก่อวินาศกรรม ยิง 
ระเบิด โจมจี/ปะทะ ปิดลอ้มตรวจคน้ วางเพลิง ฆ่าดว้ยวิธีการทารุณกรรม ท าร้ายร่างกาย การก่อกวนที่ไม่มีความ
รุนแรง” เป็นตน้ จะสามารถจินตนาการไดถึ้งความกลวั ความวิตกกังวล ความไม่เช่ือมัน่และความหมดหวงั  ซ่ึง
เหตุการณ์เหล่าน้ีทาง Deep South Watch แยกออกเป็นกรณีแบ่งแยกดินแดน อาชญากรรม ยาเสพติดและไม่
ชดัเจนว่าเป็นเหตุการณ์อะไร30 

ด้วยแรงกระเพื่อมของ “เหตุการณ์” พ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้สามารถแบ่งได้ตามการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษสามฉบบั ขณะท่ีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ฎอยัการศึก พ.ศ. 2547 และพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีเพียงเก้าอ าเภอที่ใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ไดแ้ก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพาและอ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา อ าเภอ
แม่ลาน จงัหวดัปัตตานี อ าเภอเบตง อ าเภอสุไหง-โกลก อ าเภอสุคิริและอ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีทีพ่ิจารณาว่ามีสถานการณ์ความรุนแรงนอ้ยกว่า  

ภายใตก้ฎหมายพิเศษเหล่าน้ีและเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์รุนแรงอย่างต่อเน่ือง สถานการณ์ไม่ได้
สงบลง เมื่อพิจารณาจ านวนผูถู้กควบคุมตวัดว้ยคดีความมัน่คงนับหม่ืนคน รวมถึงการนโยบายและปฏิบตัิการ
ของฝ่ายความมัน่คงท่ีสะทอ้นถึงความไม่วางใจ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการหล่อเล้ียงวฒันธรรมลอยนวล
พน้ผิด 

 
30 ฐานขอ้มูลของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South Watch Database) ให้ขอ้มูลเหตุการณ์รุนแรงเป็นรายเดือน

ซ่ึงทุกเดือนมีการสรุปยอดเหตุการณ์รุนแรงซ่ึงสะสมมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 
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3.1.1 ความคลุมเครือ 

ความรู้สึกภายใตค้วามคลุมเครือมีทั้งความไม่แน่นอน ความไม่มึนงงสงสัย ความไม่แน่ใจ ความไม่
มัน่ใจ หลายครั้ งทีค่วามรู้สึกเหล่าน้ีน าไปสู่การขาดความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความรู้สึกด้อยค่าและความคบัขอ้งใจที่มา
จากการไม่ได้รับแจ้งข้อเท็จจริง การไม่ได้รับขอ้มูลที่เพียงพอ เช่น กรณีสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนถูก
ควบคุมตวั ถูกจบักุม หรือภายใตค้วามไม่แน่ใจ บางกรณีกลายเป็นการเพิกเฉยหรือไม่เห็นความส าคญั เช่น ความ
ไม่แน่ใจเกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ของพ้ืนที่ ส่งผลให้เยาวชนบางส่วนตอ้งการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์หลายฉบบัมาก
ขึ้น ขณะท่ีเยาวชนบางกลุ่มไม่ตอ้งการยึดโยงตวัเองกับประวตัิศาสตร์ของพ้ืนที่ พวกเขาให้คุณค่ากับชีวิตใน
ปัจจุบนัและอนาคตมากกว่า 

สันติภาพ 

ค าว่า “สันติภาพ” ในการรับรู้ของชุมชนคือค าที่ให้รู้สึกห่างไกล ค าน้ีไม่ได้ถูกใช้ในบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวนั ชุมชนอธิบายถึงความคาดหวงัของตวัเองต่อชีวิตในอนาคตด้วยถอ้ยค าอ่ืน ขณะเดียวกัน ด้วย
ความเป็นไปในพ้ืนท่ี ค  าน้ี ในหลายกรณีเป็นเหมือนถอ้ยค าเสแสร้ง เป็นค าปลอบใจทีไ่ม่จริงใจ  

“ก็พดูกนัมานานนะ สันติภาพอย่างโนน้ สันตภิาพอย่างน้ี มีตอนนั้น นกสันตภิาพดว้ย 
ตอนน้ีมีสันติสุข ก็ไม่เห็นเปล่ียนอะไรได”้ (ผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง อายุ
ประมาณ 52 ปี พ้ืนท่ีต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

“แต่คนก็ชินกบัค าน้ี เพราะว่าแหล่งทุนมากมายใชค้  าน้ี แต่ในความเคยชิน ในความคดิก็อีก
เร่ือง” (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม จ.ปัตตานี) 

ในภาษามลายูกลาง สันติภาพ คอื “อามานดามยั” ส่วนในภาษามลายูถ่ิน ใชค้  าว่า “อาแมดาแม เกอเวอลา
มะแต” ซ่ึงทั้งเยาวชนและผูใ้หญ่อธิบายถึงสันติภาพด้วยการให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ โดยเยาวชน
นิยามว่า 

“การเดนิทางไปไหนมาไหนไดอิ้สระเสรี การใชชี้วิต การแสดงออกทางการกระท า 
ความคดิ การเผยแผ่ ประกอบศาสนกิจ ท ากจิกรรมทางศาสนา การไม่ถูกเพ่งเล็งว่าเป็น
ผูก้่อการร้ายหรือกลุ่มเส่ียงทีจ่ะก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ มสิีทธ์ิที่จะพูดคุยเร่ือง
ประวตัิศาสตร์และความภาคภูมิในประวตัิศาสตร์ของปัตตานี ของตนเอง ทั้งเร่ืองของ
ชุมชน หมูบ่า้น ตระกูล” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนชาย พ้ืนท่ี ต.ท่าก าช า อ.หนองจกิ จ.
ปัตตานี) 
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ส่วนผูใ้หญ่อธิบายถึง 

“ความปลอดภยั ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร อาหารการกิน มีอิสระเสรีภาพในการ
ท างาน ท ามาหากิน  การใชชี้วติ การเผยแผ่ ประกอบศาสนกิจ ท ากิจกรรมทางศาสนา” 
(สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง พ้ืนท่ี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส) 

ส่วนในชุมชนพุทธ ค าว่าสันติภาพเกี่ยวขอ้งการใชชี้วิตอย่างสงบสุข โดยเยาวชนนิยามว่า 

“การไมต่อ้งหวาดกลวั การไดไ้ปไหนมาไหน เป็นเพือ่นกบัทุกคน อยู่ในพ้ืนท่ีไดโ้ดยไม่
หวาดกลวัว่าจะถูกท าร้ายหรือถูกมองว่า เป็นคนพวกเดียวกบัทหาร” (สนทนากลุ่มย่อย
เยาวชนหญิง ต.รูสะมิแล อ. เมือง จ.ปัตตานี) 

ส่วนผูใ้หญ่เช่ือมโยงค าว่า สันติภาพกบัความสงบสุขและความเจริญกา้วหนา้ 

“มีชีวิตสุข สงบ ร่มเยน็ ไม่ตอ้งกลวัอะไร มีอาชีพ มีการมีงาน มีสุขภาพดี ลูกหลานมีงานท า 
อยู่ดีกินดี พ้ืนท่ีมกีารพฒันากว่าน้ี” (สนทนากลุ่มย่อยชาวบา้นนบัถือศาสนาพุทธ ต.ตากใบ 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส)  

ประวัติศาสตร์ของพืน้ที่ 

แม้อาณาบริเวณของจังหวดัชายแดนภาคใต้มีประวตัิศาสตร์พ้ืนที่ แต่ชุมชนบางส่วนไม่สะท้อนถึง
ความรู้สึกถึงความเช่ือมโยงระหว่างประวตัิศาสตร์กับตวัเอง การอา้งประวตัิศาสตร์ในกรณีต่างๆ และจากกลุ่ม
หรือภาคส่วนต่างๆ ยิ่งท าให้ชุมชนเห็นถึงความเป็นการเมืองในประวตัิศาสตร์  

“แต่ความสงสัยในประวตัิศาสตร์ เพราะท่ีน่ีมนัเป็นเร่ืองมุขปาฐะ คนสิบคนก็เล่าต่างกนั เรา
เช่ือเพราะว่าเป็นพวกเดียวกนั แต่ถึงมีลายลกัษณ์ เรายงัตอ้งชัง่ใจ ตกลงมนัใช่หรือไม่ใช ่หาก
เป็นนกัปัญญาชน เขาแยกแยะได ้แต่ชาวบา้น เขาก็อาจจะไม่แยกแยะ เร่ืองราวผ่านมาไม่รู้กี่
ปี มนัยากที่จะเช่ือว่าอนัไหนจริง อนัไหนไม่จริง” (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรมและ
ส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

ในมุมมองของคนหนุ่มสาวทั้งชุมชนพุทธและมุสลิม ประวตัิศาสตร์เกี่ยวกับดินแดนเป็นเร่ืองราวพร่า
เลือน เป็นส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้น เป็นเร่ืองเล่าหรือขอ้เท็จจริงท่ีไกลออกไปจากยุคสมยัของพวกเขา เป็นส่ิงท่ีพวกเขาไม่
แน่ใจ 
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“เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าเกิดขึ้นจริง ก็เราไม่ไดเ้ห็น ปู่ ย่าตายายเราก็ไม่ไดเ้ห็น” และมองเห็นส่ิง
ซ่อนเร้น“คนที่เขียน [ประวตัิศาสตร์] ก็ตอ้งการอะไรสักอยา่ง” (สนทนากลุ่มยอ่ย นกัศกึษา
จากจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรุงเทพฯ) 

พวกเขามีค าถามกบั “สยาม” ขณะเดียวกนัก็ตั้งค  าถามถึงผูป้กครองหรือเจา้เมืองในพ้ืนท่ีเช่นกนั  

“แต่ละคนก็มีเวอร์ชนัต่างกนั อาจจะเป็นผูม้ีอ านาจ ผูแ้พ ้ผูช้นะ” (สนทนากลุ่มย่อย นกัศึกษา
จากจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรุงเทพฯ)  

ขณะเดียวกันผูไ้ด้รับผลกระทบโดยตรงหรือชาวบา้นทั่วไปไม่ต้องการพูดความขัดแยง้หรือเร่ืองราว
ถูกผิดในประวตัิศาสตร์  

“อะไรทีจ่ะน าไปสู่ความขดัแยง้ไม่น่าจะพูดถึง แมข้ดัแยง้กนัทางความคิดก็ไม่เอา เพราะน่ีก็
เหน่ือยเต็มทีแลว้” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหลงลิ
มอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

ส าหรับผู ้คนท่ีไม่ต้องการหวนกลับไปร้ือฟ้ืนหรืออภิปรายถึงความชอบธรรม ความถูกต้องในอดีตนั้ น 
ประวตัิศาสตร์ที่น่าจะมีพ้ืนที่ปลอดภยัที่สุดคือ  

“ประวตัิศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนา เช่น เร่ืองของผูน้ าศาสนาที่พฒันาพ้ืนที”่ (ผูน้ าศาสนา
อิสลามที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง อายุประมาณ 56 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะเยาวชนคาดหวงัถึงการน าเสนอและถกเถียงถึงประวตัิศาสตร์ฉบับต่างๆ ใน
พ้ืนท่ีสาธารณะเพือ่การเรียนรู้  

“อยากให้ขยายออกมาจากในวงน ้าชา รู้สึกว่ายาวไกลมาก” (สนทนากลุ่มย่อย นกัศึกษาจาก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรุงเทพฯ) 

แต่เยาวชนบางรายเห็นว่า  

“ผมคิดว่า เราให้ความส าคญักบัส่ิงทีเ่ราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงมากเกินไป ประวตัิศาสตร์ใน
ปัจจุบนัส าคญักว่า เร่ืองเกิดสดๆ ร้อนๆ เราไม่รู้ แบบน้ีส่งผลต่อชีวิตเรามาก อนาคตเรา
อาจจะไมป่ลอดภยัหรือเป็นรายต่อไปก็ได”้ (เยาวชนชาย อายุประมาณ 23 ปี ต.บาโงยซิแง 
อ.ยะหา) 
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เยาวชนมีความ “กระหาย” ที่จะเรียนรู้ประวตัิศาสตร์มากกว่าผูใ้หญ่ ส าหรับพวกเขาหลายคน การมี
โอกาสไดเ้ห็นประวตัิศาสตร์ฉบบัต่างๆ ถือเป็นโอกาสการเรียนรู้เหตุผลของการเขียนประวตัิศาสตร์มากกว่าเพื่อ
เปรียบเทียบว่าประวตัิศาสตร์ฉบบัไหนถูกหรือผิด  พวกเขามองว่า ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ การยึดถือประวตัิศาสตร์
ฉบบัใดฉบบัหน่ึงหรือประวตัิศาสตร์ฉบบัท่ีจะ “ตอบโจทย์” ผูค้นแต่ละกลุ่มเป็นหลกั  

“หากตอบโจทยช์าวบา้น กข็ดัแยง้กบัรัฐ พอขดัแยง้ ปัญหาก็เกิด” (สนทนากลุ่มย่อย 
นกัศึกษาจากจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรุงเทพฯ) 

ส่วนความกังวลของผูสู้งวยักว่า คือ การอ่านประวตัิศาสตร์ของ “อีกฝ่าย” ด้วยความกลวัแลว้น าไปสู่
การออกกฎระเบยีบเพื่อควบคุม ทั้งน้ี คนทั้งสองกลุ่มมีความกงัวลแบบเดียวกนัเกี่ยวกบัการศึกษาประวตัิศาสตร์
ของพ้ืนที่  

“รัฐมองว่า คนที่ศกึษาประวตัิศาสตร์ปาตานีหรือคนสนใจจะเป็นคนทั้งปลุกระดมและถูก
ปลุกระดม” (ผูน้ าศาสนาอิสลาม อายุประมาณ 70 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

ขณะเดียวกนั  

“อีกฝ่ายมองว่า หากสนใจประวตัิศาสตร์ฉบบัของรัฐก็เป็นการเขา้ขา้งคนไทย” (เยาวชนชาย 
อายปุระมาณ 25 ปี ต.กะบงั อ.กะบงั จ.ยะลา)  

ช่วงเวลามีความหมายต่อชุมชนในการเช่ือมโยงเหตุการณ์กับตวัตนของพวกเขา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาท่ีผูค้นในพ้ืนท่ียงัมีชีวิต เช่น เหตุการณ์ดุซงญอในเดือนเมษายน ปี 2491 การสูญหายของหะยีสุหลงใน
เดือนสิงหาคม ปี 2497 เหตุการณ์สะพานกอตอและการชุมนุมใหญ่ทีห่นา้มสัยิดกลาง จงัหวดัปัตตานีในปี 2518 
และเร่ือยมาจนถึงเหตุการณม์สัยิดกรือเซะและตากใบในปี 2547 ถือเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นเร่ืองท่ีพวกเขาคาดหวงัให้
รัฐด าเนินการเพื่อความเป็นธรรมมากกว่าน้ี และส่ือสารถึงขอ้เท็จจริงทั้งกบัผูค้นในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

โดยรวมแลว้ ชุมชนมองว่า ประวตัิศาสตร์ไมไ่ดส่้งผลเท่าไหร่นกัต่อวิถีชีวิตของพวกเขา  

“มนัส่งผลให้เราอย่างไร ก็ไม่” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 
ต.ตนัหลงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

ชุมชนรับรู้ถึงชุดประวตัิศาสตร์ที่ต่างกนัว่า 

“ก็ฟัง ไม่ไดเ้อาไปใช ้มนัไม่ไดโ้ดยตรง” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ต.ตนัหลงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 
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ขณะเดียวกัน ชุมชนตระหนักถึงความกลัวประวตัิศาสตร์พ้ืนท่ี โดยเฉพาะในชุมชนชาวพุทธและ
เจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงสะทอ้นอยู่ในนโยบายหรือการด าเนินการ  

“พวกชนชั้นปัญญาชน พอเขาเสพขอ้มูลเหล่านั้นตั้งแต่เดก็ๆ และเมื่อมีการศึกษามีอ านาจใน
สังคม มนัก็ส่งผลต่อการคิดต่อนโยบาย และส่งผลต่อชาวบา้น เช่น หากเขามีพ้ืนท่ีในวง
วิชาการ เขาอาจออกกฎ ออกนโยบายว่าเด็กมุสลิมห้ามใส่ผา้คลุม” (เจา้หนา้ที่องคก์าร
บริหารส่วนต าบล ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส) 

ข้อเทจ็จริง 

ความคลุมเครือน าไปสู่ความคบัขอ้งใจและไม่สามารถจะไวว้างใจ ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าท่ีรัฐ ฝ่ายผูค้ิดต่าง ภาค
ประชาสังคมหรือส่ือมวลชน  

“อย่างชาวบา้นอย่างเรา ไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่รู้มากไ็ม่รู้จริงหรือไมจ่ริง คนที่รู้ก็ไม่ไดรู้้
ทั้งหมด” (สนทนากลุ่มย่อย กลุ่มผูห้ญิง ต.ป่าไหม ้อ.ไมแ้กน่ จ.ปัตตานี) 

ชุมชนเห็นว่า ความรุนแรงหลายเหตุการณ์ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มาถึงปัจจุบนัยงัมีความคลุมเครือ มีคน
หลายฝ่ายเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง ไม่มีการ “ช าระความจริง”  

“เราไมรู่้ใครเป็นใคร กลุ่มไหน คนที่โดนไม่สามารถด าเนินคดีได ้เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร 
เราตอ้งเงยีบ บางทีเขาอาจจะอยู่ใกลต้วัเราก็ได”้ (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบ
จากความรุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

พวกเขากังวลในการแสดงความเห็นในที่สาธารณะและมีค  าถามต่อการน าเสนอเร่ืองเหล่าน้ีในพ้ืนท่ี
สาธารณะ เช่น เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะและตากใบในปี 2547 เหตุการณ์ในหมู่บ้านตันหยงลิมอ ปี 2548 
เหตุการณ์ในหมูบ่า้นกูจิงลือปะ ปี 2549 เป็นตน้  

“ทีพู่ดไม่ไดค้ือตากใบ พดูไม่ได ้เขาห้ามๆ กนัมา เดี๋ยวจะเกดิขึ้นอีก เหตกุารณ์ก็เลยยงัอยู่ใน
ใจ” “เพราะเหตุน้ีท าให้พวกเราไมค่่อยไวใ้จพวกขา้ราชการสักเท่าไหร่ เขาท าตวัให้เราไม่
ไวใ้จเอง ไม่อยากยุ่งยาก เห็นแก่ตวัเราเอง” (สนทนากลุ่มยอ่ยผูห้ญิงที่ไดร้ับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

การพูดคุยสันติสุข 

การไม่ได้ถูกนับร่วม การขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยสันติสุขของชุมชนน ามาสู่ความ
คลุมเครือและกงัวลใจ พวกเขากงัวลว่า  
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“เขาตกลงอะไรกนั เราก็ไม่รู้ แต่เราคือคนที่โดนเต็มๆ” (สนทนากลุ่มยอ่ยผูห้ญิงท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจากความรุนแรง ต.ละหาร อ.ยีง่อ จ.นราธิวาส) 

ชุมชนคาดหวงัถึงการท าการส ารวจหรือการออกเสียง ประเด็นบนโต๊ะพูดคุย เพื่อให้เสียงของเขาถูกนับ
ร่วมไปดว้ย 

3.1.2 ความคับข้องใจ 

แวดลอ้มความคบัขอ้งใจคือ ความเบื่อหน่าย ความโกรธ ไม่พอใจ จนถึงขั้นเกลียดชัง พวกเขาหลายคน
รู้สึกถึงความไร้อ านาจของตวัเองในการจะส่งเสียงของตวัเอง หรือต่อตา้นส่ิงท่ีพวกเขาไม่เห็นดว้ย ในแทบทุก
กรณีความคบัขอ้งใจ คือ การบ่นว่า การพูดจาลบัหลงั หรือมีการตอบโตท้ี่พอท าได้ เช่น การหลีกเล่ียงที่จะเขา้
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการพฒันาของภาครัฐ การฝึกอาชีพเยาวชน อย่างไรก็ตาม ความคบัขอ้งใจของชาวพุทธ
แตกต่างในแง่ท่ีว่า พวกเขายินดีเขา้ร่วมกิจกรรมกบัภาครัฐมากกว่า โดยพิจารณาว่าเจ้าหนา้ที่จะเป็นผูดู้แลความ
ปลอดภยั พวกเขาเป็นกงัวลและรู้สึกโกรธแคน้กบักลุ่มผูเ้ห็นต่างเป็นกรณีพิเศษ 

นโยบาย 

ชุมชนมุสลิมตระหนักว่า พวกเขา “แตกต่าง” และถูกมองว่า “แตกต่าง” จากส่วนกลางและพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ในประเทศ  พวกเขาพูดถึงรากของความหวาดระแวงน้ีว่า  

“มนัเหมือนเป็นตวัแทนที่มีความต่าง มทีั้งเร่ืองความเช่ือ มีทั้งเร่ืองชาติพนัธ์ุ วิถีประเพณีที่
มนัต่าง ที่มนัเหมือนอีกโลกหน่ึง โลกอ่ืน ภูมิภาคอ่ืน การเช่ือมต่อมนัยาก ประวตัิศาสตร์มนั
คนละชุด เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเขาคิดมนัเป็นความกลวัมากกวา่ กลวัว่าเขาจะไม่สามารถ
ควบคุมได”้ (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม จ.ปัตตานี)  

ส าหรับพวกเขา นโยบายท่ีมีเหตุผลดา้นความมัน่คงของส่วนกลาง ไม่ไดน้ ามาสู่ความสงบเรียบร้อย แต่กลบัเป็น
รากเหงา้ของปัญหาที่แตกสาขาเป็นปัญหาอ่ืนๆ สืบเน่ืองจนปัจจุบนั  

“ความสัมพนัธ์เร่ิมวิกฤติตอนที่มีขา้ราชการเขา้มา ซีแย หมายถึง กลุ่มที่มาท่ีเป็นขา้ราชการ 
มีอ านาจอยู่ในมือ คนเหล่าน้ีไม่สนใจที่จะศกึษาสังคม วฒันธรรม ซ่ึงทางส่วนกลางที่
กรุงเทพ ไม่เห็นปัญหาจริงๆ เพราะว่าเห็นปัญหาผ่านปากทีส่อง ซ่ึงผ่านขา้ราชการในพ้ืนที”่ 
(นกัวิชาการดา้นวฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

นโยบายการจดัการทรัพยากรเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีสร้างความคบัขอ้งใจให้ผูค้นในพ้ืนท่ี  
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“เช่น การพาคนกลบับา้น สมยัคอมมิวนิสตม์าลายา และไดท้ี่ดินยี่สิบไร่ เป็นนิคมกอ้นแรก 
คนในพ้ืนท่ีคิดว่าไมยุ่ติธรรม รัฐมองท่ีดิน ดูจากความลาดชนั และก็มองป่าว่าไม่มีคนอยู่ ก็
น่าจะจดัสรรได ้แต่จริงๆ ก็มีคนอยู่ เช่น คนป่า หรือว่าคนทีไ่ปจบัจองไปท ากนิ แต่มีการคืน
ที่ดินเพราะว่ามกีารเวนคนื เอาไปให้คนนอกในนามของนิคมสร้างตนเอง” รวมทั้ง “เขื่อน 
รัฐก็เวนคืน คนแถวนั้นไม่ไดร้ับความเป็นธรรม ท าไม เมื่อเก็บขอ้มูลเป็นเร่ือยๆ เห็น
ภาพถ่ายเก่า คือ หมู่บา้นอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็ขึ้นหมด พอรัฐชดเชยก็เอาท่ีเขาไปให้เขา 
มนัไม่เหมือนเดิม คนตอ้งท างานทุกวนั เขาไม่ไดร้ับความเป็นธรรม” (นกัวิชาการดา้น
วฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

นโยบายจ านวนมากของรัฐเป็นความขมขื่นของผูค้นในพ้ืนที่ ในหลายกรณีพวกเขารู้สึกถูกเลือกปฏิบตัิ ถูกรุกล ้า
ความเป็นส่วนตวัและถูกตีตราว่าเป็น “ผูร้้าย” หรือ “ผูต้อ้งสงสัย” เช่น การลงทะเบียนซิมโทรศพัท์มือถือ การ
ตรวจดีเอ็นเอ 

“มนัเกนิไปนะ เหมอืนเขาสงสัยว่า เราไปท าอะไรไมด่ีมา โทษเราไวก้่อน” (เยาวชนชาย อายุ
ประมาณ 17 ปี ต.ตะโลการโปร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี) 

“น่ีน่ากลวัมากนะ ตรวจอีเอ็นเอ ดีไม่ดี เขาเอาไปใชห้าว่าเราเป็นผูก้่อความไม่สงบอีก” 
(เยาวชนชาย อายุประมาณ 21 ปี ต.ตะโลการโปร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี)   

จนถึงปัจจุบนั ชุมชนยงัคงมองว่านโยบายของฝ่ายความมัน่คงไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด วิธีคิดแบบรัฐ
คอืซ่ึงสะทอ้นผ่านปากค าว่าของนกัวิชาการว่า  

“ลา้หลงั ยึดติดกบัรูปแบบเก่า ยงัแกปั้ญหาแบบคอมมิวนิสต”์ (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม
และส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

ซ่ึงยิ่งสร้างความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัให้ผูค้นในพ้ืนที่  

“เหมือนอยู่ในเขาควาย ระหว่างคอมมิวนิสตก์บัรัฐ คือ ว่าหากไมใ่ช่พวกเราก็คือพวกเขา” 
(นกัวิชาการดา้นวฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส)  

ซ่ึงในหลายกรณีที่ผูค้นไม่สามารถอธิบายความคบัขอ้งใจได้ดว้ยกรอบด้านกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชน ทั้งดว้ย
ขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูล ความรู้และความสามารถทางภาษา 
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เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

นโยบายการลงโทษข้าราชการส่งผลอย่างยิ่งความไว้วางใจต่อรัฐทั้ งชุมชนพุทธและมุสลิม รัฐไม่
สามารถเป็นที่พึ่งได ้ 

“เราอยู่ในเขตชายแดน อนัไหนเหลือๆ เอามาท้ิงท่ีน่ี มนัมีทั้งคนดีและคนไม่ด”ี (แม่คา้ชาว
มุสลิม อายุประมาณ 40 ปี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี) 

พวกเขาไม่ได้ศรัทธาเจ้าหน้าที่รัฐนกั ความห่างไกลจากศูนยก์ลาง ท าให้ชุมชนรู้สึกว่า เจา้หนา้ที่รัฐไม่มีอ านาจ
พอที่จะปฏิเสธหรือวิพากษน์โยบายจากส่วนกลาง  

“ตลาดที่น่ีมีช่ือว่าตลาดนดัประชารัฐผูใ้หญ่บา้นเป็นคนจดัตั้งขึ้นมา แม่คา้มาขายของกนั
เยอะมากส่วนใหญ่เป็นของกิน ตั้งแต่มตีลาดนดัประชารัฐทุกวนัพุธในหมู่บา้น รถขายปลา
ในหมู่บา้นก็ตอ้งหยุดขายเพราะชาวบา้นรอซ้ือปลาจากตลาด” (แม่บา้นชาวมุสลิม ต.ละหาร 
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส)  

ขณะเดียวกนั ชุมชนทั้งพุทธและมุสลิมมองว่า เจา้หน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงกลบัเป็นปัญหา
เสียเองที่ท าให้ความรุนแรงในพ้ืนท่ียืดเยื้อยาวนาน  

“จดัการไม่เดด็ขาดเสียที มนัก็เป็นอย่างน้ี” หรือ “จะสงบไดอ้ย่างไร หากสงบก็งบไม่มา” 
(พ่อคา้ชาวพุทธ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส) 

โครงการเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงยิ่งขยายช่องว่างระหว่างรัฐผูท้ าหน้าท่ีเยียวยากบัผูไ้ดร้ับ
การเยียวยาจากเหตุการณรุ์นแรง เช่น ครอบครัวของผูเ้สียชีวิตกรณีตากใบ ชาวบา้นมองว่า เจา้หนา้ท่ีรัฐไมมี่ความ
จริงใจในการเยียวยาและไม่เขา้ใจสถานการณ์อย่างแทจ้ริง พวกเขารู้สึกว่าถูกปฏิบตัิในฐานะ  

“คนที่ซ้ือไดด้ว้ยเงิน” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ละหาร 
อ.ยีง่อ จ.นราธิวาส) 

โดยพิจารณาจากถอ้ยค าของเจา้หนา้ท่ีที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินเยียวยา เชน่  

“ไดเ้งนิไปตั้งเยอะก็สบายใจแลว้ซี” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญงิท่ีไดร้ับผลกระทบจากความ
รุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

“ไดเ้งินแลว้ไม่ตอ้งเรียกร้องแลว้นะ” (สนทนากลุ่มยอ่ยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความ
รุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 
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“ไดเ้งินแลว้ ก็ลืมไดแ้ลว้” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ละ
หาร อ.ยีง่อ จ.นราธิวาส) 

การขาดความความระมัดระวงัของเจ้าหน้าที่ระหว่างการส่ือสารหรือการปฏิบัติงานกับชุมชนเป็น
ประเด็นที่ชุมชนพูดถึงบ่อยครั้ ง หลายประเด็นเป็นประเด็น “กินใจ” ยาวนาน  

“หลงัจากทีเ่ราไปขึ้นศาล เคยทะเลาะกบัเจา้หนา้ท่ีเร่ืองน้ีดว้ย เพราะเจา้หนา้ท่ีบอกสาเหตุ
การตายว่าตายเพราะเขาขาดสารอาหาร ขาดสารอาหารแลว้ท าไมร่างกายถึงเป็นรูขนาดนั้น 
เขาถามว่าแม่รู้สึกอย่างไรบา้งท่ีลูกชายตวัเองตาย ก๊ะรู้สึกโกรธมากตอนนั้น หมดความ
อดทนเลยช้ีหนา้ถามกลบัไปว่า หากลูกคุณตายบา้งแลว้คณุรู้สึกอย่างไรล่ะ” (สนทนากลุ่ม
ย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

กฎหมายพิเศษ 

ในแง่หน่ึง กฎหมายน ามาซ่ึงความคุม้ครองและเป็นหลกัประกันความยุติธรรม แต่ในพ้ืนท่ี กฎหมาย
พิเศษสามฉบบัท่ีบงัคบัใชย้าวนานกลบัน ามาซ่ึงระยะห่างและรอยร้าวระหว่างภาครัฐ โดยเฉพาะฝ่ายความมัน่คง
กบัชุมชน ชุมชนมองว่า กฎอยัการศึก พ.ศ. 2547 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ “มาก
เกินไป” ซ่ึงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง เช่น การซ้อมทรมาน หรือการท าให้เสียชีวิตนั้น ไม่มีการน า
ผูก้ระท าผิดมาด าเนินคดีและลงโทษอย่างจริงจงั  

“ใครบา้งถูกลงโทษ ตายกนัเกือบร้อยอย่างท่ีตากใบก็ไม่มี ท าไดแ้ค่ให้เงินเยียวยา แต่มนั
ชดเชยไดห้รือกบัชีวิตที่เสียไป” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 
ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส)  

“หากเลือกได ้ก๊ะไม่อยากไดห้รอกเงินเจ็ดลา้น อยากให้ลูกมีชีวิตอยู่มากกว่า” (สนทนากลุ่ม
ย่อยผูห้ญิงที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

การมีกฎหมายพิเศษสามฉบบัน้ี ชุมชน โดยเฉพาะมุสลิมมองว่า พวกเขารู้สึกตวัเหมือนเป็น “นกัโทษใน
บา้นตวัเอง” ทีถู่กควบคุมและจบัตามองตลอดเวลา  

“ไปไหนก็เจอแต่ด่าน ถูกตรวจถูกคน้ไม่รูก้ี่ครั้ ง เหมือนสงสัยไวก้่อนว่าเราไปท าผิดอะไร
มา” (เยาวชนชายมุสลิม อายุประมาณ 23 ปี ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี)  
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“มีบางช่วง เดี๋ยวปิดลอ้ม เดี๋ยวเขา้ตรวจคน้ทีโ่น่นทีน่ี่ ไม่เจออะไร แต่จิตใจเราเสียหายไป
แลว้” (เยาวชนหญิงมุสลิม อายุประมาณ 22 ปี ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

ชีวิตประจ าวนั 

“เกา้โมงเชา้ของทุกวนัพธุ ฉันจะตอ้งออกไปตลาดเพื่อไปหาวตัถุดิบท าสลดัโรลมาวางขาย 
ฉนัออกไปซ้ือวตัถุดิบคนเดียวกบัมอเตอร์ไซค ์ทุกครั้ งท่ีฉนัตอ้งออกเดินทางไปในเมืองมนั
ตอ้งผ่านด่านสกดัหลายด่าน” 

ในบนัทึกส่ีวนั จ านวนส่ีหนา้ของดารา (ช่ือสมมุติ) เยาวชนอายุ 23 ปีทีก่  าลงัหางานประจ าท าและใชเ้วลา
ว่างท าสลดัโรลขาย มีค  าว่า “ด่าน” ปรากฎอยู่ส่ีค  า และมีค  าว่า “ทหาร” ปรากฏอยู่ถึง 14 แห่ง เช่นเดียวกบับนัทึก
ประจ าวนัของผูใ้ห้ขอ้มูลอีก 24 คน สถานที่และผูค้นท่ีปรากฏซ ้าๆ น้ี  

“เป็นภาพท่ีฉันและคนบา้นฉนัเห็นจนชินตาไปแลว้” 

“ฉันจ าไดด้ีทหารชดุแรกที่เขา้มาตั้งค่ายในหมู่บา้นฉนัตอนนั้นฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ส่ียงัเด็กอยู่มากแต่พอจะรู้เร่ืองบา้งแลว้ ชว่งท่ีทหารเขา้มาอยู่ในช่วงแรกนั้นหญิงสาววยัรุ่น
ในหมู่บา้นหลายคนต่างตืน่เตน้และพบรกักบัทหารชุดน้ีเยอะมาก ทหารบางคนตอ้งรับเขา้
อิสลามเพราะตอ้งแต่งงานกบัสาวมุสลิมทั้งๆที่ตวัเองก็มีเมียอยู่แลว้ ตอนนั้นมนักลายเป็น
ปัญหาใหญ่หลวงส าหรับชาวบา้นมาก” 

ภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่คง ด่าน อาวุธยุทโธปกรณ์ การก่อเหตุของฝ่ายขบวนการ
และปฏิวตัิการทางทหาร รวมทั้งความรุนแรงอ่ืนๆ ต่อเน่ืองตลอดช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมาย  ้าเตือนผูค้นในพ้ืนท่ีซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่าถึงความไม่ธรรมดา ยงัไม่ปกติ ยงัไม่สงบ อีกทั้งตอกย  ้าถึงความหวาดระแวงและความไม่ไวว้างใจ 
เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นอยู่ในชีวิตประจ าวนั เช่น การผ่านด่านตรวจ  

“หากเป็นขา้ราชการกจ็ะไดร้ับความเคารพ ปฏิบตัิดว้ยดี หนา้ตาเป็นคนไทย จีนๆ หน่อยก็
ไมเ่ป็นไร หนา้อย่างผมมีหนวดมีเคราถูกปฏิบตัิเหมือนพลเมืองชั้นสาม” (ช่างรับเหมาะ
ก่อสร้างมุสลิม อายุประมาณ 54 ปี ต.กะบงั อ.กะบงั จ.ยะลา)  

และ  

“แต่ก่อน ไมร่ะแวง ไปไหนมาไหนไม่ตอ้งระแวง ไปตลาด จบัจ่าย ก็สบายใจ ไมต่อ้งระวงั
หนา้ระวงัหลงั ตอนน้ี เห็นถงัขยะก็อยากวิ่งหนี เห็นคนเยอะๆ ก็กลวั เห็นรถเยอะๆ ก็เสียว 
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เห็นทหารก็กลวั อยากจะหลีก แต่ท าไงได”้ (ผูห้ญิงมุสลิมท่ีไดร้ับผลกระทบจากความ
รุนแรง อายุประมาณ 52 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

ซ่ึง “ส่ิงเล็กๆนอ้ยๆ น าสู่ค  าพูดทีว่า่ เราไม่ไดร้ับความเป็นธรรม” 

ผู้คน 

ขณะทีเ่ด็กและเยาวชนช่วงอายุ 15-25 ปีในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีย่ากจะจินตนาการถึงช่วงเวลาท่ี
ไม่มีเจา้หนา้ท่ีความมัน่คงอยู่ในพ้ืนท่ี ผูค้นอีกสองรุ่นขึ้นไปยงัพอจดจ าช่วงเวลาท่ีเรียกไดว้่า “สงบ”  

“ในสังคมเดิมหลายสิบปี ศาสนาไม่เป็นเป็นปัญหาใดๆ คือที่น่ีเดิม พุทธ มุสลิม อยู่กนันาน
มาก คนจีนอยูก่ลมกลืนกบัมุสลิม” (พอ่คา้ชาวพุทธ อายุประมาณ 43 ปี ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส) 

“คนรุ่นก่อน รุ่นปู่ ยาตายาย เขาไมไ่ดค้ิดว่าในเชิงว่ามีความแตกต่าง แมแ้ต่ช่ือเอง คนจีน หรือ
คนพุทธ เขายงัตั้งช่ือแบบมลายู เมาะแต แปลว่า นางด าหรือจะแปลว่าเงาะก็ได ้หรือวา่ บูงอ 
ทีแ่ปลวา่ บุหงา ซ่ึงส่วนใหญ่มีช่ือแบบน้ี หากว่ามีงานในวดั มีงานแต่ง คนมุสลิม ไปหาฟืน
หาไม ้และมีครัวส าหรับคนมุสลิม งานในมสัยิด คนพุทธกใ็ห้ขา้วสาร ให้อาหารที่มุสลิมกิน
ได”้ (นกัวิชาการวฒันธรรมและชุมชน จ.ปัตตานี) 

“การท าธุรกิจร้านกาแฟเป็นของคนจีนไม่ใช่วฒันธรรมมลายู ก็อย่างในตลาด พ้ืนท่ีท่ีเขาเช่า
ร้าน หนา้ร้านก็มตีั้งโต๊ะขายขา้วย  า เขารูก้นัดีที่ไหนแตะตอ้งไดห้รือไม่ได ้หรือการจา้ง
ลูกจา้งผูห้ญิงมุสลิม นายจา้งกไ็มใ่ห้ไปลา้งจานท าอาหารเพราะอาจมีเน้ือหมู ความ
ละเอียดอ่อนสมยัก่อนมนัมี” (นกัวิชาการวฒันธรรมและชุมชน จ.ปัตตานี) 

ความแตกต่างทางความเช่ือและวฒันธรรมถูกท าให้เช่ือมโยงกันไม่เพียงผ่านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ระบบเศรษฐกิจเป็นพ้ืนทีก่ลางของการพึ่งพาอาศยักนัดว้ย  

“คนจีน คนมุสลิม สองกลุ่มน้ี ตอ้งพึ่งพากนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั จะเห็นว่าทีด่ินอยูก่บัคน
มลายู แต่คนจีนขาดทีด่ิน แต่เป็นตวักลางในการคา้ขาย และคนจนีเก่งมาก มกีารอยูร่่วมกบั
สังคมมุสลิมได ้คอื กลมกลืน พูดภาษามลายูได ้คนมลายูตั้งช่ือคนมลายูให้คนจีนดว้ยซ ้า” 
(นกัวิชาการดา้นวฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

พวกเขาสะทอ้นถึงความห่างเหินท่ีเพ่ิมมากขึ้นระหว่างผูค้นในชมุชนและพ้ืนที่ท่ีใช้ร่วมกันระหว่างคน
ต่างศาสนาที่มีนอ้ยลง  
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“บา้นผมอยู่ใกลช้มุชนจนี ช่วงไหวเ้จา้ก็มกีารตั้งหัวหมูหนา้บา้นคนจีน หนา้มสัยิด เร่ือง
ศาสนาเป็นเร่ืองส่วนตวัของแต่ละคน เมื่อก่อนเดนิเขา้ครัวคนจีนไดต้ลอด ตอนน้ี คนเร่ิม
ระแวง” (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

หากแต่ความเหินห่างไม่ไดม้ีเป็นเพราะเหตุผลดา้นความปลอดภยั วิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงของพ้ืนที่เองก็
มีผล  

“เดี๋ยวน้ี มีงานอะไร อย่างงานแต่งงาน งานบุญ เขาไม่ไดม้กีารมาช่วยกนัท าอาหาร เขาจา้ง
คนท าครัว ซ่ึงมาพร้อมคนท าอาหาร เสริฟอาหาร ลา้งจาน ท านาก็ไม่ไดใ้ชแ้รงงานคนมาก
เหมือนแต่ก่อน เพราะมีเคร่ืองจกัรแทน” (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม จ.ปัตตานี) 

“คนนอก” 

ชุมชนมุสลิมบางส่วนมองว่า การที่รัฐเปิดพ้ืนท่ีโดยจดัการให้เป็นนิคมสร้างตนเองดว้ยการให้ “คนขา้ง
นอก” เขา้มาคือความพยายามกลมกลืนทางวฒันธรรม พวกเขาสังเกตการเคล่ือนไหวเหล่าน้ีมาชา้นาน  

“คนจากภาคอีสานเขา้มา ส่วนใหญม่าตั้งรกรากทีด่ินในจงัหวดันราธิวาส ให้คนนอกเขา้มา 
จริงอยู่ พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นป่าเขา เป็นที่ดินรกร้างประมาณน้ี พอพดูถึง พอเปิดพ้ืนที่ให้คน
นอกเขา้มา ก็อพยพเขา้มา ก็สร้างความคาใจให้คนให้คนพ้ืนที่ว่า สงสัย ว่าเพื่ออะไรกนัแน่ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสีแดงเถือก ท่ีเป็นไปไดย้ากที่เอาคนเขา้มาอยู่” (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม
และส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

ชุมชนเห็นว่า คนนอกเขา้มาพร้อมกบัวฒันธรรมที่แปลกแยกไปจากทอ้งถ่ิน 

“พอคนขา้งนอกเขา้มา เอาวฒันธรรมใหมท่ี่แปลกแยกเขา้มา เช่น ชุมชนเป็นคนมุสลิมร้อย
เปอร์เซ็นต ์มีคนไทยมีคนจีน อยู่มานาน ก็รู้ว่า ควรอยูก่นัอย่างไง แต่คนใหมไ่มใ่ช่ เชน่ กิน
เหลา้เมายา เปิดพลงเสียงดงั แต่งตวัไม่ส ารวม เล้ียงหมา จริงอยู่ทีไ่ม่ออกมาปฏิสัมพนัธ์กนั 
แต่คนก็เห็นกนั” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงมุสลิม ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก จ.ปัตตานี) 

“แต่คนพุทธดั้งเดิมก็ยงัเช่ือมต่อกนัได ้น่ีเป็นความแปลกแยกทางวฒันธรรม คนละชุดทาง
วฒันธรรม หากเป็นคนพุทธ คนมุสลิมก็รูว้่า ช่วงไหน เป็นช่วงทีค่นมุสลิมละหมาด แต่คน
มาใหม่ ไมค่่อยรู้เร่ือง” (นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม จ.ปัตตานี) 

“คนมาใหม่ เราไม่ไดก้ีดกนั แต่เราสงสัยเพราะว่าเรายงัจดัการไม่ได ้แต่ท าไมเอาคนนอกมา” 
(สนทนากลุ่มย่อย เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 
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ภาษา 

นอกเหนือจากความคบัขอ้งใจกับการส่ังปิดโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีหลายแห่งแล้ว 
การขาดแคลนสถาบนัศึกษาเหล่าน้ียงัน าไปสู่ความกังวลถึงการสูญหายของภาษา โดยเฉพาะตวัหนังสือยาวี ที่
เด็กและเยาวชนบางคนไม่ได้เรียน ปัจจุบัน ต าราเรียนที่ใช้ตัวอักษรยาวีซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ตามโรงเรียน
ปอเนาะ เมื่อโรงเรียนถูกปิดไป ชุมชนกงัวลว่า เอกสารและองคค์วามรู้ก็จะยิ่งสูญหายไปดว้ย 

“ม๊ะกว็่า วนัหน่ึงจะไม่มีตวัหนงัสือยาวี ยิ่งเขาเขม้งวดโรงเรียนปอเนาะแบบน้ี ยิ่งไม่ค่อยมีท่ี
เรียน” (แม่บา้นชาวมุสลิม อายุประมาณ 64 ปี ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส) 

“ตอนเดก็ๆ แบเคยเห็นมีเยอะที่ปอเนาะ แต่ตอนน้ีไม่รู้เขาเก็บท่ีไหน โรงเรียนที่แบเคยเรียน
ตอนเด็กไม่อยู่แลว้” (เจา้หนา้ท่ีองคก์รพฒันาเอกชนชาวมุสลิม อายุประมาณ 47 ปี อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี)  

เศรษฐกิจ 

แมค้วามยากจนเป็นปัญหาหลกัของพ้ืนที่ แต่พวกเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เขา้ถึง
ทรัพยากรทางการเงินหรือทุนต่างๆ นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ท่ีถูกมองว่าเป็นสีแดง เช่น ในบางช่วง ร้าน
ขายมอเตอร์ไซคห์รือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเมืองปฏิเสธให้ผูท้ี่มีท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นในพ้ืนทีเ่หล่านั้นซ้ือสินค่าเงิน
ผ่อน  

“เขาบอกว่า หากเกดิอะไรขึ้น เขาไม่กลา้เขา้มาตามถึงหมูบ่า้น...เขากค็งกลวัว่า ขายรถให้
พวกโจร” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระ
แงะ จ.นราธิวาส) 

ปรากฏการณ์เช่นน้ีท าให้การลงทุน หรือการซ้ือหาเคร่ืองมือเพื่อประกอบอาชีพมีตน้ทุนสูงมากขึ้น 

การโยกยา้ยของประชากรในพ้ืนท่ีเป็นปรากฏการณน่์าสนใจ โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนมุสลิม การยา้ย
ถ่ินด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและความมัน่คงเกิดขึ้นมายาวนานและเร่ิมสูงขึ้นในหลายหมู่บา้น ตามที่เยาวชนใน
จงัหวดันราธิวาสคนหน่ึงตั้งขอ้สังเกตว่า  

“หากพีเ่ขา้ไปในหมู่บา้น จะเจอแต่เดก็กบัคนแก่” (เยาวชนชายมุสลิม อายุประมาณ 18 ปี ต.
ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส)  

หรือที่เยาวชนในจงัหวดัยะลาท่ีท างานเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัในกรุงเทพฯ บอกว่า  
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“พวกวยัรุ่นผูช้ายมาเป็นยามกนัคร่ึงหมูบ่า้น” (เยาวชนชายมุสลิม อายุประมาณ 25 ปี จาก
พ้ืนที่ ต.ยะหา อ.ยะหา) 

ปรากฏการณ์น้ีสามารถพิจารณาควบคู่กับขอ้มูลจากการส ารวจครัวเรือนของส านกังานสถิติแห่งชาติปี 
2559 ซ่ึงพบว่า เด็กอายุ 13-18 ในพ้ืนที่ภาคใตม้ีอตัราเรียนต่อต ่าสุด รวมทั้งรายงาน “สถานการณ์ความยากจน
และความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดใ้นระดับภาคของประเทศไทย” โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปี 2661 ที่ระบุว่า ชายแดนภาคใตม้ีความยากจนที่สุด นั่นคือจากประชากรทั้งหมดในพ้ืนท่ี
จงัหวดัภาคใต ้คนจนร้อยละ 32.8 อาศยัอยู่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรือ ประชากรในพ้ืนท่ีน้ี 1 ใน 3 เป็น
คนจน  (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) รายงานความยากจนหลายมิติ
ของเด็กในประเทศ โดยโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละแก้ไขความยากจนแห่งมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด 
ระบวุ่า จงัหวดัปัตตานีมีดชันีความยากจนหลายมิติของเด็กที่สูงที่สุด (โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละแกไ้ข
ความยากจนแห่งมหาวิทยาลยัอ็อกฟอร์ด, 2562)31  

ส่วนใหญ่แลว้ กลุ่มคนที่โยกยา้ยเป็นแรงงานแฝงในภาคการเกษตร พวกเขาเป็นแรงงานพ้ืนฐานในเมือง
ใหญ่หรือมาเลเซีย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายความมัน่คงและองคก์รพฒันาเอกชนตอ้งการให้เขา้
ฝึกอาชีพ และเป็นกลุ่มเป้าหมายทีฝ่่ายความมัน่คงจบัตา โดยเฉพาะเยาวชนชาย  

“ไม่มีงานท า ก็ถูกจบัตามอง การท ากิจกรรม ก็ถูกจบัตามอง...ไมใ่ช่ยาเสพติด อีกฝ่ายก็จบัตา
มอง กลวัไปหมด ทั้งยาเสพติด กลบัขบวนการ กลวัทหาร” (สนทนากลุ่มย่อย เยาวชนจาก
จงัหวดัชายแดนใตท้ี่มาเรียนและท างานในกรุงเทพฯ) 

เมื่อผูช้ายออกนอกพ้ืนที่ แรงงานในภาคเกษตรลดน้อยลง  ประกอบการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตและ
ราคาผลผลิตตกต ่า ท่ีนาหลายแห่งในชุมชนกลายเป็นนาร้าง  

“ก็ปล่อยกนัไวอ้ย่างนั้นแหละ ปลูกผกับางทกี็ปลูกแตงโม เอาแพะไปกินหญา้บา้ง จบัปูจบั
ปลาบา้ง” (แม่บา้นชาวมุสลิม อายุประมาณ 45 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

นอกจากนั้น สถานการณ์รุนแรงยงัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตทางการเกษตร  

 
31 ความยากจนหลายมิติ พิจารณาจากระดบัการป้องกนัสุขภาพ โภชนาการ น ้าด่ืมทีส่ะอาด บญัชีธนาคาร ทรัพยสิ์น 

เช้ือเพลิงที่ท าอาหาร สภาพที่อยู่อาศยั 
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“ท ายางแผ่นไม่คุม้ ก็ขายขี้ยางดีกว่า กลวัการไปกรีดยางดว้ย ท ายางแผ่นก็ใชเ้วลานาน อยูค่น
เดียวกก็ลวั เคร่ืองจกัรก็ขายดกีว่า” (เกษตรกรชายมุสลิมท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 
อายปุระมาณ 28 ปี ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

เช่นเดียวกับผูค้นในภูมิภาคอ่ืนๆ ข้อจ ากัดของนโยบายและการด าเนินการด้านสวสัดิการส่งผลให้
ผูสู้งอายุจ านวนมากในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตต้กอยู่ในภาวะยากจนเช่นเดยีวกับขณะที่พวกเขายงัอยู่ในวยั
ท างาน และยงัตอ้งการท างานต่อไปแมอ้ยู่ในวยัเกษียณอายุ  

“ตอนน้ีแมะท าอะไรไมไ่ดเ้ลย เพราะแมะเจ็บหัวเข่า แค่จะถางหญา้แมะก็ยงัตอ้งนัง่บนเกา้อ้ี 
ถางหญา้แถวๆบา้น ปลูกพริกขา้งบา้นแค่นั้นเอง และก็มีกรีดยางขา้งๆบา้นนิดหน่อย มีสวน
ลองกองนิดหน่อย ตอนน้ีมนัไม่ค่อยออกผลเท่าไหร่แลว้” (เกษตรกรหญิงมุสลิมท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจากความรุนแรง อายุประมาณ 58 ปี ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

การศึกษา 

ผูค้นตระหนักถึงข้อจ ากัดของการจดัการการศึกษาในพ้ืนที่ ทั้งระบบและคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง
หลกัสูตรที่ไม่ไดต้อบสนองต่อผูค้นในพ้ืนท่ีจริงและผลกระทบจากการจดัการเรียนรู้ของชุมชน  

“พอรัฐโยนตูมมาให้สามญั คนก็เร่ิมสร้างโรงเรียนของตวัเอง รัฐก็เร่ิมระแวงว่าคนก าลงับ่ม
เพาะผูก้่อการความไม่สงบ” (ส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

“หนูไม่รู้ว่า เพราะว่าเราเป็นศาสนาอิสลามหรือเปล่า ท าให้คนอ่ืนไม่อยากให้เราเรียนรู้เร่ือง
ศาสนา จะเห็นว่าโรงเรียนสอนศาสนาถูกโจมตีมาก อยากให้มองว่า เราเรียนศาสนาก็มี
สามญัควบคู่ อยากให้ทกุคนยอมรับในศาสนาของเรา ไม่วา่ศาสนาไหน ก็อยากให้สุขสงบ
เหมือนกนั ไม่อยากให้ใครขดัขวางการเรียนรูข้องเรา” (สนทนากลุ่มย่อย เยาวชนหญิงใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนท่ี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมอืง จ.นราธิวาส) 

นอกจากนั้น เยาวชนมุสลิมยงัมีความกงัวลถึงโอกาสการศึกษาต่อในอนาคต  

“เราไมม่ีอะไรมากมาย เราอยากให้คนมีการศกึษา สอบท่ีไหนก็ติด หรือว่าไดร้ับเขา้ท างาน 
รับให้เรียน เพราะว่าคนกก็ลวัว่า เราจะไปก่อความวุ่นวาย” (สนทนากลุ่มย่อย เยาวชนหญิง
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ้ืนท่ี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมอืง จ.นราธิวาส) 
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สิทธิในการก าหนดอนาคตตนเอง 

ชุมชนทั้งพุทธและมุสลิมต่างมีความกังวลเกี่ยวกบัสิทธิในการก าหนดอนาคตตนเอง ขณะที่ชาวพุทธไม่
แน่ใจในทีท่างของตวัเองในกรณีของเอกราชหรือการก าหนดเขตปกครองพิเศษ แต่พวกเขาคอ่นขา้งมัน่ใจว่าส่ิงน้ี
จะไม่เกิดขึ้น  

“เราคิดว่าคนไทยจะไม่ยอม รัฐบาลจะไมย่อมให้เกิด” (สนทนากลุ่มยอ่ย เยาวชนจากจงัหวดั
ชายแดนใตท้ี่มาเรียนและท างานในกรุงเทพฯ) 

ส่วนชาวมุสลิมกงัวลถึงความสูญเสียและโอกาสในการแสดงความเห็น  

“เร่ืองเอกราชเป็นเร่ืองขั้นตน้มากๆ เป็นเร่ืองท่ีน่าส่ือสารกนัได ้ควรท าประชามติ แต่ว่าตอ้ง
เป็นประชามติทีบ่ริสุทธ์ิ คนขา้งนอกควรรับรู้ แตก่็เราพูดไม่ได”้ (สนทนากลุ่มย่อย เยาวชน
จากจงัหวดัชายแดนใตท้ี่มาเรียนและท างานในกรุงเทพฯ)  

ความม่ันคง 

ความรู้สึกของชุมชนคอื ความมัน่คงเป็นพ้ืนท่ีตอ้งห้าม พวกเขาไม่ไดร้ับอนุญาตให้เขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายหรือแมก้ระทัง่บอกความคบัขอ้งใจหรือความตอ้งการใดๆ 

“เขาท าอะไรเราก็ไม่รู้ เราจะพดูอะไรได ้พดูไปก็หาว่าเป็นโจรอีก” (สนทนากลุ่มย่อย 
เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใตท้ี่มาเรียนและท างานในกรุงเทพฯ) 

การรับรู้ของชุมชนผ่านข่าวสารจากส่ือต่างๆ ข่าวลือ เร่ืองเล่า ความกังวลและคบัขอ้งใจของพวกเขาอยู่
บนพ้ืนฐานของฝ่ายความมั่นคงไม่ได้มีความตั้งใจจริงท่ีจะแก้ปัญหา หรือฝ่ายกองก าลังติดอาวุธเองมีวาระ
บางอย่างท่ีพวกเขาไม่รู้ชดั  

“สามจงัหวดั มกีารแทรกแซงเยอะ ทั้งภาครัฐ และภาคอ่ืน ทีม่ีผลประโยชน์ระยะยาว เช่น 
สถานการณ์ไม่สงบ งบไม่พอ มนัมีเร่ืองของการฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ์ไมส่งบ” 
(สนทนากลุ่มย่อย เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใตท้ี่มาเรียนและท างานในกรุงเทพฯ) 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงระดับล่าง เช่น ทหารเกณฑ์ ในแง่
การตอ้งปฏิบตัิตามค าส่ังและไมไ่ดม้ทีางเลือกอ่ืนใด  

“ค าถาม ท าไมคนปัตตานีเกลียดคนอีสาน พวกทหารเกณฑ ์จริงๆ คนปัตตานีไม่ไดข้ดัแยง้
กบัคนอีสาน แตข่ดัแยง้กบัรัฐ” (ผูห้ญิงมุสลิมท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง อายุ
ประมาณ 52 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 
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การด ารงชีวิตท่ามกลางความขดัแยง้ทางอาวุธ ในบางกรณีนั้น ชุมชนมองว่า การมีเจา้หนา้ที่ทหารเป็น
ผลดีต่อชุมชนเช่นกนั  

“ทหารอยู่ก็ดี เราไมไ่ดเ้กลียดใคร หากอยูก่็ดี ก็ไดมี้ความอบอุ่น เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนครู 
โดยเฉพาะไทยพุทธ ก็ตอ้งคดิถึงเขาคิดถึงเรา ถึงว่า เราจะเสียเวลา ตั้งด่านอะไร แต่มกี็ดี  เรา
ไม่ไดก้็ไปเกลียดอะไรกบัทหาร มีก็เป็นผลดี สงสารครูๆ สอนหนงัสือลูกเราก็หวาดระแวง 
มีทหาร ใจช้ืนขึ้นมาหน่อย” (ผูห้ญิงมุสลิมท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง อายุประมาณ 
52 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

กระบวนการยุติธรรม 

ผูค้นที่ตกเป็นตอ้งหาหรือครอบครัวของผูต้อ้งหา ผูต้อ้งโทษหลายรายเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมใน
พ้ืนท่ีมีความบกพร่องอย่างยิ่ง พวกเขาเป็นประจกัษ์พยานของการจบักุมคุมขงัโดยมิชอบ การซ้อมทรมาน หรือ
การจดัสินคดีดว้ยความไม่เป็นธรรม  

“จริงๆแลว้ประเทศเราเป็นประเทศส าหรับคนรวย หากคนรวยท าผิดก็ไม่ตอ้งรับโทษใดๆ 
แต่ถา้ประชาชนธรรมดาๆท าผิดแคนิ่ดเดียวก็ถูกด าเนินคดีอย่างร้ายแรง ท ายงัไงไดเ้รามนัไม่
มีเงินเหมือนพวกเขา” (ลูกชายของอดีตผูต้อ้งขงัคดคีวามมัน่คง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส) 

 “นอ้งชายแท้ๆ ของก๊ะเองก็เสียชีวติในเรือนจ า เจา้หนา้ท่ีบอกสาเหตุของการตายคือเป็นวณั
โรค ทั้งๆท่ีก่อนหนา้น้ีเขาก็ไม่มีโรคอะไรเลย นอ้งชายโดนขอ้หาคดีความมัง่คงจาก
เหตุการณก์ราดยิงท่ี สภ.ระแงะ โดนคดีไปเกือบสองปี ช่วงปีกว่าๆนั้นเป็นโรครุมเร้าหลาย
โรค เจา้หนา้ท่ีบอกว่านอ้งชายเขาเป็นโรคมาก่อนอยู่แลว้ เป็นไปไม่ไดเ้ลยระยะเวลามนัแค่ปี
เดียวเท่านั้นคนเรามนัจะเป็นโรครุมเร้าเยอะขนาดน้ีทั้งๆ ทีน่อ้งอายกุ็ไม่ไดม้ากมาย มีทั้งวณั
โรค ไตวาย” (ผูห้ญิงมุสลิมท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส) 

3.1.3 ความกลัว 

การตกเป็นเป้าหมาย 

ความรู้สึกกลวัสะทอ้นอยู่ในเยาวชนชายเป็นกรณีพิเศษ และพ่อแม่ครอบครัวของพวกเขา การยา้ยออก
นอกพ้ืนท่ีไม่ใช่ดว้ยปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หมายถึงการพยายามรักษาชีวิต  
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“กก็ลวั เหมอืนอยู่กลางเขาควายนะพี่ เดี๋ยวก็ทางโนน้ เดี๋ยวก็ทางน้ี ผมมาอยู่กรุงเทพสบายใจ
กว่า ไดท้ างานดว้ย” (เยาวชนชายมุสลิม อายุ 24 ปี จากพ้ืนที่ ต. สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส) 

ความกลวัเหล่าน้ีสะทอ้นถึงความกลวัการตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายความมัน่คงและฝ่ายผูค้ิดต่าง 

เมื่อใครสักคนหน่ึงในหมู่บา้นถูกจบักุม ส่วนใหญ่แลว้ ความรู้สึกแรกของชุมชนคือ ความตกใจ จากนั้น
ตามมาดว้ยความหวาดกลวั พวกเขาไม่มัน่ใจว่า การออกไปเยี่ยมครอบครัวของผูน้ั้นจะน ามาซ่ึงความเดือดร้อนสู่
พวกเขาหรือไม่  

“เราก็อยากไปเยี่ยม ถามโน่นถามน่ี เอาอาหารไปให้ ไปช่วยเขาท างานไดบ้า้ง แต่บอกจริงๆ 
นะว่า บางทีก็ไมก่ลา้ไปหรอก อย่างลูกชายน่ีบอกเลยว่า อยา่เพ่ิงไป ให้มะไปเอง เดี๋ยวถูกหา
ว่าเป็นพวกเดียวกนั ทั้งท่ีคนท่ีถูกจบัไปเอง บางคนก็ไม่มีอะไร” (แม่บา้นชาวมุสลิม อายุ
ประมาณ 62 ปี ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ ้ าซากน้ี ชุมชนเองตระหนักถึงสายใยของชุมชนของหมู่บา้นหรือระหว่างเครือ
ญาติ เพ่ือนบา้นเร่ิมบอบบางลงเร่ือยๆ  

“เราก็ระแวงกนัไปหมด คนโนน้เป็นอย่างโนน้อย่างน้ี จะไปนัง่บา้นเขานานๆ กก็ลวัไปดว้ย 
จริงๆ ก็ไม่มีอะไร เรากลวัเขามากกว่า ไม่ค่อยไปมาหากนัเท่าไหร่ตอนน้ี กลวั” (สนทนา
กลุ่มย่อยผูห้ญิงที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

ทหารพราน 

ในสายตาของชุมชน “พวกชุดด า” หรือทหารพรานเป็นหน่วยความมัน่คงที่น่ากังวลที่สุด พวกเขามี
มุมมองถึงความโหดเห้ียมบนพ้ืนฐานของขอบเขตหนา้ท่ีของทหารพรานและกรณีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปฏิบตัิการ
ของทหารพราน 

“พวกชุดด าน่ากลวัที่สุด บางทีเรายงัรู้สึกว่า ทหารทัว่ไปยงัพอพูดคุยกนัได ้แต่พวกน้ีพูดดว้ย
ไม่ได ้เขาไม่ฟัง เขาไม่ไดถู้กส่งมาพดูกบัเรา” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงที่ไดร้ับผลกระทบ
จากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

ความเศร้าท่ียังไม่คล่ีคลายและอนาคตที่ไม่แน่นอน 

ความกลวัของเด็กและผูห้ญิงผสมไปด้วยความเศร้า บาดแผลทางใจจากการสูญเสียผูเ้ป็นพ่อ สามีหรือ
ลูกชาย พี่ชาย น้องชาย และความกังวลถึงอนาคตที่ยงัมาไม่ถึง ความยากจนและการขาดสวสัดิการยิ่งท าให้
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ครอบครัวเผชิญความยากล าบากเมื่อผูช้ายในบา้นถูกคุมขงัเป็นเวลานาน เสียชีวิต บาดเจ็บเร้ือรังหรือพิการ และ
ในหลายกรณีที่พวกเขาไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาแต่อย่างใด ผูห้ญิงตอ้งรับภาระหนักขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและ
การดูแลครอบครัวในเวลาเดียวกนั  

“ลูกชายม๊ะมีปัญหาทีข่าตั้งแต่เกดิเร่ืองครั้ งนั้น [ตากใบ] เราไม่ไดร้ับเงินช่วยเหลือเลย” 
(สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

แมม้ผีูท้  าหนา้ท่ีเยียวยาในหลายชุมชน แต่ขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ การเดินทางและองคค์วามรู้ส่งผลให้
การเยียวยายงัไม่ทั่วถึง เด็กและผูห้ญิงหลายรายไม่เคยผ่านกระบวนการเยียวยา เช่นเดียวกับผูช้ายที่รอดชีวิต
บาดแผลทางใจและความรู้สึกอปัยศนั้นลึกกว่าบาดแผลทางกาย 

“ผมไม่อยากพูดถึงเร่ืองน้ีอีก มนัเศร้านะ เขาท าเหมือนเราไม่ใช่คน เขาอยากท าอะไรก็ได”้ 
(อดีตผูต้อ้งหาคดคีวามมัน่คง อายุ 53 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

ความรุนแรงทีจ่ะไม่มวีนัสงบ 

ขอ้สังเกตของชุมชนถึงความหวาดกลวัของรัฐต่อผูค้นในภูมิภาค และการตั้งขอ้สังเกตถึงความไม่จริงใจ
ของรัฐในการแกปั้ญหา น าไปสู่ความเห็นที่ว่า ความรุนแรงในพ้ืนท่ีไดเ้กิดและจะเกิดขึ้นทุกช่วงอายุคน 

“รุ่นปู่ ย่าตายายก็เกิด รุ่นพ่อแม่ก็เกดิ รุ่นเราก็เกดิอีก” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนหญิงมุสลิม 
ต.ป่าไหม ้อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี) 

พวกเขาสะทอ้นว่า เช้ือไฟจะยงัคุกรุ่นอยู่และหากรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกวิธี ปัญหาความไม่สงบ 
ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นอีกในรุ่นลูกและรุ่นหลาน 

“หากสังเกตในเชิงสถิติ ความรุนแรงจะเกิดขึ้นในชว่งเจเนอเรชัน่หน่ึง จะเกดิขึ้น แสดงว่า 
เช้ือไฟจะยงัคุอยู่ ดงันั้น การแกปั้ญหาแบบน้ี ก็จะเกิดขึ้นในรุ่นหลานอีก” (นกัวิชาการดา้น
วฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

3.1.4 ความหวัง 

พืน้ที่สาธารณะ 

เยาวชนในหมู่บ้านมีความภูมิใจที่จะบอกเล่าเร่ืองราวของพวกเขาในพ้ืนที่สาธารณะในแบบที่เขา
ตอ้งการ 
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“ผมอยากเล่าประวตัคิวามเป็นมาท่ีเป็นจริงของหมู่บา้น แสดงให้เห็นความเป็นอยู่ว่าเราอยู่
กนัอย่างไร ความจริงไมแ้ก่นไม่ไดน่้ากลวั และมีของดีหลายอย่าง เช่น บูดู” (เยาวชนชาย
มุสลิม อายุประมาณ 19 ปี ต.ป่าไหม ้อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี) 

และหาช่องทางการส่ือสารกบัโลกขา้งนอก  

“อยากให้คนนอกรับรู้ถึงวฒันธรรมบา้นเราเป็นอย่างไร” (เยาวชนชายมุสลิม อายุประมาณ 
19 ปี ต.ป่าไหม ้อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี) 

“อยากให้รู้ว่าพ้ืนที่สามจงัหวดั ไมไ่ดน่้ากลวัเหมือนที่ข่าวออกมาเลย” (สนทนากลุ่มย่อย
เยาวชนหญิงมุสลิม ต.ป่าไหม ้อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี) 

ปฏิสัมพันธ์กับโลกนอกพืน้ที่ 

ดว้ยพ้ืนท่ีชายแดน โลกของผูค้นในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะพ้ืนที่ พวกเขามี
โอกาสเดินทางข้ามพรมแดนไปประเทศเพื่อนบ้านหรือไกลออกไปถึงอินโดนีเซีย บางคนมีโอกาสไกลถึง
ตะวนัออกกลางหรือแอฟริกา นอกเหนือไปจากการเคล่ือนยา้ยมากรุงเทพหรือเมืองใหญ่อ่ืนๆ หลายคนไปท างาน 
คา้ขาย เยาวชนบางคนไปเรียนหนงัสือ ด้วยทกัษะภาษา หลายคนสามารถฟังเพลง ดูละคร ฟังข่าวสารและอ่าน
หนงัสือทั้งในภาษาไทย มลายูและภาษาอารบคิ การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนราคาถูกของเยาวชนหรือ
แมแ้ต่ชาวบา้นในวยักลางคนหลายรายน าโลกใหม่ๆ มาให้ ทั้งขอ้มูลข่าวสาร ความเป็นไปในที่อ่ืนๆ คลิปวีดีโอ 
นิยายวยัรุ่น แฟชัน่ การใช้ชีวิตและสถานที่น่าสนใจ การมีโอกาสน าตวัเองออกไปสู่พ้ืนที่อ่ืนทั้งการเป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือ คา้ขายหรือการศึกษา หรือด้วยภาษาและผ่านโลกออนไลน์ พวกเขาสามารถเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของการพฒันา ส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าแรง ความปลอดภยั การเห็นความเป็นไปของพ้ืนท่ี
อ่ืนกระตุน้ความรู้สึกหลากหลาย ทั้งความคบัขอ้งใจ น้อยเน้ือต ่าใจ ความโกรธ ความภาคภมิูใจเมือ่เปรียบเทียบ
กบัพ้ืนท่ีที่จากมา ขณะเดียวกันก็ช่วยให้พวกเขาสามารถจินตนาการได้ถึงความเปล่ียนแปลง ความสงบ ความ
เป็นอิสระ การพฒันาหรือความเท่าเทียมที่พวกเขาตอ้งการ  

“เราก็อยากให้บา้นเราสงบ ท าอะไร ไปไหนก็ไดเ้หมอืนที่กรุงเทพบา้ง” (สนทนากลุ่มย่อย 
เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใตท้ี่มาเรียนและท างานในกรุงเทพฯ) 

ขา้ราชการ 
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ชุมชนเร่ิมเห็นความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นในระบบราชการ โดยเฉพาะชาวมุสลิม เขาเห็นชาวมุสลิม
มีต าแหน่งแห่งท่ีในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากขึ้น ซ่ึงน าไปสู่การท าความเขา้ใจ
วฒันธรรมและวิถีชีวิตอิสลามมากขึ้น  

“คนอิสลามไม่ไดเ้รียนสูง ดงันั้น ราชการไทย คนราชการท าช่ือผิดเพ้ียนไปเยอะ เพราะว่า
ความไม่เขา้ใจกนั ตอนน้ีราชการไทย ก็พยายามเขา้ใจ มีอิสลามที่ไปท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น  ก็เห็นว่ามีตวัแทนของเรา คนที่เป็นครูก็เยอะ” (นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ต.ศาลา
ใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส) 

3.2 สรุป 

นกัมานุษยวิทยาที่มีพ้ืนที่ท างานสนามและมีถ่ินพ านักในจงัหวดันราธิวาสคนหน่ึงตั้งขอ้สังเกตวา่ “ส่ิงที่
ชาวบ้านเห็นอันดับแรก คืออารมณ์ ไม่ใช่เหตุผล ความรู้สึกมาก่อนเหตุผล แต่รัฐบริหารความรู้สึกไม่เป็น ไม่ว่า
เหตุการณ์ใด หากสนใจเร่ืองการบริหารอารมณ์ ปัญหาจะเบาลง” ค  าถามตามมาคือ ความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ 
ที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีจะน ามาใชใ้นการก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีและการออกแบบพิพธิภณัฑสั์นติภาพอย่างไร  

การศึกษาน้ีให้ความส าคญัว่า อะไรคือปัญหาที่น ามาสู่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ทั้งความโกรธ ความคบั
ขอ้งใจ ความไม่แน่นอน ความวิตกกงัวลหรือความหวงั ซ่ึงมีตน้เหตุและปัจจยัหลายอย่าง แลว้พิจารณาว่า ปัจจยั
ส าคญัที่สุดคืออะไร จะเร่ิมตน้ที่ตรงไหน อะไรที่เป็นคอขวดของปัญหา จะสามารถเร่ิมตน้จากจุดไหนที่ท าให้
การแกปั้ญหาสามารถน าไปสู่ผลลพัธ์ที่ดีที่สุด 

การหาค าตอบเร่ิมตน้จากการสถานการณ์และความเป็นไปในพ้ืนท่ีมาจดัลงแผนที่ความคิดและร่วมกับ
ชุมชนวิเคราะห์ว่า ในอารมณ์ความรู้สึกของชุมชนนั้น พวกเขาตอ้งการจดัการปัญหาอย่างไร มีขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
และใครควรเขา้มามีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ชุมชนสามารถส่ือสารความรู้สึกในพ้ืนที่สาธารณะ อนัจะน าไปสู่
การสร้างความรู้สึกร่วมและแปรเปล่ียนความรู้สึกดา้นลบไปสู่การด าเนินการเพือ่สร้างความเปล่ียนแปลง 

ทั้ งน้ี ส่วนใหญ่  ชุมชนมองว่า ส่ิงท่ีเป็นปัญหามากที่ สุด คือ รัฐ ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายความมั่นคง
ขา้ราชการ ความไม่เขา้ใจและอคติของผูค้นนอกพ้ืนที่ กรอบความมัน่คงที่ส่งผลต่อนโยบายและปฏิบตัิการใน
พ้ืนท่ี ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถก าหนดชะตากรรมหรืออนาคตของตัวเองได้ และหาก
พิพิธภณัฑสั์นติภาพเป็นทางเลือกหน่ึงในการแกปั้ญหา พวกเขาตอ้งการส่ือสารถึงผูม้ีอ  านาจทั้งในพ้ืนท่ีและนอก
พ้ืนท่ี รวมทั้งส่ือสารกับผูค้นท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตถึ้งสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญในช่วง
ศตวรรษและในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา 
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บทที่ 4: เร่ืองที่อยากพดู คนทีอ่ยากให้ฟัง: ความต้องการของชุมชนกับพิพิธภัณฑ์สันตภิาพ 

สันติภาพเกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างแนบแน่น เพราะประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเร่ือง
การเมืองเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็น การเคารพสิทธิและการสร้างพ้ืนที่ทาง
อ านาจให้กลุ่มคนชายขอบและกลุ่มผูม้ีความเปราะบางสามารถส่ือสารเพื่อเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรม การ
ประเมินประชาธิปไตยผ่านพ้ืนท่ีสาธารณะเช่น พิพิธภัณฑ์ จึงสามารถพิจารณาได้จากการส่ือสารประเด็น
อ่อนไหว ระดบัการนบัร่วมและการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มนอ้ยหรือผูท้ีไ่ม่มีอ านาจ 

การรับฟังเสียงของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซ่ึงเป็นเจ้าของเร่ืองและประสบการณ์ที่พิพิธภัณฑ์จะ
น าเสนอและเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์มากที่สุดส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อให้
กิจกรรมของพิพิธภณัฑ์สามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงต่อชีวิตพวกเขาไดจ้ริง ซ่ึงในการด าเนินการลกัษณะน้ี 
พิพิธภณัฑ์ไม่ได้เป็นสถาบนัผูส้ถาปนาองค์ความรู้อีกต่อไป แต่ความรู้ประกอบด้วยพลวตัิของขอ้มูลและการ
สร้างความหมายใหม่ๆ ของผูค้นจากหลายภูมหิลงั (Mclean, 2011)  

กลุ่มผู ้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความขัดแยง้ เช่น ผูห้ญิง เด็กและคนยากจนคิดอย่างไรกับ
พิพิธภณัฑ์ การหาค าตอบถึงความตอ้งการของชุมชนและส่ิงที่ชุมชนตอ้งการส่ือสารในการศึกษาน้ีคือการใช้
เวลาในพ้ืนทีเ่พื่อสังเกต สนทนา สัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลเขียนบนัทึก การอธิบายค าต่างๆ และท าความเขา้ใจส่ิงท่ี
ชุมชนก าลงัเผชิญ คิด รู้สึก อีกทั้งความไมส่ะดวกสบาย ความยากจน ความหวาดกลวั ความหวาดระแวง ความ
ตอ้งการต่างๆ ในชีวิต เพือ่หาค าตอบว่า ในช่วงเวลาของความคลุมเครือ ความคบัขอ้งใจ การสูญเสียความเช่ือมัน่
ต่อรัฐ ความหวาดระแวงต่อฝ่ายผูค้ิดต่าง และความหวงัอนัน้อยนิดนั้น ชุมชนต้องการพิพิธภณัฑ์สันติภาพ
หรือไม่ ต้องการแบบไหนและอย่างไร ต้องการให้มีวาระทางการเมืองและมีข้อเสนอแนะที่ เป็นรูปธรรม
อะไรบา้งและพวกเขาจะ “ออกแบบและสร้าง” พิพิธภณัฑอ์ย่างไร 

4.1 ชุมชน พิพิธภัณฑ์และพื้นที่สาธารณะ  

ในการเก็บข้อมูลระยะแรก มุมมองของชุมชนที่ มีต่อพิพิธภัณฑ์คือการเสนอ “ส่ิงดีงาม” “ความ
ภาคภูมิใจ” “คณุค่า” ของอดีต หากชุมชนรู้สึกถึงความห่างเหินระหว่างตวัเขากบัพิพิธภณัฑท์ั้งดา้นกายภาพและ
การใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่แลว้ พวกเขาไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมหรือรู้สึกเช่ือมโยงกับพิพิธภณัฑ์ใดๆ และ
ไม่ไดเ้ห็นว่า พิพิธภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต การมีอยู่หรือไม่มีพิพิธภณัฑไ์ม่ไดส่้งผลต่อวถีิชีวิต 
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ระหว่างการสนทนาและสัมภาษณ์กบัชุมชนมุสลิมซ่ึงส่วนใหญ่ใชภ้าษามลายูถ่ินนั้น ค  าว่า “พิพธิภณัฑ์” 
ถูกน ามาใชแ้ทนค าว่า “ตือปะตาโระบาแฆยาแมดูลู” หรือ “เซอยาเราะออแฆยาแมดูลู” ในภาษามลายูถ่ินซ่ึงเป็นที่
เขา้ใจในนิยามความหมายเดียวกบัค าว่าพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงต่างจากภาษามลายูกลางทีใ่ชค้  าว่า มิวเซียม (Muzeum) 

ตามความเขา้ใจของชุมชนทั้งชุมชนพุทธและมุสลิม สามารถรวบรวมความหมายของ “พิพิธภณัฑ์” ได้
ว่า “สถานที่ที่เก็บสะสมส่ิงของเก่า ๆ โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ จัดนิทรรศการเร่ืองต่าง ๆ ของพื้นที่ อยู่ ใน
รูปแบบอาคาร สถานที่ ส่ิงก่อสร้าง มีระบบจัดเกบ็ มีการจัดแสดงโชว์ มคีนบรรยาย” 

กว่าคร่ึงของผูใ้ห้ข้อมูลในการศึกษาน้ีเคยไปพิพิธภัณฑ์ แต่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มผูไ้ปพิพิธภัณฑ ์
(museumgoer) หรือเป็นผูเ้ขา้ร่วมในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือพ้ืนท่ีการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนยก์ารเรียนรู้ หอศิลป์ 
ยกเวน้ขา้ราชการครูทีพ่าเด็กไปทศันศึกษาเป็นครั้ งคราว ซ่ึงกลุ่มน้ีมองว่า พวกเขาเป็นเพียง “ผูช้ม” พิพิธภณัฑ์
เท่านั้น ส่วนผูท้ี่ไม่เคยไปพิพิธภณัฑพ์อนึกภาพออกว่า พิพิธภณัฑเ์ป็นอย่างไร 

ชุมชนให้คุณค่าพิพิธภัณฑ์ในแง่การอนุรักษ์ประวตัิศาสตร์ ทั้ งเร่ืองราวและวตัถุ และหน้าที่ด้าน
การศึกษา ส าหรับชุมชน พิพิธภณัฑเ์ป็นจุดหน่ึงของสถานที่ท่องเทีย่ว เป็นที่ที่พวกเขาอาจไม่ไปซ ้าแมว้่าเร่ืองราว
ในพิพิธภณัฑ ์“น่าสนใจ” และแปลกใหม ่

“เคยไปท่ีภูเก็ตเป็นสถานที่ท่ีเขารวบรวมเกี่ยวกบัเหตกุารณสึ์นาม ิแต่ตอนน้ีกะ๊ลืมไป
หมดแลว้ว่าตอนนั้นท่ีไปพิพิธภณัฑม์นัมีอะไรบา้ง” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากความรุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

ส่ิงที่ใกลเ้คียงกับพิพิธภณัฑ์มากที่สุดซ่ึงสร้างความตื่นเตน้ให้ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนมุสลิมจนถึงทุก
วนัน้ีคือ นิทรรศการพิพธิภณัฑเ์คล่ือนที่ ศิลปะวตัถุประวตัิศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮมัหมดั (ซล.) ทีจ่ดัขึ้นใน
ปี 2560 การแสดงส่ิงของเคร่ืองใชป้ระจ ากายของศาสดามูฮมัหมดัและสหายท่ีมีอายุยาวนานนบัพนัปี 

ความห่างระหว่างพิพิธภณัฑ์และชุมชนมีเหตุผลหลายขอ้ เช่น ท าเลท่ีตั้งของชุมชนซ่ึงห่างไกล การใช้
เวลาส่วนใหญไ่ปกบัการประกอบอาชีพ การดูแลครอบครัวหรือเดินทางท าให้ผูค้นจดัล าดบัความส าคญัของการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีสาธารณะ นอกจากนั้ น เน้ือหา เร่ืองราวและลักษณะของกิจกรรม สถานะหรือ
ภาพลกัษณ์ของพ้ืนทีน่ั้นๆ มุมมองต่อตวัเองของชาวบา้น หรือการถูกท าให้รู้สึกว่า พ้ืนท่ีนั้นไมใ่ช่พ้ืนที่ของพวก
เขายิ่งสร้างระยะห่างระหว่างชุมชนกบัพิพธิภณัฑ ์ 

ขณะที่โครงการหรือกิจกรรมเชิงสังคมการเมืองรูปใหมน่ าการเคล่ือนไหว ความหวงัและมุมมองใหม่ๆ 
เขา้มาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นช่วงสิบห้าปีท่ีผ่านมาน้ี แต่ชุมชนที่อยู่รอบนอกและเยาวชนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษายงัมีทีท่างจ ากัด พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ทีก่ลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา มีตน้ทุน
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ทางสังคมอยู่แลว้ในภูมิภาคจดัตั้งขึ้น เช่น Patani Art Space, Malayu Living, หอศิลป์ เดอ ลาแปร์ อาร์ต สเปซ 
หรือ Saiburi Looker ร้านหนงัสือบูคูหรืองานเทศกาล Patani Decode หรือพ้ืนท่ีวิชาการ เช่น งานเสวนา สัมมนา
ต่างๆ แมเ้ร่ืองของพวกเขาบางคนถูกเล่าในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีก็ตาม ชุมชนไม่ค่อยเห็นที่ทางของตวัเองในพ้ืนที่และ
กิจกรรมดงักล่าว หลายรายไม่รู้จกักลุ่มหรือพ้ืนที่เหล่าน้ี พ้ืนท่ีใหม่จึงค่อนขา้งจ ากดัเฉพาะชุมชนเมือง โดยเฉพาะ
กลุ่มคนชั้นกลาง มีการศึกษาและมีสถานะทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกบั TK Park พวกเขามีความ
ตื่นเตน้ เห็นความเช่ือมโยงระหว่างตวัเองกบัพ้ืนที่และค่อนขา้ง “มัน่ใจ” ที่จะเขา้ไปใชพ้ื้นท่ี 

“เขา้ไปแลว้ เห็นพวกเดก็ๆ เห็นวยัรุ่นธรรมดาๆ อย่างเราๆ ไปนัง่อ่านหนงัสือ ก็ไมค่่อยกลวั” 
(เยาวชนหญิง อาย ุ16 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส)  

ที่ทางของพวกเขาอยู่ในงานเทศกาลสาธารณะที่เปิดพ้ืนที่กวา้งส าหรับทุกคน เช่น งานของดีเมืองนรา 
งานสมโภชเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว งานมหกรรมแข่งขนันกเขาชวาเสียงอาเซียนและงานเทศกาลฟ้ืนฟูประเพณีและ
ของดีเมืองยะลา งานกาชาด เป็นตน้ พวกเขารู้สึกว่า งานเทศกาลเหล่าน้ีไม่ได้กีดกนัพวกเขา ไม่ไดแ้บ่งแยก เป็น
งานมวลชนซ่ึงเปิดพ้ืนที่ให้คนที่ไม่มีโอกาสทางศึกษาหรือตน้ทุนทางสังคมเขา้ร่วม 

4.2 พิพิธภัณฑ์สันติภาพที่ชุมชนต้องการ  

การมองเห็นต าแหน่งแห่งหนของตวัเองในพิพิธภณัฑห์รือในพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ขึ้นอยูก่บัความเขา้ใจ
จุดประสงค์และบทบาทของพ้ืนท่ีนั้น ขณะเดียวกนั หากพ้ืนท่ีเปิดกวา้งและให้ความส าคญักับกลุ่มผูท้ี่ไม่ได้เขา้
มาใชพ้ื้นท่ีดว้ยเหตุผลหน่ึงเหตุผลใด หรือผูท้ีไ่ม่เคยคิดจะเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพ้ืนที่มาก่อน การด าเนินงานของ
พ้ืนท่ีจะยิ่งมีความครอบคลุมและสามารถสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถด าเนินการได้
ดว้ยการร่วมออกแบบพ้ืนที่และกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทั้งชุมชนและพ้ืนที ่

แลว้ค าถามท่ีว่า ชุมชนตอ้งการ “พิพิธภณัฑสั์นติภาพ” หรือไม่ สามารถเร่ิมตน้จากการอ่านเร่ืองราวใน
ชีวิตของคน “ธรรมดา” ที่ไม่ไดเ้ป็นผูไ้ดร้ับผลกระทบโดยตรง 

อบัดุลรอเฮง อายุ 19 ปี จบชั้นมธัยมปีที่ห้า 

“ช่วงน้ี ผมไมค่่อยมีเวลาพี ่งานเยอะมาก ลองกองก าลงัสุก มีคนมารับซ้ือถึงสวนเลย แต่เราก็
ตอ้งคอยเฝ้า บางทีก็ขบัโชเล่ไปส่งที่เขารับซ้ือท่ีตลาดนัน่ ราคาไม่ดี ของเราก็นอ้ย สวนอ่ืนก็
สุกพร้อมกนัหมด…น่ีผมว่าจะไปกรุงเทพ หากไปก็มีงานเลยนะ เป็นยามท่ีหอหรือโรงงานน่ี
แหละ รายไดด้ีกว่า ถึงหมื่นห้าเลยหากท าโอทีดว้ย แมก่็บอกว่า ดกีว่าขี่รถไปมา แกกลวัผม



79 

 

ไปยุง่พวกติดยา เขาก็คอยดูๆ อยู่ แม่แกกลวัผมถูกเขาเรียกไป กลวัเขายดัขอ้หา กลวัทั้งฝ่าย
โนนฝ่ายน้ี… ไปฝึกงานกบัแรงงาน ผูใ้หญ่บา้นก็เคยบอก แต่ไม่อยากไป ผมไมช่อบงาน
แบบนั้น” 

น ้าฝน อายุ 16 ปี ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมปีทีส่ี่ 

“หนูเรียนที่พิมานวิทย ์มีรถรับส่ง บางทีพ่อไปตลาดก็แวะรบับา้ง ที่โรงเรียนเจา้ของเป็นแขก
นะ แต่เด็กก็มีปนๆ กนั ทั้งพุทธ มุสลิม ก็เป็นเพื่อนกนั บางคนก็สนิท บางคนก็ไม่สนิท 
แลว้แต่…วนัธรรมดาไปเรียน วนัเสาร์อาทิตยก์็อยู่บา้น ชว่ยแม่ท างานบา้ง ไม่ไดเ้ขา้ไปตลาด 
ไม่ค่อยสะดวก…ไปท างานกลุ่ม พ่อก็ไปส่ง แถวน้ีก็มีรถเมลน์ะ แต่นานๆ มาท ีไม่
แน่นอน…หนูกก็ลวัๆ ไปตลาด ไม่ชอบท่ีคนเยอะๆ คนแถวน้ี แมก่็รูจ้กัเขาเคยโดนระเบิดที่
ตลาด อยู่โรงพยาบาลตั้งนาน… เรียนจบแลว้ หนูอยากไปเรียนที ่ม. วลยัลกัษณ์ อยากไปอยู่
ที่อ่ืนดูบา้ง อยากไปท างานที่อ่ืน บา้นเราจบมาไม่มีงาน ที่น่ีคนเรียนสูงจบปริญญากนัหมด 
แต่ไม่มงีานท า หางานยากมาก ส่วนมากพอจบแลว้กก็ลบัมาท างานกรีดยางท่ีบา้น งานใน
แถวตลาดเองก็ยงัหายาก” 

ป้านอ้ย อายุ 73 ปี เป็นแม่บา้นและท าสวนมะพร้าว  

“ตอนน้ีก็ท างานบา้น เจ็บขา ไมค่่อยไดไ้ปไหม บางทีก็เขา้สวนบา้ง ไปดูเขาเก็บมะพรา้วบา้ง 
ป้ามีสวนมะพร้าว ราคาไม่ค่อยดีหรอก แตก่็ตอ้งท า ป้าชอบเขา้สวน มนัสบายใจดี หญา้รกๆ 
ก็เอามีดฟันบา้ง… ไมก่ลวัหรอกลูก แถวน้ีเขาอยู่กนัแต่ดั้งแต่เดิม รู้จกักนัทั้งเพแหละ ไม่มี
อะไร สมยัก่อน เวลามีงาน คนแขกเขาก็มาช่วย เดี๋ยวน้ีก็ห่างๆ กนับา้ง แต่อบต. กค็นแขกนะ 
มีงานเขาก็มา เอาขนมมาให้ พวกขา้วเหนียว ตม้กลว้ย… ไม่ไดค้ิดยา้ยไปไหน ลูกก็ชวนว่า
ไปอยู่กรุงเทพไหม แต่อยูน่ี่สบายใจกว่า ไดเ้ขา้สวน ปลูกของบา้ง อยู่กรุงเทพมีทีนิ่ดเดียว อึด
อดัจริง แต่บา้นเราน่ี ค  ่ามืดแลว้ก็ไม่ออกไปไหนแลว้ อยู่แตใ่นบา้นดูข่าวกนั ไปขา้งนอก ไม่
รู้ไปท าไร กก็ลวัเหมือนกนันะ มีเร่ืองมีราวกนับ่อยๆ” 

ก๊ะนี อายุ 48 ปี ขายอาหารและของช า 

“ก๊ะตืน่เชา้ บางวนัตีสามก็ตืน่แลว้ เตรียมของขาย พวกขา้วตม้ เคร่ืองขา้วย  าน่ีขายตอนบ่ายๆ 
ลูกช้ินทอด บางวนัมขีนมจีน บา้นน้ีอยู่กนัส่ีห้าคน ผูห้ญิงหมด ก็ตอ้งช่วยกนัท างาน ท าของ
ขาย ขายของช าดว้ย ผูช้ายคนเดยีวก็คนน้ี หลาน ไม่มีพ่อไมมี่แม่ สงสารก็เอามาเล้ียง วนัๆ 
ไม่ไดไ้ปไหน ท าแต่งาน เล้ียงหลาน มีหลานเล็กๆ สองคน…ท าไมใชแ้พมเพร์ิสหรือ ก็
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สะดวกดี ไม่มีเวลาซักผา้ออ้มหรอก ไม่มีคนท าดว้ย ไม่สะดวก… หลานโตอีกสามคน 
ตอนน้ียงัดี คึกคกักวา่แต่ก่อน ตอนที่เกิดเร่ืองใหม่ๆ บา้นเราพอมืดแลว้ก็เงียบ คนไม่ออก
จากบา้น ไมมี่รถผ่านสักคนั…บา้นใครอยูค่นเดียว กต็อ้งไปนอนบา้นคนอ่ืน นอนรวมๆ กนั 
เอาเตียงเอาท่ีนอนมากั้น เด็กๆ น่ีเอาให้นอนใตเ้ตียง เผื่อใครยิงเขา้มา รู้ไหม จะซ้ือรถเคร่ือง 
ซ้ือไรน่ีเขาไม่ให้ผ่อนเลยนะ บา้นเราพ้ืนที่สีแดง เขาก็กลวั คนก็เป็นหน้ีกนัเยอะ…ก๊ะก็ตั้ง
ของขายหนา้บา้น หลานกลบัจากโรงเรียนก็มาช่วย ตอนเยน็ๆ ก็ขายของหมด ไม่ไดท้ าของ
ขายเยอะ ก็พอมีรายได”้  

ชีวิตธรรมดาสามญัของคนทั้งส่ีซ่อนค าตอบอย่างเงียบเชียบถึงการให้คุณค่าและความตอ้งการทีจ่ะไดอ้ยู่
ในที่ที่ความปลอดภยั มีโอกาสทางเศรษฐกิจ มีโอกาสทางการศึกษา ชีวิตของบางคนยิ่งทวีความซับซ้อนเมื่อ
ครอบครัวของพวกเขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรง เช่น เสียชีวิตหรือถูกจบักุม พวกเขาตอ้งการเขา้ถึง
ความยุติธรรม มีชีวิตที่ปราศจากความกลวัและสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีศกัดิ์ ศรี 

สา อายุ 26 ปี เป็นแม่บา้นและรับจา้งเล็กๆนอ้ยๆ 

“พี่ชายแท้ๆ ของก๊ะเองก็หนีคดีเหมือนกนั โดนจบัคดกีราดยิงโรงพยาบาล…ตอนน้ีเขาหนี
ออกมาแลว้แต่ไม่รู้ว่าอยูไ่หน… นอ้งคนนั้นเสียชีวิตนอ้งอีกคนก็ตอ้งมาโดนคดีอีก ตอนน้ี
แม่ท่ีบา้นก็ท าใจ เพราะพี่นอ้งท่ีเป็นผูช้ายโดนคดกีนัหมดเหลือแค่พี่ชายอีกคนหน่ึงท่ีท างาน
เป็น อ.บ.ต. ครอบครวัตอ้งสูญเสียหัวหนา้ครอบครัวไปหลายคน วุน่วายยุ่งยากกนัหมด
เพราะลูกๆ ของพี่ชายก๊ะก็ตอ้งเป็นคนดูแล ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปเยี่ยมพ่ีชายในแต่ละ
ครั้ งกต็อ้งใช ้ก๊ะเองก็ไม่ไดท้ างานอะไรเป็นแค่แม่บา้นธรรมดาๆ จะมเีงินสักกี่บาท เวลา
เดินทางไปไหนมาไหนก็รู้สึกระแวง จนตอนน้ีก็ยงัคงรู้สึกระแวงอีกเพราะเจา้หนา้ท่ีเคยบอก
ไวว้่า หากเกิดเหตุไม่สงบท่ีใด พี่ชายก๊ะอาจจะเป็นผูต้อ้งสงสัยอนัดบัแรกเลย ทั้งสามีและ
ครอบครัวตอนน้ีก็อยู่อย่างหวาดระแวง ไม่รู้ว่าเจา้หนา้ท่ีจะเขา้มาจบัคุมตวัเมื่อไหร่อีก” 

บงัย ีอาย ุ32 ปี ท าสวนยางและรับจา้ง 

“…อยากเขา้ไปอยู่ในคุกแทนแม่ เพราะตอนนั้นแม่เดินไมค่อ่ยได ้เจ็บหัวเข่า พ่อก็ไมค่่อย
สบายเท่าไหร่ ไม่มีคนดูแล หมดความหวงั ไม่มกี าลงัใจเพราะคิดถึงแม ่ตั้งแต่อยู่ดว้ยกนัมาก็
ไม่เคยแยกกนัอยู่เลย ผมเองก็เสียใจมากช่วงนั้น และคบัแคน้ใจมาก ก่อนหนา้นั้นคนใน
หมู่บา้นเสียชีวิต ไม่เห็นเจา้หนา้ท่ีตามหาคนร้ายเลย แต่พอนาวกิโยธินเสียชีวิต ชาวบา้นตอ้ง
มากลายเป็นผูต้อ้งหา เร่ืองความยุติธรรมนั้นไมต่อ้งพดูถึงเลย มนัไม่มีอยู่จริงหรอก”  
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ก๊ะเมาะ อาย ุ49 ปี ท าสวนยาง 

“ก๊ะไม่เคยมากรุงเทพเลย ไม่รู้ไปอย่างไร ตอนแรกก็มากบัพวกเขา มานอนที่บา้นนอ้งท่ีมา
จากหมู่บา้นเดียวกนัที่หนา้ราม มาหลายครั้ งจนมาถูก นัง่รถไฟมาลงท่ีบางซ่ือแลว้นัง่รถเมล์
ต่อไปหนา้ราม ก็มาคนเดียว อย่างไรกต็อ้งมาเยี่ยมลูก สงสารเขา เดือนสองเดือนมาครั้ งหน่ึง 
เขาน่าจะพน้โทษเดือนมีนาคมปีหนา้น้ีแหละ…ตอนแรกจะยา้ยไปเรือนจ าท่ียะลา แต่เขาไม่
อยากสู้อะไรต่อ แค่น้ีก็เหน่ือยเต็มทีแลว้ เขาก็สงสารแม่ ท่ีบา้นเรายากจน มีนอ้งชายอีกคนที่
ช่วยก๊ะ เราท าสวนยาง มีสวนผลไมนิ้ดหน่อย ก็พยายามเกบ็เงิน มากรุงเทพทีหน่ึงก็ใชเ้งิน
เยอะนะ เราไมอ่ยากขอใคร คนอ่ืนๆ ก็ล าบากเหมือนกนั” 

แลว้พิพิธภณัฑ์จะด าเนินการอย่างไรกับความตอ้งการของชุมชนที่ปรารถนาให้ชีวิตประจ าวนัของพวก
เขามีความ “ปกติ” และไดร้ับการ “พฒันา” เหมือนผูค้นในภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงส าหรับชุมชนแลว้ พิพิธภณัฑ์ไม่ได้
เป็นทางออกของพวกเขาในแงท่ีจ่ะช่วยแกปั้ญหาทีม่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของพวกเขาไดอ้ย่างตรงไปตรงมา หรือ
สร้างความเปล่ียนแปลงไดท้นัท่วงที ซ่ึงค  าตอบแรกๆ ของชุมชนคือ  

“ก็ไม่รู้ว่า พิพิธภณัฑจ์ะให้ความยตุิธรรมไดอ้ย่างไร หรือชว่ยให้เศรษฐกิจในชุมชนดขีึ้น” 
(สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนชาย ต.ป่าไหม ้อ.ไมแ้กน่ จ.ปัตตานี)  

“ผมไม่เห็นความจ าเป็น ชาวบา้นก็ไม่เห็นความจ าเป็น เพราะว่าไม่เคยมมีาก่อน และไม่เคยมี 
เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนว่าจะแกปั้ญหาอย่างไร มนัไม่เหมือนมีโรงเรียน มีมสัยิด” 
(นกัวิชาการวฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

พิพิธภณัฑ์ในแบบท่ีพวกเขาตอ้งการ คือ พิพิธภณัฑ์ที่จะเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเขาที่จะส่ือสารไป
ยงัผูม้ีอ  านาจ ชุมชนเห็นว่าพิพิธภณัฑ์ควรส่งเสียงไปที่รัฐ หรือนักศึกษามหาลยัในฐานะทีก่ลุ่มคนเหล่าน้ีจะไป
เป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐ และส่ือสารกบัสาธารณะถึงปัญหาและสถานการณ์ของพวกเขา รวมทั้งส่ือสารกบัผูค้นที่อยู่ใน
พ้ืนทีอ่ื่นๆ นอกพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

“เอาเขา้จริงๆ ใครคือปัญหา ประชาชนหรือรัฐ พพิิธภณัฑค์วรอยู่ในหมู่คนที่ไมรู่”้ (สนทนา
กลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

ค าพูดของชุมชนที่ว่า “พิพิธภัณฑ์ควรอยู่ในหมู่คนที่ไม่รู้” สะท้อนชัดเจนว่า พิพิธภัณฑ์ที่พวกเขา
ต้องการไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน เพราะส าหรับชุมชนแล้ว พวกเขาคิดว่า ตัวเองไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภณัฑ์สันติภาพ ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนรู้ถึงพหุวฒันธรรม ความแตกต่าง
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ระหว่างวิถีชีวิตและความเช่ือหรือประสบการณ์ของคนอ่ืนๆ เพราะหลายๆ คนในชุมชนเดียวกันมีประสบการณ์
แบบเดียวกนั  

“ตั้งอยู่ท่ีน่ี ใครจะดู มนัก็เป็นชีวิตเราเอง” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

ชุมชนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพิพิธภัณฑ์ในแง่ที่ว่า พวกเขาเป็นผูอ้อกแบบเร่ืองเล่าและ
ประสบการณ์ชีวิตในพิพิธภณัฑเ์สียเองแทนที่จะเป็นผูช้มหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ขณะเดียวกนั พวกเขาเห็นว่า ชีวิตที่สูญเสียไปนั้นควรค่าแก่การระลึกถึงและจดจ า แมฝ่้ายรัฐพยายามท า
ให้ลืม ซ่ึงการร าลึกเหล่าน้ีไม่ไดเ้พียงแต่คืนศกัดิ์ ศรีให้แก่ผูเ้สียหายหรือครอบครวั แต่ยงัเป็นการปะทะและต่อรอง
กบัอ านาจรัฐซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 

4.3 เนื้อหาที่ชุมชนต้องการส่ือสาร 

ความคับข้องใจ ค  าถามถึงความคลุมเครือ ความหวาดกลวั การสูญเสียความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาล ความ
หวาดระแวงหรือแมแ้ต่การสนบัสนุนกลุ่มผูค้ดิต่างเป็นอารมณ์ความรู้สึกและเร่ืองราวที่ชุมชนอยากเล่ามากทีสุ่ด 
พวกเขาตอ้งการให้รัฐและสังคมนอกพ้ืนท่ี “เห็น” ความเป็นมนุษยข์องพวกเขา พวกเขาอยากให้คนภายนอกรับรู้
ถึงปัญหาว่า สถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นปัญหาของประเทศไม่ใชปั่ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี และตอ้งการให้
เร่ืองเล่าของพวกเขาสามารถสร้างกลุ่มผูส้นบัสนุน และผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง 

4.3.1 ความเป็นมนุษย์ 

การท าความรู้จกัพวกเขาในแง่ความเป็นมนุษย ์คือส่ิงที่ชุมชนตอ้งการน าเสนอมากที่สุดในพิพิธภณัฑ์
ถอ้ยค าที่ปรากฏในพ้ืนท่ีส่ือ เช่น “มนั” “โจรใต”้ “มุสลิมหัวรุนแรง” กัดกร่อนความรู้สึกของผูค้นในพ้ืนท่ี ซ่ึง
น ามาสู่ความตอ้งการส่ือสารถึงความเจ็บปวด ความคบัขอ้งใจ ความเศร้า ความหวาดกลวัในฐานะที่พวกเขาเป็น
มนุษยท์ี่มีอารมณ์ความรู้สึกคนหน่ึง 

ในหมู่บา้นแห่งหน่ึงของต าบลตนัหยงลิมอ จงัหวดันราธิวาส ผูห้ญิงในชุมชนตอ้งการเล่าถึงช่วงชีวิต
หลงัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนช่วงปี 2548 ว่า 

“มีแต่คนแก่เท่านั้นท่ีกลา้ออกไปละหมาดท่ีมสัยิดในเวลากลางคืน บางคนทีก่ลวัมากๆ ก็ไป
รวมตวักนัไปนอนบา้นคนอ่ืน จะออกไปหาของกนิกก็ลวั จะออกไปพูดคุยกบัเพื่อนบา้นก็
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ไม่ได ้ห้ามอยู่กนัเป็นกลุ่มกอ้น หรือตั้งวงพูดคุยกนั ห้ามไปหมดทุกอย่าง” (สนทนากลุ่มย่อย
ผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

“เวลานอนเราตอ้งเอาเด็กเล็กๆ ใส่ไวใ้นเมาะ แลว้เอาไวใ้ตเ้ตียง พวกเราก็เอาท่ีนอน เอาเตียง
มากั้นตามฝาบา้น เผื่อใครยิงเขา้มา” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความ
รุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

 โดยเฉพาะชาวมุสลิม พวกเขามองว่า ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือรัฐ ทีม่องคู่ตรงขา้มเป็นศตัรู หากรัฐมองคู่ตรง
ขา้มอย่างเป็นมนุษย ์เห็นมุมอ่ืนของเขา  

“มองดา้นทีเ่ป็นมนุษย ์ครอบครวั อะไรที่ท าให้เขาเป็นอย่างนั้น” (ผูน้ าศาสนาอิสลาม ต.ละ
หาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

การแกปั้ญหาจะเปล่ียนไป  ส าหรับชุมชนแลว้ องคก์รของรัฐมีโครงสร้างใหญ่และไม่มีความยืดหยุ่น 
ไม่มีความสามารถจะมองเห็นความเป็นมนุษยข์องผูค้น มองทุกอย่างเป็นภาพรวม ไมใ่ส่ใจความรู้สึกคนมากพอ  

“ควรเห็นความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืนบา้ง อย่ามองคนในดา้นเดียว” (นกัวิชาการวฒันธรรม
และส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

การน าเสนอถึงความเป็นมนุษยน์ั้น ส าหรับชุมชนแล้ว มองไกลไปถึงความยุติธรรม นั่นคือ เมื่อเห็น
ความยากล าบากหรือวิถีชีวิตจริงของผูสู้ญเสียหรือผูท้ี่ถูกมองว่า “คิดต่าง” แลว้ ความเขา้ใจเหล่าน้ีอาจน ามาสู่
ความยุติธรรม  

“อยากให้ทางการสร้างความยุติธรรมให้กบัครอบครัวบา้ง ฝ่ายเราตอ้งกลายเป็นคนผดิตลอด 
ท าอะไรไม่ไดเ้ลย ครอบครวัเราไม่เคยไดร้ับความยุติธรรมเลย” (ครอบครัวผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

4.3.2 ข้อเท็จจริง 

ส าหรับชุมชนแลว้ หลายเหตุการณ์เป็นเร่ืองที่พูดไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีที่มีความคลุมเครือบางประการ
ดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้เท็จจริง เช่น กรือเซะหรือตากใบ เพราะ   

“ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร มีหลายกลุ่มหลายฝ่าย พูดไปเราเองจะเดือดร้อน เขาก็ไม่ให้พูด” 
(ครอบครวัผูไ้ดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ไพรวนั อ.ตากใบ จ.นราธิวาส)  
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แต่ในความ “เป็นเร่ืองท่ีพูดไม่ได”้ หลายคนตอ้งการขอ้เท็จจริง พวกเขาเห็นว่า พิพิธภณัฑส์ามารถเป็น
ช่องทางหน่ึงที่ค่อยๆ น าเสนอข้อเท็จจริงและพวกเขาคาดหวงัถึงการเห็นขอ้เท็จจริงจากหลายฝ่าย ไม่ใช่จาก
ทางการฝ่ายเดียวเท่านั้น  

“เราพูดในชุมชนน้ีไม่ได ้แต่ท่ีอ่ืนน่าจะพดูได ้ก็อยากรู้เหมอืนกนั มนัก็มัว่ไปหมด ตอนแรก
ชาวบา้นไดย้นิว่า เขาจะแจกอินทผลาลมักบัเงนิสามร้อยบาทตอนออกบวช กไ็ปกนั…บาง
คนก็เสียชีวติท่ีนัน่ ถูกเขาเอาขึ้นรถบรรทุก” (ครอบครวัผูไ้ดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 
ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนเองมีความระวงัเกี่ยวกบัขอ้เท็จจริงทีเ่ป็นประเด็นอ่อนไหวของคู่ขดัแยง้ ซ่ึงในการ
พูดในท่ีสาธารณะนั้น ตอ้งพิจารณาว่า ประเด็นนั้นเป็นประเด็นสาธารณะหรือยงั 

นอกจากน้ี ขอ้จ ากดัทิศทางและนโยบายดา้นการจดัการความทรงจ าของรัฐ ส่งผลให้ชุมชนสงสัยและมี
ค  าถามถึงความจริงใจของรัฐในการจดัการความทรงจ าต่อเน่ือง พวกเขาตอ้งการขอ้เท็จจริงและความจริง ซ่ึง
ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะการแถลงข่าว การออกเอกสาร การให้ดูภาพ แต่ยงัรวมไปถึงวตัถุพยานหรือวตัถุที่มีความหมาย
ในเชิงประวตัิศาสตร์ดว้ย  

“ปืนใหญ่ปลอม ชาวบา้นไม่เอา” (เยาวชนชาย อายุประมาณ 18 ปี ต.มายอ อ.มายอ จ.
ปัตตานี) 

4.3.3 สันติภาพ 

แมว้่าชุมชนรู้สึกว่า “สันติภาพ” มีความเป็นนามธรรม เป็นความคลุมเครือ มีขอบเขตการพูดหากเป็น
สันติภาพท่ีเกี่ยวของกบัโครงสร้างหรือวฒันธรรม  

“สันติภาพยงัมีขอบเขต อะไรพดูได ้อะไรพดูไม่ได”้ (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดั
ชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

แต่ถึงอย่างนั้น ชุมชนยงัต้องการส่ือสารถึงภาพของ “สันติภาพ” ในความหมายและความรู้สึกของพวกเขา
โดยเฉพาะส าหรับเยาวชนที่เกิดภายในช่วงเวลาสิบห้าปีของความรุนแรงระลอกใหม่ 

“เด็กคนหน่ึง เดนิเขา้ไปในพิพิธภณัฑ ์เดก็เกิดปี 2547 ไมรู่้เลยว่าสันติภาพคืออะไร” 
(สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

พวกเขามองว่า พิพิธภณัฑส์ามารถเป็นพ้ืนท่ีจ าลองที่บอกให้รู้ว่า สันติภาพเป็นอย่างไร 
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“แต่อย่างนอ้ยคณุไดบ้อกว่า มนัมีอะไร แต่หากบอกไดว้่า สันติภาพเป็นไง ลูกหลานไดรู้้ 
เปรียบเหมือนนิยายหรือสารอย่างหน่ึง สัญลกัษณ์อย่างหน่ึง หากมีการมาจดัแสดงในพ้ืนที่ 
ส่ิงน้ีน่าพูดได”้ (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

4.3.4 ความสูญเสีย 

ชุมชนเห็นว่า การน าเสนอความสูญเสียควรมีความหลากหลาย ควรน าเสนอความสูญเสียของทุกฝ่ายไม่
ว่าฝ่ายไหน  

“เอาไปใส่ให้หมดว่าเจ็บปวดจากใคร จากสงครามไหน ให้คนรุ่นหลงัไดรู้้” (สนทนากลุ่ม
ย่อยเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.นราธิวาส) 

เพราะว่า “ตวัละคร” ในความขดัแยง้และความรุนแรงมีหลายกลุ่ม หลายฝ่าย และถึงที่สุด ลว้นเป็นผู ้
สูญเสียเช่นเดียวกนั 

4.3.5 คุณค่าของชีวิต 

ส าหรับชุมชนแลว้ พ้ืนที่ที่พูดถึงบุคคลที่จากไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความหมายมากกว่าการเป็น
สถานที่แห่งความทรงจ าและการระลึกถึง แต่เป็นสถานที่แห่งการเคารพ ให้เกียรติ ให้คุณค่าความเป็นมนุษยข์อง
บุคคลเหล่านั้น ขณะเดียวกัน ยงัเป็นการสะท้อนให้สาธารณะรู้ถึงความคับแค้น ความไม่เห็นด้วย ความไม่
ยอมรับความรุนแรงของเหตุการณ์ เป็นพ้ืนท่ีแห่งการต่อสู้กบัอ านาจของรัฐในการพยายามท าให้ลืม 

“การสร้างพิพิธภณัฑท์ีม่ีหลายๆ เหตการณ์มารวมกนั และอนุสรณส์ถานจะเอาเหตุการณ์
ใหญ่ๆ เช่น เหตุการณ์ตากใบ ทีม่ีความสูญเสียมากพอสมควร จะเป็นการเตือนใจเจา้หนา้ท่ี 
และผูค้นได ้และการชุมนุมท่ีมสัยิดกลาง” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้
กรุงเทพฯ) 

เยาวชนมีมุมมองต่อการจดัการพ้ืนท่ีความทรงจ าต่างไปจากกระแสหลกัทีเ่น้นความทรงจ าในเหตุการณ์
ใหญ่ที่ผูเ้ขา้ร่วมหรือได้รับผลกระทบจ านวนมาก32 พวกเขาเห็นว่า ความตายของคนทุกคนอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์รุนแรงในพ้ืนที่ลว้นมีความส าคญัและตอ้งพูดถึงเหมือนกนั 

 
32 สามารถดูไดจ้ากกรณีของการจดัการความทรงจ ากรณี 6 ตุลา โครงการทีท่  างานดา้นการจดัการความทรงจ า เช่น 

โครงการบนัทึก 6 ตุลา ยงัมีขอ้จ ากดัในการพูดถึงผูเ้สียชีวิตจากเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนก่อนและหลงั 6 ตุลาซ่ึงต่างเป็นชนวนของ
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“เราวดัไม่ไดว้่าเหตกุารณ์อะไรใหญ่ หรือเล็ก เอาอะไรมาวดั เราไมส่ามารถแบ่งเหตุการณ์
ได ้อนัไหนสูญเสียมากสูญเสียนอ้ย เราวดัไมไ่ด ้ชีวติคนหน่ึงคนก็ส าคญัพอที่ตอ้งระลึกถึง” 
(สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

พวกเขาเห็นว่า การสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงนั้น ไม่ว่าผูเ้สียชีวิตคนนั้นจะเป็นใคร ชีวิตของคนคน
หน่ึงลว้นมีคุณค่าให้พูดถึงและระลึกถึง 

“ในการท าอนุสรณ์สถาน การเป็นแลกมาร์ก อนุสรณ์จะเกดิขึ้นจากเหตกุารณต์่างๆ ดงันั้น 
พอมีเหตุการณ์ใหม่ เราก็ตอ้งสร้างใหม่ไม่ใช่หรือ เช่น ในพิพิธภณัฑ ์หากมีเหตกุารณ์ใหม่ ก็
ตอ้งมีนิทรรศการใหม่ หรือกิจกรรมใหมใ่ชไ่หม โดยรวม จะตอ้งมีอีกกี่อนุสรณ์สถานถึงจะ
พอ” (สนทนากลุ่มยอ่ยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

“อยากมพีิพิธภณัฑค์วามสูญเสีย พอคนตายเราก็อพัเดทไปเร่ือยๆ” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชน
จากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

นอกจากนั้นยงัมีประเด็นปลีกย่อยและความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการจดัการพิพิธภัณฑ์ ที่จะตอ้ง
ค านึงถึงมิตทิางศาสนา 

“ในหลกัการศาสนาอิสลาม ไม่อนุญาตให้สร้างหนา้คน ซ่ึงปกติในวฒันธรรมมุสลิม ไม่ได้
มีรูปป้ันหนา้คน แต่จะเป็นรูปป้ันในลกัษณะนามธรรม” (นกัวิชาการศาสนาอิสลาม จ.
นราธิวาส) 

4.3.6 ประวตัิศาสตร์ปาตานี 

ความตอ้งการในการเล่าเร่ืองประวตัิศาสตร์ของชุมชนอยู่บนฐานคิดของการไม่น าไปสู่ความขดัแยง้ แม้
ความขดัแยง้ทางความคิดก็ตาม 

“การทีจ่ะสร้างพิพิธภณัฑ ์จะตอ้งพูดถึงรากเหงา้ประวตัิศาสตร์ รัฐไม่ชอบแน่นอน จะท าให้
เกิดความขดัแยง้มากขึ้น แต่พอเหตุการณ์สงบ คนฝ่ายหน่ึงก็แพไ้ปแลว้ก็พดูได”้ (สนทนา
กลุ่มยอ่ยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

 

เหตุการณ์และเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ เช่น ผูท้ี่เสียชีวิตในเขตงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรืองานร าลึก 6 

ตุลาท่ีจดัข้ึนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ให้ความส าคญัเฉพาะผูท้ี่เสียชีวิตในวนัที ่6 ตุลาคม 2519 เท่านั้น 
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ทางออกของพวกเขามีตั้งแต่การน าเสนอประวตัิศาสตร์ชุมชนแต่ละแห่ง เช่น ประวตัิของผูน้ าศาสนากบั
การพฒันาชุมชน ไปจนถึง การน าเสนอประวตัิศาสตร์จากหลายฝ่ายในพ้ืนท่ีและเวลาเดียวกนัในลกัษณะของ
ประวตัิศาสตร์ศกึษาโดยไมต่ดัสินว่า ประวตัิศาสตร์ฉบบัของใครมีความถูกตอ้งหรือเป็นความจริงมากที่สุด  

“ก็เอา [ประวตัิศาสตร์] ของหลายๆ ฝ่ายมากางดูเลย เทียบกนัเลย ใครพูดว่าอะไร แบบน้ีคน
ก็เห็นว่า ไม่ว่าฉบบัไหนก็มีทั้งเร่ืองจริงและไม่จริง” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดั
ชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

4.3.7 ไม่มีแพ้ ไม่มีชนะ 

ชุมชนเห็นว่า สถานการณ์ความขดัแยง้และความรุนแรงในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ควรมุ่งการ
น าเสนอทีก่ารแพห้รือชนะ  

“การต่อสู้ในสามจงัหวดัไม่ควรมองไปที่แพ ้หรือ ชนะ ผมคิดว่า เรามองทีช่นะหรือแพ ้ควร
พูดถึงการยอมรับความจริง เพราะว่าการไดม้าซ่ึงสันตภิาพไมใ่ชก่ารแพห้รือชนะ แต่เป็น
การยอมรับความจริงในแง่ประวตัิศาสตร์ของรัฐและประชาชน ในความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

ในแง่น้ี ชุมชนมองว่า พิพธิภณัฑส์ามารถสร้างความเขา้ใจและรณรงคถึ์งการไม่แทรกแซงจากรัฐ 

“การท าประชามติที่ไม่มกีารแทรกแซงทั้งส้ิน ทีป่ระชาชามีส่วนร่วมอย่างเสรี อย่างเป็น
กลาง เป็นความตอ้งการของประชาชนจริง เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการสร้างสันตภิาพ” 
(สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกบั สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง เช่น ความเห็นหรือความ
ตอ้งการเกี่ยวกับเอกราชนั้น เป็นประเด็นที่ชุมชนมองว่าพิพิธภัณฑ์สามารถส่ือสารและสร้างความเข้าใจถึง
ประเด็นดงักล่าวโดยไมม่ีประเด็นผูแ้พห้รือผูช้นะในการน าเสนอ  

“เร่ืองเอกราชเป็นเร่ืองขั้นตน้มากๆ เป็นเร่ืองท่ีน่าส่ือสารกนัไดผ้่านพิพิธภณัฑ ์ควรท า
ประชามติ แต่ว่าตอ้งเป็นประชามตทิีบ่ริสุทธ์ิ คนขา้งนอกควรรับรู้” (สนทนากลุ่มย่อย
เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 
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4.4 พิพิธภัณฑ์สันติภาพท่ามกลางความขัดแย้ง 

ท่ามกลางความขดัแยง้และความรุนแรงทีย่งัด าเนินอยู่ แลว้เร่ืองราว เหตุการณ์ ความทรงจ า หรือแมแ้ต่
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่ชุมชนตอ้งการส่ือสารกับผูท้ี่มีอ านาจหรือสาธารณะจะท าได้ผ่านพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ์
สันติภาพหรือไม่ท่ามกลางความกังวลของชุมชนถึงความปลอดภยั ความเป็นอิสระ การตกเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมืองของฝ่ายต่างๆ และความสามารถของพิพิธภณัฑใ์นการจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกของผูค้นในพ้ืนท่ี  

“ควรมีพิพิธภณัฑห์รือไม่ตอนน้ี คดิว่าหากมีควรมีตอนมีสันติภาพแลว้ แต่หากมีในช่วง
ความรุนแรง จะตอ้งวดัขอ้ดขีอ้เสียว่าคุม้ไหม” (สนทนากลุ่มย่อย เยาวชนหญิง ต.ท่าก าช า อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี) 

ทั้งน้ี หากชุมชนมองว่า หากมีพิพิธภณัฑ์สันติภาพตั้งขึ้นในพ้ืนท่ีและมีข้อจ ากัดในการบริการ การ
บริหารจดัการหรือการด าเนินกิจกรรมนั้นอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผูค้นในพ้ืนท่ี  

“ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนในพ้ืนท่ีอย่างร้ายแรง” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดั
ชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

เน่ืองจาก  

“มนัมีเร่ืองของการฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ์ไมส่งบ ประเด็นคือ การสร้างพิพธิภณัฑ์
สันติภาพไม่ตอ้งรอให้เหตุการณ์สงบ แต่สร้างได ้แต่ตอ้งมีเงือ่นไข” (สนทนากลุ่มย่อย
เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

เสียงของชุมชนจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ นั่นคือ ส่วนใหญ่มองว่า พิพิธภณัฑ์สันติภาพควรตั้งอยู่
นอกพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา และกลุ่มเล็กมองว่า พิพิธภณัฑ์
สันติภาพ “อาจจะพอตั้งในพืน้ที่ได้” หากมีการน าเสนอและการจดัการที่ดี 

4.4.1 พิพิธภัณฑ์สันติภาพควรอยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เสียงส่วนใหญ่จากชุมชน โดยเฉพาะชุมชนมุสลิมมองว่า พิพิธภณัฑ์สันติภาพควรอยู่นอกพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ด้วยเหตุผลหลกัที่ว่า พวกเขาไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้างขดัแยง้ ระดบัความปลอดภยั ความเป็นอิสระและ
การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายโดยตรง 

1. เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากการน าเสนอข้อเท็จจริงและประสบการณ์หลายฝ่ายในพื้นที ่ชุมชนมองว่า 
ดว้ยสถานการณ์ยงัไม่น่ิง การน าเสนอขอ้เท็จหรือเร่ืองราวของหลายฝ่ายนั้นในแง่หน่ึงสามารถถูกมองว่า 
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พิพิธภณัฑ์กลายเป็นเคร่ืองมือในการโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือให้คุณค่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษ ซ่ึง
ส่งผลกระทบให้เกิดความโกรธ ขุ่นเคืองใจแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้  

“หากม ีจะเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของเหตุการณ์ต่างๆ แต่พิพิธภณัฑก์ต็อ้งบอกความจริงจริงๆ 
เช่น กรณีขุนพนัธ์ จ่าเพียรปราบคนร้าย หากมอีะไรลกัษณะน้ีก็จะถูกระเบิดเลย” (สนทนา
กลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

ชุมชนมองว่า ชุมชนเองยงัมีความไม่ลงรอยในการน าเสนอประวตัิศาสตร์ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
ความขดัแยง้ต่อเน่ือง  

“เกิดการขดัแยง้ของคนในชุมชน บางคนก็บอกว่าสวยดี บางคนก็บอกประวตัิศาสตร์แบบน้ี
ไม่ควรเล่า” (สนทนากลุ่มย่อยกลุ่มผูห้ญิงที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ 
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

หรือมีความระแวงว่า ผลจากการมีพิพิธภณัฑจ์ะท าให้ชุมชนไม่ปลอดภยัเน่ืองจากเป็นเป้าหมายของการ
โจมตี หรือในบางชุมชนเองมีทั้งผูเ้ห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัพิพิธภณัฑ ์ 

“ท าให้เกิดความหวาดระแวง มาสร้างตรงน้ีท าไม มาสร้างบา้นกูท าไม” (สนทนากลุ่มย่อย
เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

ชุมชนยงัมองดว้ยว่า การมพีิพิธภณัฑสั์นติภาพซ่ึงตั้งอยู่นอกพ้ืนท่ีจะช่วยลดผลกระทบทีอ่าจเกดิ
ขึ้นกบัผูใ้ห้ขอ้มูล  

“หากมีขึ้นมาจริงๆ มนัก็เส่ียงเกินไป หากจะพดูอะไรออกไปแลว้อาจจะเกิดความผิดได ้กลวั
วา่เขาจะเอาค าพดูของเราไปด าเนินคดีหรือไม่ก็เพ่ิมขอ้หาให้กบัญาติพีน่อ้งเราอีก ตอนน้ีก็
โดนขอ้หามากพอแลว้” (ครอบครวัที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระ
แงะ จ.นราธิวาส) 

2. เพ่ือส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ขณะที่ชุมชนเห็นว่า พิพิธภณัฑ์สันติภาพเป็นส่ิงจ าเป็นในฐานะ
เคร่ืองมือส่ือสารถึงผูม้ีอ านาจและสาธารณะ แต่ส่วนใหญ่แลว้ พวกเขาเห็นว่า พิพิธภณัฑค์วรตั้งอยู่นอก
พ้ืนที่ความขดัแยง้ เพื่อเอ้ืออ านวยให้มีการส่ือสารและท ากิจกรรมกบักลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและไม่มี
ความกดดนัจากพ้ืนท่ี เชน่ ในการส่ือสารกบัฝ่ายความมัน่คง ขา้ราชการหรือสาธารณะชนในวงกวา้ง  

ส าหรับชมุชนแลว้ พวกเขาไม่รู้สึกหรือเห็นว่าตวัเองเป็นกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภณัฑ ์เน่ืองจาก
พวกเขาอยู่กบัเหตุการณ์จริงทุกเมื่อเช่ือวนัอยู่แลว้ 
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“เร่ืองเกิดขึ้นอยู่แลว้ในชุมชน ท าไมตอ้งไปดูในพพิิธภณัฑ”์ (ครอบครัวที่ไดร้ับผลกระทบ
จากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

“ควรตั้งอยู่ในทีอ่ื่น ควรมีรูปภาพ วีดีโอสัมภาษณต์่างๆ มีเอกสารต่างๆ อยากให้คนอ่ืนๆ ก็
ไดดู้เหมอืนกนั หากสร้างในชุมชนแลว้จะให้ใครมาดู” (ครอบครัวที่ไดร้ับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส) 

ที่ส าคัญกว่านั้น ชุมชนมองว่า พวกเขาไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาความขดัแยง้ ดังนั้นกิจกรรมเชิงสันติ
ศึกษาควรด าเนินการกบัผูท้ีมี่ส่วนร่วมในการสร้างปัญหา  

“หากพิพิธภณัฑต์อ้งการลดความขดัแยง้ก็ตอ้งไปท ากบัคนที่สร้างความขดัแยง้” (สนทนา
กลุ่มยอ่ยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

ขณะเดียวกนั ชุมชนมองว่า กลุ่มท่ีคิดต่างก็ควรเป็นเป้าหมายของการส่ือสารเช่นกนั  

“ส่ือสารไปถึงกลุ่มท่ีใชค้วามรุนแรง ไม่ว่าฝ่ายไหน” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดั
ชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

“ไม่ไดพู้ดถึงความรุนแรงจากรัฐอย่างเดียว ฝ่ายขบวนการกม็ีความรุนแรงดว้ยก็เช่นกนั ไม่
ว่าฝ่ายไหนก็มีส่วนผิด ส่วนรับผิดขอบ ทกุฝ่ายตอ้งปรับหมด” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจาก
จงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

3. เป็นพื้นที่กลางที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นกลาง นิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นนอกพ้ืนที่ยงัสามารถเป็น
พ้ืนที่กลางในการส่ือสารถึงประเด็นละเอียดอ่อน เช่น การท าความเขา้ใจกบัความตอ้งการมีเขตปกครอง
พิเศษหรือการเป็นเอกราช  

“เร่ืองน้ีจริงๆ มนัก็ควรพูดไดใ้ช่ไหม แต่จริงๆ ไม่ได ้น่ีหากชุมชนเรา เอาท่ีมสัยิดก็ได ้หรือที่
ร้านน ้าชามาคยุกนัเร่ืองน้ี ตายลูกเดยีว” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้
กรุงเทพฯ) 

ซ่ึงการส่ือสารประเด็นเหล่าน้ีในพ้ืนที่น ามาสู่ความไม่ปลอดภยัและเป็นที่จบัตามองจากฝ่าย
ความมัน่คง แต่หากน าเสนอในส่วนกลางหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ผูน้ าเสนอ เช่นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความเป็นสถาบนั
วิชาการหรือมีวิ ธีการน าเสนอที่แยบยลกว่า  จะสามารถลดทอนความไม่พอใจ ความกลัว ความ
หวาดระแวง และแปรให้การส่ือสารน าไปสู่การตั้งค  าถาม การสร้างเขา้ใจหรือแลกเปล่ียนด้วยเหตุผล
มากกว่า 
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4. ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้คน ชุมชนมองว่า สถานการณ์ ประเด็น หรือ
เหตุการณ์บางอย่างที่ยงัคงความคลุมเครือ เป็นคบัขอ้งใจ เช่น ความสงสัยในกระบวนยุติธรรม หรือการ
ไม่ได้รับขอ้เท็จจริงน าไปสู่การสร้างอารมณ์โกรธของผูค้นให้เพ่ิมขึ้นและยิ่งหล่อเล้ียงความโกรธให้
ด ารงอยู ่

นิทรรศการหรือกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ส่ือสารเฉพาะกับสายตาหรือบทสนทนาของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม แต่ยงัส่ือสารกับความเช่ือ อุดมการณ์และประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ อีกด้วย ซ่ึง
นิทรรศการหรือการน าเสนอบางประเด็น หากจดัแสดงในพ้ืนที่อาจน าไปสู่ความเกลียดชงัและความ
ขดัแยง้ระหว่างชุมชนและฝ่ายท่ีชุมชนเห็นว่าเป็นคู่ขดัแยง้ เชน่ ขา้ราชการ ฝ่ายความมัน่คง ฝ่ายปกครอง 
และสามารถน าไปสู่ความรุนแรงต่อเน่ืองได ้ 

“หากเล่าถึงสามจงัหวดั หากมีเร่ืองสะทอ้นความรุนแรงของรัฐ คนก็เกลียดรัฐมากกว่าเดิม 
ยอ้นแยง้กบัค าว่าสันติภาพ” (นกัวิชาการวฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

แต่หากนิทรรศการไปจดัในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกชุมชน แน่นอนว่า นิทรรศการควรและสร้างอารมณ์
ความรู้สึกให้ผูช้ม แต่ด้วยผูช้มขา้งนอกเป็น “คนนอก” ของเหตุการณ์ ความรู้สึกจะแตกต่างจาก “คน
ใน” ซ่ึงอารมณ์เช่นน้ี จะน าไปสู่การตั้งค  าถามต่อรัฐ และการเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจชุมชนเพ่ิมขึ้น อนัจะ
น าไปสู่การเคล่ือนไหว เช่น การวิพากษ์รัฐ การเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ หรือวิพากษ์งบประมาณของ
ทหาร เป็นตน้  

5. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลายในหลายพืน้ที่ เน่ืองจากชุมชนไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภณัฑ์
นิทรรศการที่จดัขึ้นนอกพ้ืนที่ และเคล่ือนยา้ยไปในท่ีต่างๆ นั้นสามารถส่ือสารและชวนผูค้นธรรมดาที่
ไม่ได้เกี่ยวขอ้งกับความรุนแรงในพ้ืนท่ีภาคใตต้ั้งค  าถามและพิจารณาถึงเหตุการณ์ด้วยเหตุผลและตาม
ขอ้เท็จจริงจากพ้ืนท่ี เช่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือและอีสานที่มีการต่อตา้นการสร้างมสัยิด ด้วยการมองว่า 
ชาวมุสลิมจะเขา้ “กลืน” ความเป็นพุทธหรือน าความรุนแรงมาให้ หรือเปล่ียนแปลงความเขา้ใจที่ว่า คน
ในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ “เกลียด” คนภาคอีสาน เพราะว่า มีทหารเกณฑ์จากภาคอีสานไป
ประจ าการในพ้ืนทีม่ากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ  

“ค าถาม ท าไมคนปัตตานีเกลียดคนอีสาน พวกทหารเกณฑ ์จริงๆ คนปัตตานี ไม่ไดข้ดัแยง้
กบัคนอีสาน แตข่ดัแยง้กบัรัฐ” (ผูห้ญิงมุสลิมท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง อายุ
ประมาณ 52 ปี ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 
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พวกเขามองว่า การมีพิพิธภณัฑสั์ญจรไปท่ีภาคอีสาน เป็นโอกาสที่จะอธิบายขอ้เท็จจริงเหล่าน้ี เพราะว่า
ภาคส่วนทีพ่ยายามสร้างคู่กรณีคือ ส่วนกลางไม่ใชผู่ค้นในพ้ืนท่ี  

“คือเอาคนในพ้ืนท่ีอ่ืนเขา้มาในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ การทีส่่วนกลางเอาคนจากภาคอ่ืนเขา้มา
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้ และคนท่ีอยู่นอกพ้ืนที่ไดร้ับผลกระทบ ก็คดิว่า คนปัตตานีเป็นคน
สร้างความขดัแยง้” (ชาวบา้นที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง อายุประมาณ 71 ปี ต.ละ
หาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส) 

6. ความเป็นอิสระของพิพิธภัณฑ์ ชุมชนมีความกงัวลถึงความเป็นอิสระของพิพิธภณัฑ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากพิพธิภณัฑต์ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีนั้น มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะถูกควบคุมสูงมาก 

“มีการคุม คือ เจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้มาคมุ มาบริหาร” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดั
ชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

หรือจะมกีารติดตามจากภาครัฐอย่างใกลชิ้ดตามที่เคยขึ้นมาแลว้  

“ก่อนหนา้น้ีชาวบา้นก็ไดส้ร้างพิพิธภณัฑชุ์มชน รัฐเขา้มาแทรกแซง ก่อนหนา้น้ี พิพิธภณัฑ์
ชุมชนบางแห่งก็ถูกทหารเขา้มาแทรกแซงโดนตรง ทหารเขา้มาคุม ขอ้เสีย คือการที่
เจา้หนา้ท่ีมาแทรกแซง” (นกัวิชาการวฒันธรรม จ.ปัตตานี) 

ทั้งน้ี ชุมชนตระหนักดีว่า พวกเขาไม่สามารถตา้นทานอ านาจรัฐและฝ่ายความมั่นคงได้ แมต้ระหนัก
เช่นกนัว่า บทบาทของทหารไม่ควรเขา้มาแทรกแซงกิจการของพลเมือง  

“เราห้ามเจา้หนา้ท่ี ทหารเขา้มาแทรกแซงไม่ได ้เช่น มาลาดตระเวนได ้แต่ว่า มาควบคุม
ไม่ได ้พพิิธภณัฑค์วรให้ชุมชนเขา้มาบริหารเอง ซ่ึงทางการไมย่อมรับอยู่แลว้ ตามเงื่อนไข
น้ี” (สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.
นราธิวาส) 

7. ความปลอดภยัของพิพธิภณัฑแ์ละเจา้หนา้ท่ี  

“พิพิธภณัฑเ์ป็นเร่ืองท่ีเส่ียง เพราะว่าคนในพ้ืนท่ีอาจไม่ยอมรับ เพราะวา่คนภายนอกอาจจะ
ไม่เขา้ใจ แมแ้ต่คนของรัฐก็ไม่เขา้ใจ  เพราะว่าคนมีอ านาจจะเป็นคนตดัสินใจ” (สนทนา
กลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 
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ชุมชนเห็นว่า เร่ืองที่พวกเขาตอ้งการน าเสนอในพิพิธภณัฑ์สันติภาพส่วนใหญ่แลว้ แมเ้ป็นขอ้เท็จจริง 
เป็นสถานการณ์จริง เป็นอารมณ์ความรู้สึกและความเห็นของพวกเขา แต่ฝ่ายรัฐและความมัน่คงมองว่า 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นอ่อนไหวทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อความมัน่คง  

“หากมีพิพิธภณัฑ ์แคมป์ทหาร ค่ายทหารกต็อ้งมาตั้งเพื่อมารักษาความปลอดภยั” (สนทนา
กลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

หรือ  

“รัฐมองว่า คนทีศึ่กษาประวตัิศาสตร์ปาตานี หรือคนสนใจจะเป็นคนทั้งปลุกระดมและถูก
ปลุกระดม” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

ขณะเดียวกัน ความเห็นหรือกิจกรรมท่ีเป็นการสนบัสนุนนโยบายที่ดีของฝ่ายรัฐหรือความมัน่คงก็อาจ
ถูกฝ่ายผูต้ิดต่างมองว่า เขา้ขา้งรัฐได ้ 

“ชาวบา้นหวาดระแวง และอาจจะเป็นแลนมาร์คของการถูกระเบิด” (สนทนากลุ่มย่อย
เยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

8. เพ่ือขยายขอบเขตการรับรู้ปัญหาของประเทศ ชุมชนมองว่า ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไม่ได้เป็นประเด็นเฉพาะพ้ืนท่ีแต่เป็นปัญหาของประเทศ เป็นปัญหาที่มีรากมาจากโครงสร้างและมี
กรอบคิดที่วางบนกรอบความมัน่คงมากเกินไปท าให้ไม่สามารถจะเขา้ใจกรอบดา้นสังคมวฒันธรรมได ้ 

“หลกัสูตรไม่ไดต้อบสนองคนในพ้ืนท่ี ตอนน้ี พอรัฐโยนตมูมาให้สามญั คนก็เร่ิมสร้าง
โรงเรียนของตวัเอง รัฐก็เร่ิมระแวงว่าคนก าลงับ่มเพาะผูก้่อการความไม่สงบ” (ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส) 

เช่นเดียวกนั ประวตัิศาสตร์หรือความทรงจ าของพ้ืนท่ีควรถูกท าให้เป็นประเด็นสาธารณะ  

“คนภาคใต ้เขาเป็นคนทีค่วรมีสิทธิ มีศกัดิ์ ศรี และโครงสร้างการเรียนการสอนไมม่ีเร่ือง
ของเหยื่อเขา้ไปอยู ่และการเรียนการสอน ถูกบีบให้เป็นแบบนั้น” (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชน
จากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

4.4.2 พิพิธภัณฑ์สันติภาพที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

ประมาณร้อยละยี่สิบของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยเฉพาะจากชุมชนพุทธ เห็นว่า พิพิธภณัฑ์สันติภาพสามารถ
สร้างในพ้ืนท่ีได้ แต่ตอ้งไม่แตะตอ้งประเด็นละเอียดอ่อน เช่น ความรุนแรง ประวตัิศาสตร์ หรือความตอ้งการ
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ของผูค้นในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คง เช่น เขตปกครองพิเศษ และบริหารจดัการให้พิพิธภณัฑ์มีลกัษณะ
ของสถานที่ท่องเที่ยว ในแง่น้ี ชุมชนพิจารณาท่ีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การเป็นแหล่งเรียนที่จะบ่มเพาะ
จิตส านึกทีด่ีมากกว่าการเป็นพ้ืนท่ีส่ือสารเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลง เป็นหลกั 

1. การมีพิพิธภัณฑ์ท าให้เกิดการท่องเที่ยว เช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมธัยมทุกโรงเรียนมีนโยบายทศัน
ศึกษา โรงเรียนตาดีกาในปีละครั้ งจะมีการอบรมภาคฤดูร้อน ต้องมีการท่องเที่ยวนอกสถานที่ 
พิพิธภณัฑจ์ะเป็นจุดแรกที่เขาไป เป็นที่เรียนรู้ไปดว้ย 

ชุมชนมองด้วยว่า พิพิธภัณฑ์สันติภาพสามารถบอกเล่าแง่มุมที่งดงามของพ้ืนที่ได้ โดยเฉพาะหากมี
พิพธิภณัฑต์ั้งอยู่ในชุมชนจริงๆ เช่น การน าเสนอเกี่ยวกบัความสวยงามของธรรมชาต ิวิถีชีวิตของชุมชน  

“เราน่าจะใส่เร่ืองชุมชน วิถีชีวิต อย่างการออกเรือ หาปลา การท าน ้าบดูู พวกเราสามารถพา
เขาเขา้มาใชชี้วิตแบบเราได ้เรียนการสานกระจูด หรือลองหมกับูดู เป็นตน้” (สนทนากลุ่ม
ย่อยเยาวชนชาย ต.ป่าไม ้อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี) 

2. เกิดการจ้างงาน พิพิธภัณฑ์น าไปสู่การจ้างงานในพื้นที่ เช่น จา้งคนทอ้งถ่ินเป็นเจา้หน้าท่ี อย่างนอ้ยคนก็
เป็นยาม เป็นแม่บา้นได ้หรือคนเฒ่าคนแก่สามารถไปบรรยายประวตัิศาสตร์ชุมชนได ้

3. เพ่ือเป็นพืน้ทีแ่ห่งความร าลึกและความทรงจ าร่วมในพืน้ที่ 

“หากมอีนุสรณ์สถาน หรือพิพิธภณัฑห์ลายๆ แห่ง จะเกิดการสร้างสันติภาพ เชน่ ให้วยัรุ่น
มาศึกษาพ้ืนที่ เพื่อน าไปศึกษาและบอกกบัคนนอกพ้ืนที่ หรือการแลกเปล่ียนต่างๆ” 
(สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.
นราธิวาส) 

“เขาอยากให้เราลืม แต่เราควรตอ้งพยายามให้ไม่ลืม” (สนทนากลุ่มย่อย นกัศึกษาจาก
จงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

“การท าสร้างพิพิธภณัฑท์ีม่ีหลายๆ เหตการณ์มารวมกนั และอนุสรณ์สถานจะเอาเหตุการณ์
ใหญ่ๆ เช่น เหตุการณ์ตากใบ ทีม่ีความสูญเสียมากพอสมควร จะเป็นการเตือนใจเจา้หนา้ท่ี 
และผูค้นได ้และการชุมนุมท่ีมสัยิดกลาง” (สนทนากลุ่มย่อย นกัศกึษาจากจงัหวดัชายแดน
ใต ้กรุงเทพฯ) 
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“เราวดัไม่ไดว้่าเหตกุารณ์อะไรใหญ่ หรือเล็ก เอาอะไรมาวดั เราไม่สามารถแบ่งเหตุการณ์
ได ้อนัไหนสูญเสียมากสูญเสียนอ้ย เราวดัไมไ่ด ้ชีวติคนหน่ึงคนก็ส าคญัพอที่ตอ้งระลึกถึง” 
(สนทนากลุ่มย่อย นกัศกึษาจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

“อยากมพีิพิธภณัฑค์วามสูญเสีย พอคนตายเราก็อพัเดทไปเร่ือยๆ” (สนทนากลุ่มย่อย 
นกัศกึษาจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ)  

“อนุสรณ์สถาน จะรวมตั้งแต่เหตกุารณ์เล็กๆ ไปตั้งท่ีพิพิธภณัฑ ์เหตุการณ์ที่มีคนมามีส่วน
ร่วมมากที่สุด เช่น ที่มสัยดิกลางมีคนมาร่วมเยอะมาก และน่าท าอนุสรณ์สถาน” (สนทนา
กลุ่มย่อย นกัศกึษาจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

4.4.3 รูปแบบและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์สันติภาพ  

เมื่อเสียงส่วนใหญ่เสนอให้พิพิธภณัฑ์สันติภาพตั้งอยู่นอกพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละมีกิจกรรม 
เช่น นิทรรศการเคล่ือนที่ไปยงัจงัหวดัที่เป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคต่างๆ และบางกรณี อาจกลบัมาจดัแสดงหรือ
จดักิจกรรมในพ้ืนท่ี แต่ยงัคงมีการด าเนินการบางอย่างท่ีสามารถท าได้ในพ้ืนท่ี เช่น อนุสรณ์สถานหรือหมุด
หมายที่แสดงถึงความทรงจ าร่วมหรือการร าลึกถึงผูค้นและเหตุการณ์เพื่อเป้าหมายของการต่อสู้กบัการท าให้ลืม
ของรัฐ ส่ิงท่ีตามมาคือ การที่ชุมชนสามารถมองเห็นบทบาทของพวกเขากบัพิพิธภณัฑสั์นติภาพ ซ่ึงขอ้เสนอของ
ชุมชน คือ พิพิธภณัฑสั์นติภาพสามารถแบ่งการท างานออกเป็นสองส่วน 

การท างานกับพืน้ที่จังหวัดชายแดนใต้  

ชุมชนมองว่า พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของพิพธิภณัฑ์ แต่เป็นคนท างานให้พิพิธภณัฑ์ ในส่วน
การท างานดา้นขอ้มูล การเสนอเน้ือหา การออกแบบกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดงัต่อไปน้ี 

1) พิพิธภณัฑ์จดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพให้ชุมชนท าหน้าที่เหมือนนักประวตัิศาสตร์ นักจดหมายเหตุ
หรือนกัขอ้มูล  

2) พิพิธภณัฑท์ างานเชิงจดหมายเหตุ โดยร่วมมือกบัภาคประชาสังคมและชุมชนในการเกบ็ขอ้มูล รวบรวม
เอกสารหลกัฐานเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การมีจดหมายเหตุในฐานะส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑสั์นติภาพ 

3) ในฐานะผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชุมชนเป็นผูเ้สนอเน้ือหา และตัดสินรูปแบบการน าเสนอร่วมกับ
พิพิธภณัฑ ์และชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอและออกแบบกิจกรรม โดยตดัสินใจร่วมกบัพิพิธภณัฑ ์

4) ในขณะที่สถานการณ์รุนแรงยงัคงเกิดขึ้นต่อเน่ือง พิพิธภณัฑ์นอกพ้ืนที่ท าหน้าที่ส่ือสารแทนผูค้นใน
พ้ืนท่ี แต่เมื่อเหตุการณ์สงบลง พิพิธภณัฑส์ามารถยา้ยกลบัมาในพ้ืนท่ีและท าหนา้ที่ในแง่การเป็นแหล่ง
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เรียน ซ่ึงในแง่น้ี เอกสารหลกัฐานต่างๆ ควรจดัท าส าเนาไวส้องที่ เช่น เก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ์นอกพ้ืนท่ี 
และส่วนหน่ึงส่งกลบัมายงัพ้ืนท่ีดว้ยเช่นกนั 

5) พิพิธภณัฑ์ท าหน้าท่ีในฐานะพ้ืนท่ีแห่งความทรงจ าร่วมเหตุการณ์และการร าลึกถึงผูสู้ญเสีย เพื่อปะทะ
กบัความพยายามท าให้ลืมของฝ่ายรัฐและในแง่การท าหนา้ท่ีถอดบทเรียน  

6) พิพิธภัณฑ์สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น การมีพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมออนไลน์ การ
ฝึกอบรมให้เยาวชนใช้โปรแกรมส าหรับบนัทึกขอ้มูลและการจดัท าเน้ือหา การถ่ายภาพ การบนัทึก
วดิีโอและตดัต่อ   

การท างานนอกพืน้ที่จังหวัดชายแดนใต้ 

1) พิพิธภัณฑ์ท าหน้าที่ในการน าเสนอ ส่ือสาร และสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวผ่านนิทรรศการชัว่คราวและนิทรรศการเคล่ือนที่ นิทรรศการออนไลน์ การ
ฝึกอบรม การปฐมนิเทศ เช่น ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่คงหรือขา้ราชการก่อนลงพ้ืนที่ หรือ
กิจกรรมพิเศษ เช่น เสวนา การจดัฉายภาพยนตร์ การน าลงพ้ืนท่ี  

2) พิพิธภณัฑ์ท าหน้าที่สร้างเครือข่ายกบัพนัธมิตรที่หลากหลาย เพื่อให้ประเด็นจากพ้ืนท่ีสามารถส่ือสาร
กบักลุ่มและภาคส่วนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

4.5 สรุป 

ส าหรับชุมชนแล้ว พิพิธภัณฑ์สันติภาพเป็นเร่ืองใหม่ เป็นเคร่ืองมือใหม่ๆ ในการส่ือสาร เมื่อ
เปรียบเทียบกบัพิพิธภณัฑต์ามแบบแผน  

“ทีจ่ะไม่น าเสนอความอปัลกัษณ ์ไม่มีปัจจุบนั ไมเ่ห็นอนาคต เร่ืองน่าเกลียด ความขดัแยง้ 
การเสียดสีชิงชงัไม่ม”ี (สนทนากลุ่มย่อยเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนใต ้กรุงเทพฯ) 

พวกเขาตอ้งการให้พิพิธภณัฑม์ุง่ความส าคญัที่ปัจจุบนัและอนาคตของพวกเขามากกว่าอดีต  

“เราตอ้งหาทางอยู่ให้ได ้คิดว่าเร่ืองตอนน้ีแหละส าคญัมากกว่า แลว้ก็พรุ่งน้ีจะเป็นอย่างไร” 
(สนทนากลุ่มย่อยผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส) 

ค าตอบของชุมชนคือ ในฐานะที่พวกเขาไม่ได้เป็นผูส้ร้างความรุนแรง พวกเขาจึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ของพิพิธภัณฑ์สันติภาพ ในทางกลบักัน พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างพิพิธภัณฑ์สันติภาพ พวกเขา
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ตอ้งการมีส่วนร่วมในการออกแบบและก าหนดเน้ือหาและกิจกรรม เพือ่ให้พิพิธภณัฑ์สามารถเป็นเคร่ืองมือของ
พวกเขาในการส่งเสียง การส่ือสารและการรณรงค ์สันติศึกษาและการสถาปนาความทรงจ าร่วม  

บทบาทของพิพิธภณัฑ์สันติภาพจึงไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่การส่ือสาร แต่ยงัท าหนา้ที่เสริมพลงัชุมชนใน
ฐานะที่เป็นผูม้ีบทบาท (agent) ส าคญัในการกระบวนการสันติภาพ ซ่ึงเป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายส าคญัของ
พิพธิภณัฑสั์นติภาพ  
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บทที่ 5: ทรัพยากร: อุปสรรค ความท้าทายและปัจจัยสนับสนุน 

ความตอ้งการส่งเสียง ความตอ้งการส่ือสาร ความตอ้งการพ้ืนท่ีของผูค้นในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
เกิดขึ้นพร้อมกับความรุนแรง ความไม่เป็นธรรมซ่ึงเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กับอ านาจของฝ่ายความมัน่คงอย่างแนบ
แน่น ช่วงเวลาความรุนแรงท่ียืดเยื้อยาวนานไม่ได้สร้างความรู้สึกทอ้แท ้เหน่ือยหน่ายหรือคบัขอ้งใจเท่านั้น แต่
ยงัท าให้ผูค้น แมค้นธรรมดาสามญั เช่น แม่บา้น ผูสู้งอายุหรือเยาวชนตระหนักถึงความส าคญัของโอกาสและ
สิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตวัเอง หลายคนไม่ไดเ้ป็นพลเมืองทีอ่่อนเปล้ียหรือยอมจ านน แต่สามารถลุก
ขึ้นมาเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงไดห้ากมีโอกาสและไดร้ับการสนบัสนุน 

ชุมชนตอ้งการใช้ประโยชน์จากพิพิธภณัฑสั์นติภาพในแง่การเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ส่งเสียงของ
พวกเขาไปยงัรัฐ ฝ่ายความมัน่คงและสาธารณะในวงกวา้งถึงส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัเผชิญ อารมณ์ความรู้สึกที่พวกเขา
มี ความหวงัต่อการเปล่ียนแปลง และตวัตนของพวกเขาในฐานะมนุษยค์นหน่ึง เพื่อให้สุ้มเสียงและเร่ืองราว
เหล่าน้ีน าไปสู่การให้ความสนใจ ความเข้าใจ การสนับสนุนเพื่อที่จะน าไปสู่การจัดการปัญหาที่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของพ้ืนที่ซ่ึงเป็นปัญหาหน่ึงของประเทศ ซ่ึงชุมชนเห็นว่า พิพิธภณัฑค์วรด าเนินการ
นอกพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อลดทอนผลกระทบดา้นความปลอดภยั เพื่อบรรเทาอารมณ์ความรู้สึกที่จะ
ไปเพ่ิมความขดัแยง้ และเพื่อขยายพ้ืนท่ีการรับรู้ปัญหา และเพื่อที่จะสามารถส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง  

ควบคู่ไปกบัการมีพิพิธภณัฑซ่ึ์งตั้งและด าเนินการนอกพ้ืนท่ี ชุมชนยงัพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการ
มีพ้ืนท่ีท่ีสะทอ้นหรือส่ือสารถึงอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขา พ้ืนท่ีท่ีเป็นความทรงจ าร่วมหรือพ้ืนท่ีของการ
ระลึกถึง เช่น อนุสรณ์สถานที่มีรายช่ือผูเ้สียชีวิตและมีที่ว่างส าหรับการเพ่ิมช่ือผูเ้สียชีวิตรายใหม่หรืออนุสรณ์
สถานหรือพ้ืนท่ีแห่งการร าลึกในสถานที่เกิดเหตุ 

ในขณะที่ประเทศไทยไมไ่ด้มีวฒันธรรมพิพิธภณัฑท์ี่เขม้แข็ง แนวคิดพิพิธภณัฑสั์นติภาพเป็นเร่ืองใหม ่
จากการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภณัฑ์สันติภาพนั้น บทบาทของพิพิธภณัฑ์สันติภาพในการปะทะกับ
แนวคิดอ านาจนิยม การท าหนา้ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเปิดเพือ่ให้ความทรงจ าจากหลายฝ่ายสามารถปะทะสังสรรค์ และการ
ต่อตา้นและยืนหยดัต่อสู้กบัวฒันธรรมลอยนวลพน้ผิดเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาสภาพสังคมการเมือง
ของสังคมไทย ซ่ึงในปัจจุบนั พิพิธภณัฑห์รือหอศิลป์ที่มีเป้าหมายเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการสันติภาพยงัคงอยู่ใน
ระดบัท่ีการส่งเสริมโอกาสและความสามารถในการมองเห็นผูเ้สียหายเท่านั้น 

การวิเคราะห์ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนและที่เป็นอุปสรรคหรือความท้าทายส าหรับความ
เป็นไดข้องพิพิธภณัฑ์สันติภาพจึงเลือกใชแ้นวทางการวิเคราะห์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและ
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เทคโนโลยี หรือ (Political, Economic, Socio-Cultural and Technological Analysis - PEST Analysis) เพื่อช่วย
ในการท าความเข้าใจสภาพแวดลอ้มของโครงการหรือแนวคิดใหม่ และเพื่อก าหนดปัจจยัที่จะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ ทั้งน้ี การทบทวนและวิเคราะห์ทรัพยากรและขอ้จ ากดัในท่ีน้ีจึงให้ความส าคญักับพ้ืนทีภ่ายนอกอาณา
บริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นหลกั  

5.1 การวิเคราะห์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

ส่ิงส าคญัก่อนการวิเคราะห์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและเทคโนโลยี คือการยอ้นกลบัไป
ทบทวนแนวคิดและการท างานของพิพิธภณัฑ์สันติภาพ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการ “อ่าน” ปัจจยัสนับสนุนและ
ขอ้จ ากัดที่จะส่งผลให้แนวคิดพิพิธภัณฑ์สันติภาพสามารถตั้งต้นและด าเนินการได้ต่อเน่ืองหรือไม่สามารถ
เร่ิมตน้ได ้ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพ คือ การใช้พิพิธภณัฑ์ในการท าหน้าท่ี 1) ต่อตา้นแนวคิดอ านาจนิยม เช่น 
พิพิธภณัฑ์ทหารจะเน้นศกัยภาพทางอาวุธ ก าลงัของกองทพัและชัยชนะ การสถาปนาความทรงจ าโดยรัฐ ส่วน
พิพิธภณัฑ์สันติภาพตอ้งการช้ีให้เห็นว่า มีทางเลือกใหม่ๆ แนวทางอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การใช้อาวุธหรืออ านาจทาง
อาวุธในการแกปั้ญหา 2) ให้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ทั้งความรุนแรงทางตรง ความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง และความรุนแรงเชิงวฒันธรรม และความสัมพันธ์ของความรุนแรงทั้งสามแบบว่า
เกี่ยวขอ้งกันอย่างไร ท างานด้วยกันอย่างไร 3) เปิดพ้ืนท่ี และกระตุน้ให้สังคมรู้จกัผูเ้สียหาย ให้คุณค่า เคารพ
ศกัดิ์ ศรีความเป็นมนุษยข์องผูเ้สียหาย 4) ท าหนา้ท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้ประวตัิศาสตร์ ความทรงจ า และประสบการณ์จาก
หลายฝ่ายได้มาอยู่ในพ้ืนที่เดียวกนั เพื่อให้คนดูไดเ้ห็นมุมมองและประสบการณ์ของผูอ่ื้น อนัน าไปสู่ความเขา้ใจ
กนัและกนั 5) ต่อสู้กบัวฒันธรรมลอยนวลพน้ผิด การไม่ตอ้งรับผิด 

การเมือง 

สภาพแวดลอ้มทางการเมืองส่งผลอย่างยิ่งต่อความเป็นอิสระของพิพิธภัณฑ์ในการน าเสนอและการ
ด าเนินกิจกรรม หรือแม้แต่ความพยายามที่จะให้มีพิ พิธภัณฑ์ที่ ส่ือสารถึงสิทธิมนุษยชน กระบวนการ
ประชาธิปไตยและประวตัิศาสตร์การเมืองของสามญัชน อย่างไรก็ตาม ก่อนจะไปถึงขั้นการมีองคก์รเชิงสถาบนั
เช่นพิพิธภัณฑ์ สามารถพิจารณาขอ้ความที่สะท้อนถึงความเป็นอิสระในการพูดข้อเท็จจริงในที่สาธารณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

“หลงัจากปิดลอ้มตรวจคน้ขนานใหญ่ท่ีต่อเน่ืองมาตั้งแต่เดอืนธนัวาคม ขอ้กงัวลที่ว่าผูถู้ก
ควบคุมตวัจากปฏิบตักิารเหล่าน้ีจะไดร้ับการคุม้ครองให้ปลอดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะการซ้อมทรมาน กก็ลายเป็นประเด็นส าคญัขึ้นมาอีกครั้ ง ดูเหมือนว่า
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การหยิบยกประเด็นปัญหาดงักล่าวน้ีจะถูกเฝ้าระวงัจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. มากเป็นพิเศษ 
กระทัง่ถึงขั้นลงมือแจง้ความด าเนินคดีฐานหม่ินประมาทตอ่ส านกัข่าว ผูจ้ดัการออนไลน์ 
เมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ จากกรณีที่เผยแพร่บทสัมภาษณ์หน่ึงในเหยื่อที่ถูก ซ้อมทรมาน 4 
ครั้ งในห้วงตั้งแต่ปี 2550 - 2560 หลงัจากนั้นไม่นานในวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ ผูแ้ทนของ กอ.
รมน.ภาค 4 สน. ก็เขา้แจง้ความเอาผิดฐานหม่ินประมาทนายอิสมาแอ เต๊ะ ประธานองคก์ร
เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) หลงัจากที่เขาเขา้ร่วมรายการ โทรทศัน์ “นโยบาย by 
ประชาชน” ของสถานีไทยพีบีเอส เพื่อบอกเล่าภูมิหลงัของคดีความ ทีเ่ขาถูกซ้อมทรมาน
เมื่อปี 2551 และเรียกค่าเสียหายจากกองทพับก กระทัง่ศาลปกครองส่ังให้กองทพัชดเชย
ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 3 ลา้นบาทในปี 2559”33  

การฟ้องร้องด าเนินคดีสองกรณีข้างต้นเป็น “แบบแผนท่ีพบเจอบ่อยครั้ ง ของมาตรการในการฟ้อง
ด าเนินคดีเพ่ือปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใน ระดับประเทศและในพ้ืนท่ี”  (ฐานขอ้มูลเหตุการณ์
ชายแดนใต ้2561) และยงัสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่สังคมไทยก าลังเผชิญ การวิเคราะห์ทาง
การเมืองในท่ีน้ีจึงเร่ิมตน้ด้วยค าถามส าคญัสองขอ้คือ มีนโยบายของรัฐหรือกลุ่มทางการเมืองใดบา้งที่จะเป็น
ประโยชน์หรือเป็นขอ้จ ากัดต่อแนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพ และสภาพแวดลอ้มทางการเมืองมีแนวโนม้อย่างไร 
มีโอกาสเปล่ียนแปลงหรือไม่อย่างไร 

โดยทัว่ไปแลว้ พลเมืองไทยที่เป็นประชาชนธรรมดาสามญัสามารถบอกไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการอา้งอิงทาง
วิชาการว่า สังคมการเมืองไทยได้รับอิทธิพลและถูกก าหนดโดยทหารและสถาบนั ตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการ
ปกครองปี พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา การท ารัฐประหารซ ้าแลว้ซ ้าเล่าท าให้ประเทศมีช่วงเวลาที่มีรัฐบาลพลเรือนจาก
การเลือกตั้งในเวลาส้ันๆ แมใ้นการเลือกตั้งหลงัรัฐประหารครั้ งล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 นั้นนายกรัฐมนตรียงัเป็น
คนเดียวกนักับหัวหนา้คณะรัฐประหาร และเมื่อพิจารณาที่วุฒิสภา นายทหารอาวุโสเป็นสมาชิกวุฒิสภาเกือบถึง 
40 เปอร์เซ็นต ์ 

อ านาจนิยมและแนวทางความมัน่คงของกองทพัสะทอ้นอยู่ในกฎหมาย งบประมาณ นโยบายและการ
ด าเนินการหลงัรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 ที ่“ผูน้ าทหารได้แกไ้ข พ.ร.บ. การรักษาความมัน่คงภายใน 2551 เพื่อให้
เกิดการขยายอ านาจของทหารให้มากขึ้น โดยอาศยัค  าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560” ซ่ึง

 
33 จากรายงานสถานการณ์ ความขดัแยง้รุนแรงในชายแดนใต/้ปาตานี [ไตรมาส1/2561] ฐานขอ้มูลสถานการณ์ชายแดน

ใต ้ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ 
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การแกไ้ขกฎหมายน้ีส่งผลให้ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ. รมน.) มีสถานะเป็น 
“ผูค้วบคุมงานความมัน่คง” ของประเทศไวท้ั้งหมด (บ ารุงสุข, 2562) ยุทธศาสตร์ของกองอ านวยการรักษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจักรเป็นตวัอย่างชัดเจนของการขยายขอบเขตอ านาจของกองทพัไปยงัภาคส่วนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากความมัน่คง เช่น ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงควรอยู่ภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานพลเรือน ตามที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ของกองอ านวยการ
รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ. รมน.) ปี พ.ศ. 2560-2564  (กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร, 2560) 

ขณะเดียวกันกับที่กองทพัเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจลน้พน้จนยากที่บุคคลภายนอกหรือแมแ้ต่ภายใน
กองทพัเองตรวจสอบ สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองกลบัถดถอย ซ่ึงสะทอ้นอยู่ในสถิติการเขา้ควบคุม จบักุม
และด าเนินคดีกบัส่ือมวลชน นกักิจกรรม นกัวิชาการทัว่ประเทศไทย การควบคุมหรือกดดนัให้ยกเลิกงานเสวนา
ของภาคประชาสังคมหรือสถาบนัวิชาการตามทีอ่งคก์รต่างๆ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน 
(iLaw) ส านักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย 
Feedom House รวบรวมและจดัท ารายงาน  

กองทพัเองยงัเป็นผูม้ีอ  านาจสูงสุดในการควบคุมความมัน่คงในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากการ
ออกค าส่ังที่ 14/2559 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กอ. รมน. กลบัมามีบทบาทในการก ากับดูแล
ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อีกครั้ งหน่ึงจนถึงปัจจุบนั ขณะเดียวกันกองทัพก็มี
บทบาทในการแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีเจ้าหนา้ท่ีทหาร
อาวุโสคือ ผูอ้  านวยการศูนยสั์นติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธาน ซ่ึงน าไปสู่ความชอบธรรมและความ
น่าเช่ือถือของคณะการสิทธิฯ ชุดดงักล่าว  

อ านาจที่ยืนยาวของกองทพัปฏิเสธไม่ไดว้่าหล่อเล้ียงวฒันธรรมลอยนวลพน้ผิดให้มีที่ทางในสังคมไทย 
เหตุการณ์ความรุนแรงจากรัฐและทหารไม่มีการน าผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุรุนแรงมาลงโทษ ซ่ึงสามารถพิจารณาได้
จากตวัอย่าง กรณีเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์เมษายน-พฤษภาคม 2550 และ
กรณีของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งเหตุการณต์ากใบ กรือเซะ การซ้อมทรมานและการเสียชีวิตของบุคคลในค่าย
ทหาร ซ่ึงการเงินชดเชยและการเยียวยาไม่ได้น าไปสู่กระบวนการยุติธรรมใดๆ เหตุการณ์ดังกล่าวยงัไม่ได้
น าไปสู่การถอดบทเรียนและการเรียนรู้ในวงกวา้ง 

สังคมไทยยังมีพ้ืนที่จ ากัดในการถกเถียงถึงประเด็นที่ได้ช่ือว่าเป็น “ประเด็นอ่อนไหว” ในพ้ืนท่ี
สาธารณะแมใ้นชุมชนวิชาการ ภายใตก้รอบความมัน่คง ความอ่อนไหวเช่ือมโยงกับ “สถานการณ์ใดที่เป็นภยั
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หรืออาจเป็นภยั” ซ่ึงยงัคงมีค  าถามถึงขอบเขตของการตีความ ซ่ึงยิ่งเป็นความทา้ทายในการเปิดพ้ืนที่เพื่อท าความ
เขา้ใจและเรียนรู้ถึงความตอ้งการของผูค้นในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น สิทธิในการก าหนดชะตากรรม
ตนเอง เขตปกครองพิเศษ เอกราช เป็นตน้ 

ขณะที่สภาพแวดลอ้มทางการเมืองไม่ไดม้ีแนวโนม้เปล่ียนแปลง องคก์รอิสระและอ านาจฝ่ายตุลาการยิ่ง
เป็นอุปสรรค องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยไม่ไดม้ีบทบาทเชิง
รุกในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ ซ่ึงในเดือนมกราคม 2559 คณะกรรมการประสานงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee on National Human Rights Institutions: 
ICC) ลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากสถานะ A เป็น B อย่างเป็นทางการ ดว้ยเหตุผล
ของขั้นตอนการคดัเลือกกคณะกรรมกร ขอ้จ ากัดดา้นความเป็นอิสระ และความลม้เหลวในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างทนัท่วงที  (ประชาไท, 2559) หรือกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งค าร้องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินหัวหน้าพรรค ทั้งน้ี นโยบายของ
พรรคอนาคตใหม่มีความชดัเจนในการต่อตา้นรัฐประหาร การลดบทบาทและอ านาจของทหารผ่านการปฏิรูป
กองทพั โดยพรรคไดค้ะแนนเสียงเป็นอนัดบัสามรองจากพรรคเพื่อไทยและพรรคพลงัประชารัฐ และเป็นพรรค
การเมืองท่ีไดร้ับคะแนนมหาชนมากเป็นอนัดบัหน่ึงในกรุงเทพฯ  

พ้ืนท่ีสิทธิทางการเมอืงและพลเมืองท่ีหดแคบลงเช่นน้ีเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการน าเสนอ จดัแสดง จดั
กิจกรรมตามแนวคิดของพิพิธภัณฑ์สันติภาพ ขณะเดียวกันสภาพการเมืองเช่นน้ีกลับเป็นช่วงเวลาจ าเป็นที่
จะตอ้งจดัให้มกีารขยายพ้ืนท่ีและยกระดบัเพดานการส่ือสารถึง “ประเด็นอ่อนไหว” และการเชิญชวนให้กลุ่มผูท้ี่
มีความคดิต่างไดก้า้วขา้มพรมแดนความคิดระหว่างกนั  

เศรษฐกิจ 

ค าถามส าคญัในการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ คือ ความสามารถทางการเงิน การ
วเิคราะห์ทางเศรษฐกิจในทีน้ี่จึงพิจารณาแหล่งเงินทนุทีเ่ป็นไปไดใ้นการสนบัสนุนโครงการพิพธิภณัฑเ์ป็นหลกั 

โครงการพิพิธภณัฑ์เป็นโครงการระยะยาว การเร่ิมโครงการพิพิธภัณฑ์ไม่ต่างจากการเร่ิมต้นสร้าง
องค์กรขึ้นมาหน่ึงองค์กร ซ่ึงหมายความว่า พิพิธภัณฑ์หรือองค์กรจะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการ
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บริหารงานไม่น้อยกว่าสามปีเพื่อให้สามารถด าเนินโครงการได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะตอ้งสามารถครอบคลุมถึง
ค่าใชจ้่ายดา้นอาคารสถานที่ บุคลากร วสัดุอปุกรณ์ กิจกรรม การบ ารุงรักษา เป็นตน้34 

จากฐานขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ของศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร ประเทศไทยมีพิพิธภณัฑ์ประมาณ 1,548 แห่ง 
โดยแยกประเภทเป็น พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ/ การแสดง (69) ผา้/ส่ิงทอ (56)  การทหาร (63) การแพทย์และ
สาธารณสุข (35) พระป่า (23) ชาติพันธ์ุ (107) เงินตรา/การธนาคาร (13) โบราณคดี (101) บุคคลส าคญั (133)  
กฎหมายและราชทัณฑ์ (9)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (21) วดั (223) ประวตัิศาสตร์ (189)  การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม (51) เคร่ืองป้ันดินเผา (39)  ธรรมชาติวิทยา (106) การส่ือสาร/ ไปรษณีย ์(10) บา้นประวตัิศาสตร์ 
(80) วิถีชีวิต/ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา (595)  อ่ืนๆ (103)  

ส่วนใหญ่แล้ว พิพิธภัณฑ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น กระทรวง
วฒันธรรมท่ีดูแลพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติทัว่ประเทศ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติซ่ึงด าเนินงานใน
รูปแบบรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ซ่ึงดูแลพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ห้าแห่ง ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา พิพธิภณัฑเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและจตัุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) ซ่ึงท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม กองทัพที่ดูแล
พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทหารและประวตัิศาสตร์สงคราม นอกจากนั้ นสถาบันการศึกษาหลายแห่งมี
พิพิธภณัฑ์เป็นของตวัเอง ส่วนศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและ
เคร่ืองมือแก่พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านทั่วประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน ด าเนินการด้วยงบประมาณ
ส่วนตวัของผูเ้ป็นเจา้ของและเงินบริจาค 

ความเป็นไปได้ของทรัพยากรทางการเงินของพิพิธภณัฑ์สันติภาพซ่ึงหากจดัหมวดหมู่ตามฐานขอ้มูล
พิพิธภณัฑ์ของศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธรแลว้ พิพิธภณัฑ์สันติภาพอยู่ในหมวด “อ่ืนๆ” ซ่ึงยิ่งมีขอ้จ ากดัสูงหาก
ไม่ได้สังกัดหน่วยงานภาครัฐใดๆ แต่ขณะเดียวกัน การอยู่ภายใตสั้งกัดหรือการก ากับดูแลของหน่วยงานรัฐมี
ค  าถามถึงความเป็นอิสระในการด าเนินงาน ในแง่น้ี การขอรับการสนบัสนุนจากภาครัฐแทบเป็นไปไม่ได ้

 
34 การก าหนดระยะเวลาขั้นต ่าของเงินทุนมาจากตวัอย่างการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์บา้นฮอลนัดา จงัหวดัอยุธยาซ่ึงตวัอย่างที่ดี

ของการบริหารงานพิพิธภณัฑ์ให้สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัในช่วงระยะเวลาสามปีนั้น ฝ่ายจดัหาทุนจะมี
เวลาเพียงในการวางแผนระดมทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อการด าเนินงานในระยะยาว 
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ปัจจุบนั แหล่งทุนใหญ่ส าหรับการด าเนินงานด้านการพฒันาสังคมและสุขภาวะในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์อย่างไรก็ตาม แหล่ง
ทุนทั้งสองไม่ไดส้นบัสนุนการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์แต่สนบัสนุน  

“กิจกรรมของโครงการพิพธิภณัฑท์ี่เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารเสริมสร้างสุขภาวะที่ด”ี 
(ผูร้ับทุนรายใหญ่ของ สสส.) 

และ  

“หากเขา้ข่ายการผลิตส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค”์ (เจา้หนา้ท่ี สสส.) 

ซ่ึงเมือ่พจิารณาแนวโนม้การให้ทุนที่ผ่านมาจากโครงการที่ไดร้ับการสนบัสนุน แหล่งทุนทั้งสองแห่งยงั
มีขอ้จ ากดัในการสนบัสนุนกิจกรรมหรือโครงการการส่งเสริมประชาธิปไตยและสันติภาพเชิงวิพากษ์ เช่น การ
วิพากษ์ระบบ โดยเฉพาะสถาบนัทหาร หรือน าเสนอด้านประวตัิศาสตร์บาดแผล ความอปัลกัษณ์และผิดเพ้ียน
ของระบบ ความสูญเสียของผูค้นธรรมดาสามญั ความทา้ทายของโครงการพิพิธภณัฑ์สันติภาพจึงไม่ได้จ ากัด
เฉพาะทุนสนบัสนุนการจดัตั้งซ่ึงเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเมือ่พิจารณาองคป์ระกอบของพิพิธภณัฑท์ี่จะตอ้งมี
อาคาร บุคลากร วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ กิจกรรม การบ ารุงรักษา แต่การท างานใน “ประเด็นอ่อนไหว
และละเอียดออ่น” ยิ่งเพ่ิมความทา้ทายในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในประเทศเมื่อพิจารณาสภาพการเมืองปัจจุบนั 

แหล่งทุนต่างประเทศมีความเป็นไปไดสู้งกว่าในกรณีน้ี องคก์รที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
ประชาธิปไตยและกระบวนการสันติภ าพ  เช่น  Open Society Foundations, National Empowerment for 
Democracy, Nippon Foundation, Sasakawa Foundation ร ว ม ทั้ ง  Korean Democracy Foundation เป็ น ต้ น 
รวมทั้งแหล่งทุนต่างประเทศที่มีส านักงานในประเทศไทย เช่น สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตอังกฤษ 
สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตแคนาดา Asia Foundation องค์กร DAI ซ่ึงเป็นผูร้ับทุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่
จาก USAID ในการด าเนินงานพฒันาและเสริมสร้างประชาธิปไตยและสันติภาพในประเทศไทย ซ่ึงลว้นเป็น
หน่วยงานท่ีโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพควรหารือถึงความเป็นไปไดใ้นการขอรับการสนบัสนุน 

นอกจากน้ี การบริจาคจากบุคคลเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการระดมทุน การขาดพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้
และถอดบทเรียนประวตัิศาสตร์บาดแผล ความบกพร้องของระบบ ความสูญเสียของผูค้นธรรมดาสามญัคือ
โอกาส จากกรณีของโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ 6 ตุลา ภายในช่วงเวลาสองสัปดาห์จากการเปิดตัวโครงการ 
โครงการฯ ได้รับเงินบริจาคจากรายบุคคลเกือบสามแสนบาท ในจ านวนน้ีมีภาคธุรกิจ เยาวชน แรงงานและ
คนท างานทัว่ไป และมีแนวโนม้จะไดร้ับบริจาคต่อเน่ืองในการด าเนินกิจกรรมหรือระดมทุนครั้ งต่อไป 
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“จ านวนเงนิบริจาคมีตั้งแต่ยี่สิบบาทไปถึงหกหมืน่บาทในการบริจาคแต่ละครั้ ง ผูบ้ริจาค
หลายรายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมปลาย ส าหรับเราเงินจ านวนเล็กนอ้ยน้ีมีความหมายมากว่า 
ในขอ้จ ากดัของเขา พวกเขาเห็นความส าคญัของงานเราจริงๆ” (คณะท างาน โครงการจดัตั้ง
พิพธิภณัฑ ์6 ตุลา) 

ผูบ้ริจาครายใหญ่หลายรายต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว เพราะการสนับสนุนกิจกรรมที่ถูกจดัว่า 
“เป็นการเมือง” อาจส่งผลต่อธุรกิจหรือเครือข่าย การหาตวัผูต้อ้งการบริจาคหรือสนับสนุนรายบุคคลจึงส าคญั
อย่างยิ่ง 

ทั้งน้ี ที่มาของแหล่งเงินทุนสนับสนุนส าคญัอย่างยิ่งต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจจากพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและการส่ือสารกับพ้ืนท่ีอย่างสม ่าเสมอถึงแนวทางการระดมทุนและการ
ร่วมตดัสินใจจะช่วยลดความหวาดระแวงและสร้างไวว้างใจ  

สังคมวัฒนธรรม  

แม้ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใตป้รากฏในพ้ืนท่ีส่ือทุกเมื่อเช่ือวนั แต่ความรู้สึก
เช่ือมโยงหรือตระหนักว่าเป็นปัญหาส่วนรวมของสาธารณะเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงสามารถสังเกตได้จาก 
สังคมไทยยงัมีข้อจ ากัดในการวิพากษ์ ผลักดัน เรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหาโดยสันติหรือตรวจสอบการ
ด าเนินการและงบประมาณของฝ่ายความมัน่คง การเคล่ือนไหวหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นยงัจ ากัดเฉพาะใน
ชุมชนวิชาการหรือภาคประชาสังคม ขณะเดียวกนัทีท่ศันคติหรือความรู้สึกหวาดระแวงหรือควบคุมชาวมุสลิมมี
เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ35  

ความรู้สึกห่างไกลหรือการขาดความรู้สึกเช่ือมโยงระหว่างผูค้นนอกพ้ืนท่ี เช่น กรุงเทพฯ หรือที่อ่ืนๆ 
กบัผูค้นในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นเร่ืองที่ควรท าความเขา้ใจ ซ่ึงโครงการศึกษาน้ีพิจารณา การแกปั้ญหาความ
รุนแรงในพ้ืนท่ีตอ้งการการหนุนเสริม ตอ้งการแนวร่วมจากสาธารณะชนในวงกวา้ง เพื่อเขา้มาร่วมผลกัดันและ
การเรียกร้องรัฐให้แกปั้ญหาดว้ยแนวทางท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์ซ่ึงเป็นปฏิบตัิขั้น
สูงกว่าเพียงการบริจาคเงนิช่วยเหลือ  

 
35 สามารถดกูรณีน้ีไดจ้ากกรณีการคดัคา้นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2559 การคดัคา้น

การสร้างมสัยิดในจงัหวดัต่างๆ ในช่วงห้าปีมาน้ีจนถึงปัจจุบนั และนโยบายการเก็บประวติันกัศึกษามุสลิมของหน่วยข่าวกรอง
ในปี 2562  
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เน้ือหาของข่าวสารทีป่รากฏบนพ้ืนท่ีส่ือต่างๆ สามารถสะทอ้นถึงการรับรู้ ความตระหนกัและความรู้สึก
ร่วมของผูค้นนอกพ้ืนที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ การแข่งขนัด้านความเร็วของการน าเสนอสถานการณ์ท าให้
เน้ือหาของข่าวลดทอนเหลือเพียงการรายงานสถานการณ์ที่ประกอบดว้ยเหตุการณ์ ตวัเลข รายช่ือ อีกทั้งขอ้จ ากดั
ของการท าข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน หรือข้อจ ากัดของนักข่าวที่ไม่สามารถใช้เวลากับพ้ืนท่ีได้มากพอ ท าให้
ผูอ่้านไม่สามารถเห็น “ชีวิต” หรือ “มุมมอง” ของผูค้นที่เกี่ยวขอ้งในเหตุการณ์เหล่านั้น  

“การรายงานข่าวทีผ่่านมาเป็นการรายงานตวัเลข สะสมตวัเลขขึ้นมาเร่ือยๆ ซ่ึงลกัษณะน้ีมนั
เป็นอุตสาหกรรมข่าวในประเทศไทยดว้ย มนัยากที่จะมนีกัขา่วลงไปประจ าอยู่ในพ้ืนท่ี 
เกาะติด เพื่อพฒันาประเด็นต่างๆ ขึ้นมา แทนทีจ่ะรายงานเป็นเชิงอาชญากรรม ซ่ึงไม่ต่าง
จากข่าวปลน้ ฆ่า ข่มขืน ในที่สุดท าให้คนรู้สึกดา้นชา” (บรรณาธิการข่าวออนไลน์ 
กรุงเทพฯ)  

หรือรายงานข่าวที่ไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงในพ้ืนท่ี  

“นบัจากปีส่ีเจ็ดคือ นกัข่าวที่มาท าขา่วไม่ไดม้าคลุกคลีในพ้ืนที่ บอกว่า คนพุทธมีการยา้ย
ออกจากพ้ืนทีจ่ากความรุนแรง รายงานข่าวจากมมุมองของตวัเอง เพราะว่าธรรมชาตขิอง
งานข่าวเร็วและหยาบ จริงๆ การยา้ยถ่ินเป็นเร่ืองถ่ิน เป็นเร่ืองเศรษฐกิจ” (นกัวิชาการ
วฒันธรรมและส่ือมวลชน จ.นราธิวาส) 

ยิ่งกว่านั้น กรอบของการส่ือสารสาธารณะขนาดใหญ่คือการมุ่งไปที่การสร้างความเช่ือมโยงกับ
สาธารณะชนกลุ่มใหญ่  ซ่ึงในสังคมไทยโดยภาพรวม ปฏิเสธไม่ได้ว่า การส่ือสารเป็นพ้ืนท่ีของความเป็น
ชาตินิยม เน่ืองจาก ส่วนใหญ่แลว้ การส่ือสาร “ส่ง” ไปยงัผูค้นที่ถูกนับรวมว่าเป็น “คนไทย” แลว้ คนมุสลิม 
ชาวเขา ชาวอีสาน เป็นตน้ ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่ม “คนอ่ืน” ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ียงัไม่สามารถช่วงชิงพ้ืนท่ีการ
ส่ือสารกบัมวลชนกลุ่มใหญ่ได ้ 

ขณะเดียวกัน ความเป็นการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ในการส่ือสารของส่ือจากพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
กลายเป็นขอ้จ ากัดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จริงอยูว่่า ในกระแสประชาธิปไตยสมยัใหม่นั้น การชูอตัลกัษณ์น าไปสู่
อ านาจต่อรอง แต่การเชิดชอูตัลกัษณ์ก็เป็นปัญหาในตวัเองในการเช่ือมโยงตนเองเขา้กับผูอ่ื้นซ่ึงส่งผลไปสู่การ
แบ่งแยกหรือความแปลกแยก และท าลายจุดเช่ือมต่อของความเช่ือมโยงกนัในทีสุ่ด  

ขอ้จ ากัดด้านการรับรู้และการมีความรู้สึกร่วมเป็นอุปสรรคของแนวคิดพิพิธภณัฑ์สันติภาพ การขยาย
พ้ืนท่ีของการรับรู้หรือสร้างความตระหนักอาจได้รับความสนใจจากสาธารณะน้อย หรือมีพ้ืนท่ีในส่ือน้อย 
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เช่นเดียวกับนิทรรศการ งานเสวนาที่จดัในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกจากจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันข้อจ ากัด
เช่นน้ีสามารถเป็นโอกาสของพิพิธภณัฑไ์ดเ้ช่นกนั ในแงก่ารสร้างความความเช่ือมโยงให้ผูค้นทัว่ไปไดเ้ห็นว่า  

“ตรงนั้นมีมนุษยอ์ยู่จริง มีคนที่ใชชี้วิตอยู่ตรงนั้นจริง” (ส่ือมวลชนอาวุโส บรรณาธิการส่ือ
ออนไลน์ชายแดนใต ้กรุงเทพฯ - ปัตตานี) 

เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการเห็นอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนาและเป้าหมายของผูค้นในจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 

“ในช่วงสิบกว่าปีที่ผานมา ส่ิงท่ีมนัหายไปจริงๆ คือ การส่ือสารมาจากพ้ืนท่ีภาคใต ้คือการ
มองเห็นคนท่ีอยู่ตรงนั้น ซ่ึงอนัน้ีเป็นส่ิงท่ีเราคุยกบัคนที่ภาคใตเ้หมือนกนัว่า เมื่อคณุท างาน
ส่ือสาร ตอ้งท าให้มนัคอนเน็กกนั ก็คือคุณตอ้งท าอะไรที่มนัใกลก้นัมากกว่าน้ี คือแทนที่เรา
จะพูดถึงความเจ็บความตายแลว้มนัเกิดการแบ่งเขาแบ่งเรา ซ่ึงท ามนัท าไมไ่ดด้ว้ยการ
โชวอ์ตัลกัษณ์ตวัเอง” (บรรณาธิการข่าวออนไลน์ กรุงเทพฯ) 

ท่ามกลางการขาดความเช่ือมโยงและรู้สึกร่วมของผูค้นโดยส่วนใหญ่ โครงการพิพิธภณัฑ์สันติภาพมี
ทรัพยากรสนับสนุนด้านสังคมวฒันธรรมที่มูลค่ายิ่ง หากพิจารณาถึงงานศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่จ านวนมาก36 
ประวตัิศาสตร์ฉบับต่างๆ ที่มีผูร้วบรวมไว ้เร่ืองราว วตัถุส่ิงของที่เป็นตัวแทนความทรงจ า ประจักษ์พยาน 
ตวัแทนความรู้สึกของพ้ืนท่ี รวมทั้งองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญและการสนับสนุนที่ไม่ใช่ตวัเงินจากพนัธมิตร
ต่างๆ ทั้งชุมชน นักวิชาการ ผูป้ฏิบตัิการ ภาคประชาสังคม ศิลปิน ส่ือมวลชนซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีท างานในพ้ืนที่
ยาวนาน  

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงมีขอ้จ ากดัในการท างานเชิงจดหมายเหตุ เชน่เดียวกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเทศไทย การท างานเชิงจดหมายเหตุดา้นสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยหรือความรุนแรงยงัคงมี
จ ากดั หอจดหมายเหตุทีมี่ในพ้ืนท่ี เช่น หอจดหมายเหตุจงัหวดัยะลา หอจงัหวดัเหตุจงัหวดัปัตตานีซ่ึงสังกดักรม
ศิลปากร หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานียงัมีขอ้จ ากัดในการรวบรวมเอกสาร
หลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรงในอดีตจนถึงปัจจุบนั ขณะเดียวกนั สถาบนัวิชาการและภาคประชาสังคมยงั
ไม่ไดม้ีการด าเนินการเกี่ยวกบัท างานเชิงจดหมายเหตุอย่างเป็นระบบ  

 
36 ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากฐานขอ้มูลงานวิจยัเกี่ยวกบัภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั (ช่ือเดิม) ศูนยข์่าวสารเพื่อสันติภาพ ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 
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“ความปลอดภัยและความหวาดระแวงเป็นเหตุผลหลัก” ของการท างานเชิงจดหมายเหตุ เน่ืองจากการ
ท างานเชิงจดหมายเหตุเกี่ยวขอ้งกบัการบนัทึก แลกเปล่ียนและมอบขอ้มูล แมบุ้คคล หรือภาคประชาสังคมหลาย
กลุ่มไดค้ิด และเร่ิมตน้ท างานขอ้มูลและเห็นความส าคญัของงานจดหมายเหตุ แต่พวกเขายงัขาดองค์ความรู้และ
พนัธะสัญญาระหว่างกลุ่มในการเร่ิมตน้การท างานเชิงจดหมายเหตุอย่างจริงจงั ซ่ึงขอ้เสนอหน่ึงจากพ้ืนท่ีคือ 
โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑส์ามารถเร่ิมตน้ด าเนินงานเชิงจดหมายเหตุไดด้ว้ย 

เทคโนโลยี 

การเขา้ถึงเทคโนโลยีในราคาที่จับต้องได้ เช่น สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตคือโอกาสของแนวคิด
พิพิธภณัฑ์สันติภาพ ในการเก็บขอ้มูลสนาม เยาวชนในหมู่บา้นหลายรายเสนอให้มีพิพิธภณัฑ์ออนไลน์ หรือ
กิจกรรมที่พวกเขาสามารถเขา้ร่วมจากหมู่บา้น เช่น การฝึกอบรมหรือชั้นเรียนออนไลน์ หรือการส่งขอ้มูลจาก
พ้ืนท่ีผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน เช่น ภาพถ่าย ขอ้เขียน อย่างไรก็ตาม พวกเขากงัวลถึงความเป็นส่วนตวัและความ
ปลอดภยั เช่น การดกัฟังขอ้มูลทางโทรศพัท์ รวมทั้งการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในการก าหนดให้
ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศพัท์มือถือในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงขอ้ก าหนดจาก กอ.รมน.ภาค 4 น้ีถูกวิพากษ์
และคดัคา้นอย่างกวา้งขวางในแง่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความกงัวลถึงการน าขอ้มลูส่วนตวัน้ีไปใช้โดย
ไม่สุจริตและไมเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การเขา้ถึงเทคโนโยลีการส่ือสารควรได ้

เป็นที่สังเกตไดว้่า ขอ้เสนอเช่นน้ีถูกหยิบยกขึ้นมาหลงัจากที่เยาวชนในพ้ืนท่ีไดเ้ห็นปฏิสัมพนัธ์ของพวก
เขาต่อชุมชนออนไลน์ผ่านเคร่ืองมือส่ือสาร ซ่ึงน าไปสู่ความคาดหวงัต่อการน าเสนอนิทรรศการหรือกิจกรรมใน
รูปแบบที่พวกเขาสามารถเข้าร่วมได้ ยิ่งไปกว่านั้น การเป็นผูใ้ช้เทคโนโลยียงัส่งผลให้พวกเขาตระหนักถึง
ความสามารถหรือความเป็นไปไดข้องตวัเองในการสร้างเน้ือหาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ์ขึ้นไดเ้อง 
นอกจากน้ี การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารช่วยให้เขาสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งหรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
และเห็นต าแหน่งแห่งหนของตัวเองท่ามกลางข้อมูลนั้ น เช่น การเช่ือมโยงตัวเองกับประวตัิศาสตร์ การ
ตรวจสอบในแง่น้ี ช่วยสร้างสมดุล และความระมดัระวงัให้กบัแนวคิดพิพิธภณัฑใ์นการน าเสนอหรือจดักจิกรรม
มากยิ่งขึ้น  

5.2 สรุป 

จากการวิเคราะห์ PEST Analysis ในเบ้ืองต้น เห็นได้ถึงอุปสรรคและโอกาสของโครงการจัดตั้ ง
พิพิธภัณฑ์สันติภาพ สภาพการเมืองการปกครองเป็นอุปสรรคส าคัญที่สุดต่อแนวคิด ทั้งแง่ในโอกาสการ
น าเสนอประวตัิศาสตร์ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ประเด็นทีถู่กพิจารณาว่าละเอียดอ่อน รวมทั้งการเขา้ถึงแหล่ง

http://www.oas.psu.ac.th/APSU/
http://www.oas.psu.ac.th/APSU/


109 

 

ทุนในประเทศ นอกจากน้ียงัมีประเด็นของการขาดความรู้สึกร่วมและการขาดความเช่ือมโยงของผูค้นนอกพ้ืนท่ี
กบัสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนใต ้

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคข้างต้นกลับย  ้าเน้นถึงความส าคัญและความเร่งด่วนในการเร่ิมต้นแนวคิด
พิพิธภณัฑสั์นติภาพให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์เป็นพ้ืนท่ีทางเลือกในการสร้างแนวร่วม
และเป็นพนัธมิตรสนับสนุนการแก้ปัญหาดว้ยสันติวิธี เพือ่น าไปสู่การขยายพ้ืนท่ีที่จะส่งเสียงถึงความตอ้งการ
และความคาดหวงัจากพ้ืนท่ี เพื่อต่อตา้นระบบอ านาจนิยมและวฒันธรรมลอยนวลพ้นผิด ซ่ึงการศึกษาน้ีมี
ข้อเสนอถึงการบรรเทาอุปสรรคและเสริมความแข็งแกร่งของจุดแข็งและโอกาสในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
สันติภาพ ดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างความร่วมมือและความไวว้างใจจากชุมชนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งสร้างศกัยภาพให้ผูค้นในชุมชน  
เช่น การแปรเปล่ียนความรู้สึกคบัขอ้งใจ ความรู้สึกถูกกดทบัเร่ืองภาษาไปสู่การเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล 
เช่น ต าราเรียนที่ใชต้วัหนงัสือยาวีทีก่ระจดักระจายตามโรงเรียนปอเนาะต่างๆ  

2. จดัตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นท่ีปรึกษาในการเขา้ถึงแหล่งทุน เพื่อการระดม
ทุนอยา่งต่อเน่ือง 

3. จัดตั้งคณะท างาน ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายระดมทุน นักวิจัย ภัณฑารักษ์และผูป้ระสานในพ้ืนที่  เพื่อ
ด าเนินการให้โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพสามารถเกิดขึ้นไดจ้ริง 

4. สร้างความร่วมมือกับสถาบนัวิชาการ เพื่อให้นิทรรศการ กิจกรรมได้รับการพิจารณาว่า มาจากการ
ด าเนินงานเชิงวิชาการที่มีขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เพื่อบรรเทาอคติจากบางกลุ่ม  

5. การหาแนวทางที่ เป็นทางเลือกในการน าเสนอประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์  เช่น ใช้แนวทาง
ประวตัิศาสตร์ศึกษา แทนทีจ่ะเป็น การน าเสนอประวตัิศาสตร์อย่างเดียว 

6. สร้างความร่วมมอืกบัสถาบนัในต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการ การสนบัสนุนเคร่ืองมือ
ในการด าเนินงาน หรือการให้พ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตัวจริงหรือฉบับส าเนา เช่น 
Documentation Center of Cambodia, International Institute of Social Histories 

7. สร้างความร่วมมือกับพนัธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ ส่ือมวลชน เจา้ของหรือผูบ้ริหารหอศิลป์ 
นักพิพิธภณัฑ์มืออาชีพ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์กระแสต่างๆ เช่น ประเด็นที่อยู่ในความสนใจที่จะ
สามารถเช่ือมโยงความสนใจของผูค้นกบัความเป็นไปในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้และเพื่อหาช่องทาง 
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แนวทาง เครือข่ายท่ีถูกตอ้งท่ีท าให้กิจกรรมและแผนงานต่างๆ สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่ใช่เป็น
ผูค้นในแวดวงของโครงการพิพิธภณัฑแ์ต่ถึงผูค้นในวงกวา้งออกไปได ้ 

8. ท างานขา้มสาขาความรู้ เช่น ร่วมมือกับนักจิตวิทยา นกับ าบดั ศิลปิน ผูผ้ลิตภาพยนตร์สารคดี เป็นตน้ 
เพือ่ให้เจา้ของเร่ืองมีความสะดวกใจและรู้สึกปลอดภยัในการถ่ายทอดเร่ืองราว  

9. แมว้่าโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพมีเป้าหมายสูงสุดในการลดบทบาทของทหารและส่งเสริมการ
แก้ปัญหาชายแดนใตโ้ดยไม่ใช่อาวุธ โครงการเห็นความส าคญัของการร่วมมือกับนายทหารอาชีพที่มี
แนวคิดกา้วหนา้ เช่น ผูท้ี่เห็นดว้ยกบัการรับฟังความคิดของผูเ้ห็นต่างเป็นวาระ โดยหารือกบัผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่เพื่อการตดัสินใจ 

10. สร้างกลุ่มหรือเครือข่ายน าร่องในการท างานเชิงจดหมายเหตุในพ้ืนท่ี เพ่ือให้มีการจัดเก็บเอกสาร 
หลกัฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีไมเ่พียงน าไปสู่การจดัแสดงหรือกิจกรรม หากสามารถ
น าไปสู่การจดัตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้่อไป  

11. ใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ศึกษาซอฟตแ์วร์ที่ป้องกนัการดกัฟัง การเขา้ถึงขอ้มูล
และความปลอดภยัของขอ้มูล ขณะเดียวกนัพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการจดันิทรรศการในรูปแบบ 
virtual museum หรือการจดักิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งออนไลน์ 

12. ทุกกิจกรรมของโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑสั์นติภาพตอ้งมีเป้าหมายที่ชดัเจน ใครคือกลุ่มเป้าหมาย อยาก
ให้ไปถึงใคร ท าไมตอ้งกลุ่มน้ี ขอ้มูลท่ีน าเสนอจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างไร  
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บทที่ 6: บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์สันติภาพในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ การ
พิสูจน์ความตอ้งการของผูค้นในพ้ืนที่และประโยชน์ของพิพิธภณัฑใ์นการสนบัสนุนกระบวนการสันติภาพใน
พ้ืนท่ี รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นแง่ทรัพยากรสนบัสนุนและและปัจจยัที่เป็นอุปสรรค ซ่ึงผลการศึกษา 
มีดงัต่อไปน้ี  

6.1 ข้อค้นพบส าคัญ  

อารมณ์ความรู้สึกของพืน้ที่ 

ท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ ทั้งไม่แน่นอน ความหวาดระแวง ความกลวั ความคบัขอ้งใจ ความ
โกรธ ความเกลียดและความเพิกเฉยนั้น ชุมชนส่วนใหญ่มองว่า รัฐเป็นปัญหาหลกั รัฐในท่ีน้ี คอื ฝ่ายความมัน่คง 
ขา้ราชการ รวมทั้งฐานคิด นโยบายและการปฏิบตัิการ พวกเขาเห็นความไม่ลงรอยและโครงสร้างอนัเทอะทะ
รวมศูนยข์องรัฐท่ีอยู่บนฐานคิดความมัน่คง ซ่ึงส่งผลให้ พวกเขาไม่ได้ถูกพิจารณา ได้รับการปฏิบตัิหรือได้รับ
การเคารพในแง่ความเป็นมนุษยท์ี่มีสิทธิตั้ งแต่สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การรับรู้ขอ้เท็จจริง ไปจนถึง
สิทธิในการก าหนดชะตากรรมของตวัเอง  

การแกปั้ญหาในแง่น้ี พวกเขาตอ้งการพ้ืนที่ในการส่งเสียง ส่ือสารไปยงัผูม้ีอ  านาจทั้งในพ้ืนท่ีและนอก
พ้ืนท่ี รวมทั้งส่ือสารกับผูค้นที่อยู่นอกพ้ืนที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใตถึ้งสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญในช่วง
ศตวรรษ และในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา 

พิพิธภัณฑ์สันติภาพที่ชุมชนต้องการ 

ชุมชนมีค  าตอบชดัเจนว่า เน่ืองจากพวกเขาไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้างความรุนแรง พวกเขาจึงไมใ่ชก่ลุ่มเป้าหมาย
ของพิพธิภณัฑสั์นติภาพ ในทางกลบักนั พวกเขาตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการพิพธิภณัฑ์ ไดแ้ก่ การ
มีส่วนร่วมในการจดัท าขอ้มูล ก าหนดเน้ือหาและออกแบบกิจกรรม เพื่อที่พวกเขาจะสามารถใช้พิพิธภณัฑ์ใน
ฐานะเคร่ืองมือหน่ึงของกระบวนการสันติภาพ 

ชุมชนส่วนใหญ่ตอ้งการให้พิพิธภณัฑสั์นติภาพจดัตั้งขึ้นนอกพ้ืนท่ีเพื่อลดทอนผลกระทบท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
ความปลอดภยั เพื่อคงความเป็นอิสระของพิพิธภณัฑแ์ละเพื่อที่จะสามารถส่ือสารได้โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น กองทัพ ขา้ราชการ และสังคมในวงกวา้ง ขณะเดียวกัน พวกเขาต้องการให้มีพ้ืนท่ีแห่งความทรงจ าร่วม 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนท่ีในรูปแบบอนุสรณ์สถานหรือหมุดหมายเพื่อร าลึกถึงและให้เกียรติผูสู้ญเสีย และที่ส าคญั
เพือ่ปะทะกบัความพยายามท าให้ลืมของรัฐ รวมทั้งตอ้งการการด าเนินการในลกัษณะจดหมายเหตุ 

พวกเขาตอ้งการส่ือสารถึงอารมณ์ความรู้สึก ความตอ้งการและเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้รัฐและสังคม
นอกพ้ืนท่ี “เห็น” ความเป็นมนุษยข์องพวกเขา อนัจะน าไปสู่การขยายพ้ืนท่ีรับรู้สถานการณ์จงัหวดัชายแดน
ภาคใตว้่าเป็นประเด็นร่วมไม่ใช่ปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี พวกเขาตอ้งการให้เร่ืองเล่าของพวกเขาสามารถสร้างกลุ่ม
ผูส้นบัสนุน และผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง  

พวกเขาตอ้งการการเสริมสร้างศกัยภาพ เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสันติภาพ
ผ่านการด าเนินการพิพธิภณัฑสั์นติภาพ 

ทรัพยากรสนับสนุนและปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคความท้าทาย 

สภาพการเมืองการปกครองปัจจุบันในประเทศเป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่ สุด  ระดับความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัระดับสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางการ
เมืองและพลเมือง ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการวิพากษ์ ตั้ งค  าถามหรือเรียกร้องจากรัฐ ขณะเดียวกัน 
ทรัพยากรทางการเงินเป็นอุปสรรคและทา้ยทายอีกประการหน่ึง ซ่ึงความทา้ทายเหล่าน้ีสามารถบรรเทาด้วยการ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนวิชาการ ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม และภาคส่วนอ่ืนๆ และพยายามเขา้ถึง
แหล่งทุนจากต่างประเทศ 

ขณะเดียวกัน ผูค้นในพ้ืนทีค่ือทรัพยากรมนุษยท์ีส่ าคญัในการผลิตและถ่ายทอดประสบการณ์ของพวก
เขา ทั้ งน้ี การสร้างพนัธมิตรและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นแนวทางหน่ึงที่จะสนับสนุนให้แนวคิด
พิพธิภณัฑสั์นติภาพเกิดขึ้นไดจ้ริง 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาสรุปว่า พิพิธภณัฑสั์นติภาพควรจดัตั้งนอกพ้ืนที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น ในกรุงเทพฯ 
โดยมีจดัท านิทรรศการและกิจกรรมเคล่ือนที่ไปในภูมิภาคอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกับผูต้ดัสินดา้นนโยบาย ผูมี้
อ านาจฝ่ายความมัน่คง ผูน้ าทางการเมืองและประชาชนผูส้นับสนุนบุคคลเหล่าน้ี เพื่อขยายพ้ืนท่ีการรับรู้และ
เพือ่ให้เกิดการส่ือสารทีจ่ะท าให้ผูค้นอีกฟากฝ่ังของทศันคติหรือความคิดไดก้า้วขา้มพรมแดนเขา้มาท าความรู้จกั 
เรียนรู้ และสร้างความเขา้ใจถึงปัญหาชายแดนใต ้ความเป็นมนุษยข์องผูค้นในพ้ืนท่ี อ านาจนิยม วฒันธรรมการ
ลอยนวลพน้ผิด รวมทั้งประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทีต่่างหล่อเล้ียงให้อุดมการณ์ของกลุ่มคดิต่างและความรุนแรง
ของรัฐยงัคงด ารงอยู่  
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ขณะเดียวกัน เพ่ือผูค้นในพ้ืนท่ีไดม้ีหมุดหมายหรือพ้ืนท่ีแห่งความทรงจ าร่วมหรือมีหมุดหมายแห่งการ
ร าลึกถึงและคืนศกัดิ์ ศรีความเป็นมนุษยแ์ก่ผูท้ี่ถูกพรากชีวิตไปและผูสู้ญเสีย ควรมีพ้ืนท่ีในลกัษณะอนุสรณ์สถาน
หรือหมุดหมายของเหตุการณ์ เช่น ในพ้ืนท่ี บริเวณจุดเกิดเหตุ เช่นการปักหมดุบนพ้ืนถนน และเมื่อสถานการณ์
คล่ีคลาย อาจพิจารณาถึงอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ขึ้นท่ีเป็นพ้ืนท่ีความทรงจ าร่วมของเหตุการณ์ทั้งหมด  

ควบคู่ไปกบัพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑแ์ละอนุสรณ์สถาน การท างานเชิงจดหมายเหตุในขณะที่ความขดัแยง้และ
ความรุนแรงยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการรวบรวมเอกสารหลกัฐาน ท า
ขอ้มูลประจกัษ์พยาน เพื่อให้ประวตัิศาสตร์ของพ้ืนท่ี เอกสารหลกัฐาน วตัถุพยานต่างๆ ได้มีการจดัเก็บรักษา
อย่างเป็นระบบและเพื่อการเตรียมน าไปใชใ้นช่วงความยุติธรรมช่วงเปล่ียนผ่าน 

โดยข้อเสนอทั้งสามขอ้เบ้ืองตน้อยู่บนแนวทางและหลกัการ ซ่ึงจะเป็นนโยบายด้านเน้ือหา (content 
policy) และการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

1) สร้างความเขา้ใจในวงกวา้งว่า ปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ใช่ปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี แต่
เป็นปัญหาของประเทศ  

2) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจของรัฐรวมศูนย์ที่เป็นรากเหง้าปัญหาของวิกฤติ
ทางการเมืองไทย 

3) ความขดัแยง้และความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนใตม้ี “ผูเ้ล่น” หรือ actor หรือผูม้ีบทบาทหลาย
ฝ่าย การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์จะตอ้งคดักรองผูเ้ล่นว่าใคร หรือกลุ่มไหนคือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียหลกั 
หรือผูเ้กี่ยวขอ้งระดบัต่างๆ ของพิพิธภณัฑสั์นติภาพเพื่อแสวงหาความร่วมมือและขจดัความทา้
ทายท่ีจะเกิดขึ้น 

4) สร้างตวัตนพ้ืนท่ีระดับมหภาคของคนมลายูปัตตานี ชาวไทยพุทธและกลุ่มอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ไป
พร้อมกับการฟ้ืนฟูสายสัมพนัธ์ของผูค้นในพ้ืนท่ี เช่น สายสัมพันธ์ของเพื่อนบา้น ชุมชน วิถี
ชีวิต 

5) เปิดพ้ืนท่ีเชิงวิพากษใ์นวงกวา้งระดบัมหภาค 

6) กิจกรรมดา้นประวตัิศาสตร์จะตอ้งอยู่บนหลกัการของประวตัิศาสตร์ศึกษา 

7) ท าหนา้ท่ีเป็นพ้ืนท่ีรณรงคก์ารเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย เชน่ งบประมาณ การรวมศูนย ์นโยบาย
ทางทหาร  

8) ท าหนา้ท่ีเป็นพ้ืนท่ีรณรงคด์า้นเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความเห็น 
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9) หลีกเล่ียงผลกระทบเชิงความรู้สึกและอคติ เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยในการส่ือสารนอกพ้ืนท่ีใน
ประเด็นละเอียดอ่อน 

10) เคารพความตอ้งการของผูค้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูสู้ญเสีย 

11) ด าเนินการบนหลักการของการปะทะกับแนวคิดอ านาจนิยม สร้างความรู้ เข้าใจต่อ
ความสัมพันธ์และการท างานระหว่างความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและ
ความรุนแรงเชิงวฒันธรรม ส่งเสริมโอกาสและความสามารถในการมองเห็นผูเ้สียหาย ท า
หน้าที่เป็นพ้ืนท่ีเปิดเพือ่ให้ความทรงจ าจากหลายฝ่ายสามารถปะทะสังสรรค์ และต่อตา้นและ
ยืนหยดัต่อสู้กบัวฒันธรรมลอยนวลพน้ผิด 

พิพิธภณัฑสั์นติภาพไม่มีนิทรรศการถาวร นิทรรศการและกิจกรรมของพิพิธภณัฑค์วรเปล่ียนแปลงใน
แต่ละปี เน่ืองจากประวตัิศาสตร์ ความจริงและเร่ืองราวของพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใตม้ีหลายชุด และเพื่อ
ไม่ให้ประวตัิศาสตร์ใดประวตัิศาสตร์หน่ึงหรือชุดความจริงชุดใดหรือของใครมีอ านาจเหนือกว่า และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ความเป็นไปและพลวตัของพ้ืนท่ี 

พิพิธภณัฑสั์นติภาพควรเป็นองคก์รอิสระ ผูเ้ป็นเจา้ของในระยะเร่ิมตน้อาจจะเป็นกลุ่มหรือองคก์รภาค
ประชาสังคม ก่อนดูความเป็นไปไดใ้นการเป็นองคก์รอิสระภายใตก้ารสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ 
เช่น โมเดลของมิวเซียมสยาม ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ แมจ้ะได้รับงบประมาณสนับสนุนหรือในกรณีที่อยู่
ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานรัฐ ซ่ึงในระยะยาว พิพิธภณัฑ์ควรมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 
เพื่อรับประกันถึงสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความเห็น และความเป็นอิสระในการด าเนินงานอย่างแท้จริง 
คณะท างานหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาควรมาจากหลายภาคส่วน  

เพื่อให้โครงการจดัตั้งพิพิธภัณฑ์สันติภาพมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไดจ้ริง การด าเนินงานสามารถแบ่ง
ออกเป็นสามระยะ ดงัต่อไปน้ี  

1) ระยะที่ 1 (ระยะเวลา 3 ปี) ด าเนินการในรูปแบบโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก (action research) โดยโครงการทดลองมีโครงสร้างการ
ท างานเหมือนพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กจริงแม้ไม่มีอาคารพิพิธภัณฑ์ มีกิจกรรมเช่นเดียวกับ
พิพิธภณัฑ์ เช่น 1) นิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง การหาแนวร่วม พนัธมิตรและการ
สร้างเครือข่ายการท างาน เชน่ การเร่ิมกิจกรรมเชิงจดหมายเหตุจงัหวดัชายแดนใต ้กิจกรรม
นิทรรศการออนไลน์ 2) กิจกรรมน าร่องเพื่อการส่ือสารกับฝ่ายความมั่นคง เช่น การจัด
ปฐมนิเทศนายทหารก่อนเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ท่ีในพ้ืนที่ การจดัเสวนากลุ่มเล็กถึงการรับ
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ฟังผูท้ี่มีความเห็นต่อเขตการปกครองพิเศษ 3) การจดันิทรรศการควบคู่ไปกับการเก็บ
ขอ้มลู เช่น นิทรรศการเคล่ือนที่ในภาคอีสานพร้อมกบัการเก็บขอ้มูลความเห็นจากผูค้นใน
ภมูิภาคเกี่ยวกบัสถานการณช์ายแดนใต ้ในฐานะที่ทหารเกณฑใ์นพ้ืนท่ีมาจากภูมิภาคอีสาน
มากที่สุด เป็นตน้ 4) การเสริมสร้างศกัยภาพผูค้นในพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูล จดัท าเน้ือหา 
ออกแบบกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ ตวัอย่างกิจกรรมเหล่าน้ีเพื่อทดสอบว่า แนวทางหกขอ้
ขา้งตน้มีความเป็นไปได้จริงหรือไม่ท่ามกลางความรุนแรงท่ีด าเนินการอยู่และท่ามกลาง
ขอ้จ ากัดทางสังคมการเมือง ไดร้ับการสนับสนุนหรือต่อตา้นอย่างไรบา้ง มีอุปสรรคหรือ
ขอ้ปฏิบตัิที่ดีอย่างไร เพื่อน าบทเรียนมาวางแผนการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ในระยะที่สอง  
เม่ือส้ินสุดระยะที่หน่ึง โครงการทดลองจะตัดสินได้ว่า แนวคิดพิพิธภัณฑ์สันติภาพ
สามารถเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการสันติภาพไดห้รือไม ่ควรปรับปรุงและพฒันาอย่างไร
เพื่อให้พิพิธภัณฑ์สามารถเกิดขึ้ นได้จริง โดยผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) 
ขอ้ก าหนดส าคญัของพิพิธภณัฑ ์เช่น การเป็นพ้ืนที่กลางและพ้ืนที่เสรีภาพทางวิชาการ 2) 
รูปแบบหรือโมเดลของพิพิธภณัฑ์ที่สามารถด าเนินการอย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลทาง
สังคมการเมอืงใดๆ 3) รายช่ือเครือข่ายและองคก์รพนัธมิตร รวมทั้งแหล่งเงนิทุน (potential 
funding)  4) แผนการเงินระยะยาว 5) รายงานถอดบทเรียน ซ่ึงประกอบด้วย อุปสรรค 
ความท้าทาย แนวทางแก้ปัญหา และข้อปฏิบัติที่ดี 6) แผนกิจกรรมในระยะต่อไป ซ่ึง
งบประมาณสนับสนุนในระยะน้ีอาจมาจากสถาบนัวิจยัในประเทศหรือต่างประเทศและ
แหล่งทุนที่สนบัสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและสันติภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้

ควบคู่ไปกบัการทดลองโมเดลพิพิธภณัฑ์สันติภาพคือการน าแนวคิดการจดัท าหมุดหมาย
หรืออนุสรณส์ถานขนาดเล็กในพ้ืนท่ี เช่น การบนัทึกช่ือผูเ้สียชีวิตลงในพ้ืนท่ีเหตุการณ์ ซ่ึง
สามารถด าเนินการในพ้ืนท่ีจริงและในพ้ืนท่ีออนไลน์บนพ้ืนฐานความร่วมมือจากเจา้ของ
พ้ืนที่ มสัยิด พ้ืนท่ีเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐ 

2) ระยะที่ 2 (ระยะเวลา 3-5 ปี) ด าเนินการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 
โดยใชโ้มเดลการท างานที่ถอดบทเรียนมาจากการทดลองในระยะที่หน่ึง ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิจาก
การด าเนินโครงการในระยะท่ีสองน้ี ประกอบด้วย 1) แผนการเงินระยะยาว 2) รูปแบบ
หรือโมเดลของพิพิธภัณฑ์ที่สามารถด าเนินการอย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลทางสังคม
การเมืองใดๆ ที่ปรับปรุงใหม่ 3) ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ของ
พิพิธภณัฑ์ 4) โครงการด้านจดหมายเหตุที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 5) โครงการด้านหมุด
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หมายและอนุสรณ์สถานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 6) แผนการผลกัดนัเชิงนโยบายเพื่อให้
พิพิธภัณฑ์สันติภาพมีสถานะตามกฎหมาย 7) รายงานและแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ที่
สามารถน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงเชิงรูปธรรมได้ เช่น การท างานรณรงค์ผ่านนิทรรศการ
และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ การร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขกฎหมาย หรือ
ผลกัดนัให้มีกฎหมายทีเ่ป็นธรรมกบัพ้ืนท่ี ซ่ึงงบประมาณสนบัสนุนในระยะน้ีหลงัจากผ่าน
พน้ช่วงทดลองแลว้ คือ แหล่งทุนที่สนบัสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและสันติภาพใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตใ้นต่างประเทศ รวมทั้งการสนบัสนุนผ่านการบริจาค 

3)  ระยะที่ 3 (ระยะเวลา 3-5 ปี) ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ โดยใช้
โมเดลการท างานที่ถอดบทเรียนมาจากการทดลองในระยะทีส่าม ซ่ึงในระยะน้ี พิพิธภณัฑ์
ควรมีสถานที่ถาวร มีสถานะตามกฎหมาย มีโครงสร้างการบริหาร มีแผนความยัง่ยืนทาง
การเงิน เช่น แผนการระดมทุนและลงทุน หรือการสร้างรายได้ด้วยตัวเอง และมีแนว
ทางการด าเนินที่ชดัเจนจากการถอดบทเรียนระยะที่หน่ึงและระยะที่สอง ซ่ึงงบประมาณ
สนบัสนุนในระยะน้ี คือ แหล่งทุนที่สนบัสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและสันติภาพใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตใ้นต่างประเทศ การลงทุนและการหารายไดข้องพิพิธภณัฑ ์

งานศึกษาในขั้นน้ี การทดลองโมเดลพิพิธภณัฑข์นาดเล็กและขนาดกลางจะช่วยก าหนดทศิทางของการ
ด าเนินการด้านความยุติธรรมช่วงเปล่ียนผ่านและการจดัการความทรงจ าในอนาคต ทั้งน้ี เมื่อผ่านระยะที่สาม 
คณะกรรมการหรือผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถพิจารณาสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีอีกครั้ ง เพื่อวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการยา้ยพิพิธภณัฑสั์นติภาพกลบัเขา้ไปอยู่ในพ้ืนที่ในฐานะที่เป็นสถาบนัการเรียนรู้สันตศิึกษา พ้ืนท่ี
ความทรงจ าร่วมและเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี  
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ภาคผนวก 
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1. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

พืน้ที่การเก็บข้อมูล 

1. จังหวัดปัตตานี 

ต.สะบารัง อ.เมือง 

ต.ตะโละการโปร์ อ.ยะหร่ิง 

ต.ป่าไหม ้อ.ไมแ้ก่น 

ต.ท่าก าช า อ.หนองจิก 

ต.มายอ อ.มายอ 

2. จังหวัดยะลา 

ต.ยะหา อ.ยะหา 

ต.บาโงยซิแง อ.ยะหา 

ต.กะบงั อ.กะบงั 

3. จังหวัดนราธิวาส 

ต. กะลุวอเหนือ อ.เมือง 

ต.ละหาร อ.ยี่งอ 

ต.ตนัหยงลิมอ อ.ระแงะ 

ต. เจ๊ะเห อ.ตากใบ 

ต. ไพรวนั อ.ตากใบ 

ต. ศาลาใหม่ อ.ตากใบ  

ต. สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 

4.กรุงเทพฯ 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
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ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก* 

1. นกัข่าวอาวุโสที่เช่ียวชาญพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้

2. นกัข่าวอาวุโสดา้นการสังคมการเมือง 

3. นกัวิชาการดา้นวฒันธรรมศึกษาที่เช่ียวชาญดา้นจงัหวดัชายแดนใต ้

4. นกัวิชาการดา้นสันติศึกษา 

5. นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตร์ 

6. นกัวิชาการดา้นความมัน่คง 

7. นกัวิชาการดา้นพิพิธภณัฑสั์นติภาพ 

8. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพิพิธภณัฑ ์

9. เจา้หนา้ท่ีความมัน่คง 

10. อดีตทหารเกณฑ ์

11. ผูน้ าศาสนา 

12. เจา้หนา้ท่ีองคก์ารพฒันาเอกชน ภาคประชาสังคมและองคก์รระหว่างประเทศ 

13. ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีองคก์รผูใ้ห้ทุนโครงการในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนใต ้

14. ผูไ้ดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 

15. ชาวบา้นในชุมชน 

16. ขา้ราชการต าแหน่งระดบัปฏิบตัิการ 

17. แกนน าเยาวชน 

18. นกัเรียน/นกัศึกษา 

19. เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์สงครามในประเทศญี่ปุ่ น 

20.  เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์สงครามในประเทศเกาหลีใต ้

21. เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์สงครามในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซวิน่า 
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22. เจา้หนา้ท่ีในองคก์รหอจดหมายเหตุสังคมและการเมือง ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

23. เจา้ของ/ผูบ้ริหารพิพิธภณัฑ ์หอศลิป์และหอจดหมายเหตุ 

24. เจา้หนา้ท่ีหอจดหมายเหตุ  

25. นกัการเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดั 

26. นกัธุรกิจและเจา้ของกิจการในพ้ืนท่ี 

*หมายเหตุ ทั้งการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

การสนทนากลุ่มย่อย (24 คร้ัง) 

1. นกัศึกษาและเยาวชนจากจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่มาเรียนหรือท างานในกรุงเทพฯ  

2. ผูน้ าศาสนา 

3. เจา้หนา้ท่ีองคก์ารพฒันาเอกชน 

4. นกัเรียน/ นกัศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ 

5. กลุ่มผูห้ญิงท่ีไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 

6. กลุ่มชาวบา้นที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 

7. กลุ่มผูห้ญิงในพ้ืนท่ี 

8. กลุ่มชาวบา้นในพ้ืนท่ี 

3.การเขียนบันทึก 

 มีผูใ้ห้ข้อมูลในรูปแบบบันทึกประจ าวนั 12 ราย ได้แก่ เยาวชน แม่บ้าน ข้าราชการต าแหน่งระดับ
ปฏิบตัิการและชาวบา้นทัว่ไป 
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2. รายนามพิพิธภัณฑ์สันติภาพ 

No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

1 The International Museum of War and Peace  1902-
1919 

Lucerne, Switzerland ค ว า ม โ ห ด ร้ า ย ข อ ง
สงคราม/สันติวิธี 

เอกชน 

2 The Norwegian Nobel Institute 1904 Oslo, Norway ส่งเสริมสันติวิธี มูลนิธิ 
3 Peace Palace and Library 1913 The Hague, Netherlands ห้องสมุดกฎหมาย องคก์รอิสระ 
4 Imperial War Museum 1917 London, U.K. การท าความเขา้ใจ

สงครามใน
ประวติัศาสตร์และ
สมยัใหม่ 

รัฐบาล 

5 Comenius Museum 1922 Naarden, Netherlands ชีวิตและผลงานของ Jan 
Amos Comenius นกัการ
ศาสนาซ่ึงด าเนินการ
สร้างสันติภาพในหลาย
ประเทศผ่านการท างาน
ศาสนา 

เอกชน 

6 International Esperanto Museum 1927 Vienna, Austria ให้บริการหนงัสือ
เกี่ยวกบัภาษาเอสเปรัน
โตและภาษาอื่นๆ 

รัฐบาล 

7 The Ijzer Tower 1930 Diksmuide, Belgium ความทรงจ าและ
ประสบการณ์
สงครามโลกครั้ งท่ีหน่ึง 
และการต่อตา้นสงคราม 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

8 The State Museum at Majdanek 1944 Majdanek, Poland ค่ายกกักนั รัฐบาล 
9 Netherlands Institutes for War Documentation 1945 Amsterdam, Netherlands สงครามโลกครั้ งท่ีสอง รัฐบาล 
10 League of Nations Museum 1946 Geneva, Switzerland ประวติัศาสตร์

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ 

UNOG 

11 The National War and Resistance Museum 1946 Overloon, Netherlands สงครามโลกครั้ งท่ีสอง มูลนิธิ 
12 Museum Auschwitz-Birkenau 1947 Auschwitz-Birkenau, 

Poland 
ค่ายกกักนั Auschwitz-
Birkenau 

รัฐบาล 

13 Memorial Terezín 1947 Terezín, Czech Republic เหยื่อในค่ายกกักนัของ รฐับาล 
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No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

นาซี 
14 Yad Vashem: The Martyrs’ and Heors’ 

Remembrance Authority 
1953 Jerusalem, Israel โฮโลคอสต์ CSO 

15 Hiroshima Peace Memorial Museum 1955 Hiroshima, Japan ประสบการณ์ของฮิโร
ชิม่าก่อนและหลงัระเบิด
นิวเคลียร์ 

รฐับาลทอ้งถิ่น 

16 Nagasaki Atomic Bomb Museum 1955 Nagasaki, japan ผลกระทบจากระเบิด
นิวเคลียร์ต่อนางาซาก ิ

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

17 National Museum of Namibia 1957 Windhoek, Namibia ประวติัศาสตร์การตกอยู่
ภายใตอ้าณานิคม 

รัฐบาล 

18 The anti-Fascist museum 1959 Životice, Czech Republic การต่อตา้นระบบ
ฟาสซิสต์ 

CSO 

19 Gandhi Memorial Museum 1959 Madurai, India เผยแพร่แนวคิดของ
คานธี 

ทรัสต์ (ภายใต้การ
ดูแลของรัฐบาล) 

20 International Museum of the Red Cross 1959 Mantova, Italy ประวติัและผลงานของ
สภากาชาด 

มูลนิธิ 

21 National Gandhi Museum and Library 1
960 

New Delhi, India ผลงานและประวติัของ
คานธี 

มหาวิทยาลยั 

22 Anne Frank House Amsterdam 1960 Amsterdam, Netherlands ชีวิตของแอนน์ แฟรงค์ มูลนิธิ 
23 State Museum Stutthof 1962 Sztutuwo, Poland ค่ายกกักนั รฐับาลทอ้งถิ่น 
24 Lidice memorial 1962 Lidice, Czech Republic ผูค้นและหมู่บา้นที่ถูก

ท าลายโดยกองทพันาซี 
รัฐบาล 

25 Arizona Memorial 1962 Honolulu, U.S.A. การโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ รฐับาลทอ้งถิ่น 
26 Woodrow Wilson House 1963 Washington, D.C., U.S.A. ประวติัและผลงานของ 

Woodrow Wilson ผู ้
เสนอแนวคิดการแยก
การเมืองออกจากการ
บริหาร 

รัฐบาล 

27 Berlin Wall Museum 1963 Berlin, Germany การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในช่วงการ
แบ่งแยกประเทศ

เอกชน 
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No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

เยอรมนั และในยุโรป
ตะวนัออก 

28 Gandhi Smarak Sangrahalaya 1963 Ahmedabad, India ประวติัและแนวคิดของ
คานธี 

รัฐบาล 

29 The Austrian Resistance Archives 1963 Vienna, Austria หอจดหมายเหตุ และ
นิทรรศการน าเสนอ
กิจกรรมต่างๆ ของ
น าเสนอกิจกรรมการ
ต่อตา้นระบบฟาสซิสต์
ของออสเตรียช่วงปี 
1934-38 และการต่อตา้น 
ความรุนแรงภายใต้
พรรคสังคมนิยม
แห่งชาติออสเตรีย 
(1938-45) 

รัฐบาล 

30 The Museum of African American History 1965 Detroit, U.S.A. ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมชาวแอฟริกนั 
อเมริกนั 

ทรัสต์ 

31 Dachau Concentration Camp Memorial Site 1965 Dahau, Germany ค่ายกกักนัใน Dachau รัฐบาลทอ้งถิ่น 
32 Norway’s Resistance Museum 1966 Oslo, Norway การต่อตา้นนาซี มูลนิธิ 
33 Albert Schweitzer House 1967 Gunsbach, France ประวติัของนกัเทววิทยา 

Albert Schweitzer ที่
ไดร้ับรางวลัโนเบลสาขา
สันติภาพ  

มูลนิธิ 

34 Maruki Gallery 1967 Saitama, Japan งานศิลปะเกี่ยวกบั
ผลกระทบของระเบิด
นิวเคลียร์ 

เอกชน 

35 German Resistance Memorial Center 1968 Berlin, Germany การต่อตา้นนาซี รัฐบาล 
36 The King Center 1968 Atlanta, U.S.A. ชีวิตและงานของมาร์ติน 

ลูเธอร์ คิง 
CSO 

37 Henry-Dunant Museum 1969 Heiden, Switzerland  ประวติัและผลงานของ มูลนิธิ 
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No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

องัรี ดูนงัต์ 
38 Okinawa Prefectural Peace Memorial Museum 1975 Okinawa, Japan ประวติัศาสตร์สงคราม

ของโอกินาว่า 
รัฐบาลทอ้งถิ่น 

39 The National Cultural Memorial of Ploština 1975 Drnovice, Czech Republic เหยื่อของเหตุการณ์เผา
หมู่บา้นโดยกองทพั
เยอรมนัในสงครามโลก
ครั้ งท่ีสอง 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

40 War Remnant Museum 1975 Ho Chi Minh, Vietnam  การบนัทึกผลกระทบ
จากสงครามเวียดนาม 

รัฐบาล 

41 The Wilmington College Peace Resource 
Center 

1975 Wilmington, U.S.A. ขอ้มูลระเบิดนิวเคลียร์
ทั้งในญ่ีปุ่นและท่ีอื่นๆ 

วิทยาลยั 

42 Daigo Fukuryu Maru (Lucky Dragon) 
Exhibition Hall 

1976 Tokyo, Japan ประวติัศาสตร์ของ
เรือประมง 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

43 Son My Vestige Museum 1976 Son My, Vietnam การระลึกถึงการสังหาร
หมู่ในซันมาย 

รัฐบาล 

44 Florence Nightingale Museum 1976 London, U.K. ประวติัและการ
ด าเนินงานของฟลอ
เรนซ์ ไนติงเกล 

ทรัสต์ 

45 Museum of Tolerance 1977 Los Angeles, U.S.A. โฮโลคอสต์ องคก์ร 
46 The JEATH War Museum 1977 Kanchanaburi, Thailand เชลยศึกสัมพนัธมิตรใน

สงครามโลกครั้ งที่สอง 
วดั 

47 Peace Museum for the People 1979 Fukuoka, Japan สงครามโลกครั้ งท่ีสอง CSO รากหญา้ 
48 Soka Gakkai Toda Peace Memorial Hall 1979 Kanagawa, Japan ประวติัและผลงานของ 

Soka Gakkai ในการ
ประกาศยุตินิวเคลียร์ 

CSO รากหญา้ 
 

49 The Tuol Sleng Genocide Museum 1980 Phnom Penh, Cambodia ความรุนแรงของเขมร
แดง 

รัฐบาล 

50 World War II memorial 1980 Ostrava- Hrabyně, Czech 
Republic 

สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 
การต่อสู้ของพลเมือง
และการเสียชีวิตของนาย
พล Pika 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 



130 

 

No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

51 Peace Rooms Museum 1980 Lindau, Germany ให้ขอ้มูลนกัสันติภาพที่
ไม่มีช่ือเสียง พยายาม
สร้างการมีส่วนร่วมกบั
ผูช้ม 

CSO 

52 Bridge at Remagen Peace Museum  1980 Remagen, Germany ขอ้มูลนกัสันติภาพ รัฐบาลทอ้งถิ่น 
53 Anti-War House Peace Centre 1981 Sievershausen, Germany การต่อตา้นสงคราม องคก์ารศาสนา 
54 Dallas Peace Center 1981 Dallas, U.S.A. ทกัษะกระบวนการสันติ

วิธีรูปแบบต่างๆ  
CSO 

55 Kobe City War Damage Exhibition Corner 1981 Hyogo, Japan การโจมตีทางอากาศช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

สมาคม 

56 Senai Sensai Hukkou Memorial 1981 Miyagi, Japan  CSO รากหญา้ 
57 Sendai Sensai Hukkou Memorial 1981 Miyagi, Japan การโจมตีทางอากาศ CSO 
58 The Peace Museum, Chicago 1981 Chicago, U.S.A. ศิลปะเพื่อสันติภาพ เอกชน 
59 The Exhibition Hall of Crime Evidence of the 

Japanese 731 troop  
1982 Harbin, China เร่ืองราวการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์และ
การแพทยโ์ดยใชม้นุษย์
ของหน่วย 731 ของ
กองทพัญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

60 Anti-War Museum, Berlin 1982 Berlin, Germany สงครามโลกครั้ งท่ีหน่ึง
และสอง 

เอกชน 

61 Peace Museum 1982 Meeder, Germany วฒันธรรมสันติภาพ 
ชีวิตและการท างานของ
นกัสันติวิธีต่างๆ  

ไม่มีขอ้มูล 

62 The Pioneer of Singapore & Surrender 
Chambers Museum 

1983 Sentosa Island Singapore สงครามโลกครั้ งที่สอง รัฐบาล 

63 Japan Peace Museum Project 1983 Tokyo, Japan ประสบการณ์จากทัว่
โลก 

สมาคม 

64 Life is Treasure House 1984 Okinawa, Japan การต่อตา้นกองทพั
อเมริกนัในโอกินาว่า 

เอกชน 

65 The Central Museum of Prisoners of War 1984 Lambinowice-Opole, 
Poland 

นกัโทษสงครามใน
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 
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66 Gandhi Smriti and Darshan Samiti 1984 New Delhi, India ชีวิตและผลงานของ
มหาตมะ คานธี 

รัฐบาล 

67 Peace Library and Anti War Museum 1984 Berlin, Germany ต่อตา้นสงครามและให้
ขอ้มูลแนวทางสันติวิธี 

องคก์รศาสนา 

68 Memorial Hall of the Victims in the Nanjing 
Massacre by Japanese Invaders 

1985 Nanjing, China การระลึกถึงเหยื่อจาก
การสังหารหมู่ในนานกิง 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

69 Käthe Kollwitz 1985 Berlin, Germany ประวติัและผลงานของ 
Käthe Kollwitz ผูอุ้ทิศ
ตวัให้ความช่วยเหลือ
เหยื่อสงคราม 

สมาคม 

70 Peace Memorial Center 1985 Hokkaido, Japan สงครามโลกครั้ งท่ีสอง CSO รากหญา้ 
71 Osaka Human Rights Museum (Liberty Osaka) 1985 Osaka, Japan ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

เช่น ความเหลื่อมล ้า เพศ
สภาพ สุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

CSO รากหญา้ 

72 Resistance Museum, Amsterdam 1985 Amsterdam, Netherlands ประสบการณ์การต่อสู้
กองทพันาซีของ
ประชาชนใน
สงครามโลกครั้ งที่สอง 

ไม่มีขอ้มูล 

73 Resistance Museum, Gouda 1985 Gouda, Netherlands การเคลื่อนไหวต่อตา้น
นาซี 

ไม่มีขอ้มูล 

74 International Museum of Peace and Solidarity 1986 Samarkand, Uzbekistan การสร้างสันติภาพโดย
ประชาชน 

NGO 

75 The Peace and Justice Center Arlington 1986 Arlington, U.S.A. สันติศึกษา CSO 
76 Sword into Plowshares Peace Center and 

Gallery 
1986 Detroit, U.S.A. การสร้างสันติภาพดว้ย

ความสร้างสรรค ์
CSO 

77 The Jimmy Carter Library and Museum 1986 Atlanta, U.S.A. ชีวิตและผลงานของจิมม่ี 
คาร์เตอร์ 

รัฐบาล 

78 The Independence Hall of Korea 1987 Seoul, Korea การต่อสู้เพื่ออิสรภาพ
จากอาณานิคมญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

79 The Lion and Lamb Peace Arts Center 1987 Bluffton, U.S.A. สันติวิธี มหาวิทยาลยั 
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80 Seodaemun Perison History Hall 1987 Seoul, Korea ประวติัศาสตร์การต่อสู้
เพื่ออิสรภาพและ
ประชาธิปไตยจากญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

81 The Memorial Hall of China’s War of 
Resistance Against Japan 

1987 Beijing, China การต่อตา้นกองทพัญ่ีปุ่ น รฐับาล 

82 The Peace Center of the Province and the City 
of Antwerp 

1987 Antwerp, Belgium วฒันธรรมสันติภาพและ
สันติวิธี (ท าหน้าที่เป็น
ศูนยข์อ้มูลดว้ย) 

ไม่มีขอ้มูล 

83 Hamamatsu Revival Memorial Center 1988 Shizuoka, Japan การโจมตีทางอากาศและ
การฟ้ืนฟูเมือง 

CSO 

84 Okunojima Poison Gas Museum 1988 Hiroshima, Japan ประวติัศาสตร์ของ
โรงงานผลิตแก๊สพิษที่ใช้
ในสงครามโลกครั้ งท่ี
สอง 

CSO 

85 Teranaka Art Museum 1988 Wakayama, Japan การโจมตีทางอากาศ CSO 
86 Ten Boom Museum 1988 Haarlem, Netherlands การหลบหนีของชาวยิว

ในสถานที่ท่ีเป็นที่ตั้ง
ของพิพิธภณัฑ์ 

มูลนิธิ 

87 The Chinese No.8 Troop Memorial Hall 1988 Shanxi, China ประสบการณ์ของทหาร 
No.8 ของจีน และกลุ่ม
ต่อตา้นทหารญ่ีปุ่ น 

 

88 Caen Memorial 1988 Caen, France ประวติัศาสตร์
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 
สงครามเยน็ และ
กระบวนสันติภาพ 

 

89 International Red Cross and Red Crescent 
Museum 

1988 Geneva, Switzerland ประวติัศาสตร์และการ
ด าเนินงานของ
สภากาชาดและสภาเส้ียว
วงเดือน 

 

90 Himeyuri Peace Museum 1989 Okinawa, Japan ชีวิตของนกัเรียนมธัยม
ผูห้ญิงที่ถูกเกณฑ์เป็น

มูลนิธิ 



133 

 

No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

พยาบาลและเสียชีวิต
ช่วงกองทพัสหรัฐโจมตี
โอกินาว่า 

91 Grassroots House 1989 Kochi, Japan สันติศึกษาผา่น
ประวติัศาสตร์
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO 

92 Tanba Manganese Memorial Hall 1989-
2013 

Kyoto, Japan การบงัคบัแรงงานชาว
เกาหลีในเหมือง
แมงกานีส 

เอกชน 

93 Nakano Ward Peace Exhibition Hall 1989 Tokyo, Japan ประสบการณ์ของผูค้น
ในสงครามโลกครั้ งท่ี
สอง 

เอกชน 

94 Erich Maria Remarque-Peace Center 1989 Osnabrück, Germany ชีวิตและงานของ Erich 
Maria Remarque 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

95 Aomori Air Raid war Damages Exhibition Hall 1990 Aomori, Japan การถูกโจมตีทางอากาศ
ของเมืองในช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO รากหญา้ 

96 Shoukokumin Museum (Museum of Children) 1990 Nagasaki, Japan ผลกระทบจาก
สงครามโลกครั้ งที่สอง
ต่อเด็ก 

เอกชน 

97 Kochi Liberty and People’s Rights Museum 1990 Kochi, Japan สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพในการ
แสดงออก 

รฐับาลทอ้งถิ่น 

98 Museum of Compassion 1990 New York, U.S.A. ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น บริษทั 
99 Osaka International Peace Center (Peace 

Osaka) 
1991 Osaka, Japan สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

(วิพากษบ์ทบาทของ
ญ่ีปุ่ น) 

รฐับาลทอ้งถิ่น 

100 Taiji-cho Ishigaki Memorial Museum 1991 Wagayama, Japan เร่ืองราวของชาวญ่ีปุ่ น
ในอเมริกาช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

เอกชน 

101 Mirasaka Peace Museum of Art 1991 Hiroshima, Japan ผลกระทบจากระเบิด เอกชน 
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นิวเคลียร์ 
102 National Civil Rights Museum 1991 Memphis, U.S.A. ประวติัศาสตร์สิทธิ

พลเมืองของอเมริกา 
รัฐบาล 

103 Suita Peace Memorial Center 1992 Osaka, Japan เร่ืองราวของทหารและ
ประชาชนช่วงสงคราม 

CSO 

104 Kyoto Museum for World Peace 1992 Kyoto, Japan วิพากษส์งครามโลกครั้ ง
ทีส่อง 

มหาวิทยาลยั 

105 Kawasaki Peace Museum 1992 Kanagawa, Japan เร่ืองราวของนกัสันติวิธี
ทัว่โลก 

CSO 

106 No More Hibakusha Hall 1992 Hokkaido, Japan ผูเ้สียหายและเหยื่อจาก
นิวเคลียร์ 

CSO 

107 Memorial and Educational Site House of the 
Wannsee Conference 

1992 Berlin, Germany ขอ้มูลเกี่ยวกบัWannsee 
Conference ซ่ึงน าไปสู่
การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ
ชาวยิว 

รัฐบาล 

108 The House of Sharing 1992 Kwangju, Korea “สตรีผ่อนคลาย” 
ส าหรับกองทพัญ่ีปุ่ น
ในช่วงสงครามโลกครั้ ง
ที่สอง 

CSO 

109 Japanese American National Museum 1992 Los Angeles, U.S.A. เร่ืองราวของชนชาติ
ต่างๆ ในอเมริกา 

CSO 

110 The Museum of Resistance 1992 Lyon, France การต่อตา้นกองทพันาซี ไม่มีขอ้มูล 
111 Franz Jägerstätter House 1993 St. Radegund, Austria ชีวิตของ Franz 

Jägerstätter ผูถู้กสังหาร
จากการต่อตา้นการ
เกณฑ์หาร  

ไม่มีขอ้มูล 

112 German Museum 1993 Tokushima, Japan เชลยสงครามและคุก
เยอรมนับนเกาะโตกุชิ
มะช่วงปี 1917-1920 

ไม่มีขอ้มูล 

113 Peace Museum of Saitama 1993 Saitama, Japan วิพากษส์งครามโลกครั้ ง
ทีส่อง (ซ่ึงบางส่วนถูก

CSO 
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เอาออกไปจาก
นิทรรศการ)  

114 Saitama Art Museum 1993 Saitama, Japan ศิลปะเพื่อสันติภาพ CSO 
115 Shizuoka Peace Centre 1993 Shizuoka, Japan สงครามโลกครั้ งท่ีสอง CSO 
116 Sakima Art Museum 1993 Okinawa, Japan ศิลปะเพื่อสันติภาพ เอกชน 
117 Topography of Terror 1993 Berlin, Germany ขอ้มูลเกี่ยวกบัพรรค

สังคมนิยมแห่งชาติและ
อาชากรรม 

เอกชน (มูลนิธิ) 

118 Peace Museum Vienna  1993 Vienna, Austria พืน้ที่แลกเปลี่ยน/ 
กิจกรรมสันติศึกษา 

CSO 

119 The United States Holocaust Memorial 
Museum 

1993 Washington D.C., U.S.A. โฮโลคอสต์ รัฐบาล 

120 Human Rights and Peace Museum Fukuyama 
City 

1994 Hiroshima, Japan การโจมตีทางอากาศช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO 

121 Sakai City Peace and Human Rights Museum 1994 Osaka, Japan การโจมตีทางอากาศ CSO 
122 The World Centre for Peace, Freedom and 

Human Rights 
1994 Verdun, France ประวติัศาสตร์การมีส่วน

ร่วมต่อการสร้าง
สันติภาพ 

ไม่มีขอ้มูล 

123 National Memorial of the Heroes of 
Heydrichiad 

1994 Praha, Czech Republic การต่อสู้ของผูค้นใน 
Heydrichiad ช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง  

รัฐบาล 

124 Community Peace Museums Heritage 
Foundation 

1994 Different regions, Kenya ภายใตก้ารบริหารของ
มูลนิธิมีพิพิธภณัฑ์
สันติภาพ 10 แห่งซ่ึง
น าเสนอสถานทีต่่างๆ 
ในชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกบั
กิจกรรมสันติภาพ ทั้ง  
ศาสนสถาน พื้นท่ี
ธรรมชาติ หรือพื้นท่ีศกัด๋ิ
สิทธิของชุมชน 

มูลนิธิ 

125 Peace Memorial Museum 1994 Zanzibar, Tanzania ประวติัศาสตร์การถูกยึด รัฐบาล 



136 

 

No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

ครองของเมือง 
126 Oka Masaharu Memorial Nagasaki Peace 

Museum 
1995 Nagasaki, Japan วิพากษค์วามรุนแรงของ

กองทพัญ่ีปุ่ นช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO 

127 Takamatsu Civic Culture Centre: Peace 
Museum 

1995 Kagawa, Japan ผลกระทบต่อชีวิตชาว
ญ่ีปุ่ นในสงครามโลก
ครั้ งท่ีสอง 

CSO 

128 Holocaust Education Center 1995 Hiroshima, Japan ความรู้โฮโลคอสต์
ส าหรับเด็ก 

CSO 

129 Setagaya Peace Gallery 1995 Tokyo, Japan ศิลปะเพื่อสันติภาพ CSO รากหญา้ 
130 Pacific War History Museum 1995 Iwate, Japan การรุกรานนิว กินีของ

ญ่ีปุ่ นช่วงสงครามโลก
ครั้ งท่ีสอง 

CSO 

131 Satagaya Peace Gallery 1995 Tokyo, Japan มีการแสดงนิทรรศการ
ศิลปะทุกฤดูร้อน 

CSO 

132 Pingdu Memorial Hall in Honor of the Anti-
Japanese War Heroes 

1995 Shandong, China สงครามเหมืองแร่ และ
การต่อตา้นกองทพัญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

133 Zhi Jiang Chinese People’ s Victory against 
Japan Memorial Hall 

1995 Hunan, China การต่อตา้นสงคราม
ญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

134 Peace Museum  1995 Nürnberg, Germany กิจกรรมสันติศึกษา  
ประวติัของนกัสันติวิธี
ของเยอรมนัในช่วงร้อย
ปีที่ผ่านมา 

ไม่มีขอ้มูล 

135 Museum for Peace and Nonviolence 1995 Amsterdam, Netherland สันติศึกษาและสนัติวิธี CSO 
136 Yi Jun Peace Museum 1995 The Hague, Netherlands ประวติัและผลงานของ 

Yi Jun นกัต่อสู้เพื่อ
อิสรภาพคนส าคญั 

CSO 

137 The National Museum of Denmark 1995 Copenhagen, Denmark การต่อตา้นกองทพันาซี
ของชาวเดนมาร์ก 

รัฐบาล 

138 Himeji Historical Peace Center 1996 Hyogo, Japan ผลกระทบจาก
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง

CSO 
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ต่อคนธรรมดาสามญั 
139 Usui Peace Memorial Center 1996 Fukuoka, Japan การบงัคบัใชแ้รงงาน

นกัโทษเกาหลีในช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO 

140 Peace Museum 1996 Bradford, U.K. ประวติัศาสตร์
กระบวนการสันติภาพ 

สถานศึกษา 

141 Liberation War Museum 1996 Dhaka, Bangladesh ความทรงจ าสงครามเพื่อ
การประกาศอิสรภาพ 

ชุมชน 

142 Mugonkan Art Museum for Peace 1997 Nagano, Japan งานศิลปะต่อตา้น
สงคราม 

เอกชน 

143 The Peace, Human Rights and Children Centre 1997-
2006 

Osaka, Japan วิพากษแ์บบเรียน
ประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่ น
หลงัสงครามโลกครั้ งท่ี
สองและกิจกรรมกบั
นกัเรียนเพื่อความเขา้ใจ
ประวติัศาสตร์ที่ถูกตอ้ง 

เอกชน 

144 Yawaragi: Peace Memorial in Saiki 1997 Oita, Japan ความขดัแยง้ในพื้นท่ี
ต่างๆ และการรุกราน
ของญ่ีปุ่ นช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO 

145 Pingbei Mountain Anti-Japanese War Memorial 
Hall  

1997 Beijing, China เอกสารหลกัฐาน
ช่วงเวลาการต่อตา้น
สงครามญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

146 The Park for Peace 1997 Santiago, Chile ประวติัศาสตร์ของ Villa 
Grimaldi และพืน้ที่คุม
ขงัและทรมานอื่นๆ  

NGO 

147 The Peace Center 1997 Texas, U.S.A. ศูนยข์อ้มูล และการ
ฝึกอบรมสันติภาพ 

CSO 

148 The Peace Center 1997 San Antonio, U.S.A. สันติศึกษาผา่นศิลปะ CSO 
149 Canadian Centers for Teaching Peace 1997 Alberta, Canada การน าสันติภาพมาสู่

หลกัสูตร และกิจกรรม
NGO 
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ต่างๆ 
150 Robben Island Museum 1997 Bellville, South Africa เนลสัน เมลดาลาและ

สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 
รัฐบาล 

151 Taipei 228 Memorial Museum 1997 Taipei, Taiwan เหตุการณ์ 2-28 และการ
ร าลึกถึงผูเ้สียหาย 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

152 Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1998 Kanagawa, Japan สันติศึกษาส าหรับเด็ก  CSO 
153 “In Flanders Fields” Museum 1998 Ieper, Belgium ประสบการณ์

สงครามโลกครั้ งที่หน่ึง
เพื่อเป้าหมายดา้นสันติ
ศึกษา 

CSO 

154 Dr. Chen Wen-Chen Memorial Foundation 1998 Taipei ประวติัและผลงานของ
ศาสตราจารยด์า้น
คณิตศาสตร์ Chen Wen 
ที่ถูกสังหารในปี 1981 
เน่ืองจากสงสัยวา่เป็น
สายลบัอเมริกนั 

มูลนิธิ 

155 Gernika Peace Museum 1998 Gernika, Spain วฒันธรรมสันติภาพ มูลนิธิ 
156 Art Museum of Picture Books 1999 Nagasaki, Japan ขอ้มูลเกี่ยวกบัสันติภาพ

ส าหรับเดก็ 
CSO 

157 Pious Ground of Ležáky 1999 Ležáky, Czech Republic ผูค้นและหมู่บา้นที่ถูก
ท าลายโดยกองทพันาซี  

รัฐบาล 

158 Deng Liberty Foundation 1999 Taipei ชีวิตและผลงานของ 
Deng-jung นกัต่อสู้
เรียกร้องอิสรภาพของ
ไตห้วนั 

มูลนิธิ 

159 9.18 Historical Museum 1999 Shenyang, China ประสบการณ์การตกอยู่
ใตก้ารยึดครองของญ่ีปุ่ น
และการต่อตา้นกองทพั
ญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

160 Pusan Democracy Park 1999 Pusan, Korea การร าลึกถึงการ
เคลื่อนไหวเรียกร้อง

รัฐบาลทอ้งถิ่น 
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อิสรภาพและ
ประชาธิปไตย 

161 Peace History Museum 1999 Hindelang, Germany นกัสันติภาพและ
โครงการดา้นสันติภาพ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

ไม่มีขอ้มูล 

162 Sugihara House 1999 Kaunas, Lithuania ประวติัของนกัการทูต 
Chiune Sugihara ที่
ช่วยชีวิตชาวยิวใน
ประเทศลิทวัเนีย 

เอกชน 

163 Auschwitz Peace Museum Japan 2000 Fukushima ค่ายกกักนั Auschwitz เอกชน 
164 Chiune Sugihara Memorial: Gifu 2000 Gifu, Japan ประวติัของนกัการทูต 

Chiune Sugihara ที่
ช่วยชีวิตชาวยิวใน
ลิทวัเนีย 

CSO 

165 War Memorial Maritime Museum 2000 Hyogo, Japan ระลึกถึงกะลาสีที่
เสียชีวิตในสงครามโลก
ครั้ งท่ีสอง 

CSO 

166 Korea Museum 2001 Tokyo, Japan ชีวิตของชาวเกาหลี
ในช่วงสงครามโลกครั้ ง
ที่สอง 

CSO 

167 Yukinoshima Peace Culture Museum 2001 Fukui, Japan สงครามโลกครั้ งท่ีสอง CSO 
168 Bethlehem Peace Center  2000 Bethlehem, Palestine สันติวิธีผ่านวฒันธรรม

ปาเลสไตน์ 
องคก์รชุมชน 

169 Peace Museum 2000 La Vall d'Uixó, Spain ผลกระทบของนิวเคลียร์
ในฮิโรชิม่าและนางาซาก ิ

CSO 

170 Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall 2001 Singapore ชีวิตและผลงานของซุน 
ยตั เซน 

รัฐบาล 

171 The Changi Museum 2001 Singapore การร าลึกถึงผูค้นที่ต่อสู้
และเสียชีวิตจากการ
รุกรานของทหารญีปุ่่ น 

รัฐบาล 

172 AFRICOM International Council of African 2001 Nairobi, Kenya เครือข่ายพิพิธภณัฑ์ใน International 
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Museums แอฟริกา Council of African 
Museums 

173 Nobel Museum 2001 Stockholm, Sweden แรงบนัดาลใจในการ
สร้างส่ิงใหม่ 

 มูลนิธิ 

174 European Museum for Peace 2001 Schlaning, Austria ให้ความรู้เร่ืองความ
รุนแรง ความขดัแยง้ 
ความมัน่คงและ
สันติภาพเชิงโครงสร้าง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

NGO 

175 The National Museum of Australia 2001 Canberra, Australia พูดถึงประวติัศาสตร์คน
ธรรมดา เน้นการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนตามระบบนิเวศ  

รัฐบาล 

176 The Children’s Museum for Peace and Human 
Rights 

2001 Karachi, Pakistan กิจกรรมสันติศึกษา
ส าหรับเด็ก 

NGO 

177 The Center of the Tokyo Raids and War 
Damages 

2002 Tokyo, Japan การโจมตีทางอากาศใน
กรุงโตเกียวช่วง
สงครามโลกครั้ งที่สอง 

สมาคม 

178 Gifu Peace Museum 2002 Gifu, Japan การโจมตีทางอากาศช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO 

179 Hiroshima National Peace Memorial Hall 2002 Hiroshima, Japan การร าลึกถึงผูเ้สียชีวิต
จากระเบิดนิวเคลียร์ 

รัฐบาล 

180 Nishinomiya City Peace Center 2002 Hyogo, Japan เร่ืองราวสงครามโลก
ครั้ งท่ีสอง 

CSO 

181 House of Terror Museum 2002 Budapest, Hungary ระลึกถึงเหยื่อที่ถูกท าร้าย 
ทรมานและสังหารใน
อาคารแห่งโดยน้ีกองทพั
นาซี 

มูลนิธิ 

182 Green Island Human Rights Memorial Park 2002 Tai-Tung, Taiwan ศูนยก์ารศึกษาสิทธิ
มนุษยชนผ่าน
ประวติัศาสตร์ 

รัฐบาล 

183 Nagasaki National Peace Memorial Hall 2003 Nagasaki, Japan การระลึกถึงผูเ้สียชีวิต รัฐบาล 
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จากระเบิดนิวเคลียร์ใน
นางาซาก ิ

184 Nagasaki Peace Museum 2003 Nagasaki, Japan ดนตรีและงานศิลปะที่
เกี่ยวขอ้งกบัสันติภาพ
ส าหรับเด็ก 

เอกชน 

185 Nagaoka War Damagaes Center 2003 Niigata, Japan การโจมตีทางอากาศ CSO 
186 The Thailand-Burma Railway Centre 2003 Kanchanaburi, Thailand ชีวิตของเชลย

สัมพนัธมิตรที่ถูกบงัคบั
แรงงานสร้างทางรถไฟ
สายมรณะ 

เอกชน 

187 Peace Museum (Museo de la Paz) 2003 San José, Costa Rica Central American Peace 
Accords 

รัฐบาล 

188 Centre for Peace Museum 2003 Seoul, Korea กระบวนการสันติภาพ
ในประเทศต่างๆ  

CSO 

189 Bai Yang Dian Yan Ling Memorial Hall 2003 Hebei, China ชยัชนะของทหารจีน 
ความรุนแรงของทหาร
ญ่ีปุ่ นช่วงสงครามโลก
ครั้ งที่สอง และชยัชนะ
ของกลุ่มต่อตา้น 

รฐับาล 

190 Kitakami Peace Memorial Hall 2004 Iwate น าเสนอจดหมายของ
ทหารญ่ีปุ่น รวมทั้งอาวุธ
และเคร่ืองมือต่างๆ 
เพื่อให้ผูช้มเห็น
ผลกระทบจากสงคราม 

CSO 

191 Tsushima-maru Memorial Museum 2004 Okinawa, Japan เร่ืองราวการโจมตีเรือที่
อพยพเด็กๆ และครูออก
จากโอกินาวา่ ซ่ึงมี
ผูเ้สียชีวิต 1,484 คน  

มู ล นิ ธิ  โ ดยได้รั บ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ก่อสร้างจากรัฐบาล 

192 Galicia Jewish Museum 2004 Kraków, Poland การร าลึกถึงชาวยิวที่
เสียชีวิตจากโฮโลคอสต์ 

CSO 

193 New York Tolerance Center 2004 New York, U.S.A. ศูนยฝึ์กอบรมสันติวิธี CSO 
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194 Peace Museum 2004 Rongelap, Marshall Islands การร าลึกถึงการทดลอง
ระเบิดนิวเคลียร์ของ
อเมริกาบนเกาะ 

CSO 

195 Dayton International Peace Museum 2004 Dayton, U.S.A. ทางเลือกในการใชส้ันติ
วิธีในการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ 

CSO 

196 National Underground Railroad Freedom 
Center 

2004 Cincinnati, U.S.A. ประวติัศาสตร์การคา้
ทาสและทาสในอเมริกา 

รัฐบาล 

197 Women’s Active Museum on War and Peace 2005 Tokyo, Japan “สตรีผ่อนคลาย”ส าหรับ
กองทพัญ่ีปุ่ นในช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

CSO 

198 Peace Museum of Air-raids on Okayama 2005 Okayama, Japan การโจมตีทางอากาศ CSO 
199 Nobel Peace Center 2005 Oslo, Norway  ขอ้มูลสันติภาพ มูลนิธิ 
200 European center on Resistance and Deportation   2005 Natzwiller, France ค่ายกกักนั Natzwiller รัฐบาล 
201 Gang Xi Anti-Japanese War Memorial Hall 2005 Nan Ning, China การต่อตา้นกองทพัญ่ีปุ่ น

ในมณฑลกวางสี 
รัฐบาล 

202 Museum of the Memories of ANFASEP “IN 
ORDER IT DOES NOT HAPPEN AGAIN” 

2005 Ayacuho, Peru การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การลกัพา
ตวัและสังหารหรือการ
ทรมานอื่นๆ ใน 
Ayacuho  

ส ม า ค ม ญ า ติ
ผูเ้สียหาย 

203 Chukkiren Peace Memorial 2006 Saitama, Japan ความทรงจ าสงคราม
และการสร้าง
ความสัมพนัธ์จีน-ญ่ีปุ่ น 

สมาคมทหารผ่านศึก 

204 Wadatsumino Koe Memorial Hall  2006 Tokyo, Japan นกัเรียนและประชาชน
ผูเ้สียชีวิตใน
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง
ทั้งในญ่ีปุ่ น เกาหลี 
ไตห้วนั  

สมาคม 

205 Peace House 2006 Casalecchio di Reno, Italy  
 

CSO  
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206 Jon Rabe and International Safety Zone 
Memorial Hall 

2006 Nanjing, China เร่ืองราวของJon Rabe 
ผูช่้วยชีวิตชาวจีนในนาน
กิง 

สถานศึกษา 

207 Kidsbridge Tolerance Museum 2006 Trenton, U.S.A. การเคารพความแตกต่าง
หลากหลายทางเช้ือชาติ
และวฒันธรรม 

CSO 

208 Yamanashi Peace Museum  2007 Yamanashi, Japan สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 
และการคดัคา้นการ
เกณฑ์ทหารของ
ชาวเมือง 

CSO 

209 Peace Aichi 2007 Aichi, Japan การโจมตีทางอากาศ 
และสงครามโลกครั้ งที่
สอง 

CSO 

210 Shinmari Museum for Peace 2007 Hiroshima, Japan ผลกระทบของระเบิด
นิวเคลียร์ 

CSO 

211 The Sahajeevana Centre, Center for 
Coexistence 

2007 Colombo, Sri Lanka กิจกรรมสันติศึกษา CSO 

212 May 18 National Cemetery Memorial 2007 Gwangju, Korea การร าลึกถึงผูเ้สียชีวิต
จากเหตุการณ์ปิดลอ้ม
เมืองในปี 1980 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

213 Cambodia Land Mine Museum, Prevention and 
Rehabilitation Centre 

2007 Angkor, Cambodia สร้างความตระหนกัถึง
ผลกระทบจากสงคราม 

เอกชน 

214 Taiwan Human Rights Jinmei Park 2007 Taipei, Taiwan ประวติัศาสตร์การละเมิด
สิทธิมนุษยชนผ่านเร่ือง
เล่าของนกัโทษการเมือง
ในคุกที่เคยตั้ง ณ สวน
แห่งน้ี 

รฐับาลทอ้งถิ่น 

215 Tehran Peace Museum 2007 Tehran, Iran ความเสียหายจาก
สงครามต่างๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั 

CSO 

216 Museum to “Comfort Women” Archives 2007 Shanghai, China เอกสารหลกัฐาน มหาวิทยาลยั 
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เกี่ยวกบั”สตรีผ่อน
คลาย”ส าหรับกองทพั
ญ่ีปุ่ นในช่วง
สงครามโลกครั้ งท่ีสอง 

217 Peacelab-Museum Project in Collegno 2008 Turin, Italy กระบวนการสันติวิธีเพื่อ
ต่อสู้กบัเผด็จการ มาเฟีย
และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

CSO 

218 The Interfaith Peace Museum 2008 Islamabad, Pakistan ศาสนสัมพนัธ ์ NGO 
219 The Jeju April 3rd Peace Memorial Park 2008 Jeju, Korea การร าลึกการสังหารหมู่

ประชาชนบนเกาะเจจูซ่ึง
ต่อตา้นการแยกประเทศ
ในปี 1948 

รัฐบาลทอ้งถิ่น 

220 Ilolo Peace Museum 2009 Iloilo, Philippines การร าลึกถึงพลเรือน
ญ่ีปุ่ นในเมือง Ilolo ที่ถูก
ฆ่าตวัตายและถูกสังหาร
หมู่เม่ือญี่ปุ่ นพ่ายแพใ้น
สงครามโลกครั้ งที่สอง 

เอกชน 

221 The No Gun Ri Peace Memorial 2011 Yongdong, Korea การระลึกถึงการสังหาร
หมู่พลเรือนเกาหลีเหนือ
โดยทหารอเมริกนัใน
พื้นท่ีแห่งน้ี 

มูลนิธิ 

222 Cambodia Peace Museum 2018 Battambang, Cambodia สันติศึกษา CSO 
223 The Peace Museum of the 8th United Nations 

Secretary General Ban Ki-moon 
2018 Korea สันติศึกษา CSO 

223 Luo Fu Shan Dong Jiang Zong Dui Memorial 
Hall  

 
ไม่มี
ขอ้มูล 

Guangdong, China ประวติัศาสตร์ของ
กองทพั Dong Jiang 
Zong Dui ซ่ึงต่อตา้น
กองทพัญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

224 Lushun Japan-Chinese Prison Site ไม่มี
ขอ้มูล 

Liaoning, China เพื่อการร าลึกถึงนกัโทษ
ที่ถูกขงัที่น่ี 

รัฐบาล 
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225 Guangdong Dongjiang Zongdui Memorial Hall ไม่มี
ขอ้มูล 

Guangdong, China สงครามต่อตา้นระบบ
ฟาสซิสต์และกองทพั
ญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

226 Jian Chuan Museum Cluster ไม่มี
ขอ้มูล 

Sichuan, China การต่อตา้นสงครามใน
ยุคต่างๆ  

รฐับาล 

227 Shanghai Songhu Anti-war Memorial Hall ไม่มี
ขอ้มูล 

Shanghai, China การต่อตา้นสงคราม
ญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

228 The Wolf Teeth Mountain Anti-Japanese 
Memorial Hall 

ไม่มี
ขอ้มูล 

He Bei, China การต่อตา้นสงคราม
ญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

229 Yuzi Mountain Anti-Japanese War Memorial 
Hall 

ไม่มี
ขอ้มูล 

Beijing, China การต่อตา้นสงคราม
ญ่ีปุ่ น 

รัฐบาล 

230 Danish Resistance Museum ไม่มี
ขอ้มูล 

København, Denmark เร่ืองราวของผูค้นที่
ต่อตา้นการยึดครองของ
กองทพัเยอรมนั ช่วง 
1904-1945 

CSO 

231 Atomic Bomb Museum (Virtual Museum) ไม่มี
ขอ้มูล 

USA ผลกระทบของนิวเคลียร์
ในฮิโรชิม่า 

CSO 

232 The Cambodian Cultural Museum and Killing 
Fields Memorial 

ไม่มี
ขอ้มูล 

Seattle, U.S.A. ประสบการณ์ช่วงเขมร
แดงส าหรับเด็กๆ ชาว
กมัพูชาในสหรัฐ 

เอกชน 

233 Children’s Peace Center ไม่มี
ขอ้มูล 

Georgia, U.S.A. ทกัษะการสร้างสันติภาพ
ส าหรับเด็ก 

CSO 

234 National Peace Museum of Conscientious 
Objection and Anti-war activism (online 
museum) 

ไม่มี
ขอ้มูล 

U.S.A. ขอ้มูลบุคคลที่ร่วม
คดัคา้นการเกณฑ์ทหาร 

CSO 

235 Pasos ไม่มี
ขอ้มูล 

New York, U.S.A. ศูนยข์อ้มูล และการ
ฝึกอบรมสันติภาพจาก
ผูค้นหลากหลายอาชีพ 
เช่น นกัวิชาการ ศิลปิน 
นกัเคลื่อนไหว 

CSO 

236 The Quaker Heritage Center ไม่มี Ohio, U.S.A. ประวติัศาสตร์ของ สถานศึกษา 



146 

 

No Museum Founded Country Focus Owner/Founder 

ขอ้มูล กลุ่มเควกเกอร์ 

 


