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ผมเช่ือว่ามีคนไม่น้อยกำาลังสนใจว่ากระบวนการสันติภาพ

ท่ีชายแดนใต้หรือท่ีปาตานีน้ีมีหน้าตาเป็นอย่างไร มีอนาคต

หรือไม่ เราจะหยุดฆ่ากันได้จริงหรือไม่ เราจะได้รับความ

ยุติธรรมหรือไม่ เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ เรา

จะไปสู่จุดท่ีเรียกว่า ‘สันติภาพ’ ได้จริงๆ หรือเปล่า?

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการริเริ่มพูดคุยระหว่างคณะ

ผู้แทนฝ่ายไทยและบีอาร์เอ็นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

เป็นต้นมา คำาถามท่ีว่าน้ีก็ดูจะสำาคัญมากย่ิงข้ึน บางคนบอก 

ว่ามันจะล้มเหลวในไม่ช้า แต่บางคนก็บอกให้อดทนดูไปอีก

หน่อย

ผมว่าคำาตอบไม่ได้อยู่ท่ีปลายทาง แต่อยู่ท่ีระหว่างทาง 

อยู่ท่ีว่าในตอนน้ีพวกเรา (ซ่ึงรวมท้ังคุณด้วย) กำาลังทำาอะไรกัน

บ้าง สำาหรับผม ไม่ว่าจะเป็น ‘ปัตตานี’ หรือ ‘ปาตานี’ หรือ

อย่างไรก็ตามขอให้มี ‘ป’ ข้ึนหน้าและลงท้ายด้วย ‘นี’ ก็เป็น

พอ!

ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจจะ ‘กวน’ ใคร (แต่จงใจ!) แต่ 

ผมต้องการจะบอกว่าถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องนั่งลงคุยกันถึง

อนาคตของท่ีน่ี แต่การคุยกันท่ีว่าน้ีไม่ใช่ว่าจะคุยกันแต่พวก 

คำานำา
บรรยากาศสันติภาพ

Suasana Kedamaian
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กันเอง คุยกันแต่เฉพาะคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆ กัน แต่

ถึงเวลาแล้วท่ีต้องเปิดให้คนท่ีเห็นต่างกันได้มาน่ังถกเถียง 

กับเรา ความขัดแย้งย่อมจะมีข้ึนอย่างแน่นอน แต่เราจะมอง

เห็นมุมมองใหม่ๆ เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น และ

สร้างความร่วมมือใหม่ๆ ท่ีอาจทำาให้ต่อจากน้ีไปอย่างน้อยๆ 

เราก็ทะเลาะกันได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ากัน

ถ้าคำาตอบอยู่ท่ีระหว่างทางจริงอย่างท่ีผมว่า กระบวน 

การสันติภาพที่เรากำาลังทำาความเข้าใจอยู่นี้ก็ไม่น่าจะใช่สิ่ง

ที่เป็นกลไกหยุดนิ่ง ตายตัว และมีทางลัดเดินไปสู่เป้าหมาย

ได้เลย แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสร้างสิ่งที่คนมลายูเรียก

ว่า ‘ซัวซานอ’ หรือ ‘บรรยากาศ’ ซ่ึงต้องอาศัยประสาทสัมผัส 

ทางวัฒนธรรมในระดับที่พอจะรับรู้ ‘กลิ่น’ ของสันติภาพ 

เหล่านี้ได้ เพราะสิ่งที่หล่อหลอมให้สังคมชายแดนใต้เป็น

อย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันน้ันเป็นผลมาจากซัวซานอท่ีอยู่

รอบตัว ผู้คนต่างรู้สึกร่วมกันในเร่ืองบางเร่ืองก็เพราะว่าพวก 

เขาผูกพันกับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบพวกเขาในชีวิตประจำาวัน  

อยู่ในวิถีการเรียนรู้ของพวกเขามาตั้งแต่เด็กยันหลุมฝังศพ 

อยู่ในสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ท้ังท่ีร่วมศาสนาและต่างชาติ- 

พันธ์ุ

‘ซัวซานอ’ จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพราะคนต้องรู้สึกหรือ

สัมผัสได้ก่อน คนถึงจะเชื่อว่าเรื่องบางเรื่องนั้นเป็นไปได้

ผมคิดว่าสันติภาพเป็นเรื่องที่จำาเป็นเร่งด่วนต่อพื้นที่

แห่งนี้อย่างมาก หากไม่ใช่เรื่องสำาคัญเร่งด่วน ผมก็ไม่รู้จะ



กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน8

พูดอย่างไรได้อีก เพราะเราคงต้องฆ่ากันต่อไป ยอดสะสม

ของผู้บาดเจ็บล้มตายก็ทับถมต่อไป (ดีพเซาท์วอทช์ก็คงต้อง 

นับศพกันต่อไป) ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายที่แต่ละฝ่าย

ต้องการก็ยิ่งห่างไกลออกไปตามตัวเลขเหล่านั้นด้วย เพราะ

กล่ินของความรุนแรงมันกลบเอาโอกาสต่างๆ ท่ีคนเราจะอยู่ 

ร่วมกันได้ในอนาคตมากยิ่งขึ้นไปอีก

เร่ืองกล่ินเป็นเร่ืองสำาคัญ ท่ีผ่านมากล่ินคาวเลือดน้ัน 

แรง คนมักจะโกรธแค้นเจ็บใจต่อความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน พร้อม 

ที่จะสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงโต้ตอบ เป็นเรื่องยากที่จะ

จินตนาการถึงทางเลือกหรือทางออกใดๆ กล่ินท่ีว่าน้ีมันฉุน 

เพราะความรุนแรงมักจะเป็นผู้ผูกขาดการบอกเล่าเรื่องราว 

แต่หากเรามีประสาทสัมผัสอย่างท่ีผมว่า เราก็จะพบว่าจริงๆ 

แล้วในสังคมชายแดนใต้ก็มี ‘กล่ินของสันติภาพ’ กระจายอยู่ 

โดยรอบเช่นกัน เร่ืองเหลือเช่ือก็คือว่ากล่ินท่ีว่าน้ีขจรขจาย

ข้ึนเรื่อยๆ เหมือนกัน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวินาทีน้ี หลังจากการริเร่ิมพูดคุย 

ซัวซานอก็กำาลังเปล่ียนไป กล่ินของกระบวนการสันติภาพก็ย่ิง 

เพ่ิมข้ึนตามลำาดับ เราจะย่ิงสัมผัสได้ก็เม่ือเดินลงไปดูในพ้ืนท่ี

ด้วยเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้เป็นบทบันทึกจากเวทีสนทนานานา- 

ชาติ “กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน” ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการที่ มอ.หาดใหญ่ เมื่อกลางปี 

2555 เวทีในคร้ังน้ันมีส่วนอย่างสำาคัญท่ีทำาให้การพูดคุยเร่ือง 
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กระบวนการสันติภาพที่ฐานจากองค์ความรู้และประสบ 

การณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่งนั้นทำาให้กรณีของเรา 

‘ชายแดนใต้/ปาตานี’ สามารถจะเรียนรู้ได้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง

บรรยากาศและทำาให้กลิ่นหอมของสันติภาพแรงขึ้น !

มูฮำามัดอายุบ ปาทาน
1 เมษายน 2556
ณ ยะหา, ยะลา
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เพ่ือท่ีจะให้เข้าถึงบทสนทนาภายในหนังสือเล่มน้ีให้ง่ายข้ึน 

มีเรื่องที่ควรทำาความเข้าใจเสียแต่เริ่มแรกอยู่สองประการ 

ดังนี้

 

ประการแรก 

ที่มาของบทสนทนาเหล่านี้มาจากการถอดถ้อยคำา

และเรียบเรียงจากเวทีสนทนานานาชาติว่าด้วย “กระบวนการ

สันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน PPP: Pa(t)tani 

Peace Process in ASEAN Context” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 

กันยายน 2555 ณ หอประชุมใหญ่นานาชาติ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย

องค์กรทางวิชาการและองค์กรประชาสังคม ทั้งในและนอก

พื้นที่ชายแดนใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ

นานาชาติรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสันติศึกษาใน

บริบทอาเซียนว่าด้วย “ประชาสังคม, การเมือง และการ

พัฒนาประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน” ซึ่งทำาให้วงคุยมี

ลักษณะท่ีสอดประสานกันท้ังในแง่ของงานประชุมทางวิชาการ 

และการขับเคลื่อนทางสังคม อันเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการ

หยิบยกบางประเด็นที่อ่อนไหว ท้าทาย และสลับซับซ้อน

เกริ่นนำา : ทำาความเข้าใจ PPP
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มาอภิปรายและถกเถียงในพ้ืนท่ีสาธารณะได้อย่างปลอดภัย 

เพียงพอ

ถ้อยความที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้บางส่วนได้รับ

การเผยแพร่ไปบ้างแล้ว ในขณะที่จำานวนหนึ่งได้รับการต่อ

เติมจากผู้สนทนาบางท่านที่ต้องการขยายความเนื้อหาที่

ตนเองได้พูดเอาไว้ รวมไปถึงการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

หรือแนวคิดบางประการเพ่ือเป็นประโยชน์สำาหรับการค้นคว้า 

ของผู้ท่ีสนใจต่อไปจากน้ี การเรียบเรียงบางส่วน โดยเฉพาะ

ในช่วงแลกเปลี่ยนและตั้งคำาถามเป็นการเก็บความจากบท

สนทนาและแยกแยะเป็นหัวข้อต่างๆ ที่สอดคล้องกัน

ประการที่สอง

การทำาความเข้าใจในเบื้องต้นต่อสิ่งที่เรียกว่า ‘PPP’ 

หรือ Pa(t)tani Peace Process อันเป็นชุดคำาท่ีใช้เป็นช่ืองาน 

สนทนาครั้งนั้น ในเบื้องแรก ‘PPP’ หาได้เป็นชื่อโครงการ

หรือแผนงานใดๆ ไม่ใช่ชื่อองค์กร ไม่ใช่ตัวแบบหรือโมเดล 

ไม่ใช่แม้กระทั่งข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่เป็นชุดคำา

รณรงค์ที่ประกอบสร้างข้ึนมาจากพื้นฐานทางความคิดสาม

ประการที่อยู่ใน ‘P’ แต่ละตัว

P ตัวแรก: Pa(t)tani (ชายแดนใต้/ปาตานี)

การมีวงเล็บท่ี t ตัวหน่ึงน้ันสะดุดตา แต่สะท้อนกรอบ 

การมองปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้เป็นอย่างดี 
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การมีวงเล็บตรงนั้นบ่งว่าเรากำาลังเผชิญปัญหาของความ

ปรารถนาทางการเมืองสองชุดที่ไม่ลงรอยกัน ด้านแรกคือ

การพยายามคงไว้ซึ่งความเป็น Pattani ที่หมายถึงจังหวัด

หนึ่งในราชอาณาจักรไทย อยู่ภายใต้โครงสร้างการปกครอง

ที่แบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆ (ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงจังหวัด

อื่นๆ ในพื้นที่ความขัดแย้งด้วย) โดยมีนัยถึงความปรารถนา

ถึงการคงไว้ซึ่งสถานภาพเดิมท่ีอำานาจอธิปไตยเหนือดิน

แดนของรัฐไทยยังคงมีไว้อย่างสมบูรณ์ 

ในขณะท่ีอีกด้านคือการพยายามนำาตัว t ดังกล่าวออก 

ไปให้กลายเป็น Patani ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์ความเป็น

มาของดินแดนและผู้คนซึ่งมีความต่อเนื่องไม่ขาดสายมา

ตั้งแต่ราชอาณาจักรในยุคจารีตจนถึงปัจจุบัน การเคลื่อน- 

ไหวเพ่ือการกอบกู้เอกราชในแง่หน่ึง หรือการก่อกบฏแบ่งแยก 

ดินแดนในอีกมุมมองหน่ึง จึงเป็นความขับเคล่ือนความต้อง- 

การทางการเมืองอีกแบบที่ปะทะกับอีกชุดความคิดหนึ่ง

การใส่วงเล็บจึงมีความหมายสำาคัญตรงท่ีพยายาม

เน้นให้เห็นร่องรอยของความขัดแย้งหลักท่ีดำารงอยู่เบ้ือง

หลังปรากฏการณ์ความรุนแรง อันท่ีจริงแล้ว ประเด็นปัญหา 

เกี่ยวกับการบ่งชี้ปัญหาและตัวแสดงต่างๆ ในความขัดแย้ง

ที่ชายแดนใต้/ปาตานีนั้นเป็นปมที่ทำาให้ผู้คนจำานวนไม่น้อย

เห็นแตกต่างกันในเรื่องจุดเน้นและยุทธศาสตร์ในการเผชิญ

กับความขัดแย้ง กล่าวในอีกแง่หนึ่ง กรอบการมองปัญหาที่

มีจุดเน้นต่างกันนำามาสู่การแสวงหาทางออกที่แตกต่างกัน
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ด้วย การมองไม่เห็นหรือไม่ให้น้ำาหนักต่อนัยทางการเมือง

ดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะประสบกับข้อจำากัดในการแสวงหา

ข้อตกลงทางการเมืองระหว่างตัวแสดงในความขัดแย้งต่างๆ 

ในอนาคต

วงเล็บดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการท้าทายให้มองเห็น

ความขัดแย้งหลักเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์

ในการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยวิธีการต่อสู้/ต่อ

รองด้วยวิธีการอันหลากหลายด้วยเช่นกัน

P ตัวที่สอง: Peace (สันติภาพ)

ความขัดแย้งท่ีชายแดนใต้/ปาตานีก็เป็นเหมือนกับ

อีกหลายแห่งในโลกที่ ‘สันติภาพ’ มีความหมายแตกต่างกัน

ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สันติภาพอาจมีความหมาย 

อย่างน้อยที่สุดคือการไม่มีความรุนแรงทางกายภาพใดๆ 

เกิดขึ้นอีก และไม่มีการแข็งขืนต่อต้าน แต่สันติภาพก็อาจ

หมายรวมไปถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ

มนุษยชน ความยุติธรรม การเคารพต่อหลักการความเชื่อ

และวัฒนธรรมจารีตของผู้คน หรือแม้แต่การมีสิทธิในการ

กำาหนดอนาคตของตนเอง แต่ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของ

ผู้คนท่ีมีส่วนข้องเก่ียวในความขัดแย้ง และมีแนวโน้มท่ีนิยาม 

ของ ‘สันติภาพ’ จะแตกต่างหลากหลาย การต่อสู้ช่วงชิงความ 

หมายเก่ียวกับสันติภาพจึงเป็นเน้ือหาสำาคัญของกระบวนการ 

ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งนั่นเอง
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แต่นอกจาก ‘เนื้อหา’ แล้ว สันติภาพอาจหมายรวม

ไปถึง ‘วิธีการ’ ที่ผู้คนจะต่อสู้/ต่อรองด้วยเช่นกัน สิ่งนี้จะ

สัมพันธ์กับ P ตัวสุดท้าย

P ตัวที่สาม: Process (กระบวนการ)

การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการที่ผู้คนจำานวนไม่น้อย

เลือกใช้เผชิญกับความขัดแย้ง แต่ก็พบว่ามีไม่น้อยเช่นกันที่

ความรุนแรงไม่ได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนของผลลัพธ์ท่ีตาม

มา การสร้างสันติภาพต้องการกระบวนการที่ไม่ใช้ความ

รุนแรงหล่อเลี้ยง เน้นไปที่การเปิดพื้นที่และการหลอมรวม

เอาผู้คนที่แตกต่างให้เข้ามามีที่ยืนและมีส่วนในการสร้าง

ข้อเสนอต่อทางออกจากความขัดแย้ง กล่าวในอีกแบบก็

คือการให้ความสำาคัญกับกระบวนการท่ีเปิดกว้างและยึด

อยู่บนหลักการสันติวิธีนี่เองจะเป็นหลักประกันให้กับข้อตก

ลงใดๆ ก็ตามที่จะก่อตัวขึ้นในอนาคต

ด้วยเหตุน้ี การเข้าใจ P ตัวแรก จะนำาไปสู่การต่อรอง 

เพื่อให้ได้มาซึ่ง P ตัวที่สองที่สอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริง บนพื้นที่ฐานของการเน้นไปที่กระบวนการหรือ P ตัวท่ี

สามท่ีมีฉันทามติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองรับ ซ่ึงในท่ีน้ี เรา

อาจมองเห็นว่าท่ีจริงแล้วมีหน่ออ่อนของกระบวนการสร้าง 

สันติภาพในแนวทางดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว แต่สิ่งที่แนวคิด 

‘PPP’ พยายามจะทำาก็คือการทำาให้สิ่งที่เข้าใจและจับต้อง
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ได้อย่างยากเย็นเหล่านี้ให้กลายเป็นก้อนความคิดที่ผู้คนจะ

สามารถอภิปรายถึงมันได้ในวงกว้าง แม้ว่าในตัวมันเองดู

เหมือนจะเรียกร้องอยู่กลายๆ ว่าถึงเวลาแล้วท่ีจำาต้องแสวง 

หาทางออกอ่ืนนอกเหนือจากการใช้กำาลังเข้ากดบังคับ ไม่ว่า 

จะมาจากฝ่ายใดก็ตาม
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กำาหนดการ

เวทีพูดคุยนานาชาติว่าด้วย

“กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน”

PPP : PA(T)TANI PEACE PROCESS IN ASEAN CONTEXT

วันที่ 7 กันยายน 2555

เวลา 14:00 - 17:00 น.

ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฯ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

จัดโดย

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ (CST), สถานวิจัยความ

ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติ

ศึกษา (IPS) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 

สำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (KPI), 

สมัชชาปฏิรูป, มูลนิธิซาซากาว่าเพ่ือสันติภาพ แห่งประเทศ

ญ่ีปุ่น (SPF), โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน

ร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) ภายใต้สำานักงานโครงการ 

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้ (DSW)

12:00 - 13:30  ลงทะเบียนรับเอกสาร



14:00 – 14.45  ปาฐกถาพิเศษ “IPP ในบริบทของ PPP: 

พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’ ภายใต้ บริบทของ

กระบวนการสันติภาพปาตานี”

โดย ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส

ผู้อำานวยการโครงการภูมิภาคเอเชีย 

มูลนิธิเบิร์กฮอฟ (Berghof Foundation)

นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี

 

14:45 – 17:00 วงสนทนา กระบวนการสันติภาพปาตานี

ในบริบทของอาเซียน

“แนวคิดเร่ืองพหุวิถีและสหอาณาบริเวณสำาหรับกระบวนการ 

สันติภาพปาตานี”

โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผู้อำานวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้ (Deep South Watch) และ

ผู้อำานวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี



“บทบาทของประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ”

โดย นายนูรคอลิส ฮิดายัต

อดีตผู้อำานวยการสถาบันช่วยเหลือทาง

กฎหมาย (LBH), จาการ์ตา, ประเทศอินโด- 

นีเซีย

“บทสนทนาว่าด้วยการปกครองตนเองในฐานะท่ีเป็นสาระ

หลักในความขัดแย้งชายแดนใต้”

โดย ศ.ดร.ดันแคน แมคคาร์โก

ศาสตราจารย์ประจำาสำานักศึกษาการเมือง

และการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลีดส์, 

ประเทศอังกฤษ

“ประสบการณ์มาเลเซียในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”

โดย นายคอยริล อันวาร์

ผู้ประสานงานประจำาภูมิภาคแห่งอาเซียน 

Malaysian Relief Agency (MRA), ประเทศ 

มาเลเซีย

“การหนุนเสริมสันติภาพจากคนนอก”

โดย มาโฮ นากายาม่า

เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสันติภาพซาซากาว่า (SPF), 

ประเทศญี่ปุ่น 



“ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี”

โดย อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง

นักวิชาการอิสระ

 

“ทำาความเข้าใจสันติเสวนาและการเจรจาเพื่อสันติภาพ”

โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ผู้อำานวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธาน

คณะทำางานยุทธศาสตร์สันติวิธี, 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)

 

ดำาเนินรายการโดย:

เมธัส อนุวัตรอุดม

สำานักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า

ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ปาฐกถา
IPP ในบริบทของ PPP
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ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับ ผมมีความรู้สึกยินดี

อย่างมากท่ีได้รับเชิญมา ไม่เพียงเฉพาะในงานน้ี ซ่ึงถือเป็นการ 

เปิดโอกาสให้ผมได้พูดถึงการปรากฏตัวของกระบวนการ

สันติภาพปาตานีเท่าน้ัน หากแต่ยังได้กล่าวถึงพ้ืนท่ีกลางสร้าง 

สันติภาพจากคนใน (Insider Peace Builders Platform - 

IPP) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบรรดาเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนๆ หลายคน

ได้ร่วมกันสร้างข้ึน ผมคงต้องกล่าวด้วยว่าการเข้าร่วมกิจกรรม 

ในคร้ังน้ีก็ถือเป็นการเรียนรู้มากย่ิงข้ึนเก่ียวกับส่ิงท่ีกลุ่มคน

เหล่าน้ันทำามาจนถึงปัจจุบัน และวิธีการท่ีเราจะก้าวเดินไป

ข้างหน้าร่วมกันด้วยความพยายามท่ีจะสนับสนุนการสร้าง

สันติภาพในพ้ืนท่ีแห่งน้ี

สิ่งที่ผมอยากจะแลกเปล่ียนกับท่านท้ังหลายในที่นี้

คือกลุ่มคนเหล่าน้ีท่ีเรียกตัวเองว่าเป็นพื้นท่ีกลางสร้าง

สันติภาพจากคนในนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เราได้ทำาอะไรไป

ถึงไหนแล้ว รวมถึงแผนงานในอนาคต และอีกประการหนึ่ง

ที่ผมต้องการจะเน้นเป็นการเฉพาะ คือ บทเรียนที่ได้เรียนรู้
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เกี่ยวกับการสังเคราะห์ การทบทวน และการย่อยประสบ- 

การณ์ที่หลากหลายของกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นใน

ทั่วโลก เพื่อที่จะทำาให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นสามารถ

นำาไปสู่ความพยายามในอนาคตของที่นี่และในที่อื่นๆ ได้

อย่างไร ดังที่พวกท่านได้เห็นว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่สิบประเด็น

ซ่ึงผมได้เลือกมากล่าวถึงเพื่อสนองต่อเป้าประสงค์ดังกล่าว 

ดังที่ได้ปรากฏในเอกสารประกอบในมือของทุกท่านแล้ว

ส่ิงท่ีเราเรียกว่า ‘พ้ืนท่ีกลางสร้างสันติภาพจากคนใน’ 

นั้นหมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง

ตอนนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมท้ังชายและหญิงประมาณ 

50 คน ที่เดินงานร่วมกันมาได้ราวหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา โดย

เป็นการริเริ่มจากสถาบันทางวิชาการห้าหน่วยงานท่ีเชื่อม

โยงกันผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ
[1]

 ร่วมกับสำานัก

สันติวิธีและธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้า (KPI) 

และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) แนวความคิด

พื้นฐานในตอนเริ่มต้น คือ การเรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีที่เราจะ

สามารถสร้างแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อหนุน

เสริมให้เกิดสันติภาพข้ึนในพ้ืนท่ีผ่านการทำางานร่วมกัน เรียน 

[1]
 ได้แก่ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

(CSCD) แห่ง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ ม.ธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รู้ว่ามีอะไรท่ีสามารถทำาได้และไม่สามารถทำาได้ และยกระดับ

ผลที่ได้รับจากผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการที่ว่านี้ไปพร้อมๆ กับ

ก่อกำาเนิดความคิดและข้อเสนอต่อพ้ืนท่ีทางการเมือง (Political 

Sphere)

สิ่งที่เราทำามาจนถึงตอนนี้คือ การเริ่มต้นจากการ

พิจารณาตั้งแต่เริ่มแรกผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันว่าความขัด

แย้งครั้งนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง? นั่นก็เพราะว่าบ่อยครั้งที่

ผู้คนมักจะทำาเป็นรู้ว่าสันติภาพนั้นคืออะไร จึงเรียกร้องว่า

คุยกันเถอะ พวกเขาจึงเร่งรีบที่จะทำางานสันติภาพ ด้วย

ความตั้งใจดี แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ตระหนักว่ามันมีความ

เข้าใจที่หลากหลายต่อความหมายของส่ิงท่ีพวกเขาเรียกกัน

ว่า ‘สันติภาพ’ สิ่งที่เราริเริ่มคือ การร่วมกันประชุมเชิง

ปฏิบัติการที่จริงจังรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ที่ทำาให้เราได้ทำาความ

รู้จักคุ้นเคยกับวิธีการอันหลากหลายในการวิเคราะห์ความ

ขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงหาหนทางเท่าที่เป็น

ไปได้ มีความเห็นในการวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้อื่น 

สำาหรับการประเมินของผมแล้ว นี่เป็นกระบวนการ

ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก 

นั่นก็เพราะว่า มันอาจไม่สำาคัญมากนักว่าผลออกมาจะเป็น

อย่างไร แต่ประสบการณ์ที่ได้ร่วมกระบวนการเช่นนั้นและ

ต่อสู้กันในทางความคิดในสิ่งที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ก็ได้ นั่นคือสิ่งที่สำาคัญพอๆ กับเนื้อหาในการวิเคราะห์ซึ่ง

เป็นผลที่ออกมา
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ดังนั้น เราจึงทำาการวิเคราะห์ความขัดแย้งตัวแสดง

ในความขัดแย้ง จุดยืน จุดสนใจ ความจำาเป็นพื้นฐาน และ

ความกลัวของพวกเขา เราเพ่งมองไปยังแรงขับเคลื่อน

ความรุนแรง และเรื่องเล่าของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย

ที่อยู่นอกบริบท อีกทั้งเราพยายามประเมินความพยายาม

เพื่อสันติภาพอีกด้วย ไม่ช้าก็เร็วผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ความขัดแย้งดังกล่าวนี้จะมีการเผยแพร่ไปต่อสาธารณะ 

บางท่านที่อยู่ในห้องนี้อาจได้รับสำาเนาร่างเอกสารที่ว่านี้

จากคณะทำางานไปบ้างแล้ว
[2]

 

ต่อจากนี้ ทุกท่านจะได้มองภาพร่วมกันถึงวิธีที่เรา

จะสามารถพัฒนาแผนที่เดินทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อบ่ม

เพาะสันติภาพในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไร และด้วยวิธีที่ให้ทุก

คนเห็นร่วมกันว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่ดีที่สุดต่อสิ่งนี้ 

ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสำาหรับการวิเคราะห์ความขัดแย้ง แต่

สำาหรับประสบการณ์ของเราที่ได้รับในช่วงเวลาระหว่าง

กระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันนั้น คือความสัมพันธ์อัน

มากมายจากผู้คนที่มีภูมิหลังอันหลากหลาย บางส่วนของ

พวกเขาสะท้อนความเป็นตัวแทนท้ังของจุดยืนท่ีค่อนไปใน

[2]
 กรุณาดูรายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ความขัดแย้งผ่านกระบวนการ

ดังกล่าว (ร่างท่ีสอง) ท่ี พ้ืนท่ีกลางสร้างสันติภาพจากคนใน, สนทนาชายแดน
ใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัด
แย้ง (คร้ังท่ี 1-5), 1 มกราคม 2556, http://www.deepsouthwatch.org/sites/
default/files/ipp_conflict_analysis_final2.pdf.
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ทางสายเหยี่ยวในด้านหนึ่งและในจุดยืนท่ีเป็นด้านตรงข้าม 

ในขณะที่ก็มีอีกบางส่วนท่ีสะท้อนเสียงของจุดยืนที่อยู่ตรง 

กลาง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจที่เราจะนำามาใช้ใน

อนาคต

สิ่งที่ผมอยากจะทำาในตอนนี้ ในฐานะที่เป็นจุดเริ่ม

ต้นของเวทีพูดคุยในช่วงบ่าย คือ การแลกเปลี่ยนกับพวก

ท่านท่ีอยู่ในท่ีน้ีเก่ียวกับบทเรียนของกระบวนการสันติภาพใน 

ท่ัวโลก 10 ประการ ซ่ึงอาจมีความเก่ียวข้องสำาหรับอนาคต 

ในการทำางานด้านสันติภาพ และสำาหรับกระบวนการสันติภาพ 

ปาตานีที่มาจากผู้สร้างสันติภาพจากภายในในอนาคต ผม

อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านด้วยบทเรียน

เหล่านี้ ซึ่งได้แก่

บทเรียนประการแรก

เป็นเร่ืองง่ายๆ ท่ีผมอยากจะใช้คำาว่า “เร่ืองของภาษา” 

ซึ่งหมายถึงวิธีที่ผู้คนได้พูดคุยกัน เกี่ยวกับความขัดแย้งที่มี

อิทธิพลเหนือสิ่งที่พวกเขาคิด พวกเขาสามารถทำาบางอย่าง

เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งดังกล่าวได้ หากคุณพูดถึง

เรื่องความขัดแย้งเฉพาะจากมุมมองในด้านความมั่นคง

และการทหาร และหากมีเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและ 

เราคิดว่าจะเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงไดอ้ย่างไรน้ัน ก็

อาจเป็นการตอบสนองท่ีมีความชอบธรรมและพอจะเข้าใจ

ได้ แต่ทว่าประสบการณ์จากพ้ืนท่ีความขัดแย้งอ่ืนๆ ก็คือ หาก
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คุณติดอยู่กับภาษาของความม่ันคง คุณจะติดอยู่กับตรงนั้น

แต่ประสบการณ์เหล่านี้มาจากเพื่อนร่วมงานของ

ผมที่มาจากไอร์แลนด์เหนือ ผู้ที่วิเคราะห์ถึงวิธีการที่ภาษา

ซึ่งใช้พิจารณาเกี่ยวกับความขัดแย้งนั้นเปล่ียนไปในห้วง

เวลาสามสิบปีที่ผ่านมาได้อย่างไร (Hayward and O´Don-

nell 2011) เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจว่าจากการวิเคราะห์น้ันบ่งบอก 

ว่าภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ซึ่งรวมทั้งคน

ที่ปรารถนาดี คนกลางที่ทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ย คนที่ทำาหน้าที่

อำานวยกระบวนการต่างๆ คนที่ผลักดันแนวทางสันติภาพ 

ต่างใช้ภาษาที่ก้าวพ้นไปจากการเน้นย้ำาถึงภัยคุกคามด้าน 

ความมั่นคง ปัญหาของการก่อการร้าย และอื่นๆ โดย

พยายามสร้างภาษาถ้อยคำาใหม่ท่ีแสวงหาหนทางในการ

แก้ไขปัญหา โดยเน้นไปที่การมองสาระหลักว่าเป็นปัญหา

ทางการเมือง
[3]

 

ดังนั้น ข้อสรุปของเราคือการสร้างพื้นที่กลางสร้าง

สันติภาพจากคนในนั้น นอกจากเราจำาเป็นต้องระมัดระวัง

[3]
 ประเด็นน้ีได้รับการกล่าวถึงโดยท่ัวไปในแนวทางศึกษาการเปล่ียนแปลงความ 

ขัดแย้งในกรอบทฤษฎีท่ีสร้างความรู้จากการปฏิบัติ หรือ คอนสตรัคติวิสต์ (Bern-
shausen and Bonacker 2011) และในการวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมือง 
(Fairclough/Fairclough 2012) ในขณะท่ีจากมุมมองในทางประวัติศาสตร์และ
ปรัชญา เราสามารถจะพิจารณาได้ว่าวิธีท่ีความรุนแรง สงคราม หรือสันติภาพ 
ถูกกำาหนดกรอบการมองให้เห็นเป็นเร่ือง ‘ปกติ’ น้ัน ส่งผลอย่างถึงรากต่อวิธีท่ี
ผู้คนจะคิดถึงส่ิงเหล่าน้ีในสังคมการเมืองหรือรัฐน้ันๆ (Gitting 2012)
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ในการใช้ภาษาแล้ว ตอนนี้เรายังต้องพิจารณาถึงภาษาของ

ตัวเองที่จะขับเน้นว่าอะไรคือส่ิงท่ีเราสามารถจะทำาได้ใน

อนาคต ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของความมั่นคง

บทเรียนประการที่สอง

เป็นท่ีชัดเจนว่ามีความจำาเป็นท่ี “ต้องตระหนักรู้ถึงราก 

เหง้าของความขัดแย้ง”
[4]

 ดังท่ีทุกท่านพอจะทราบถึงตัวอย่าง 

ท่ีสำาคัญตัวอย่างหน่ึงเก่ียวกับเร่ืองน้ี คือ การเคล่ือนไหวเพ่ือ 

ข้ามพ้นการเหยียดผิวในแอฟริกาใต้ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อผู้คนเริ่ม

ที่จะเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาหลักของประเทศ 

พวกเขามองว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของแอฟริกาใต้ได้

หากเราไม่สามารถเอาชนะการเหยียดผิวได้ 

เช่นเดียวกัน ในห้องประชุมแห่งนี้ที่มีนักวิชาการคน

สำาคัญบางคนซึ่งเขียนงานท่ีช้ีให้เห็นเค้าโครงว่าปัญหาแกน

กลางของความขัดแย้งในพื้นท่ีแห่งนี้ว่าเป็นปัญหาเรื่อง

ความชอบธรรม ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของการเมือง ดังนั้น

[4]
 เมื่อความขัดแย้งยิ่งมีอยู่นานวันเข้า ดูเหมือนว่าฝ่ายที่มีอำานาจเหนือกว่าจะ

เป็นผู้นิยามความรุนแรงของฝ่ายตรงกันข้าม (บ่อยครั้งจะหมายถึงกลุ่มติดอาวุธ
ที่ไม่ใช่รัฐ) ว่าเป็นปัญหาหลัก ในขณะที่รากเหง้าของความขัดแย้งที่อยู่ลึกลงไป
กว่านั้นกลับถูกทำาให้เป็นเรื่องปลีกย่อย ไม่ว่าจะเป็นการไร้ซึ่งความเสมอภาค 
การยอมรับ ศักดิ์ศรี ความยุติธรรม หรือความชอบธรรม ปรากฏการณ์ดังกล่าว
เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ในวาทกรรมที่ว่าด้วยความขัดแย้งทางสังคมที่ยืด
เยื้อเรื้อรัง (Azar 1990, Wolff 2006, Ramsbotham/Woodhouse/Miall 2011)
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แล้ว นี่จึงเป็นเรื่องของผู้สร้างสันติภาพจากภายในที่ทำางาน

อย่างจริงจัง และเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปในเวทีกลางสำาหรับ

การวิเคราะห์ความขัดแย้งที่จริงจังของเรา 

บทเรียนประการที่สาม

เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างจะมีความสำาคัญในการจะเข้าใจ

ว่า “ความขัดแย้งในลักษณะเช่นน้ี หรือในกรณีของชายแดนใต้ 

น้ัน ไม่ได้ถูกควบคุม กำากับ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่สามารถ 

ท่ีจะคล่ีคลายปัญหาได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่าน้ัน” เป็นเร่ือง

ง่ายดายอย่างมากท่ีจะกล่าวถ้อยแถลงทำานองน้ี แต่ก็เป็น

เร่ืองท่ีสำาคัญย่ิง เพราะว่าหน่ึงในปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในความ 

ขัดแย้งจำานวนไม่น้อยก็คือ ฝ่ายต่างๆ คิดว่าตัวเองมีแนวทาง 

ท่ีมีเหตุมีผลมากกว่า เราทำาในส่ิงท่ีจำาเป็นท่ีสุดในสถานการณ์ 

น้ันๆ เราทำาในส่ิงท่ีเป็นจุดสนใจของเรา ด้วยสถานการณ์

ความรุนแรง เราจึงพยายามจะเพ่ิมมาตรการความม่ันคงเพ่ือ 

ท่ีจะกดดันหรือป้องกันความรุนแรง 

แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในหลายๆ 

กรณี และโชคร้ายที่เกิดกับกรณีที่นี่ด้วย นั่นคือสิ่งเหล่านั้น

เป็นการทำาให้ความขัดแย้งน้ันยืดเย้ือเร้ือรัง แทนท่ีจะเป็นส่ิง 

ที่นักวิชาการบางคนมองว่า “เรามีความขัดแย้งอยู่ (we 

have a conflict)” แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้กลับได้

รับการอธิบายว่า “ความขัดแย้งมีเราอยู่ (the conflict has us)” 

(Glasl 1999, 22) ในแง่นี้นี่เองที่เป็นสิ่งซึ่งผู้สร้างสันติภาพ
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จากภายในได้ตระหนักว่ามีเพียงแนวทางเดียวเท่านั้น

ท่ามกลางแนวทางอันหลากหลาย นั่นคือคุณจะต้องทำางาน

กับทั้งสองฝ่าย อีกเรื่องที่สำาคัญคือการสนทนากับทุกกลุ่มที่

มีส่วนได้ส่วนเสียในเวทีกลาง

บทเรียนประการที่สี่ 

เป็นบทเรียนท่ีแพร่หลายอย่างมากในแวดวงของ

นักการเมือง น่ันคือ พวกเขามีข้อถกเถียงว่าเราต้องการความ 

สุกงอมก่อนที่จะเริ่มต้นแก้ไขความขัดแย้งอย่างจริงจัง
[5]

 แต่

เมื่อไหร่เล่าที่ความขัดแย้งดังกล่าวนั้นจะมีความสุกงอม

เพียงพอที่จะหาทางออก? สำาหรับที่นี่ ผู้คนจำานวนมากใน

พ้ืนท่ีและโดยเฉพาะอย่างย่ิง บรรดานักกิจกรรมในพ้ืนท่ีกลาง 

สร้างสันติภาพต่างได้ตระหนักว่า “เราสามารถที่จะบ่มเพาะ

ความสุกงอมได้โดยไม่จำาเป็นต้องรอมัน” เราไม่จำาเป็นต้อง

รอจนกระทั่งผู้คนกำาลังจะตายมากขึ้น หรือจนกระทั่งความ

รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกมาก เราสามารถที่จะบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้

ผ่านการแพร่ขยายแนวความคิดว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้

อย่างไร โดยการผลักดันในเร่ืองสันติภาพ เพ่ือท่ีจะผลิตแนว 

ความคิดที่เป็นรูปธรรมให้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง อย่าง

[5]
 พิจารณาจากมุมมองของสำานักคิดสัจนิยมทางการเมือง กระบวนการสันติภาพ

น้ันจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือหลังจากความขัดแย้งได้บรรลุถึงส่ิงท่ีเรียกว่า ‘สภาวะจน-
มุมท่ีเป็นผลจากต่างฝ่ายต่างห้ำาห่ันต่อกัน’ แล้วเท่าน้ัน (Zartman 2008)



กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน32

เช่น การพูดถึงการกระจายอำานาจ หรือการหนุนเสริมพลัง

ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทำาบางอย่างร่วมกัน เป็นต้น
[6]

นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นท่ีความขัดแย้งหลายแห่ง

ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำางานได้อย่างไร และนั่นคือสิ่ง

ที่กระบวนการของพ้ืนท่ีกลางสร้างสันติภาพจากคนใน

พยายามจะเน้น สิ่งที่จำาเป็นในที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

ร่วมมือที่จริงใจของผู้สร้างสันติภาพ ซึ่งจำาเป็นต่อการสร้าง

ทางออกที่เป็นนวัตกรรม และการมีพื้นที่ซึ่งเอื้อให้ทางออก

เหล่าน้ีสามารถจะก่อตัวข้ึนมาได้และได้รับการปรับประยุกต์ 

มาใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

บทเรียนประการที่ห้า

ผมอยากจะเรียกว่า “อำานาจของการริเร่ิมกระทำาการ

ฝ่ายเดียว” บ่อยคร้ังท่ีฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งมักอธิบายว่า 

เราไม่สามารถทำาอะไรได้ก่อน การริเร่ิมกระทำาการบางอย่าง 

จะต้องมาจากอีกฝ่ายหน่ึง เพราะฝ่ายเราค่อนข้างจะมีเหตุมี 

[6]
 ในกรณีชายแดนใต้ของประเทศไทยไม่มีส่ิงท่ีเรียกว่าสภาวะจนมุมท่ีเป็นผล

จากต่างฝ่ายต่างห้ำาห่ันต่อกัน ทว่าระดับของความไม่สงบและความรุนแรงในภาค
ใต้กำาลังสร้างความอึดอัดลำาบากใจให้กับท้ังประเทศ โดยเฉพาะการท่ีกำาลังก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่เง่ือนไขน้ีก็สร้างพ้ืนท่ีสำาหรับนักการเมืองผู้มี
วิสัยทัศน์ ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้นำาทางธุรกิจ และนักกิจกรรมภาคประชาสังคม
ในการล็อบบ้ีเพ่ือก่อให้เกิดทางออกสู่สันติภาพอย่างสร้างสรรค์ แนวคิดดังกล่าวน้ี
ถูกกล่าวถึงในรายงานฉบับล่าสุดท่ีเก่ียวกับวิกฤตชายแดนใต้ของกลุ่มอินเตอร์
เนช่ันแนล ไครซิส กรุ๊ป (ICG 2012, ii) 
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ผลมากกว่า ดังนั้น อีกฝ่ายได้โปรดหยุดการใช้ความรุนแรง

ของพวกเขาก่อนเถิด หรือไม่ก็อีกฝ่ายควรต้องแสดงให้เห็น

ถึงเจตนาดีที่เตรียมพร้อมที่จะปฏิรูปหรือหยิบยกให้เห็นถึง

รากเหง้าหรือสาเหตุของความขัดแย้งก่อน 

มีตัวอย่างบางกรณีที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งใน

ประวัติศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั่วโลกท่ี

การริเริ่มกระทำาการฝ่ายเดียวได้ตั้งต้นให้กับการทำางานใน

กระบวนการสันติภาพอย่างจริงจัง
[7]

 กรณีที่มีชื่อเสียงที่สุด

คือการริเริ่มโดย กอร์บาชอฟ ผู้นำาประเทศคอมมิวนิสต์ในปี 

1988 ในการลดการแข่งขันสะสมอาวุธระหว่างสหภาพโซเวียต 

และกลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตก 

นอกจากนี้ยังมีกรณีความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์และ

ศาสนาอีกไม่น้อยท่ีมีการริเริ่มฝ่ายเดียวในจังหวะก้าวที่เล็ก

กว่า ซึ่งตอนนี้มีกรณีที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือพรรคการเมือง

หนึ่งซึ่งสนับสนุน ETA หรือขบวนการเคลื่อนไหวปลดปล่อย

บาสก์ในประเทศสเปนโดยการประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวก่อน 

แม้จะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพที่

ยั่งยืน แต่พอที่จะทำาให้รับรู้ได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นจังหวะก้าวที่

[7] 
แนวทางดังกล่าวน้ีมาจากนักจิตวิทยาคนสำาคัญนามว่า ชาร์ลส์ ออสกู๊ด ซ่ึงได้

พัฒนาแนวคิดเป็น ‘การต่างตอบสนองอย่างเป็นข้ันเป็นตอนในการลดความตึง 
เครียด’ (Graduated Reciprocation in Tension-reduction) (GRIT, Osgood 1962) 
ซ่ึงมีส่วนช่วยให้สงครามเย็นในภาวะท่ีมีความตึงเครียดสูงไม่ขยายตัวบานปลาย
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กระตุ้นให้เกิดกระบวนการสันติภาพในความขัดแย้งดังกล่าว

บทเรียนประการที่หก

ผมอยากจะเรียกว่า “การผนวกรวมเอาผู้ที่ยังระแวง

สงสัยภายในแต่ละฝ่ายให้มีส่วนร่วมต่อการสร้างความพยายาม

เพ่ือสันติภาพจากท้ังสองฝ่าย” หากคุณลองมาวิเคราะห์กันว่า

อะไรคือสิ่งที่นำามาสู่ความล้มเหลวของความพยายามเพื่อ

สันติภาพ? ในหลายกรณีนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่อง

หลักที่ทั้งสองฝ่ายต่างขัดแย้งกันและต่างโต้แย้งถกเถียงกับ

อีกฝ่ายเป็นสำาคัญ อีกทั้งยังไม่ได้เป็นเรื่องความสามารถใน

การแสวงหาหนทางในการก้าวไปข้างหน้าไปสู่การเปล่ียนผ่าน 

ความขัดแย้ง เปล่าเลย! 

ตัวอย่างที่สุดโต่งกรณีหนึ่งดังในศรีลังกาที่แสดงให้

เห็นถึงปัญหาที่เรียกว่า ‘การเกทับทางชาติพันธุ์’ (Ethnic 

outbidding) กล่าวคือ พรรคการเมืองที่ได้ครองอำานาจซึ่ง

ควบคุมดูแลประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพยายามจะ

ทำางานในแนวทางสันติภาพ แต่พรรคการเมืองฝ่ายตรงกัน

ข้ามกลับพยายามทำาลายสิ่งเหล่านั้น เนื่องจากจะเป็นการ

เปิดโอกาสให้พวกเขากลับเข้ามีอำานาจอีกคร้ังหน่ึง การเกทับ 

ทางชาติพันธ์ุในลักษณะน้ีได้ทำาลายกระบวนการสันติภาพท่ี 

เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลก 

ด้วยเหตุนี้ ผมได้ค้นพบแววของความหวังที่พิเศษ

ประการหน่ึง เม่ืออดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิได้กล่าวในช่วง 
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เช้าที่ผ่านมาว่า เขาปรารถนาที่จะสนับสนุนการริเริ่มเพื่อ

สันติภาพโดยรัฐบาลในปัจจุบันของประเทศนี้ สิ่งนี้มีความ

หมายอย่างเห็นได้ชัดว่าเราจะต้องไปให้เหนือกว่า หรือมอง

ให้เหนือว่าการเมืองในภาพใหญ่ อีกท้ังยังต้องการการเคล่ือน 

ไหวที่เข้มแข็งจากข้างล่างอีกด้วย และดังนั้นคนในที่ร่วมกัน

สร้างสันติภาพจะสามารถแสดงบทบาทที่มีความสำาคัญโดย

ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายสร้างความเช่ือมโยงต่อกันและมีข้อ

ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละฝ่ายจะสัมพันธ์กับอีก

ฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร
[8]

บทเรียนประการที่เจ็ด

ผมพัฒนาแนวคิดข้ึนมาจาก “รูปแบบการทำางานเพ่ือ

นำาไปสู่สันติภาพเชิงลบ (Negative Peace) และสันติภาพเชิง

บวก (Positive Peace) ควบคู่กันไป” ส่ิงน้ีเป็นความท้าทายท่ี

สำาคัญในกระบวนการสันติภาพต่างๆ เน่ืองจากว่าบ่อยคร้ังและ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในความขัดแย้งท่ีมีลักษณะอสมมาตรนั้น 

มุมมองในระดับระหว่างประเทศมีการยอมรับรัฐที่มีความ

[8]
 หนึ่งในอุปสรรคสำาคัญคือการทำาให้แน่ใจได้ว่าความพยายามเพื่อสันติภาพ

ในชายแดนใต้นั้นจะไม่หยุดชะงักง่ายๆ อันเนื่องมาจากว่าถูกรับรู้ว่าเป็นการทำา
เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในเมืองหลวง หนึ่ง
ในความเป็นไปได้ท่ีว่าน้ีคือการทำางานเพ่ือให้ได้มาซ่ึง ‘ข้อตกลงร่วมกันในระดับ 
ชาติ’ ระหว่างพวกเขา ทั้งนี้ เพื่อให้ความขัดแย้งที่ชายแดนใต้ไม่ได้กลายเป็น
เรื่องของการแข่งขัน แง่มุมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในข้อเสนอหลักซึ่งได้รับการกล่าว
ถึงในรายงานของ ICG ด้วยเช่นกัน (2012, ii)



กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน36

ชอบธรรมในตัวเอง โดยอ้างว่าปัญหาหลักของความขัดแย้ง

เกิดจากการใช้ความรุนแรงโดยขบวนการก่อความไม่สงบ 

เราต้องการสันติภาพเชิงลบ เพ่ือท่ีจะหยุดความรุนแรงดังกล่าว 

และหลังจากท่ีเราได้บรรลุสันติภาพในเชิงลบแล้ว ต่อมาเราก็

จะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้โดยการสร้างสันติภาพที่

ยั่งยืน ซึ่งเป็นสันติภาพในเชิงบวก หรือในแง่นี้คือสันติภาพ

ที่มีการจัดการกับปัญหาทางการเมือง

บ่อยครั้งฝ่ายขบวนการก่อความไม่สงบจะกล่าวว่า 

สำาหรับเราแล้วปัญหาสำาคัญคือเราต้องการเห็นก้าวย่างท่ี

แสดงให้เห็นสันติภาพในเชิงบวกก่อนเป็นเบื้องต้น แต่ข้อ

สรุปจากความพยายามเพ่ือสันติภาพจากท่ัวโลก คือ คุณจะ 

ต้องเช่ือมท้ังสองเข้าไว้ด้วยกัน หากว่าคุณไม่มีแผนท่ีเดินทาง 

เพื่อสันติภาพที่โน้มน้าวใจเพียงพอ อีกทั้งยังต้องเชื่อมโยง

จังหวะก้าวที่นำาไปสู่สันติภาพในเชิงบวกและจังหวะก้าวท่ี

นำาไปสู่สันติภาพในเชิงลบเข้าไว้ด้วยกันแล้ว สิ่งเหล่านี้จะ

ทำาให้การทำางานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นเรื่องที่

ยากเย็นอย่างยิ่ง
[9]

[9]
 เคร่ืองมือสำาคัญท่ีจะเช่ือมโยงท้ังสันติภาพเชิงลบและเชิงบวกเข้าไว้ด้วยกันคือ

การพยายามสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า ‘แผนท่ีเดินทางเพ่ือสันติภาพ’ ในแง่น้ี นโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ของสำานักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ (2555) จึงเป็นเอกสารท่ีน่าประทับใจอย่างย่ิง เน่ืองจาก
เป็นการเน้นไปท่ีการเช่ือมโยงระหว่างสันติภาพเชิงลบและเชิงบวกอย่างแจ้งชัด 
ด้วยเหตุน้ี นโยบายดังกล่าวจึงควรได้รับการแปรไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มท่ี
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บทเรียนประการที่แปด

คือ “กระบวนการสันติภาพส่วนใหญ่ต้องประสบกับ

ความล้มเหลวเน่ืองมาจากในท้ายท่ีสุดแล้วไม่มีแรงสนับสนุน

จากสาธารณะท่ีเพียงพอ” อีกท้ังไม่ได้มีการสร้างผลลัพธ์ หรือ 

‘ผลกำาไรของสันติภาพ’ ท่ีน่าดึงดูดใจมากพอต่อท้ังสองฝ่ายท่ี

ขัดแย้งกัน ส่ิงเหล่าน้ีมีความสำาคัญต่อการพิจารณาของเรา

ในการช่วยให้ก่อเกิดกระบวนการสันติภาพปาตานีท่ีย่ังยืน 

ดังนั้น เราจำาเป็นต้องคิดว่าเราจะสร้างการสนับสนุนจาก

สาธารณะท่ีมาจากทุกฝ่ายได้อย่างไร เราจะสามารถสร้างผล- 

ลัพธ์ในทางบวกได้อย่างไร?
[10]

ในที่นี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำาคัญท่ีเราจะมองไปที่

บทบาทของสื่อ ดูเหมือนว่าประเด็นสันติภาพยังไม่ได้เป็น

ประเด็นสำาคัญที่เข้ามาพิจารณาในแง่มุมทางการเมืองของ

สื่อกระแสหลักในประเทศไทย ดังนั้น เราจะต้องทำาสิ่งต่างๆ 

อีกมากต่อจากนี้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ท่ีจะอนุญาตให้

สาธารณชนได้เข้ามาหนุนหลังสันติภาพ ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือ 

ในแง่ลบ ท้ังน้ีก็เพ่ือให้ได้รับการยอมรับโดยคนส่วนใหญ่

[10]
 แม้ว่าทางออกท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจะสะท้อนเสียงของ

ตนเองออกมา แต่ทว่าปัญหาคือพวกเขามักจะแตกแยกกัน ย่ิงไปกว่าน้ัน ความ
ขัดแย้งท่ียืดเย้ือและยึดอยู่กับวิธีคิดด้านความม่ันคงได้สร้าง ‘ผู้ชนะ’ และ ‘ผู้แพ้’ 
ข้ึนมา ดังน้ัน กระบวนการสันติภาพจึงต้องการผลกำาไรท่ีแบ่งปันให้กับทุกฝ่าย 
และยังต้องการการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างผู้นำาและมวลชนของพวกเขา 
(Irwin 2002, Spencer 2008)
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บทเรียนประการที่เก้า

คือการใช้ “อำานาจแบบอ่อน (soft power)” ของคน 

นอกอย่างชาญฉลาด ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างอ่อนไหว 

ดังท่ีทุกท่านได้ฟังในตอนเช้าแล้ว กล่าวคือ ในแง่หน่ึง แม้ว่า

การยอมรับให้คนนอกเข้ามามีบทบาทน้ันจะเป็นท่ีตอบรับ

อยู่บ้าง อีกท้ังยังเป็นส่ิงท่ีอาเซียนกำาลังปรับตัวอยู่ในขณะน้ี 

แต่ปรากฏว่าเม่ือนำาหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ กลับประสบ

กับการสงวนท่าทีและการต่อต้านอย่างมาก 

ผมคิดว่าหากทุกท่านพิจารณาไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นใน

พม่า ซึ่งได้สร้างแรงสนับสนุนเป็นอย่างดีถึงความเป็นไปได้ 

ที่แม้แต่รัฐบาลพม่าเอง ตลอดจนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 

และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพม่า ต่างขับเคลื่อนกระบวนการ

สันติภาพ อย่างไรก็ตาม ยังได้มีการเช้ือเชิญการสนับสนุนจาก 

ภายนอกเข้ามาด้วย ผมพบว่านั่นเป็นแรงบันดาลใจสำาหรับ

พื้นที่แห่งนี้ในการใช้อำานาจแบบอ่อนจากภายนอกอย่าง

กระตือรือร้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพของที่นี่ 

โดยให้ปลอดพ้นไปจากภัยอันตรายที่จะเกิดจากการท่ี

คนนอกรับเหมาทำาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนสำาคัญ

บทเรียนประการที่สิบ

คือ สิ่งที่เป็นสาระสำาคัญของสิ่งที่เรากำาลังทำางานกัน

ในการสร้างพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน นั่นคือ “เรา

มองเห็นความจำาเป็นของการเชื่อมโยงทุกฝ่ายและผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียเข้าไว้ด้วยกันภายในสิ่งที่เรียกว่า ‘พื้นที่กลาง’ 

(Common Space)” อันเป็นพื้นที่ซึ่งสร้างความเป็นไปได้ใน

การเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งในแบบที่ต้องมีผู้แพ้-ชนะ 

มาสู่การสร้างความพยายามร่วมกันที่จะแก้ปัญหา
[11]

 สิ่งนี้

เป็นแนวความคิดคลาสสิกของผู้สร้างสันติภาพทุกคน ซ่ึงเป็น 

รูปแบบของแนวทางพ้ืนท่ีกลางสร้างสันติภาพจากคนใน

สำาหรับพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
[12]

มิตรสหาย เพ่ือนร่วมงาน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพ

สตรีครับ ผมหวังว่าบทเรียนในการหาทางออกจากความขัดแย้ง 

ท่ัวโลกท้ังสิบประการน้ี คุณสามารถท่ีจะหยิบเอาแรงบันดาลใจ 

[11]
 แนวทางดังกล่าวน้ีได้กลายเป็นวิธีการท่ีแพร่หลายในฐานะท่ีเป็นกลไกท่ีหนุน

เสริม ‘การสนทนาระดับชาติ’ เช่น ในโลกอาหรับ ดังในกรณีเลบานอนกับแนวทาง
สร้าง ‘พ้ืนท่ีกลาง’ (www.commonspaceinitiative.org) นอกจากน้ี ยังถูกถกเถียง
เพ่ิมมากข้ึนในฐานะเคร่ืองมือท่ีจะสร้างข้อตกลงร่วมกันในระดับชาติสำาหรับสังคม
ท่ีมีความแตกแยกร้าวลึกจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ดังในกรณีของความขัดแย้ง 
เหลือง-แดงในประเทศไทย (Chaisukkosol 2011, Saxer 2012) 

[12]
 เพ่ือท่ีจะหนุนเสริมให้กระบวนการสันติภาพปาตานี (pa[t]tani) มีประสิทธิภาพ 

ผมเห็นว่าเป็นเร่ืองจำาเป็นท่ีจะสถาปนาส่ิงท่ีเรียกว่าศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ 
(Peace Resource Center) ท่ีมีสำานักงานท้ังท่ีชายแดนภาคใต้และในกรุงเทพฯ 
นอกจากจะเป็นฐานในการแสวงหาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
สันติภาพท่ีมีประสิทธิภาพและการประเมินความก้าวหน้าของสันติภาพในพ้ืนท่ี
แล้ว ศูนย์ดังกล่าวควรต้องมีพ้ืนท่ีกลางสำาหรับให้พลเมืองท่ีสนใจจะเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างย่ังยืนด้วยการสร้างสายสัมพันธ์กับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหลาย 
เพ่ือทำาให้เกิดบทสนทนาซ่ึงเก่ียวข้องกับชายแดนใต้/ปาตานีท่ีสงบสุขและมีพลัง
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บางส่วน แน่นอนว่ารวมไปถึงเพื่อนร่วมงานทั้ง 50 คน ที่ได้

เข้าร่วมกระบวนการพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในใน

ขณะนี้ หลายคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับแรงบันดาลใจ และแผน

ของเราในอนาคตคือการพิจารณาลงไปในรายละเอียดมาก

ข้ึน และแสวงหาเส้ือผ้าท่ีออกแบบมาให้เหมาะสมกับท่ีน่ี เพ่ือ 

จะตอบให้ได้ว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ส่ิงเหล่านี้ในความ

ขัดแย้งในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไร

ถึงจุดน้ี ผมขอส้ินสุดการกล่าวนำา และมอบเวทีให้กับ 

ผู้อำานวยกระบวนการ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจ 

จากการพูดคุยต่อจากนี้ หรือมีการเพิ่มเติมในมุมมองจากที่

ผมได้พูดไปแล้ว ขอบคุณครับ
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คำาว่า ‘กระบวนการสันติภาพ’ (Peace Process) เป็นศัพท์

ที่ค่อนข้างใหม่ที่ใช้อธิบายถึงความพยายามและกรอบเวลา

ที่จำาเป็นต่อการยุติสงครามหรือความขัดแย้งที่มีการใช้

ความรุนแรงในระดับที่ใกล้เคียงกับสงครามภายในรัฐ 

(Ramcharan 2009) คำาๆ นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบท

ของความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอล อันเนื่องมา

จากลักษณะของความขัดแย้งดังกล่าวที่ยืดเยื้อ และได้มี

ความพยายามทางการทูตจากหลายฝ่ายท่ีจะหาแนวทาง

แก้ไขความขัดแย้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำาดับขั้นตอน 

ก่อนหน้านี้ เวลาพูดถึงความพยายามในการแก้ไขความขัด-

แย้งรุนแรงที่ต้องใช้เวลานาน ผู้เกี่ยวข้องมักจะใช้คำาว่า ‘การ

เจรจาสันติภาพ’ (Peace Negotiations) แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ

หมายเหตุองค์ปาฐก

ความเข้าใจเบื้องต้นต่อศัพท์เฉพาะด้านสันติภาพ
และสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยกระบวนการสันติภาพ

นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แปลโดย เมธัส อนุวัตรอุดม
สำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างรัฐเป็นหลัก
[1]

 

ในปัจจุบันคำาว่า ‘การสร้างสันติภาพ’ (Peace Building/

Peacemaking) ‘การแก้ไขความขัดแย้ง’ (Conflict Resolution) 

และ ‘การแปลงเปล่ียนความขัดแย้ง’ (Conflict Transforma-

tion) บางคร้ังก็ถูกใช้สลับกันไปกับคำาว่ากระบวนการสันติภาพ 

ในกรณีท่ีต้องการเน้นย้ำาให้เห็นถึงความพยายามแก้ไขท่ีต้อง

ใช้เวลานาน
[2]

 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทท่ีมีการใช้คำาศัพท์ท่ีแตกต่าง 

กันเช่นน้ี การนำาเสนอนิยามท่ีชัดเจน น่าจะเป็นประโยชน์มาก 

ข้ึนต่อการทำาความเข้าใจความหมายท่ีครบถ้วนรอบด้านของ

กระบวนการสันติภาพ

สำาหรับสถานะล่าสุดขององค์ความรู้ของงานวิจัยด้าน 

กระบวนการสันติภาพน้ัน ในด้านหน่ึงจะเน้น ‘กรณีศึกษา’ 

เป็นหลัก ซ่ึงจะศึกษากระบวนการสันติภาพท่ีใดท่ีหน่ึงในภาพ 

รวมซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ อาจจะเขียนโดยนักวิชาการ

[1]
 กำาเนิดของการเจรจาสันติภาพชนิดนี้ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาก

ที่สุดมาจากสิ่งที่เรียกขานกันว่า ‘สันติภาพแห่งเวสฟาเลีย’ ในปี ค.ศ.1648 หลัง
สงครามสามสิบปีในยุโรปกลาง ซ่ึงได้สถาปนาระบบรัฐประชาชาติท่ีมีองค์อธิปัตย์ 
สมัยใหม่ การเจรจาดังกล่าวบรรลุข้อตกลงโดยใช้เวลาถึงสามปี

[2]
 คำาศัพท์สำาคัญเก่ียวกับสันติภาพและความขัดแย้งบางส่วนน้ันได้รับการอธิบาย 

ขยายความไว้ใน Chetail (2009) และ Berghof Foundation (2012)
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กระบวนการสันติภาพ

คือ ลำาดับของช่วงเวลา ข้ันตอน และกิจกรรมทางการเมืองและ

สังคมในหลายระดับ (ซ่ึงมักจะเรียกกันว่า ‘เส้นทาง’ หรือ ‘แทร็ค’ 

ท่ี 1, 2 และ 3)
[3]

 ท่ีดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยุติความรุนแรง

ทางการเมือง (สันติภาพเชิงลบ) และเพ่ือแปลงเปล่ียนความขัดแย้ง 

ยืดเย้ือเร้ือรังไปสู่สันติภาพท่ียุติธรรมและย่ังยืน (สันติภาพเชิงบวก)

[3]
 กรอบการมองกระบวนการสันติภาพที่แบ่งออกเป็น 3 แทร็ค พัฒนามาจาก

แนวคิดของ Lederach (1997) โดยแทร็ค 1 คือ เส้นทางที่เน้นบทบาทของผู้
กำาหนดนโยบายหรือทิศทางของฝ่ายที่ขัดแย้งหลัก แทร็ค 2 คือเน้นบทบาทของ
กลุ่มหรือองค์กรประชาสังคม ส่วนแทร็ค 3 คือกระบวนการสันติภาพที่ดำาเนิน
การในระดับชุมชนรากหญ้า
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หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการนั้นๆ ก็ได้ (เช่น 

Quandt 2005, Kingsbury 2006, Fischer 2007, von Ein-

siedel/Malone/Pradhan 2012) ในบางครั้งอาจจะเป็นการ

รวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ ให้อยู่ในชุดเดียวกัน เพื่อให้เห็น

มุมมองเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งชุดกระบวนการสันติภาพที่น่า

สนใจเป็นพิเศษในแง่นี้ก็คือ “Accord - an international re-

view of peace initiatives” (แอคคอร์ด – การสำารวจทบทวน

การริเริ่มสร้างสันติภาพในประเทศต่างๆ) ตีพิมพ์โดย คอน

ซีลีเอชัน รีซอร์สเซส (Conciliation Resources) องค์กร

พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศท่ีมีสำานักงานใหญ่อยู่ในกรุง

ลอนดอน โดยโครงการศึกษานี้จะเชิญทั้งคนในและคนนอก

พื้นที่มาวิเคราะห์และสะท้อนมุมมองต่อกระบวนการ

สันติภาพ รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง ตั้งแต่ปี 1996 – 2012  (กรุณา

ดูใน www.c-r.org)

ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง จะเน้นศึกษาในเชิง ‘ประเด็น’ 

เป็นหลัก โดยงานบางชิ้นอาจจะผสมผสานทั้งสองแนวทาง 

กล่าวคือ เป็นการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการ

เฉพาะ โดยอธิบายจากกรณีศึกษาต่างๆ ซึ่งมีประเด็นที่

ศึกษากันอย่างโดดเด่น ดังต่อไปนี้

- บทบาทของฝ่ายท่ีสามในการเข้าไปเก่ียวข้องกับการ 

สร้างสันติภาพ (เช่น Crocker/Hampson/Aall 1999);

- บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การ

สหประชาชาติ (เช่น Doyle/Sambanis 2006) และบทบาท
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ของภาคประชาสังคม (เช่น Paffenholz 2010);

- ข้อดีของการมีหลากกลุ่มหลายช่องทาง (multi-

track) ในการสร้างสันติภาพ (เช่น Zelizer/Rubinstein 2009, 

Mitchell/Hancock 2012); 

- บทบาทของส่ือมวลชนและความเห็นสาธารณะ (เช่น 

Irwin 2002, Spencer 2008);

- บทบาทและการทำางานของ/กับกลุ่มติดอาวุธท่ีไม่ใช่ 

รัฐ (เช่น Dudouet 2009,  Zartman/Faure 2011, Dudouet/

Giessmann/Planta 2012);

- ความสำาคัญของปัจจัยและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ (เช่น 

Wennmann 2011);

- อรรถประโยชน์ของตัวแบบ (Models) การแบ่งปัน

อำานาจในฐานะโครงสร้างที่เอื้อต่อการเกิดสันติภาพ (เช่น 

Ganguly 2012, Miller 2012) และ

- การนำาข้อตกลงสันติภาพไปสู่การปฏิบัติ (เช่น Sted-

man/Rothchild/Cousens 2002)

คำาถามสำาคัญประการหน่ึงท่ีผู้ศึกษาในเชิงประเด็น

ต้องหาคำาตอบคือ ถึงท่ีสุดแล้ว แนวทางการสร้างสันติภาพใน 

ช่วงหลังสงครามกับการก่อร่างสร้างรัฐเสรีประชาธิปไตยน้ัน 

ถือเป็นเร่ืองเดียวกันหรือไม่ อย่างไร หรือเป็นคนละประเด็น

ท่ีแยกจากกันและต้องทำาควบคู่กันไป ข้อถกเถียงดังกล่าว ซ่ึง

ในแง่หน่ึงนับเป็นวาทกรรมสันติภาพแบบเสรีนิยมน้ี ได้ส่งผล 

ต่อทิศทางการกำาหนดประเด็นหัวข้อวิจัยในปัจจุบันเป็น
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อย่างมาก (Richmond 2007, Jarstad/Sisk 2008, Ginty 

2008, Paris/Sisk 2009, Richmond 2010)

สุดท้ายน้ีจะกล่าวถึงงานศึกษา หนังสือรวบรวมบทความ 

โครงการวิจัยและทฤษฎีบางส่วน ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการทำาความ

เข้าใจกระบวนการสันติภาพอย่างรอบด้าน ตลอดจนแนว 

ทางท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ หนึ่งในนั้นคืองานขององค์กร

อินเตอร์เนชั่นแนล ไอดีอีเอ (International IDEA) (เช่น Har-

ris/Reilly 1998) ซึ่งได้ตีพิมพ์คู่มือจำานวนหนึ่งที่พยายาม

อธิบายสาระสำาคัญของแนวทางการสร้างสันติภาพที่มี

ประสิทธิภาพ และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีรายงานจากเลขาธิการ

องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อสันติภาพ 

รวมถึงรายงานจากโออีซีดี (OECD) เกี่ยวกับการสนับสนุน

กระบวนการสันติภาพในท่ีต่างๆ จากนานาชาติ (OECD 2012) 

ในส่วนของวรรณกรรมทางวิชาการที่สำาคัญช่วงแรกๆ ก็จะ

เป็นของ Galtung 1996 และ Lederach 1997 และแนวทาง

การศึกษาในเชิงปริมาณโดย Walter 2002 สำาหรับงานในช่วง 

หลังน้ีก็มีของ Dudouet 2006, Darby/Ginty 2008, Bell 2008, 

Toft 2010, Brewer 2010, และ Philpott/Powers 2010

ข้อถกเถียงสำาคัญประการหนึ่งในปัจจุบันจะเกี่ยว

เน่ืองกับประเด็นคำาถามท่ีว่า ความพยายามในการสร้างสันติ 

ภาพท่ีเกิดข้ึนในระดับต่างๆ น้ันจะเสริมเติมเต็มกันได้อย่างไร 

และจะทำาอย่างไรให้กระบวนการสันติภาพที่ประกอบไป

ด้วยการทำางานในหลายระดับนี้ เกิดเป็นภาพที่มองเห็นได้
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ชัดเจน และสามารถผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยที่ศึกษาความพยายาม

สร้างสันติภาพที่ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อถอดบทเรียนร่วม

จากประสบการณ์ในระดับต่างๆ เหล่านั้น จะถือเป็นงานที่

มีคุณูปการอย่างยิ่ง (Anderson/Olson 2003) นอกจากนี้ 

นักปฏิบัติที่ใช้หลักวิชาการในการทำางานบางคนได้เน้นย้ำา

ว่า การนำากระบวนการคิดและกำาหนดยุทธศาสตร์เชิงระบบ

มาใช้ (Systemic thinking and strategizing) อาจจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างสันติภาพด้วย 

เช่นกัน (Körppen/Ropers/Giessmann 2011, Coleman 

2011, Ricigliano 2012) 

ในแง่ของการวิจัยเชิงปริมาณ จุดเน้นส่วนใหญ่จะอยู่

ที่การติดตามและเฝ้าระวังวิกฤตการณ์และปรากฏการณ์

ความรุนแรงต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ “เริ่มมีแนวโน้มใหม่ที่จะ

ติดตามและวัดผลการทำางานด้านสันติภาพและกระบวน 

การสันติภาพด้วยเช่นเดียวกัน” งานศึกษาที่น่าประทับใจ

ชิ้นหนึ่งคือดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) ที่จัด

ทำาโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพของนครซิดนีย์ 

(www.economicsandpeace.org) อีกงานศึกษาหน่ึง จะเป็น 

การติดตามสถานะของกระบวนการสันติภาพท่ัวโลกที่จัด

ทำาโดยสำานักสันติวัฒนธรรมในนครบาร์เซโลนา (Escola de 

Cultura de Pau – ECP) ซึ่งจะตีพิมพ์รายงานกระบวนการ

สันติภาพประจำาปี โดยริเร่ิมมาต้ังแต่ปี 2005 รวมท้ังรายงาน 
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ประจำาปีเกี่ยวกับความขัดแย้ง สิทธิมนุษยชน และการสร้าง

สันติภาพที่มีชื่อว่า “Alert 2012!” ด้วย (Escola de Cultura 

de Pau 2010, Yearbook on Peace Processes 2005ff, 

Alert 2012!, www.escolapau.uab.cat)

ผลการศึกษาข้อหนึ่งของทีมวิจัย ECP จากรายงาน 

Alert 2012! ปรากฏว่า ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ของไทยถูกจัดให้เป็นหน่ึงใน ‘ความขัดแย้งท่ีมีการต่อสู้

ด้วยอาวุธ’ จำานวน 40 แห่งของโลกในปี 2011 (โดยท่ีอีก 90 

แห่งถูกจัดเป็นประเภทวิกฤตการณ์ทางสังคมการเมือง)
[4]

 

ความพยายามในการสร้างสันติภาพของทั้ง 40 กรณี

เหล่านี้ ถูกจำาแนกออกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน (ตัวเลขใน

วงเล็บหมายถึงจำานวนกรณีในแต่ละกลุ่ม)

การเจรจาอยู่ในระดับ ‘ดี’ (3)

การเจรจาอยู่ในระดับ ‘มีอุปสรรคและข้อจำากัด’ (16)

การเจรจาอยู่ในระดับ ‘แย่’ (7)

อยู่ในช่วงสำารวจความเป็นไปได้ในการสร้างสันติภาพ (8) 

ได้รับการแก้ไขแล้ว (พิจารณาเมื่อสิ้นสุดปี) (5)

[4]
 นิยามที่ใช้อธิบายความขัดแย้งที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธในรายงานฉบับนี้ คือ 

การเผชิญหน้าทางการเมืองที่มีจำานวนผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันอย่างน้อย 
100 คนขึ้นไป ดูรายละเอียดการอธิบายความหมายเพิ่มเติมได้ที่ Escola de 
Cultura de Pau 2012, 29 ในส่วนการให้ความหมายของวิกฤตการณ์ทางสังคม
การเมือง โปรดดู Escola de Cultura de Pau 2012, 81
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ในส่วนของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยถูก

จัดอยู่ในประเภท ‘ช่วงสำารวจความเป็นไปได้ในการสร้าง

สันติภาพ’ (Escola de Cultura de Pau 2012, 153, 163)

รายงานการประเมินผลประจำาปี 2011 นี้ ค่อนข้าง

เป็นการพิจารณาในระดับปรากฏการณ์เป็นหลัก ท้ังน้ี ในส่วน 

ของการศึกษาที่ครอบคลุมระยะเวลาท่ียาวมากข้ึนอีกชิ้น

หนึ่งนั้น ทางคณะทำางานของ ECP ได้ระบุว่ามีความขัดแย้ง

ที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธจำานวน 82 กรณี ในช่วงเวลา 50 ปี

ระหว่างปี 1960 ถึง 2010 

- 28 กรณี ยุติลงได้ด้วยข้อตกลงสันติภาพในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่ง

- 7 กรณี ยุติลงได้ด้วยชัยชนะทางทหารของฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง

- 10 กรณี อยู่ในภาวะชะงักงัน

- 7 กรณี กำาลังอยู่ระหว่างการแก้ไข และ

- 30 กรณีที่เหลือ ยังไม่ได้รับการแก้ไข (Escola de 

Cultura de Pau 2010, 24)





แนวคิดเรื่องพหุวิถีและสหอาณาบริเวณ
สำาหรับกระบวนการสันติภาพปาตานี

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผู้อำานวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ผู้อำานวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี
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ส่ิงท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ีก็คือการแสดงให้เห็นภาพกว้างว่า

เรากำาลังทำาอะไรกันอยู่ในการเคล่ือนไหวเพ่ือแก้ปัญหา

ความไม่สงบและการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพราะว่าช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงโอกาสท่ีดีหลังจากท่ีได้มีการ 

ทำางานร่วมกันหลายฝ่าย จากท้ังภาคประชาสังคม นักวิชาการ 

และเครือข่ายส่ือสารสาธารณะ ความคิดท่ีเกิดข้ึนจากการทำา 

งานดังกล่าวก็คือว่าทำาอย่างไรจึงจะสามารถสร้าง ‘พ้ืนท่ีร่วม’ 

หรือ ‘พ้ืนท่ีกลาง’ ในการผลักดันให้เกิดส่ิงท่ีเราเรียกว่า ‘กระบวน 

การสันติภาพ’ เพ่ือให้เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน จำาเป็นต้องมีการ

สรุปความคิด ทบทวนบทบาท และประสบการณ์ท่ีผ่านมา

ในระยะหลัง เพ่ือช้ีให้เห็นในทางทฤษฎีถึงส่ิงท่ีเราทำามาแล้ว

และส่ิงท่ีควรจะทำาในห้วงเวลาต่อไปในอนาคต

ในรอบปีสองปีท่ีผ่านมา องค์กรประชาสังคม องค์กร

วิชาการ องค์กรส่ือ ร่วมมือกันทำางานในเร่ืองสันติภาพปาตานี 

โดยผ่านกระบวนการหลายประการ แม้จะไม่มาก แต่ก็เพียงพอ 

ท่ีจะช้ีให้เห็นบทเรียนและองค์ความรู้ท่ีได้สะสมกันมาบ้าง
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แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์การทำา 

งานร่วมกันของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้และ

องค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรง

ท่ีเกิดข้ึน กระบวนการท่ีว่าน้ีอาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการ 

สร้างวาทกรรม หรือการสร้างระบบความคิด ความเช่ือ และ 

ความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง

ในท่ามกลางความขัดแย้ง แต่ในกระบวนการนี้ สิ่งที่จะทำา

ก่อนก็คือ ‘เราคิด’ ว่าความคิดเห็นของผู้คนทั้งหลายนั้นจะ

ต้องเปลี่ยนไปก่อนที่จะเกิดการกระทำาการอะไรบางอย่างที่

เป็นไปในแนวทางสันติภาพ กล่าวในอีกแง่หน่ึง ความคิดหรือ 

อารมณ์ความรู้สึกของคนต้องเปล่ียนไปก่อน การเปล่ียนดัง-

กล่าวนั้นต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็น ‘ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ 

คน’ ซ่ึงอาจหมายถึงความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ร่วมกัน การทำางาน 

ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในทางสังคม ตลอดจนการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มคนต่างกลุ่ม เม่ือส่ิงเหล่าน้ีบังเกิดข้ึน ก็ทำาให้เรามีส่ิง 

ที่เรียกว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพขึ้นมาก่อน หลังจาก

น้ันก็จะเกิดพ้ืนท่ีกลางหรือพ้ืนท่ีร่วมกัน  เพราะฉะน้ัน กล่าวใน 

ทางทฤษฎีหรือแนวคิดแล้ว เรามองว่าการสร้างสันติภาพเป็น 

กระบวนการทางวาทกรรม (Discursive Processes)
[1]

 ท่ีจะ 

[1]
 การที่เอกภาพของวาทกรรมชุดหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ลักษณะ

พิเศษของวัตถุทางวาทกรรมนั้นๆ แต่อยู่ตรงที่การมี ‘พื้นที่’ (Space) ที่วัตถุ
ต่างๆ หลายแบบก่อเกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์-  
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นำามาซึ่งวัตถุทางวาทกรรม (Discursive Objects) หลาย

แบบ หลายอย่าง ซึ่งวัตถุเหล่านี้จะได้ก่อกำาเนิดขึ้นมาพร้อม

กันและมีความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องกัน หรือบางครั้ง ก็กระจุย

กระจายไม่เป็นระบบ แต่วัตถุทางวาทกรรมเหล่านี้ ในที่สุด

แล้วก็จะถูกระบุชื่อ ถูกอธิบาย พรรณนาความ ถูกนำามาคิด 

มาวิเคราะห์ใคร่ครวญ และเกิดการสร้างความรู้สึกประทับใจ 

หรือถูกประเมินวินิจฉัย ด้วยคุณค่า ที่สำาคัญก็คือ เรื่องอะไร

ต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในท่ามกลางความสัมพันธ์ทาง

สังคม 

คำาๆ หนึ่งเราจะได้ยินกันบ่อยในช่วงหลังๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างพ้ืนท่ีกลางหรือการสร้างพ้ืนท่ีร่วมกัน แต่ปัจจัย 

ตัวนี้จะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพ (Peace Build-

ing) ดังที่อาจารย์นอร์เบิร์ต โรเปอรส์ ได้อธิบายไปแล้วก่อน

หน้านี้ กระบวนการดังกล่าว เมื่อเดินไปเรื่อยๆ จะก่อให้

เกิด ‘สนาม’ ขึ้นมา ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า ‘สนาม’ หรือ fields 

ในท่ีน้ีจึงเป็น ‘พ้ืนท่ี’ ในการเล่น เปรียบได้เหมือนกับการเล่น 

กีฬาหรือเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆ ในสถานการณ์ท่ีเม่ือผู้เล่น 

ลงมาเล่นกันแล้ว ก็จะต้องรู้จักมักคุ้นกัน และก็ผลักดันกันไป 

มาให้มีการขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆ

ดังกล่าวกลายเป็นกฎของการเกิดขึ้นอย่างพร้อมกันและเกี่ยวเกาะต่อเนื่องของ
วัตถุต่างชนิดกัน ซึ่งถูกกำาหนดชื่อ, พรรณนาความ, วิเคราะห์, ตระหนักรู้, หรือ
วินิจฉัยตัดสินใจภายใต้ความสัมพันธ์เหล่านั้น ดูใน Foucault (1989, 36)
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เราเน้นให้ความสำาคัญต่อการ ‘ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน’ 

ของวัตถุทางวาทกรรม เพ่ือท่ีจะนำามาสู่การเปล่ียนแปลงความ 

ขัดแย้งโดยผ่านการเปล่ียนแปลงความคิด (Ideas and Thought) 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interplay) หมายความถึงการ

ประดิษฐ์สร้าง ‘สนามในการเล่น’ ของพลังทางสังคมฝ่ายต่างๆ 

ท้ังท่ีอยู่ภายในและภายนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สนามน้ีก็คือพ้ืนท่ีกลางหรือพ้ืนท่ีร่วมในการสร้างสันติภาพ 

ซึ่งเราเรียกมันว่า Common Ground นั่นเอง

ภาพท่ีปรากฏอยู่น้ีสรุปให้เห็นว่า ‘สนาม’ และการเล่น 

การผลักดัน หรือการขับเคล่ือนในสนาม เหล่าน้ีคืออะไร และ 

ทำากันอย่างไร (กรุณาดูภาพประกอบท่ี 1) สามวงท่ีอยู่ทาง
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ซ้ายมือ หมายความถึง เครือข่ายท่ีเราทำางานด้วยกัน วงบน

คือเครือข่ายของทางภาคความรู้ในทางวิชาการ วงตรงกลาง

คืองานภาคของสื่อและเครือข่ายสื่อ ส่วนวงล่างคืองานขับ

เคล่ือนกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ท้ังสามวงน้ีมาเกาะเก่ียว 

ร่วมกันในเวลาสามหรือส่ีปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเร่ิมต้นจากการท่ีเดิน

มาคนละทาง แต่ในท่ีสุดแล้วก็มาพบกัน แล้วก็เกิดการขับ

เคล่ือนข้ึน โดยสร้างส่ิงท่ีเราเรียกว่า ‘วัตถุทางวาทกรรม’ หรือ 

แนวคิดอะไรบางอย่างท่ีเราร่วมกันสร้างข้ึนมา ซ่ึงจะมีอยู่ 3 

เร่ืองใหญ่ๆ ท่ีเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยท่ีเดินไปสู่การแก้ 

ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ีได้ อันได้แก่ ประเด็นการกระจาย 

อำานาจ ซ่ึงเป็นเร่ืองของรูปแบบการปกครองการบริหารท้อง

ถ่ินรูปแบบพิเศษ (Autonomy) ประเด็นการพูดคุยเจรจาเพ่ือ

สันติภาพ (Peace Dialogue) และประเด็นเร่ืองของการสร้าง

ความยุติธรรม (Justice) ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวคิดสามประเด็นใหญ่ๆ ท่ีเราเอาท้ัง 

สามวงทางซ้ายมือมาจับร่วมกันและหมุน หรือเคลื่อนเดิน

หน้าไปเร่ือยๆ และการเคล่ือนคือการโยนส่ิงเหล่าน้ีในฐานะ 

ที่เป็นวัตถุทางวาทกรรม หรือว่าเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเข้า 

ไปในสนามการเล่นในท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

กระบวนการหรือปฎิบัติการวาทกรรมก็บังเกิดขึ้น คล้ายๆ 

กับว่ามันกำาลังหมุน (Spinning) หรือกำาลังควงไปด้วยกัน ใน

รูปภาพดูเหมือนสามวงนี้จะมาแตะกันเฉยๆ ที่จริงก็ไม่ใช่ 

เพราะเม่ือมาเจอกันแล้วก็มีการเดินเคร่ือง การหมุน การควง 
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หรือการปั่นด้วยกิจกรรมหรือปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายร่วม

กันระหว่าง 3 ฝ่ายซึ่งต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันไปด้วย ทีนี้พอ

สามวงแรกหมุนควงไป วัตถุวาทกรรมของสามวงที่สองก็ถูก

ควงต่อไปอีกเร่ือยๆ จนในท่ีสุดก็แตกตัวไปในแง่ของเครือข่าย 

ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการ

สื่อสารสาธารณะ ปฏิบัติการทำาให้วาทกรรมที่เราพยายาม

ท่ีจะใส่เข้าไปในพ้ืนท่ีทางสังคม กลายมาเป็นวาทกรรมการส่ือ 

สารในทางสาธารณะและกลายเป็นที่รับรู้ร่วมกัน มีอำานาจ

การอธิบายโลกทางสังคมที่ชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ

วัตถุทางวาทกรรมหรือส่ิงท่ีพูดกันเหล่าน้ี ในอดีตเป็น 

เรื่องที่พูดและกล่าวถึงไม่ได้เลย เช่นเรื่อง Autonomy (การ

ปกครองตนเอง) แต่ก็มันก็สามารถเดินต่อไปได้ น่ีคือตัวอย่าง 

ท่ีเห็นในตัวแบบ ท่ีเห็นน้ี (กรุณาดูภาพประกอบท่ี 2) แนวต้ัง 
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ท่ีเห็นคือ การส่ือสารต้ังแต่ข้างล่างหรือในระดับท้องถ่ินไป 

ถึงในระดับชาติ ซึ่งก็มีทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ ส่วนในแนวราบ

หรือแนวนอนท่ีเราเห็นทางขวามือ คือการเคล่ือนไหวในระดับ 

ของพื้นที่ สิ่งเหล่านี้เดินไปจนในที่สุดจะเห็นได้ว่าเราเดินไป

ทั้งสื่อที่เป็นทางการอย่างสื่อกระแสหลัก สื่อท้องถิ่น วิทยุ 

เครือข่ายวิทยุชุมชน การประชุมสัมมนาหรือการพูดคุยทาง

วิชาการ รวมท้ังการสร้างส่ือใหม่อย่างพวกเว็บไซต์ อินเทอร์ 

เน็ตต่างๆ 

เม่ือวงจรหมุนไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุด เร่ืองราวหรือ ‘บท 

สนทนา’ จะกระเด็นข้ึนไปข้างบนท่ีมีท้ังโทรทัศน์ระดับชาติก็ 

เข้าไปจับหรือไปเล่นด้วย เช่น ทีวีสาธารณะทีวีไทย (TPBS) 

ก็เอาไปเล่นด้วย โดยเฉพาะในประเด็นการกระจายอำานาจ 

มีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในรายการตอบโจทย์ รายการวาระ

ประเทศไทย และรายการอะไรต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีก็กระโดดข้ึน 

ไปเรื่อยๆ ในขณะที่วาทกรรมข้างล่างก็เดินไป ข้างบนก็เดิน

ไป สื่อหรือหนังสือพิมพ์ระดับชาติก็เดินด้วย ไปหยิบจับ

ข้อมูลมาใช้อยู่บ้างในบางคร้ัง ขณะเดียวกันก็มีส่ือใหม่อย่าง 

เครือข่ายทางสังคมและเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเราเดินไปด้วยกัน ท้ัง 

สามอย่างเดินไป ทำาให้เกิดการหมุนหรือการปั่นควงความ

สัมพันธ์ทางวาทกรรมในที่สุด 

จากภาพจะเห็นว่าลักษณะการกระจายตัวของวาท

กรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดใหม่ๆ นั้นก็ ได้แพร่หลาย

ไปในสังคม ถึงแม้ว่าจะมีคำาถามหรือข้อสงสัยอยู่บ้าง แต่ว่า
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ส่ิงน้ีมีอำานาจในการท่ีจะอธิบาย หรืออำานาจในการสร้างความ 

ชอบธรรมน่าเช่ือถือในการอธิบายโลกทางสังคมหรือไม่ จริงๆ 

แล้วอาจยังไปไม่ถึงขนาดท่ีมีคนยอมรับท้ังหมด เพราะน่ีไม่ใช่ 

การโฆษณาชวนเชื่อฝ่ายเดียว แต่เป็นการสร้างพื้นที่ทาง

วาทกรรมเพื่อให้เกิดการต่อสู้ทางวาทกรรม แต่เรากลับถือ 

ว่าเม่ือสิ่งเหล่านี้ถูกพูดหรือถูกแสดงออกอย่างเปิดเผยหรือ 

‘ถูกกล่าวซ้ำา’ จากหลายฝ่ายมากขึ้น แม้แต่ฝ่ายที่ไม่ยอมรับ

ความหมายของมันในตอนแรกในพื้นที่กลาง เราเชื่อว่าจะ

เป็นผลประโยชน์ต่อการเคล่ือนไหวเพ่ือสันติภาพ เพราะเรา 

ต้องการจะสร้างพ้ืนท่ีในความสัมพันธ์ของวาทกรรม ไม่ใช่เอา 

ชนะด้วยความหมายที่เป็นแก่นสาระของมันในตอนแรก

จากภาพต่อไป (กรุณาดูภาพประกอบที่ 3)  มีการ

สร้างแนวคิดขึ้นมาจากคำาถามที่ว่าเราจะเดินไปสู่สันติภาพ

ได้อย่างไร? ภาพดังกล่าวนี้เป็นตัวแบบที่เริ่มจากว่าความ
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รุนแรงในพื้นที่นั้นจะเริ่มจากจุดที่มีระดับของความรุนแรง

อยู่สูง แนวโน้มน่าจะลดต่ำาลงไปจนถึงระดับที่ว่ามีความ

รุนแรงน้อยที่สุดหรือต่ำาที่สุด แต่ทุกวันนี้แนวโน้มจะยังค่อน

ข้างสูงและมีการคงที่ของความรุนแรง เราก็พยายามที่จะ

ทำาให้มันลดลง แต่ว่ากระบวนการที่จะทำาให้ความรุนแรงลด

ลงนั้นจำาเป็นต้องผ่านเส้นทาง (Track) ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมี

อยู่ประมาณสองสามเส้นทางใหญ่ๆ เพื่อจะให้เกิดแนวทาง

ในการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งที่รุนแรงหรือที่ใช้ความ

รุนแรงไปสู่ความขัดแย้งท่ีไม่ใช้ความรุนแรง ซ่ึงเป็นเป้าหมาย 

สูงสุดของกระบวนการท่ีจะทำาให้เกิดสันติภาพ ส่ิงน้ีเป็นภาพ 

ที่ทำาให้เราเห็นว่าสามารถทำาให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนได้ 

หากเราเดินไปเรื่อยๆ อย่างนี้โดยที่ผ่านกระบวนการต่างๆ 

ที่เห็นดังกล่าว

ณ จุดนี้ กระบวนการทั้งหมดต้องการจะชี้ให้เห็น

ความคิดท่ีว่า ความขัดแย้งไม่ใช่ส่ิงท่ีต้องขจัดออกไป แต่อาจ 

จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่จำาเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและการพัฒนา แต่การใช้ความ

รุนแรงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้ในความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกัน
[2]

ส่ิงท่ีสำาคัญก็คือ การทำาให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงสร้าง 

สรรค์ระหว่างตัวแสดงของความขัดแย้ง และการทำาให้เกิด

[2]
 ดูแนวคิดน้ีใน Berghof Foundation (2012)
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โครงสร้างต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน เรา

จะต้องทำาให้เกิด ‘โครงสร้าง’ ที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพได้

ด้วยการทำาอะไรก็ได้ที่จะส่งอิทธิพลต่อตัวเหตุปัจจัย อันเป็น 

รากเหง้าของ ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะที่

เป็นเวทีสาธารณะในการสร้างวาทกรรมหรือวัตถุทางวาท

กรรมอันเป็นตัวช่วยสร้างสันติภาพและสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ในการสร้างวาทกรรมภายใต้กระบวนการสร้างสันติภาพ

ภายในพ้ืนท่ีความขัดแย้งน้ี ทำาให้เกิดพ้ืนท่ีร่วมด้วยการใช้ศัพท์ 

และภาษาร่วมกันในการสร้างสันติ มันทำาให้ภาษาเรื่องสันติ

และแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงกลายเป็น ‘คำาหลัก’ ในพื้นที่

สาธารณะ

วิธีการเหล่านี้จะทำาให้เกิดภาษาหรือคำาพูดต่างๆ ที่

จะใช้ร่วมกัน ซึ่งมาอธิบายปรากฏการณ์ความขัดแย้งหรือ

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนว่ามันเกิดจากอะไร? และจะแก้ไขปัญหา 

ร่วมกันได้อย่างไร? ในตอนแรกความคิดของผู้คนก็ไม่เหมือน 

กัน แต่ว่าการทำางานของพื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะ จะ

ทำาให้คนทุกคนได้เปิดเผยความคิดของตัวเอง แลกเปลี่ยน

กัน แล้วเราก็เชื่อว่ามันจะทำาให้เกิดจุดร่วมกันในการที่จะ

อธิบายปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ การขับเคลื่อน

กระบวนการทางด้านนโยบายก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลัง

เส้นทางที่จะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงความขัดแย้ง

น้ันจะมีลักษณะอย่างไร จากท้ังในระดับบนและในระดับล่าง 

ซึ่งต่างก็ต้องเดินไปพร้อมๆ กัน นั่นคือจะมีทั้งแทร็คหนึ่ง 
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(Track 1) หรือว่าการพูดคุยระหว่างฝ่ายท่ีมีการใช้ความรุนแรง 

คือรัฐบาลกับกลุ่มขบวนการเคล่ือนไหวต่อสู้ท่ีใช้ความ

รุนแรง แต่ทว่าในขณะเดียวกันภาคประชาชนหรือภาคประชา 

สังคมท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีระดับกลางก็สามารถท่ีจะเดินงานในเร่ือง 

ของการแก้ปัญหา โดยเสนอประเด็นที่จะนำาไปสู่แนวทาง

สันติได้ (แทร็คสอง / Track 2) ส่วนองค์กรในระดับรากหญ้า

ก็เช่นเดียวกัน (แทร็คสาม / Track 3) จะเดินไปพร้อมๆ กัน 

ซึ่งทั้งสามทางนี้น่าจะเดินไปด้วยกันได้ แต่ต้องผ่านกลไกที่

เป็นพื้นที่กลางหรือพื้นที่ร่วมกันดังกล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ง

พ้ืนท่ีน้ีจะขยายใหญ่มากย่ิงข้ึนเร่ือยๆ จนในท่ีสุดก็เป็นพ้ืนท่ี 

ร่วมกันอย่างนี้ 

กล่าวในอีกแง่หนึ่ง ในขั้นตอนของการสร้างพื้นที่

สาธารณะ สิ่งสำาคัญก็คือ ‘การสื่อสาร’ จึงเกิดแนวคิดใหม่

ในการสื่อสารในพ้ืนที่สาธารณะเพื่อสันติภาพในแบบพหุวิถี

หลายแนวทาง หลากหลายอาณาบริเวณ และหลากหลาย

รูปแบบ กระท่ังหลากหลายมิติในสภาพท่ีเป็นพลวัตและพลิก 

ผันได้ตลอดเวลา

ที่กล่าวมานี่คือแง่มุมในเชิงความคิด แต่ในเชิงการ

ปฏิบัตินั้น เราก็ได้ผ่านกระบวนการที่ว่านี้มาในช่วงหนึ่งปีที่

ผ่านมา เราก็สามารถเดินมาได้หลายอย่าง ความคิดในเรื่อง

การกระจายอำานาจหรือการปกครองในรูปแบบพิเศษก็มี

การพูดถึงและมีการยอมรับกันมากขึ้น แนวคิดในเรื่องของ

การสนทนาสันติภาพหรือการพูดคุยกันของกลุ่มท่ีมีความ
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คิดเห็นแตกต่างกัน เราก็ผลักดันให้เกิดข้ึน และก็มีการยอมรับ 

กันมากข้ึน หลายๆ อย่างก็เดินไปอย่างน้ี ข้อสมมุติฐานก็คือ

ว่า ในท้ายท่ีสุดแล้วมันจะเป็นกระบวนการซ่ึงเรียกว่า ‘ตัวแบบ 

ของอะมีบา’ (กรุณาดูภาพประกอบที่ 4) 

จากภาพประกอบดังกล่าว จะเห็นได้ว่ารูปร่างของตัว 

แบบนี้จะคล้ายๆ กับสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่าง สิ่งที่เรา

คิดไว้มันเหมือนกับส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรือ 

‘อะมีบา’ ท่ีมันเติบโตข้ึนโดยท่ีไม่มีรูปร่างอะไรท่ีแน่นอน แต่ 

มันสามารถขยายตัว มีการปรับเปลี่ยน ยืดตัว และหดตัวได้

ภายในกระบวนการท่ีเรียกว่าการสร้างพื้นท่ีในการทำางาน

และเติบโตตามสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ทางสังคมใน

แต่ละพื้นที่เฉพาะ กล่าวโดยสรุปนี่คือระบบสื่อสารและการ

สร้างเครือข่ายที่มีชีวิตเหมือนสัตว์เซลล์เดียว (Ameba-like 
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Communications Platform) สิ่งเหล่านี้คือตัวแบบที่เราคิด

ว่าจะเกิดขึ้นและก็ได้ถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว

การทำางานในลักษณะเช่นนี้ได้จะมีอยู่สองทาง ได้แก่ 

ลักษณะของพหุวิถีในการทำางานเพื่อการแก้ปัญหาความ 

ขัดแย้ง ซึ่งเป็นการเดินไปพร้อมกันทั้งเส้นทางสายที่หนึ่ง 

สายท่ีสอง และสายท่ีสาม ซ่ึงมีท้ังระดับบน ระดับกลาง และ 

ระดับรากหญ้า อีกด้านหน่ึงคือลักษณะของพหุวิถีในการส่ือ 

สาร ซ่ึงหมายความถึงการส่ือสารในทุกระดับ ต้ังแต่ส่ือกระแส 

หลักไปจนกระทั่งถึงสื่อท้องถิ่นและส่ือชุมชนท่ีมีการดำาเนิน

การในระดับรากหญ้า เม่ือเดินไปพร้อมกันแล้ว กระบวนการ 

เหล่านี้จะทำาให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนกระบวนการ

สันติภาพได้ 

จุดน้ีก็คือส่ิงท่ีเราเรียกว่า ‘มัลติแทร็ค/มัลติแพลตฟอร์ม’ 

(Multi-Track / Multi-Platforms) กล่าวคือเป็นกระบวนการที่

มีความหลากหลายท้ังในแง่ของรูปแบบและวิถีในการ

ดำาเนินการเคลื่อนไหวจากบทเรียนที่ผ่านมา ทำาให้เชื่อได้ว่า 

สิ่งที่เราทำาอยู่ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบระบบของพหุ

วิถีและกระบวนการในการเคลื่อนไหวซึ่งมีทั้งการสื่อสาร 

การทำางานร่วมกันผ่านลักษณะเครือข่ายและกระบวนการ

ต่างๆ มีทั้งการแสดงออกทางความคิด มีการขับเคลื่อนทั้ง

ในงานวิชาการและภาคประชาสังคมจนก่อรูปให้เห็นความ

เคลื่อนไหวดังที่เราได้เห็น 

กระบวนพัฒนาการในตัวแบบน้ีจะก่อรูปส่ิงท่ีเราพยายาม 
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อธิบายว่าเป็น PPP หรือ กระบวนการสันติภาพปัตตานี 

Pa(t)tani Peace Process นั่นเอง

ในประเด็นสุดท้าย กระบวนการสื่อสารแบบพหุวิถี

และสหอาณาบริเวณแบบนี้ ยังเป็นกระบวนการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับทุนทางวัฒนธรรมและการผลิตทางวัฒนธรรม 

(Cultural Reproduction) ซึ่งเป็นรากฐานหรือแก่นแกนของ

สนามการสื่อสาร เพื่อทำาให้สนามการสื่อสารนี้เป็นอิสระ

จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางธุรกิจ และอำานาจการเมือง 

ดังนั้น การขยายตัวของ Media Fields (สนามสื่อ) ใน

วิถีทางดังกล่าว ‘ปิแอร์ บูดิเยอร์’ (Pierre Bourdieu) ให้คำา

อธิบายอย่างน่าสนใจว่า สิ่งนี้จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สนามการส่ือสารและมีผลทำาให้สนามอำานาจอ่ืนๆ ในสังคม 

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยน 

แปลงความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวทางในการสร้างสันติ- 

ภาพและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอื่นๆ นี่คือความหวัง 

ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทย (Bourdieu 2010)



บทบาทของประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ

นูรคอลิซ ฮิดายัต
อดีตผู้อำานวยการสถาบันช่วยเหลือทางกฎหมาย (LBH) 

จาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย
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ขอความสันติประสบแก่ทุกท่านครับ สวัสดีตอนบ่ายครับ 

ผมอยากจะแนะนำาเก่ียวกับองค์กร LBH (แอลเบฮา)
[1]

 คุณ

อาจเคยได้ยินชื่อองค์กรนี้เป็นครั้งแรก LBH-Jakarta เป็น

องค์กรนักกฎหมายที่ทำางานด้านสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็น

องค์กรท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินโดนีเซีย องค์กรทนายความด้านสิทธิ- 

มนุษยชนแห่งน้ีดำาเนินงานใน 15 สาขาท่ัวอินโดนีเซีย องค์กร 

ของเรามีการทำางานมาอย่างยาวนานนับกว่า 40 ปี เรามี

การดำาเนินการและช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและ

การทำางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ในพื้นที่

ความขัดแย้งหลายแห่งในอินโดนีเซีย เช่น อาเจะห์ ปาปัว  

ติมอรเ์ลสเต ก่อนประกาศเอกราช รวมทั้งอัมบนในหมู่เกาะ

มาลุกุ 

นี่ถือเป็นครั้งแรกสำาหรับผมที่ได้มาพูดท่ีนี่เกี่ยวกับ

[1]
 เป็นคำาย่อของ Lembaga Bantuan Hukum การอ่านชื่อย่อเช่นนี้เป็น

สำาเนียงในภาษาอินโดนีเซีย
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ข้อสังเกตของเราที่อาจจะมีข้อจำากัดอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่อง

ราวของปาตานี เพราะฉะน้ันจึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในเง่ือนไขและ 

ความท้าทายที่ต่างกัน ถ้าให้เปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย เรา

ก็มีความแตกต่างจากคุณ แต่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องราว

ขององค์กรภาคประชาสังคมและบทบาทของภาคประชา

สังคม ซึ่งบางทีคุณอาจจะได้รับตัวอย่างหรือเรียนรู้จากสิ่งที่

เราทำาในอาเจะห์และในพื้นที่ความขัดแย้งอีกหลายแห่งใน

อินโดนีเซีย

ส่ิงแรกท่ีผมจะนำาเสนอคือการดำารงอยู่ของบรรดากลุ่ม 

เอ็นจีโอในอินโดนีเซีย ในเร่ืองบริบทของอาเจะห์ กลุ่มประชา- 

สังคมที่นำาโดยกลุ่มเอ็นจีโอและได้รับแรงบันดาลใจจาก

นักศึกษาหรือขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา อูลามะอ์ 

ผู้นำาศาสนา ปัญญาชนในมหาวิทยาลัย นักหนังสือพิมพ์ 

ตลอดจนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงบางคร้ังบางคราวก็มี 

การส่งเสียงเรียกร้องในเร่ืองของคุณค่าของสันติภาพ การไม่ใช้ 

ความรุนแรง รวมทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม 

ส่วนในอัมบนและปาปัวก็มีตัวแสดงที่มีบทบาท

สำาคัญคล้ายคลึงกัน จะต่างไปก็ตรงท่ีในปาบัว หรือในมาลุกุ 

นั้น ผู้นำาแบบจารีตดั้งเดิมอาจจะเป็นตัวแสดงที่มีอิทธิพล

สำาคัญมากกว่าตัวแสดงอื่นๆ สำาหรับในอาเจะห์ การทำางาน

ของพวกเขาก็มีลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงมาก ไม่ว่าจะเป็นงาน 

ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม การช่วยเหลือ 

ด้านกฎหมาย การต่อต้านคอร์รัปช่ัน การหนุนเสริมกลุ่มผู้หญิง 
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และการสนับสนุนพลังขององค์กรประชาสังคม เป็นต้น

ถ้าจะกล่าวอย่างกระชับว่าใครเป็นใครบ้างในอาเจะห์  

ผมจะพูดถึงอาเจะห์ว่าส่วนใหญ่น้ันเก่ียวข้องกับหลาย

ประเด็น  เช่น การทำางานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นประชาธิปไตย 

และความยุติธรรม ซ่ึงนำาโดย LBH   KONTRAS และหลายๆ 

องค์กร ไม่ใช่แต่ในอาเจะห์ แต่ในจาการ์ตาด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น การต่อสู้กันในอาเจะห์ การเคลื่อนไหวในอาเจะห์ 

การรวมตัวกันของภาคประชาสังคมในอาเจะห์ก็ได้รับการ

สนับสนุนช่วยเหลือและเอ้ืออำานวยกระบวนการต่างๆ อย่าง

มากจากภาคประชาสังคมในระดับประเทศ ในจาการ์ตาก็

เช่นเดียวกัน LBH สมาคมหรือองค์กรของนักกฎหมาย นัก

กิจกรรมสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมทางสังคม ต่างก็เข้าไป

ร่วมไม้ร่วมมือในการเผชิญกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

เพื่อนำาความยุติธรรมกลับคืนมาในพื้นที่ความขัดแย้ง

ผมจะพูดถึงความท้าทายท่ีเราเผชิญในพื้นที่ความ

ขัดแย้ง ประการแรกสุดผมคิดว่าคือความไว้วางใจ เราจะได้

รับความไว้วางใจจากคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร? ไม่ใช่

จากกองกำาลังติดอาวุธเท่าน้ัน หากแต่ความไว้วางใจจากฝ่าย 

รัฐบาลด้วย น่ีเป็นเร่ืองท่ียากเย็นอย่างมาก เพราะส่ิงน้ีเก่ียว 

โยงกับความม่ันคงปลอดภัยของนักกิจกรรมเคลื่อนไหว

ภาคประชาสังคมด้วย อย่างที่ท่านพอจะรู้ ไม่ใช่มีแต่นัก

กิจกรรมเคล่ือนไหวเท่าน้ัน หากแต่ยังมีนักกิจกรรม ส่ือมวลชน 

ปัญญาชน อูลามะอ์ และนักวิชาการท่ีถูกสังหารตายในอาเจะห์ 
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ระหว่างห้วงเวลาของความขัดแย้ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก

มาก

แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรามีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่อง

คุณค่าของสิทธิมนุษยชนซ่ึงอยู่เหนือศาสนา อุดมการณ์ และ 

จุดสนใจทางการเมือง ก็ช่วยเราในการสร้างความไว้วางใจ

จากฝ่ายต่างๆ อีกท้ังยังมีสารท่ีชัดเจนของภาคประชาสังคม 

ที่มีต่อกลุ่มติดอาวุธและต่อรัฐบาลในแนวทางของการไม่ใช้

ความรุนแรงเพื่อพยายามจะหลีกเล่ียงการใช้แนวทางการ

ทหาร ซึ่งทำาให้เราก็ได้รับความไว้วางใจจากคู่ขัดแย้งทั้งสอง

ฝ่าย

ก็เหมือนกับในพ้ืนท่ีความขัดแย้งอ่ืนๆ ในช่วงเร่ิมแรก 

ของความขัดแย้งในอาเจะห์น้ัน แน่นอนว่าภาคประชาสังคม 

ต่างก็แตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประโยชน์

และข่ายงานของพวกเขาเอง ไม่มีการรวมตัวกันเลยในช่วง

แรกๆ แต่พวกเขาก็ต้องการความร่วมมือในการทำางานใน

ช่วงเวลาน้ันด้วยเช่นกัน เราจึงประสบความสำาเร็จในการรวม 

ตัวกันเพ่ือสร้างความร่วมมือและพันธมิตรขึ้นมาหลายต่อ

หลายกลุ่มที่มาจากการจับมือกันระหว่างกลุ่มเอ็นจีโอหรือ

องค์กรประชาสังคมที่มีลักษณะงานที่แตกต่างกัน ดังที่ผม

ได้พูดมาบ้างแล้วว่าในช่วงของความขัดแย้งนั้น สมาชิกของ

องค์กรประชาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหยื่อผู้ได้รับ

ผลกระทบในฐานะท่ีเป็นพลเรือน ซ่ึงมีนักเคล่ือนไหวจำานวน 

มากมายที่ถูกสังหารตายหรือถูกทำาให้หายตัวไป จนกระทั่ง
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ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเยียวยาหรือคืนความยุติธรรมให้

กับครอบครัวหรือเหยื่อเลย

จุดเน้นของการพูดของผมต่อไปคือบทบาทโดย

ทั่วไป 3 ประการ ซึ่งสำาคัญอย่างมากของภาคประชาสังคม

ในยามที่ต้องรับมือกับความขัดแย้ง ประการแรกคือ เราจะ

นำาเสนอแง่มุมที่เป็นทางเลือกได้อย่างไร ประเด็นนี้พอจะ

เป็นตัวเร่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือให้เกิดการ

เปลี่ยนผ่านของสังคมในช่วงเวลาแรก เนื่องจากรัฐบาลมีทั้ง

ทรัพยากรมากมายมหาศาลและยังครอบงำาการใช้ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ นานา แต่อาจจะมีข้อจำากัดในการทำาความ

เข้าใจสภาพที่เป็นจริงซึ่งดำารงอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้ง 

เพราะฉะนั้นองค์กรประชาสังคมจะสามารถเป็นเสียงที่

สะท้อนแง่มุมของทางเลือกได้

ประการต่อมา คือ บทบาทในการเสริมสร้างขีดความ 

สามารถเพ่ือการทำางานสันติภาพ และบทบาทประการท่ีสาม 

คือ การวิจัยและการผลักดันนโยบาย เราจะสามารถแสดง

บทบาทเช่นน้ันได้อย่างไร ในระยะส้ันแล้ว การท่ีจะเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถเพ่ือสันติภาพน้ัน พวกเขาสามารถท่ีจะเป็น 

ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือการเปล่ียนผ่านความขัดแย้ง ท้ังยังสามารถ 

เป็นผู้ให้การศึกษาในเรื่องสันติภาพและการสร้างผู้สนับ 

สนุนสันติภาพในหมู่มวลชน รวมไปถึงการสร้างความตระหนัก 

รู้เก่ียวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง การเอ้ืออำานวยกระบวน 

การสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ และการประสานงาน 



PPP : Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context 75

กันระหว่างเอ็นจีโอ ปัจเจกชน และกลุ่มคนท่ีเป็นสมาชิกของ 

องค์กรประชาสังคมต่างๆ และบางครั้งก็ทำาหน้าที่เปรียบ

เทียบและเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอ่ืนดังที่เรา

ฟังกันมาบ้างแล้วในตอนต้น

ส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้น บทบาทของ

ภาคประชาสังคม ดังในกรณีของ LBH และเพ่ือนน้ันก็มีส่วน 

ในการสร้างจินตนาการถึงอนาคตท่ีมีสันติภาพ ชักนำาให้เกิด 

การประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่มีความจำาเป็นพื้นฐาน ตลอดจน

ช่วยพัฒนาแผนสันติภาพที่เห็นพ้องต้องกัน และออกแบบ

การนำาแผนดังกล่าวไปใช้จริงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แน่นอนว่าไม่เพียงแต่จะเน้นไปท่ีการสร้างสันติภาพเท่านั้น 

หากแต่ยังต้องเน้นไปยังเหย่ือจากความรุนแรงและประชาชน 

โดยการเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามท่ีจะ

รายงานสถานการณ์ดังกล่าวไปสู่สังคมระดับประเทศและใน 

ชุมชนนานาชาติ นั่นคือบทบาทของนักกิจกรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์

อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามนุษยธรรมคือจุดยืน

ของพวกเขาท่ีอยู่เหนือจุดสนใจในทางศาสนา อุดมการณ์ และ

การเมือง ซ่ึงได้กลายเป็นพ้ืนท่ีกลางหรือวาระท่ีพวกเขามีร่วม

กัน พวกเขายังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดย 

ตรงแก่กลุ่มเหย่ือผู้ได้รับผลกระทบ พลเรือน นักกิจกรรม 

นักโทษการเมือง และแม้แต่กลุ่มติดอาวุธ เป็นต้น พวกเขา

มีการติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์
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ความรุนแรง รวมท้ังเขียนรายงานเพ่ือส่งไปยังชุมชนระหว่าง 

ประเทศและในระดับประเทศอีกด้วย นอกจากน้ียังช่วยเหลือ 

ในการริเริ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการไม่ใช้ความ

รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำาโดยเยาวชนและขบวนการ

นักศึกษา นักวิชาการ และกลุ่มศาสนา และมีพวกเขาบาง

ส่วนที่มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธ บาง

ครั้งพวกเขาก็เล่นบทบาทเป็นคนกลางที่คอยไกล่เกลี่ยข้อ

ขัดแย้งและเชื่อมต่อการส่ือสารระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับ

ทางการจาการ์ตา นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือ

กับสื่อมวลชนและนักหนังสือพิมพ์ รวมทั้งประสานงานกับ

เอ็นจีโอในระดับพ้ืนที่และก็เป็นการทำางานทั้งในระดับชาติ

และระดับสากล

น่ันเป็นบทบาทของเอ็นจีโอ โดยเฉพาะบทบาทของนัก 

กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ระหว่างช่วงเวลาดัง

กล่าว พวกเขาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญ เน่ืองจากว่าประชาชน 

ให้ความไว้วางใจต่อพวกเขา และพวกเขายังสามารถเดินทาง 

ไปยังพ้ืนที่ซึ่งห่างไกลตามชนบทและในพื้นท่ีซึ่งพบว่ามี

เหยื่อผู้ได้รับผลกระทบ และสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ

พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากเอ็นจีโอท่ีจาการ์ตา เอ็นจีโอ 

ที่จาการ์ตาก็จะทำาหน้าที่ในการล็อบบี้นักการเมืองใน

รัฐสภาและรัฐบาลให้พยายามทบทวนการบังคับใช้มาตรการ 

และนโยบายความมั่นคง การใช้กฎอัยการศึก มาตรการที่

ใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีการล็อบบี้ผู้นำาใน
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ระดับประเทศและผู้นำาทางศาสนาให้มีการผลักดันรัฐบาล

เข้าสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพ

ส่วนว่าตอนนี้ในกรณีปาตานีเป็นอย่างไร? จากการ

สังเกตการณ์ของผม ผมเช่ือว่าสันติภาพเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ท่ี 

จะเกิดขึ้นในปาตานี ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปแล้ว

ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว สถานการณ์ที่นี่มีความสลับซับ

ซ้อนยิ่งกว่ากรณีอาเจะห์ และก็มีความแตกต่างทั้งในแง่ของ

บริบท ทางออก และความท้าทาย บทเรียนที่สำาคัญในกรณี

ของปาตานีคือความจำาเป็นท่ีต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการ

ระบุตัวแสดงในการพูดคุยเสวนา เพราะฉะน้ันประเด็นต่างๆ 

จะต้องมีการพูดคุยกัน และบทบาทที่เป็นไปได้ของภาค

ประชาสังคม เรื่องสำาคัญสำาหรับที่นี่คือแง่มุมของการดำารง

อยู่ของภาคประชาสังคม ซึ่งทำางานสนับสนุนสันติภาพและ

นำาเอาคู่ขัดแย้งมาสู่กระบวนการพูดคุยและหลีกเลี่ยงการใช้

ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถของพวกเขาก็

จำาต้องมีการหนุนเสริมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเร่ิมต้นด้วยการสร้างพ้ืนท่ีกลางร่วมกัน วาระร่วมกัน และ 

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับกระบวนการสันติภาพ 

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากท่ีได้รับฟังว่าตอนน้ีกระบวน 

การสันติภาพปาตานีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากการสังเกตของ

ผม ไม่ใช่เพียงผู้คนชายหญิงทั้ง 50 คนเท่านั้นที่ได้เริ่มต้น

กระบวนการน้ี หากแต่มีองค์กรต่างๆ มากมายในปาตานีท่ีมี 

ขีดความสามารถสำาคัญในการทำางานผลักดันให้ทั้งรัฐบาล 
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รวมทั้งกลุ่มติดอาวุธ ให้สามารถทำางานร่วมกันและพาพวก

เขาเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ นั่นเป็นสิ่งสำาคัญมากทีเดียว

นอกจากน้ี จากการสังเกตของผม ไม่ใช่แค่ Deep South 

Watch เท่าน้ัน แม้แต่ MAC หรือศูนย์ทนายความมุสลิม พวก 

เขามีบทบาทท่ีเข้มแข็งและมีศักยภาพ เน่ืองจากพวกเขาสามารถ

ที่จะเข้าถึงกลุ่มเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบและยังสามารถที่จะ

สร้างความร่วมมือของชุมชนให้สนับสนุนการริเร่ิมงานต่างๆ 

เพื่อสันติภาพดังที่เราได้พูดคุยกันอยู่ 

นั่นคือบทเรียนที่เราได้จากอาเจะห์ หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำาหรับความร่วมมือของเราในฐานะ

ที่เป็นหนึ่งในแผนงานของประชาคมอาเซียน จากทั้งที่นี่

และในจาการ์ตา เรายังมีเจตจำานงและจิตวิญญาณของสิทธิ

มนุษยชนในการที่จะช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานของเราที่นี่

เพื่อสนับสนุนสันติภาพในปาตานี ขอบคุณครับ
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Design by Abdulloh Doloh (Azha Patani)

หน่ึงในผลงานการออกแบบของบรรดานักออกแบบคนรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วม
ขับเคล่ือนแนวคิด PPP: Pa(t)tani Peace Process (ดูผลงานทั้งหมดได้ที่ http://
www.deepsouthwatch.org/node/3599)



บทสนทนาว่าด้วยการปกครองตนเอง
ในฐานะที่เป็นสาระหลักในความขัดแย้งชายแดนใต้

ดันแคน แม็คคาร์โก
ศาสตราจารย์ประจำาสำานักศึกษาการเมืองและการระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยลีดส์, ประเทศอังกฤษ
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ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนไทยต้ังนานแล้ว 

ผมจะพูดเรื่อง ‘การปกครองตนเอง’ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

ว่าเหตุใดผมจึงได้รับเชิญให้พูดถึงหัวข้อนี้ แต่ในฐานะที่เป็น

ชาวต่างประเทศ ผมมีความรับผิดชอบพิเศษที่จะพูดเรื่องที่

คนอ่ืนอาจจะไม่อยากจะพูดเท่าไร ผมจะพูดในเร่ืองท่ีคนอ่ืน 

ไม่อยากจะฟังเท่าไหร่ นี่คืองานของผม ผมจะพยายามใช้

เวลาให้น้อยและทำาให้ง่ายที่สุดนะครับ

ผมใช้เวลากว่า 5 ปีในการทำาวิจัยเร่ืองสถานการณ์สาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้และความขัดแย้ง จริงๆ แล้ว ถ้าจะ

สรุปงานวิจัยของผมมันก็มีแค่เพียงประโยคเดียวก็ไม่ยากนะ 

ครับ นั่นคือ “นี่เป็นปัญหาทางการเมืองที่ต้องการทางออก

ทางการเมือง” แน่นอนแม้ว่าจะมีประเด็นอ่ืนๆ อยู่ด้วย ผม

คงไม่พูดว่าไม่มีส่ิงท่ีเป็นอาชญากรรมในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ผมก็จะไม่พูดด้วยว่าไม่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

และจะไม่พูดว่าไม่มีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ผมอยากจะบอกคุณถึงสิ่งที่ผม
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ค่อนข้างจะม่ันใจ จากการพูดคุยกับผู้คนจำานวนมาก ซ่ึงรวม 

ถึงหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ท่ีไม่ปรารถนาท่ีจะมาอยู่ตรงนี้

และไม่คิดว่าจะพูดในสิ่งที่ผมกำาลังพูดอยู่นี้

ประเด็นอ่ืนๆ ก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักหรอกครับ แต่

อาจเป็นประเด็นเสริมหรือเก่ียวข้องในแง่หน่ึง แต่ลึกๆ น่ีเป็น 

ปัญหาทางการเมือง ใครท่ีเคยทำาวิจัยอย่างแท้จริงและลงลึก 

ก็จะรู้ว่ามีหลายคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ียังไม่

ค่อยพอใจกับอำานาจของรัฐ คุณลองคิดดูซิว่าเหตุใดเมื่อ

หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีธงมาเลเซียกว่าร้อยผืนปรากฏอยู่

ทั่วทั้งสามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณ คนที่ทำาอย่างนั้นไม่น่าจะใช่คนที่ค้า

ยาเสพติด คนท่ีฆ่าพระก็ไม่ได้เป็นอาชญากรธรรมดานะครับ 

แต่ตรงนี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ (Identity) และ

การเมือง คนในสามจังหวัดส่วนหน่ึงก็เป็นคนท่ีไม่ค่อยพอใจ 

กับอำานาจรัฐของประเทศไทยอย่างเต็มท่ี ต้องการท่ีจะมีพ้ืนท่ี 

ทางการเมืองที่มากขึ้น

นี่เป็นสิ่งที่ผมเช่ือท่ีอยู่บนพื้นฐานงานวิจัยของผม 

และผมได้เขียนหนังสือสองเล่ม คือ Tearing Apart the Land 

(McCargo 2008; แม็คคาร์โก 2555) และ Mapping National 

Anxieties (McCargo 2012) เพื่ออธิบายรายละเอียดที่ว่านี้

ว่าทำาไมถึงเป็นอย่างนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพบเจอระหว่างการ

ทำาวิจัย ด้วยการได้ไปพูดคุยกับใครหลายคน แล้วก็ไปนั่งคิด

เป็นหลายปีเหมือนกัน
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ที่จริงแล้ว ผมก็พอมีประสบการณ์อยู่ในไอร์แลนด์ 

เหนือมาก่อน ผมเคยสอนที่มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสต์ 

สถานการณ์ที่นั่นกับที่นี่มีความใกล้เคียงกันหลายเรื่อง ผม

ไม่ได้สนับสนุนทุกอย่างท่ีรัฐบาลทำา แต่เม่ือราวสิบห้าปีก่อนท่ี 

อังกฤษมีรัฐบาลใหม่ท่ีนำาโดย โทน่ี  แบลร์ ก็พร้อมท่ีจะพยายาม 

อย่างจริงจังในการเดินทางไปยังเบลฟาสต์เพื่อคุยกับอดีตผู้

ก่อการร้ายซ่ึงเป็นผู้นำาของไออาร์เอ (IRA)
[1]

  และยังได้พิสูจน์ 

ให้เห็นเป็นการส่วนตัวถึงความรับผิดชอบของเขา ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

และประธานาธิบดีบิล คลินตัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เรามี

อยู่ ซ่ึงก็คือความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือท่ีใกล้เคียงกับกรณี 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ที่นั่นเรามีความขัดแย้งนี้มา 

30 ปี ในท่ีสุดก็สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ ก็เพราะ

ว่าในสมัยนั้นเรามีผู้นำาที่เป็นผู้นำาอย่างแท้จริง แม้ว่า โทนี่ 

แบลร์ จะตัดสินใจเข้าไปข้องเก่ียวในอิรัก ซ่ึงหลายคนไม่ค่อย

ชอบใจเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากเราไม่นับเรื่องอิรักแล้ว ก่อน

หน้านั้นในปี 2541 ภาพลักษณ์ของเขานั้นค่อนข้างดี เพราะ

ว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีความจริงจังในการแก้

ปัญหาไอร์แลนด์เหนือ

บทเรียนท่ีผมได้รับในคร้ังน้ัน คือ ประการแรก เราต้อง

ยอมรับความเป็นจริง น่ีเป็นปัญหาทางการเมือง ประการท่ีสอง 

[1]
 ย่อมาจาก Irish Republican Army หรือ กองทัพสาธารณรัฐไอริช
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คือต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิด และสร้างความร่วมมือ

โดยนั่งคุยกับคนที่เป็นศัตรู หรือเป็นคนที่เราไม่เคยมีความ

เห็นพ้องกันมาก่อน อดีตนายกรัฐมนตรีผู้โดดเด่นคนหนึ่ง

เคยพูดเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่าโดยนิยามแล้วประเทศไทย

ไม่สามารถที่จะมีระบอบแบบสาธารณรัฐได้ แต่เราสามารถ

ที่จะกระจายอำานาจได้ สามารถที่จะให้สิทธิอำานาจที่เป็นไป

ตามหลักการบริหารปกครองและหลักการการมีส่วนร่วมได้ 

พวกเขาอาจจะมีอำานาจบางอย่างในฐานะท่ีเป็นผู้บริหาร 

พวกเขาสามารถจะปล่อยให้เรื่องของกองทัพ กิจการต่าง

ประเทศ และความม่ันคงเป็นเร่ืองของรัฐบาลส่วนกลาง บางที 

สิ่งนี้จะเป็นทิศทางที่เราควรต้องคิดในอนาคต หากว่าเรา

สามารถที่จะได้รับฉันทามติจากทุกฝ่าย นี่เป็นคำาพูดของ 

อานันท์ ปันยารชุน ซ่ึงกล่าวเอาไว้เม่ือเดือนพฤษภาคม 2548 

หรือเจ็ดปีที่แล้วที่สมาคมผู้ส่ือข่าวต่างประเทศแห่งประเทศ 

ไทย (FCCT) (Panyarachun 2005)
[2]

 

หลังจากนั้นเขาก็เปล่ียนความคิดและไม่อยากพูดถึง

[2]
 เน้ือหาส่วนน้ีอยู่ในช่วงถามตอบ ต้นฉบับเดิมคือ “Definitely, Thailand cannot 

be a federal structure.  It is a unitary structure.  But we can distribute pow-
er; we can give authority following the principles of governance, principles of 
participation. They should have certain powers to administer. You can leave 
the defense, you can leave foreign affairs, and you can leave security, to the 
central government. But that is, perhaps, the direction that we may have to 
think to take in the future if we can get consensus.”
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ประเด็นเหล่าน้ีอีก เม่ือรายงานของคณะกรรมการอิสระเพ่ือ 

ความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. ตีพิมพ์ออกมา แต่ใน

ช่วงเวลานั้นเมื่อเขาพิจารณาถึงประเด็นเหล่านี้ ในช่วงเวลา

แรกเขาก็กล่าวว่าเราจำาเป็นต้องมีทางออกทางการเมือง

บางอย่าง

แม้แต่ในช่วงเช้า เราก็ได้ฟังท่านอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พูด 

เกี่ยวกับทางออกทางการเมืองท่ีอยู่ในระหว่างการดำาเนิน

การ จะยาวนานเท่าไหร่นั้นเราไม่รู้ แต่ในแง่ของแนวความ

คิด หากเราพิจารณาถ้อยคำาหรือคำากล่าวของใครหลายคน 

ในประเด็นนี้ ซึ่งผมเคยพูดตั้งข้อสังเกตมาแล้วก่อนหน้านี้

ในหอประชุมแห่งน้ี
[3]

  น่ันคือ มีคนจากเกือบทุกฝ่าย ไม่ว่าจะ

เป็นแดง เหลือง หรืออะไรทำานองนั้นที่เคยเสนอว่าน่าจะถึง

เวลาแล้วท่ีจะกระจายอำานาจ แต่ปัญหาคือส่วนใหญ่พวกเขา 

ก็ออกมาพูดแค่คร้ังเดียว แล้วก็เงียบไป จบไป ไม่กล้าพูดต่อ 

แทบจะไม่เคยมีเวทีที่เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งจะเชิญให้คนที่

มีความคิดแบบน้ีข้ึนมา แล้วก็คุยกัน และศึกษาว่ามีทางออก 

[3]
 แม็คคาร์โกได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ังท่ี 10 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 1-2 ธันวาคม 2552 ณ 
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เขาเปล่ียน 
หัวข้อปาฐกถาจากเดิมท่ีเคยต้ังไว้อย่างกว้างๆ ว่า “ความขัดแย้งกับการเมือง
ไทย” เป็น “คิดในส่ิงท่ีไม่อาจคิดได้: Autonomy ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย” (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 2552) จากน้ันเขาได้พัฒนาข้ึนเป็น
บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในปีถัดมา (McCargo 2010)
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อะไรบ้าง จริงๆ แล้วอาจารย์ศรีสมภพก็เคยเสนอทางออก

อย่างน้อย 7 ทางออกที่เราอาจจะลองไปศึกษาได้
[4]

 

ด้วยเหตุน้ี ผมจึงเช่ืออย่างจริงจังว่า หลายคนท่ีศึกษา 

ปัญหานี้รับรู้สิ่งเหล่านี้ แต่ว่าในทางสาธารณะเราได้ยินนัก 

การเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงแต่พูดว่า นี่เป็นปัญหา

เก่ียวกับยาเสพติด น่ีเป็นปัญหาเก่ียวกับส่ิงน้ีส่ิงน้ัน แต่จริงๆ 

แล้วไม่ใช่ ท้ังยังไม่ได้เป็นปัญหาเก่ียวกับความยุติธรรมอีกด้วย 

จริงอยู่เราทุกคนต้องการความยุติธรรมเพราะเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ 

มาก แต่ประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ท่ีตรงน้ัน ประเด็นหลักเป็น 

เรื่องการมีส่วนร่วม เป็นคำาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง 

ผมเองก็ไม่มีคำาตอบต่อคำาถามหรอกครับ ดังที่เมื่อ

เช้าอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์กล่าวโทษต่อผมในตอนเข้า

มาสู่ห้องประชุมว่า เมื่อวานคุณบอกว่าคุณเป็นนักวิชาการ

[4]
 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ ได้รวบรวมข้อเสนอท่ีเก่ียวข้องจาก

หลากหลายตัวแบบ (Models) และประมวลออกเป็น 6 ทางเลือก ได้แก่ 1) ศอ.บต. 
2) ทบวง 3) สามนครสองช้ัน 4) สามนครช้ันเดียว 5) มหานครสองช้ัน และ 6) 
มหานครหน่ึงช้ัน เพ่ือจัดทำาเป็นเอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายซ่ึงใช้เป็นเคร่ือง
มือในการพูดคุยระดมความคิดเห็นใน “เวทีนโยบายสาธารณะ ชายแดนใต้จัดการ 
ตนเอง” ท่ีจัดข้ึนกว่าร้อยเวทีท่ัวท้ังจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังแต่ปลายปี 2555 – 
ต้นปี 2556 โดยมีสภาประชาสังคมชายแดนใต้และสำานักงานปฏิรูปเป็นเจ้าภาพ
ร่วม (ศรีสมภพ และคณะ 2555) ท้ังน้ี ในเน้ือหาของเอกสารดังกล่าวยังระบุถึง
ทางเลือกท่ี 7 ซ่ึงเว้นว่างเอาไว้โดยมีนัยว่าการถกเถียงแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน
อาจนำามาซ่ึงข้อเสนอใหม่ๆ ก็เป็นได้
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ที่ไม่มีทางออกต่อการแก้ปัญหา จริงๆ แล้วผมไม่มีทางออก

ให้กับปัญหาของประเทศไทยทั้งหมด แต่ในเรื่องเกี่ยวกับ

ภาคใต้ ผมให้หนังสือเล่มน้ีแก่เขา ผมบอกว่าทางออกต่อการ 

แก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในน้ี (กล่าวพร้อม 

ชูหนังสือ Mapping National Anxieties) ทางออกคือการ

แก้ไขปัญหาทางการเมือง นั่นคือการกระจายอำานาจในบาง

ประเภท ซ่ึงคืออะไรน้ันผมไม่รู้ ผมไม่มีสิทธ์ิพูดหรอกครับ ผม 

เป็นแค่คนข้างนอกที่เข้ามา

จริงๆ แล้วคนที่ต้องตัดสินใจว่าทางออกจริงๆ เป็น

อย่างไรนั้นคือคนไทย คนที่อยู่ในสามจังหวัดและคนที่อยู่ที่

อื่นในประเทศไทยนะครับ หน้าที่ของเราคือแค่จะเสนอทาง 

ออกแล้วก็ให้คนอ่ืนทำาต่อไป งานของผมคือการสร้างปัญหา 

ผมไม่ได้มาจากประเทศนี้ ผมจะกลับบ้านในไม่ช้านี้ ผมไม่

ได้อยู่ที่นี่เป็นเวลานาน แต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้กับคนที่นี่คือแรง

บันดาลใจ ผมรู้ว่ามีหลายคนเช่ือว่ามีผู้คนจำานวนมากต้องการ 

ทางออกทางการเมือง ผมก็พูดกับผู้ใหญ่หลายคนในสังคม

ไทย เกือบทุกคนก็ยอมรับว่าต้องการจะมีทางออกทางการ

เมือง ผมก็เลยบอกว่า โอเค! ท่านพร้อมที่จะออกมาพูดต่อ

สาธารณะหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้อาจารย์พูดก่อน 

อาจารย์ก็เลยมาที่นี่เพื่อพูดก่อนครับ ขอบคุณมากครับ



ประสบการณ์มาเลเซียในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย

คอยริล อันวาร์ คอลิด
ผู้ประสานงานประจำาภูมิภาคอาเซียน

Malaysian Relief Agency (MRA), ประเทศมาเลเซีย
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ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน สวัสดีตอนบ่ายครับ มิตร

สหาย สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผมได้รับเกียรติเป็นอย่าง

มากที่ได้มาถกเถียงในมุมมองท่ีสำาคัญสำาหรับคนมาเลเซีย 

คือ ประเด็นความขัดแย้งในเร่ืองจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 

หนทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร หากพระผู้เป็นเจ้าทรง

ประสงค์ ผมอยากจะอธิบายให้คุณฟังเกี่ยวกับ Malaysian 

Relief Agency หรือ MRA ซึ่งก็คือองค์กรเอ็นจีโอที่มีฐาน

ทำางานในมาเลเซีย ซ่ึงเราทำางานท้ังในมาเลเซียและในระดับ 

นานาชาติด้วย เราทำางานมากมายในพ้ืนท่ีขัดแย้งหลายพ้ืนท่ี 

ทั้งในพื้นที่ของสงครามบอลข่านในบอสเนียฯ และในความ

ขัดแย้งที่เชชเนีย เรายังทำางานในโซมาเลียในขณะนี้อีกด้วย

เม่ือพูดถึงปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ที่สัมพันธ์ 

กับมาเลเซีย แน่นอนว่าเราจำาต้องพูดถึงในแง่ของบริบททาง 

ประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่สำาคัญจริงๆ เพราะว่า

หากเราเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ระหว่างชาวมลายู 

ปาตานีกับชาวมลายูในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งในรัฐทางตอนเหนือด้วยแล้ว ก็จะพบว่ามีส่ิงท่ีคล้ายคลึง

กันมากมาย ยกตัวอย่างเช่น สถาบันปอเนาะในรัฐทางเหนือ 

ของมาเลเซียนั้นเหมือนกันกับสถาบันปอเนาะในปาตานี 

แต่ส่ิงน้ีจะไม่เหมือนกับท่ีมีอยู่ในรัฐทางใต้ จะเห็นได้ว่ามันมี 

ความคล้ายคลึงกันอย่างมาก

แม้แต่ในเร่ืองของภาษา คนมาเลเซียส่วนมากไม่เข้าใจ 

ว่าทำาไมท่ีน่ีถึงเรียกขานภาษามลายูว่าเป็นภาษา ‘ญาวี’ จริงๆ 

ควรจะเป็นภาษามลายูไม่ใช่เป็นภาษาญาวี นี่คือสิ่งที่ผู้คน

บางส่วนในมาเลเซียไม่เข้าใจ ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำาเป็นต้อง

อธิบายให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในพื้นที่ 

แม้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกัน แต่เราก็ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมาเลเซียในรัฐ

ทางตอนใต้

เรายังสามารถจะมองเห็นความสำาคัญของบริบทที่

เกี่ยวข้องกับสถานที่ด้วย ยกตัวอย่างเช่นมีสถานที่จำานวน

มากที่มีชื่อเหมือนกับที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐทางตอน

เหนือของมาเลเซีย เช่น สุไหงปาตานี หรือ แม่น้ำาแห่งปาตานี 

ในเคดาห์ ซึ่งเป็นแม่น้ำาที่ไหลมาจากที่นี่ และในเกาะปีนัง

เราก็มีกัมปงปาตานีหรือหมู่บ้านปาตานี ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน

ใหม่ของคนที่มาจากปาตานีระหว่างสงครามในประวัติ 

ศาสตร์ ผมก็ไม่อยากจะแตะในเรื่องประวัติศาสตร์มากนัก 

แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้

อย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขความขัดแย้งนี้
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คุณจะเห็นได้ว่าสำาหรับเอ็นจีโอในมาเลเซียและอินโด- 

นีเซียแล้ว ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เพราะ

ว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนมลายูปาตานี ทั้งในแง่ของบริบททาง

ประวัติศาสตร์ อีกท้ังเรายังมีเขตแดนท่ีติดกัน มีความสัมพันธ์ 

ระหว่างคนมลายูในมาเลเซียและคนมลายูในปาตานี ใน

ความเป็นจริงแล้ว เรายังมีรัฐมนตรีสองสามคนในรัฐบาล

มาเลเซียท่ีมีรากเหง้ามาจากคนมลายูปาตานี จริงๆ แล้ว อดีต 

นายกรัฐมนตรีของเรา ‘ต่วนอับดุลเลาะห์ บาดาวี’ มีเชื้อ

สายจากปาตานี นี่เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิดอย่างมาก ดังที่อดีตนายกรัฐมนตรีเราที่พูดเมื่อเช้านี้

ว่าความเกี่ยวข้องโยงใยระหว่างคนมลายูปาตานีและคน

มลายูในมาเลเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้

เม่ือเราพูดถึงความขัดแย้งของท่ีน่ี เราจำาเป็นต้องเช่ือม 

โยงไปให้ถึงผู้คนชาวมลายูในมาเลเซีย เรามีคนพลัดถิ่นชาว

มลายูปาตานีในประเทศมาเลเซียหลายพันคน คนพลัดถิ่น

ชาวปาตานีเหล่านี้ยังได้เล่าให้คนมาเลเซียฟังถึงเรื่องราวที่

เกี่ยวกับสถานการณ์ของที่นี่ บางเร่ืองเป็นเร่ืองเชิงบวก แต่

ในบางทีก็บอกเล่าในเชิงลบ ดังน้ัน เราจึงจำาเป็นต้องระมัดระวัง

ในเร่ืองน้ี เพราะมันเป็นเร่ืองท่ีอ่อนไหวอย่างมาก

ส่วนบทบาทของเอ็นจีโอในมาเลเซียนั้นผมคิดว่ายัง

คงมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับชายแดน

ใต้ของประเทศไทยไม่มากนัก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? เพราะ

ว่ามันเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวต่อรัฐบาลท้ังสองประเทศเป็น
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อย่างมาก ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้ 

เราจึงต้องมาดูว่าในแง่ของนโยบายของอาเซียนน้ันระบุว่า

จะไม่มีการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นใน

อาเซียน สิ่งนี้นี่เองที่เป็นสาเหตุหลัก เนื่องจากเมื่อเราเข้า

มาทำางานร่วมกับกลุ่มประชาสังคมท้องถิ่นในชายแดนภาค

ใต้ของประเทศไทย รัฐบาลมาเลเซียจะมองอย่างไร ผมไม่รู้ 

ผมไม่สามารถพูดในนามของรัฐบาลได้ แต่ผมสามารถพูดใน 

ฐานะท่ีเป็นประชาชนมาเลเซีย น่ีเป็นส่ิงท่ีผมคิด และเป็นส่ิง 

ที่เอ็นจีโอในพื้นที่ชายแดนใต้คิดด้วยเช่นกัน เพราะว่าหาก

พวกเขาทำางานร่วมกับเอ็นจีโออินโดนีเซียหรือมาเลเซีย 

รัฐบาลไทยก็ดูเหมือนว่าจะมองไปในแง่ลบเช่นกัน นั่นคือ

สิ่งที่พวกเขาบอกผมอย่างเป็นเรื่องปกติ สิ่งนี้ไม่เหมือนกับ

การทำางานร่วมกับเอ็นจีโอจากยุโรปหรือแม้แต่จากญ่ีปุ่น  

ดังน้ัน นี่เป็นสิ่งเราควรจะมอง

สำาหรับบทบาทของเอ็นจีโอระดับภูมิภาค เรายังไม่

เคยเห็นเครือข่ายใดๆ ของเอ็นจีโอในระดับภูมิภาคท่ีแท้จริง 

เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายเอ็นจีโอในระดับอาเซียน 

ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน หรือสิงคโปร์ ไม่มี

แม้กระท่ังเอ็นจีโอในภูมิภาคอินโดจีน เราไม่เคยเห็น เราไม่มี 

เครือข่าย ถึงแม้หากว่าเรามีเครือข่าย แต่จริงๆ แล้วเราก็ไม่

ได้ถกเถียงกัน ไม่ค่อยได้ทำางานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การแลกเปลี่ยนกันในเรื่องปัญหาความขัดแย้งท่ีชายแดนใต้

ของไทย อันท่ีจริงแม้แต่ในประเด็นโรฮิงญา เราก็ยังไม่เคยคุย 
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กันในลักษณะท่ีว่าเลย ผมคิดว่าเราจำาเป็นจะต้องสร้างความ 

สัมพันธ์ระหว่างเอ็นจีโอในระดับภูมิภาคให้ดีขึ้นกว่านี้อีก

จากแง่มุมของเอ็นจีโอในมาเลเซีย เราได้รับถ้อยแถลง 

ที่ดูจะสับสนและขัดแย้งกันเองจากหน่วยงานของรัฐบาล

ไทย วันหนึ่งเขารายงานว่าจำาเป็นต้องมีการเจรจาสันติภาพ 

แต่มาอีกสองสามวันต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องการพูดคุยเจรจา

ใดๆ อีกแล้ว ดังนั้น เราจึงไม่รู้ว่านโยบายของรัฐบาลไทย

นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ หรือแม้แต่นโยบายของกองทัพเองก็ 

ตาม ผมคิดอย่างจริงจังว่าตราบใดท่ีรัฐบาลไทยไม่มีนโยบาย 

ที่เป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง ผมคิดว่าก็เป็น 

การยากท่ีองค์กรประชาสังคมในมาเลเซียจะเข้าไปทำางานใน 

พ้ืนท่ีแห่งน้ี น่ีเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างย่ิงท่ีเราควรต้องพิจารณา

ทั้งเอ็นจีโอในพื้นที่และเอ็นจีโอระดับภูมิภาคจะต้อง

สร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลหรืออาจต้องทำางานร่วมกับรัฐบาล 

เพ่ือหาหนทางว่าทำาอย่างไรให้องค์กรประชาสังคมและรัฐบาล 

สามารถทำางานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาน้ี ตรงน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญ 

เพราะผมไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวเลย

แน่นอนว่าในท่ีน้ีมีการพูดถึงการเป็นคนกลางไกล่เกล่ีย 

ความขัดแย้งที่มาจากภายใน หรือในที่นี้อาจหมายถึงคน

ทำางานภาคประชาสังคมภายในพ้ืนท่ี ในมุมมองจากมาเลเซีย 

ผมคิดว่าเราสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างมาก เพราะเราเชื่อว่า

แนวทางเดียวที่จะเข้ามาร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวนี้คือการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มที่ก่อความไม่สงบ 
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หากแต่เป็นประชาชน เพราะจากการท่ีเราไปทำางานในภาคใต้ 

ของฟิลิปปินส์  เราเห็นปัญหา หากประชาชนต้องการสันติภาพ 

กลุ่มประชาสังคมจะมีการกดดันรัฐบาล จากน้ันจึงมีการเจรจา 

สันติภาพเกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของฟิลิปปินส์

หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร

ประชาสังคมจากมาเลเซียก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อ

ไปได้ เราต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่เพียง

แต่กลุ่มก่อความไม่สงบหรือแม้แต่รัฐบาลเท่านั้น ผมคิดว่า

นี่เป็นสิ่งที่ ดร.ศรีสมภพ และคณะ กำาลังทำางานอยู่ เพราะ

ว่าเราเป็นคนนอก เราไม่ใช่คนใน แต่เราสามารถทำางานร่วม 

กันกับคนในเพ่ือแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 

แต่สิ่งที่สำาคัญประการหนึ่งคือเราจะสามารถสร้างเครือข่าย

ของเอ็นจีโอและองค์กรประชาสังคมในระดับภูมิภาคได้

อย่างไร น่ีเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด ผมอยากจะให้ทาง ดร.ศรีสมภพ 

ผลักดันให้เกิดจุดน้ีให้ได้ เพ่ือเราจะได้มีการพูดคุยแลกเปล่ียน 

ระหว่างกันในระดับภูมิภาคและรวมไปถึงเอ็นจีโอในระดับ

นานาชาติด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้จัดที่เชิญผมมาและ

ให้โอกาสให้ผมได้พูดในวันน้ี ผมไม่อยากพูดมาก เน่ืองจากมี 

สถานการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนไม่นาน โดยเฉพาะการติดธงมาเลเซีย 

ซึ่งมีเรื่องตลกมากมาย เช่นว่ามีคนแซวว่าปาตานีจะกลาย

เป็นรัฐที่ 14 หรือไม่? โอ้…ไม่นะครับ เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

กับการติดธงมาเลเซียนะครับ ขอบคุณครับ



การหนุนเสริมสันติภาพจากคนนอก

มาโฮ นากายาม่า
เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิสันติภาพซาซากาว่า
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ขอความสันติมีแด่ทุกท่าน สวัสดียามเย็นค่ะ ดิฉันไม่ใช่

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการสันติภาพหรือในประเด็น

ความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นดิฉัน

คงไม่สามารถจะพูดลงไปในรายละเอียดของหัวข้อนี้ได้ แต่

วันนี้ดิฉันอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของดิฉันเองในการ

ทำางานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งท่ี

ทำาหน้าที่ให้ทุนทำางานต่อองค์กรในพื้นที่ชายแดนใต้

ดิฉันเดินทางมายังชายแดนใต้ท่ีปัตตานีเป็นครั้งแรก

ในปี 2552 ความรู้สึกแรกคือการพบว่าระดับของความรุนแรง 

ที่ค่อนข้างสูงและปัญหาที่ผู้คนกำาลังเผชิญหน้าอยู่นั้นก็เป็น

เร่ืองท่ีจริงจังอย่างมาก ในขณะท่ีองค์กรระหว่างประเทศน้ัน 

อาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเพียงพอสำาหรับปัญหานี้ 

การเพิ่มความสนใจในระดับระหว่างประเทศและการเข้ามา

มีส่วนร่วมของนานาชาติต่อปัญหานี้ในแง่ท่ีสร้างสรรค์จะ

นำามาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ นั่นเป็นสมมติฐานของ

ดิฉันในตอนแรก 
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ดิฉันเร่ิมสำานึกถึงความยากลำาบากและข้อจำากัดของ 

องค์กรจากต่างประเทศท่ีเข้ามาทำางานอยู่ท่ีน่ีทีละเล็กละน้อย 

ดิฉันคิดว่าผลประโยชน์ที่ถูกคาดหวังไว้จากการเพิ่มความ

สนใจในระดับนานาชาติท่ีมากข้ึนจะนำามาซ่ึงทรัพยากร

สนับสนุนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการทำางานเพ่ือสันติภาพของท่ีน่ี

ไปด้วย หรือในบางแง่ก็คือการเพ่ิมความสนใจของประชาคม 

ระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อที่จะทำางานในเชิงบวกในการ

ติดตามสถานการณ์นั้นจะทำาให้กองกำาลังติดอาวุธของท้ัง

สองฝ่ายจำากัดการใช้ความรุนแรงของตนเอง น่ีคือผลประโยชน์ 

ในเชิงบวก

แต่ในทางกลับกันก็พบว่ามีความเส่ียงและข้อจำากัดของ 

ผู้ให้ทุนสนับสนุนการทำางานจากต่างประเทศทั้ง 14 องค์กร 

ในการหยิบยกปัญหาความขัดแย้งท่ีต่ำากว่าระดับชาติ 

(Sub-National Conflict) ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงความขัดแย้งภายใน 

ประเทศ ยกตัวอย่างในขณะนี้เรากำาลังทำาวิจัยอยู่ว่ารัฐบาล 

ญี่ปุ่นในอดีตให้ความช่วยเหลือในพื้นท่ีความขัดแย้งของ

เอเชีย เช่นในศรีลังกา ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำาแผนงานพัฒนา

หลายแผนภายใต้โครงการสร้างสันติภาพระหว่างปี 2545-

2546 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขาต้องการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล ซึ่งก็คือรัฐบาลที่นำาโดยคนสิงหล 

ผลสุดท้ายก็คือโครงการก็จัดทำาขึ้นในพื้นท่ีซึ่งมีประชากร

ชาวสิงหลมีอิทธิพลอยู่ โดยไม่เคยได้ไปทำาที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีประชากรชาวทมิฬครองอยู่เลย 
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สิ่งที่เกิดขึ้นทำานองนี้นำาไปสู่ปัญหาในหลายๆ พื้นที่

สำาหรับดิฉันเอง เม่ือกลับมาจากการเยือนชายแดนใต้ 

ก็ได้ทำาข้อเสนอเก่ียวกับการทำางานในภูมิภาคน้ี หัวหน้าของ 

ดิฉันก็ต้ังคำาถามมากมายว่าคุณจะรับมืออย่างไรหากว่า

รัฐบาลไทยจะพูดบางสิ่งบางอย่าง ทำานองว่าเราจะให้การ

สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือ? 

นั่นดูเหมือนจะเป็นปัญหาซ่ึงนำาไปสู่ความยากลำาบากและ

ความกังวลใจของหัวหน้าดิฉัน เม่ือคร้ังท่ีดิฉันบอกว่าต้องการ 

ทำางานในชายแดนใต้

เราจะสามารถท่ีจะเอาชนะปัญหาเหล่าน้ันได้อย่างไร? 

เพราะเราเองก็ไม่ใช่องค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบ- 

การณ์ในการเป็นคนกลางไกล่เกล่ียเพื่อสันติภาพใดหรือ

การเจรจาสันติภาพใดๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ได้นำาเอาแนว

ความคิดหรือมีวาระมาจากข้างนอกเลย ในทางตรงกันข้าม 

เรากลับทำางานร่วมกับหุ้นส่วนของเราที่นี่ เช่น Deep South 

Watch แล้วก็ฟังว่าพวกเขาต้องการทำาอะไรบ้าง เราสนับ- 

สนุนกระบวนการ เพื่อให้พวกเขากำาหนดวาระของกิจกรรม

เหล่านั้นขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นเราไม่ได้นำาแนวคิดหรือชุด

ของทางออกใดๆ ต่อปัญหาความขัดแย้ง แต่เราจะสนับสนุน 

การริเริ่มทำางานจากผู้คนในพื้นท่ีหรือองค์กรในท้องถิ่นที่

ทำางานเพื่อสันติภาพ 

แต่ยังมีอีกส่ิงหนึ่งซ่ึงเรียกได้ว่ามีความสำาคัญอย่าง

มาก คือในแง่ของแผนงานที่เราสนับสนุนนั้น แผนงานส่วน
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ใหญ่ดึงการมีส่วนร่วมจากปัจเจกชนท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ เหมือน 

โครงการสื่อสารของ Deep South Watch ซึ่งเราไม่ได้สนับ 

สนุนเฉพาะแต่คนมลายูมุสลิม แต่เราทำางานร่วมกันกับนัก

ส่ือสารจากกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำาหรับดิฉัน 

ในการที่จะได้รับอนุมัติจากหัวหน้า เพราะหากกิจกรรมของ

โครงการดำาเนินการโดยชาวมลายูมุสลิมเพียงกลุ่มเดียว 

หัวหน้าของดิฉันก็อาจจะเกิดความกังวลใจอีกครั้งหนึ่งว่า

ดิฉันจะไปทำางานเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือเปล่า? แล้วอาจ 

จะก่อให้เกิดปัญหากับรัฐบาลไทยหรือไม่?

ดิฉันหวังว่าเพื่อนของเราในชายแดนใต้คงเข้าใจใน

ประเด็นน้ี ตลอดจนความยากลำาบากในการทำางานขององค์กร 

ต่างประเทศภายใต้บริบทเช่นนี้ ดิฉันอยากจะแนะนำาคุณให้

แสวงหาหุ้นส่วนการทำางานจากส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย 

เพราะจะทำาให้เป็นเร่ืองง่ายสำาหรับแหล่งทุนจากต่างประเทศ 

ที่จะสนับสนุนการทำากิจกรรมของพวกคุณ

ต่อไปนี้คือคำาแนะนำาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

สำาหรับองค์กรประชาสังคมในปาตานีหรือชายแดนใต้ 

ประการแรก คือ ดิฉันต้องยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจอย่าง

มากต่อพัฒนาการในปัจจุบัน ซ่ึงทำาโดย Deep South Watch 

และเพื่อนสื่อมวลชน ทั้งที่มีการจัดงานเวทีสาธารณะ จัด

นิทรรศการ จัดงานวันสื่อทางเลือก ตลอดจนจัดตั้งโรงเรียน

นักข่าวชายแดนใต้ รวมไปถึงการเสริมสร้างการเคลื่อนไหว

หรือขยายพื้นที่สาธารณะในการถกเถียงประเด็นท่ีมีความ
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อ่อนไหวอย่างการปกครองตนเอง ซึ่งเคยเป็นเรื่องที่เป็นไป

ไม่ได้เม่ือราวสามปีก่อน ดิฉันยังรู้สึกประหลาดใจอย่างย่ิงต่อ 

พัฒนาการในปัจจุบันของภาคประชาสังคมในชายแดนใต้ท่ี

ตอนนี้ก็มีสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณ 

ท่ีดี ดิฉันรู้สึกนับถือและขอช่ืนชมงานของพวกคุณอย่างมาก

ค่ะ

อย่างไรก็ตาม ดิฉันคิดว่าความพยายามเช่นนี้ควร

ต้องมีการทำาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ท่ามกลางประชาชนปาตานี ดิฉันพบเจอกิจกรรมและการ

ทำางานท่ีน่าสนใจต่างๆ มากมาย แต่บางคร้ังก็เป็นเร่ืองท่ีน่า 

เสียดายที่พบว่าพวกเขาไม่มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี

เพียงพอ อย่างเช่น การทำาบัญชี การเขียนข้อเสนอโครงการ 

ตลอดจนการจัดวาระกิจกรรมต่างๆ ทำาให้ขาดโอกาสที่จะ

ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ หรือบางคนบอก 

ว่ายังขาดความรู้ในการจัดต้ังคนงาน ชาวประมง ชาวนา และ 

สหภาพแรงงาน นอกจากนี้ พวกคุณยังมีกลุ่มต่างๆ จำานวน

มาก ทั้งกลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมากมาย แต่พวก

คุณไม่มีองค์กรร่มที่ครอบคลุมการทำางานเพื่อให้ขับเคลื่อน

กลุ่มเล็กๆ เหล่านี้

ยกตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งเราส่งนักกิจกรรมเยาวชน

จากปาตานีหรือชายแดนใต้ให้เดินทางไปอาเจะห์เพื่อไป

เรียนรู้การพัฒนาการทำางานขององค์กรประชาสังคมใน

ระหว่างความขัดแย้ง และหลังจากท่ีกลับมา พวกเขาก็ตระหนัก 
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ว่ากลุ่มเยาวชนนั้นไม่มีเวทีหรือพื้นที่กลางในการทำางาน

ร่วมกัน ดังนั้น พวกเขาประสบความสำาเร็จในการจัดตั้งเวที

กลางดังกล่าวที่เรียกว่า BAS (หรือ Berisan Solidaritas) ใน

การขับเคล่ือนกลุ่มท่ีทำางานเยาวชนท้ังหมด ลักษณะองค์กร 

ร่มเช่นนี้นี่เองที่ดิฉันคิดว่าพวกคุณควรต้องทำางานกันมาก

ย่ิงข้ึน นอกจากน้ี คุณอาจต้องขยายการสร้างเครือข่ายระหว่าง 

ประเทศ คุณจำาเป็นจะต้องมีการแปลเนื้อหางานที่พวกคุณ

ทำาอยู่ 

สิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง ดังที่ ดร.แม็คคาร์โก ได้

อภิปรายไปแล้ว ซึ่งดิฉันตระหนักว่าการกระจายอำานาจนั้น

เป็นประเด็นที่สำาคัญมากเมื่อต้องคิดเกี่ยวกับทางออกจาก

ความขัดแย้ง ดังน้ัน องค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้จำาเป็น 

ต้องแสวงหาพันธมิตรที่เป็นองค์กรหรือผู้คนนอกพื้นท่ี

ชายแดนใต้หรือในส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยซึ่งทำางานใน

ประเด็นที่ใกล้เคียงกันในเรื่องการกระจายอำานาจ นี่เป็นข้อ

แนะนำาของดิฉันค่ะ

ข้อแนะนำาอีกประการหน่ึงน้ันก็เป็นอย่างท่ี นูรคอลิซ 

จาก LBH กล่าวไว้ คือมีประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันในพ้ืนท่ี 

ความขัดแย้งในอินโดนีเซีย พวกคุณอยู่ในตำาแหน่งแห่งที่ซึ่ง

เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนมลายูในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้หรือโลกมลายู พวกคุณควรต้องตระหนัก

รู้ถึงตำาแหน่งและจุดแข็งที่ว่านี้ และทำางานเครือข่ายกับโลก

มลายูเพ่ิมมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย 
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ดิฉันคิดว่าปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนานั้นมีเครือข่าย

มากมาย แต่สำาหรับองค์กรประชาสังคมนั้นจนทุกวันนี้ยัง

ไม่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมต่อกับองค์กรในมาเลเซีย

และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม เราควรพยายามสร้างมันให้

ได้ นี่คือประเด็นทั้งหมดของดิฉันในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ



ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือก
บนเส้นทางสันติวิธี

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
ผู้อำานวยการโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข

จังหวัดชายภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า
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ขอความสันติจงมีกับทุกท่าน ถ้าคุยเร่ืองสันติภาพมันรู้สึก

น่าเบื่อ ไม่สนุกเท่ากับเรื่องเช่นว่าเมื่อวานมีระเบิดกี่ครั้ง กี่ที่ 

เจ็บตายเท่าไร เม่ือวานซืนมีการชักธงชาติมาเลเซียก่ีร้อยผืน 

ฝ่ายความม่ันคงไม่รู้เร่ืองเลย อะไรทำานองน้ัน มันน่าจะสนุก 

กว่า สำาหรับการคุยเร่ืองของสันติภาพ ในขณะท่ีประเทศชาติ 

ยังมองว่ากลุ่มท่ีเราจะไปพูดคุยด้วยมันเป็นโจร เป็นขบวนการ 

กู้เอกราช  มันเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน  เป็นกลุ่มท่ีผิด 

กฎหมาย แล้วจะทำาบนพ้ืนดินได้อย่างไร เราจะทำาโดยมีการ 

เปิดพื้นที่สาธารณะได้อย่างไร 

ฉะน้ัน หากเราพูดถึงกระบวนการสันติภาพ โดยส่วนตัว 

ของผมเองท่ีเดินทางมาย่ีสิบกว่าปี ผมเดินอยู่ใต้ดินครับ ใต้ดิน 

ระหว่างการพูดคุยระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน โดยไม่รู้ว่าเขาคือใคร 

แต่ส่ิงท่ีเราจะส่ือ มีบางอย่างท่ีมีพัฒนาการในตัวของมันเอง

ผมอยากจะบอกว่ากระบวนการของภาคส่วนบุคคล

ในการเดินทางเพ่ือแสวงหาแนวทางเลือกอื่นสำาหรับการแก้

ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้น้ันเป็นอย่างไร น่ันเป็นส่วนหน่ึง 
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จากประสบการณ์ที่ไม่มีทฤษฎี จนสามารถมานั่งฟังทฤษฎี

ของอาจารย์ศรีสมภพว่า เออจริง ๆ แล้วเราก็ทำาหมดแล้ว ท่ี 

อาจารย์ศรีสมภพว่า เร่ิมต้นจากตรงไหน เร่ิมต้นจากท่ีผมเอง 

เดิมเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

ปัตตานีมา 27 ปี เห็นความอ่อนแอ เห็นความล้มลุกคลุกคลาน 

ของกระบวนการพัฒนาของภาครัฐที่ทำาต่อประชาชน

ทีนี้เรามองเห็นว่าจะทำาอย่างไรที่จะให้ประชาชนเข้ม

แข็งและสามารถกำาหนดทิศทางของตัวเองได้ จึงใช้กระบวนการ

ของการมีส่วนร่วมในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา เกือบ 

30 ปีแล้ว เดินทางมาเร่ือยๆ มาถึงจุดหน่ึงมีความสนใจเร่ือง

ของการเมือง แนวคิดทางการเมือง ก็มีความสนใจ เพราะต้ังแต่ 

จำาความได้อายุประมาณ 5-6 ขวบ ท่ีบ้านผมไม่เคยมีความสุข 

เลย โดยภาพรวม มีเผาโรงเรียน มีปะทะ ตำารวจจับ ตำารวจตาย 

ชาวบ้านถูกจับ ชาวบ้านถูกทรมาน เร่ืองทำานองน้ีได้ยินตลอด 

55 ปี ตอนนี้อายุ 60 กว่าแล้วนะครับ แต่ถามว่าได้ยินมาแค่ 

55 ปีหรือเปล่า คนแก่คนเฒ่าก็บอกว่ามีมานานแล้ว ไม่รู้จัก

แก้ไขสักทีหรือ  กระบวนการแก้ไขปัญหา มันมีเพียงอย่างเดียว 

หรือ คือการใช้อำานาจ การใช้กฎหมาย การใช้ความรุนแรง

เท่านั้นหรือ? นั่นคือสิ่งที่เป็นคำาถาม คำาถามที่หนึ่ง

ภาพที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของ

การทำางานก็คือคนที่ถูกจับเข้าคุกในข้อหาต่างๆ พ่อแม่เขา 

ครอบครัวเขา เขามีความคิดอย่างไร เขาคิดอย่างไรท่ีลูกๆ เขา 

ถูกจับ ผมก็เลยติดต่อหาทางเข้าไปพบกับครอบครัว ‘หะยี
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ดาโอ๊ะ ท่าน้ำา’ ผมไม่เคยรู้จักหะยีดาโอ๊ะ ท่าน้ำา เป็นการส่วน 

ตัว และผมก็ไม่เคยรู้จักกับครอบครัวเขาเลย แต่อยากจะฟัง

ความรู้สึกของเขา คำาพูดๆ หน่ึงซ่ึงเปาะจิซ่ึงตอนน้ีได้เสียชีวิต 

ไปแล้วบอกว่า ถ้าเขาเป็นคนหนุ่มเหมือนกับลูกๆ เขาก็คงจะ 

ถูกจับเหมือนกัน จะจับเพ่ืออะไร ใครสนใจเน้ือหา ในบทความ 

ซ่ึงเขียนมาต้ังแต่ปี 2544 แต่ออกเผยแพร่ในมติชน เม่ือปี 2545 

(อัฮหมัด สมบูรณ์ 2545, 17)

ผมอยากจะบอกว่าจากความรู้สึกนั้นทำาให้เกิดความ

เข้าใจว่าเราต้องเดินหน้าในการพูดคุยเพื่อท่ีจะรองรับ

อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีเขาคิดกับกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบ 

ชาวบ้าน เขาคิดยังไง น่ันคือประการสำาคัญท่ีผมมอง ประการ 

ที่สอง คือว่าเราจะมีการขายความคิดให้กลุ่มอื่นๆ ได้เข้าใจ

ว่า ขณะนี้ ณ วันนี้ กระบวนการพัฒนาของประเทศมีการ

เปล่ียนแปลงแค่ไหนอย่างไร ซ่ึงบางทีในการเดินทางของผม 

ยังสามารถบอกว่าอยู่ใต้ดินแล้วไม่รู้ว่าจะพูดบนดินได้หรือ

ไม่ แต่มีตั๋วโบนัสของสายการบินไทย 2 ปีครั้ง ผมก็ได้เดิน

ทางไปไกลๆ และที่ผมชอบไปที่สุดคือยุโรป

ผมก็ไปเจอเพ่ือนท่ียุโรป ตอนแรกเขาก็รับผมไม่ได้ เขา 

หาว่าผมเป็น CIA เป็น กอ.รมน. มาได้ยังไง ใช้จ่ายเป็นแสน

คร้ังแรกมาน่ังคุยกันสองสามคน ถามเขาว่ามีทางออกอย่างอ่ืน 

หรือไม่ที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขาบอกไม่มี

นอกจากว่าได้เอกราชอย่างเดียว ขอให้ได้อำานาจอย่างเดียว 

คำาพูดเป็นอย่างน้ี ไม่มีทางอ่ืนเลยเหรอท่ีจะเราจะคุยกัน 
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ไม่มี! ต้องได้อำานาจอย่างเดียว เป็นอย่างน้ีสองสามปี

พอตอนหลังเราก็คุยไปเรื่อยๆ ผมบอกว่าที่บ้านผม

คนมีการศึกษาเมื่อปี 2535 เท่าที่ผมเช็คได้ พวกเขาเรียน

ปริญญาตรีไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วเราจะทำาอย่างไร แล้วถ้า 

สมมติว่ารัฐบาลไทยใจดีให้เอกราชไปแล้ว แล้วจะปกครองได้ 

อย่างไรกับคนท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เรียนหนังสือ เขาบอกว่า 

ไม่ได้ซิ! ถ้าได้อำานาจแล้วผมจะทำาได้เอง ผมจะดูแลเองถ้ามี

อำานาจ! ผมก็เลยถามต่อว่าแล้วที่เดินทางมากับกระบวนการ 

ของการต่อสู้มาก่ีปีแล้ว เขาก็นับน้ิวมือ 10 น้ิวก็ยังไม่ครบ นับ 

นิ้วเท้าอีก 10 นิ้วก็ยังไม่ครบ ก็แสดงว่าหลายสิบปีแล้วเดิน

ทางมาก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ชัดเจน

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีทางเลือกอย่างอื่นบ้าง

ท่ีเราสามารถท่ีจะคุยได้ เสียงเขาค่อนข้างจะอ่อนลง ทุกคร้ัง 

เวลาไป พอไปครั้งที่สาม ผมถามเขาว่ายืนยันหรือไม่ว่าเป้า

หมายของการต่อสู้คืออะไร เขาบอกว่ายืนยันเช่นเดิมคือการ 

ต่อสู้เพ่ือเอกราช ผมบอกเป็นเร่ืองของคุณ ไม่ใช่เร่ืองของผม 

มีทางอื่นอีกหรือไม่ที่ผมสามารถทำางานได้ เพราะผมอยู่ใน

ประเทศ อยู่ในพ้ืนท่ี พอมีครับ เขาบอกว่ามี จะทำาอย่างไรให้ 

พื้นที่มีความสันติสุขอย่างถาวร เรื่องนี้เราพูดได้ พูดร่วมได้ 

อะไรบ้างเล่าท่ีเราจะคุยกัน เร่ืองการศึกษา เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ือง 

ความเป็นธรรม น่ีคือจุดเร่ิมต้นของกระบวนการความคิด

ผมไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่โตถึงขนาดท่ีผมต้องมาน่ัง 

คุยในระดับอย่างน้ี หรือจะต้องมามีส่วนร่วมกับมาโฮ (นากา 
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ยาม่า) ในการทำางานกระบวนการสันติภาพ ผมไม่เคยนึกว่า

จะต้องดูแลรับผิดชอบเป็นผู้อำานวยการหลักสูตรเสริมสร้าง

สันติสุขในสังคมของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อจะสร้างความ

เข้าใจในการท่ีจะอยู่ร่วมกัน การท่ีจะแสวงหาคำาตอบในการแก้ 

ปัญหาร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นี่คือกระบวนการ  

ผมว่ากระบวนการสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็น

ส่ิงท่ียากเย็นอะไรเลย หากเรามีใจต้ังแต่ต้น และท่ีสำาคัญท่ีสุด 

คือกระบวนการของประชาธิปไตยในประเทศไทยจะต้อง

ทำาให้กระบวนการสันติภาพมันเคล่ือนตัวได้เร็วมากข้ึน ท่ีผม 

กล่าวได้อย่างนี้ก็เพราะมั่นใจว่ากระบวนการสันติภาพจะ

เกิดขึ้นได้ยากในสามจังหวัดชายแดนใต้และส่ีอำาเภอของ

จังหวัดสงขลา เพราะกฎหมายพิเศษที่ขัดต่อกระบวนการ

ประชาธิปไตย เช่น กฎอัยการศึก  พ.ร.บ.ความม่ันคง พ.ร.ก. 

ฉุกเฉินฯ เหล่าน้ีล้วนเป็นอุปสรรคในการจะพัฒนาประชาธิปไตย 

และเป็นกระบวนการท่ีจะทำาลายความเคล่ือนไหวและการ

ขับเคล่ือนของกระบวนการสันติภาพ

แต่ในขณะเดียวกันในทัศนะของอิสลามเองน้ันถือ 

ว่าเมื่อมีอุปสรรค มันจะมี ‘ฮิกมะห์’ หรือ ‘วิทยปัญญา’ ที่

เกิดขึ้นมากมาย เพราะฉะนั้นวิทยปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่

มีข้อจำากัดของกระบวนการประชาธิปไตยในชายแดนใต้ เรา 

ก็พบว่ามันเกิด PPP ขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็เกิดศูนย์สันติ

วิธีอีกมากมายในประเทศไทยที่จะช่วยกันให้คลี่คลาย 

เม่ือก่อนผมไม่เคยรู้อะไรเลยเก่ียวกับสันติวิธี แต่เป็น 
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เพราะเกิดเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ คนไทยส่วน

ใหญ่ในวงวิชาการได้เข้าใจว่าประเทศเรานั้นไม่ฉลาดเลยนะ 

แก้ปัญหาแต่ละคร้ัง ต้ังแต่เหตุการณ์ 14 ตุลา เหตุการณ์ 6 ตุลา 

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ แก้ปัญหาได้อย่างเดียว คือ ยิงให้

ตายให้หมด แค่นั้นเอง มันไม่ได้ต่างอะไรจากสามสี่จังหวัด

ชายแดนใต้ ที่ข้อมูลบางอย่างบอกเอาไว้แต่เดิมว่า ในเมื่อ

มุสลิมมันไม่ยอมเข้าพุทธ ก็จับให้มันเข้าพุทธให้หมดเลย หรือ 

ไม่ก็ฆ่าให้หมดเลย มันก็มีข่าวแบบนี้มาตลอด เพราะฉะนั้น

กระบวนการสันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าคนเรายังคิด

หาทางออกได้ทางเดียว

ผมพยายามจะบอกว่ารัฐต้องเปิดใจให้มาก กระบวนการ 

สันติภาพมันถึงจะเกิดข้ึน ถึงแม้ว่าขณะน้ีสภาความม่ันคงแห่ง 

ชาติจะออกนโยบายชัดเจนเรื่องการเปิดพื้นที่ แต่ในแงข่อง

การปฏิบัติ ผมคิดว่ายังต้องรอเวลาอีกนาน ประการท่ีสอง แม้ว่า 

เราจะได้ยินสัญญาณหรือได้เห็นสัญญาณจากกองทัพ ว่าจะ

มีการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการสันติ 

เสวนาในเชิงของการเปิดพ้ืนท่ี น่ันเป็นส่ิงท่ีมันเกิดข้ึนในเชิง

ทฤษฎีและเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนกระดาษ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ และ

สำาคัญท่ีสุดในขณะน้ี เพ่ือท่ีจะผลักให้กระบวนการสันติภาพมัน

เกิดข้ึนได้เร็ว ได้จริง และเป็นจริง แล้วประชาชนสามารถ

สัมผัสได้จริง คือภาคประชาสังคมต้องผลักไสพวกท่ีคิดท่ีอยาก 

จะใช้อำานาจให้มันตกคูไปก่อน และเราเดินทางอยู่บนถนน 

พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ ขอบคุณครับ



ทำาความเข้าใจสันติเสวนาและการเจรจาเพื่อสันติภาพ

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ผู้อำานวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานคณะทำางานยุทธศาสตร์สันติวิธี
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผู้จัดได้ขอให้ผมพูดเรื่องสันติสนทนา ปกติผมไม่ค่อยจะ

ตามใจผู้จัด ฉะน้ัน ส่ิงท่ีผมจะทำาคือการ ‘ทำา’ การสันติสนทนา 

ประเด็นท่ีสอง ผมคิดว่า ผู้ท่ีเป็นผู้ฟังหลักของผมอาจจะไม่ได้ 

อยู่ในห้องน้ี เพราะว่าผมต้องการท่ีจะพูดกับขบวนการต่อสู้

แห่งปาตานี ฉะน้ัน กลุ่มผู้ฟังหลักของผมคือกลุ่มขบวนการ

ผมจะพูดถึง 4 คำา คำาแรกคือ ‘ปัญหา’ คำาที่สองคือ 

‘สมมุติฐาน’ คำาท่ีสามคือ ‘คำาถาม’ และ คำาสุดท้ายคือ ‘ความรู้’

จะขอเร่ิมต้นด้วยปัญหา เรามีปัญหาอยู่ 2 ประเภท คือ 

ปัญหาของรัฐไทยและปัญหาของฝ่ายขบวนการ ปัญหาของ 

รัฐไทยได้มีการพูดถึงมากและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

เข้มข้นในงานของ ศ.ดร.ดันแคน แม็คคาร์โก ในหนังสือของ

เขา เรื่อง “ฉีกแผ่นดิน” (McCargo 2005; แม็คคาร์โก 2555)

ในความเข้าใจของผม ในประเด็นเร่ืองภาคใต้น้ี รัฐไทย 

กำาลังเผชิญกับปัญหาที่เขา (ศ.แม็คคาร์โก) และผมเรียกว่า 

‘โรคความชอบธรรมบกพร่อง’ ไม่มีหนทางอื่นที่จะออกจาก

ตรงนี้ได้ จะต้องจัดการกับปัญหา นั่นคือปัญหาของรัฐไทย 
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เป็นโรคที่รัฐไทยได้เผชิญ แต่ปัญหาของฝ่ายขบวนการเป็น

อีกเร่ืองหน่ึง ผมคิดว่าพวกเขากำาลังเผชิญกับ ‘สภาวะตาบอด’ 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรง การตาบอดน้ีเป็นเพราะ 

เครื่องมือที่ใช้ ซึ่งก็คือความรุนแรง

ผลก็คือ มีคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 5,000 คน ซ่ึงแน่นอน 

ว่าไม่ใช่ท้ังหมดเป็นฝีมือของขบวนการ
[1]

 เรายังคงจะต้องหา 

ว่า มีจำานวนเท่าไหร่ที่เสียชีวิตจากการกระทำาของขบวนการ 

จำานวนเท่าไหร่เสียชีวิตจากฝีมือของรัฐไทยหรือทหารพราน 

หรือว่าเกิดจากอาชญากรรมปกติ นี่คือปัญหาสองด้าน

สำาหรับสมมุติฐาน ผมมีสมมุติฐานเก่ียวกับขบวนการ 

ดังนี้ หนึ่ง ผมคิดว่าขบวนการเป็นคนที่มีเหตุมีผล พวกเขา

ไม่ใช่คนที่เสียสติ ถ้าพวกเขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลหรือเสีย

สติ ผมจะไม่เสียเวลาพูดกับพวกเขา 

สอง การใช้ความรุนแรงของพวกเขาเป็นสิ่งที่อธิบาย

ได้ เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือ และพวกเขาก็ใช้มันในฐานะ

เครื่องมือ

สาม จากมุมของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาต่อสู้สามารถ

มองได้ว่ามีความชอบธรรม ผมพูดว่า จากมุมของพวกเขา ส่ิง 

ท่ีพวกเขากำาลังต่อสู้สามารถมองได้ว่ามีความชอบธรรมจาก 

มุมของคนอ่ืน แน่นอน มันไม่ชอบธรรม น่ีคือส่ิงท่ีผมเรียกว่า 

[1]
 โปรดพิจารณาความเห็นต่อตัวเลขคนเจ็บคนตายในกรณีความรุนแรงภาคใต้

ว่าท้ังหมดอาจมิได้เกิดจากปัญหาทางการเมืองได้ใน Askew (2010, 1115-1116)
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เรากำาลังมีปัญหาเร่ือง ‘มุมมองท่ีแยกแย้งกัน’ (Discrepancy 

of Perspectives) เรากำาลังเผชิญกับปัญหาท่ี ศ.ดร.แม็คคาร์โก 

พูดเก่ียวกับเร่ืองของความจริงเม่ือวานน้ี เรากำาลังประสบกับ 

ปัญหาเดียวกัน

สี่ ผมไม่คิดว่ากลุ่มขบวนการเป็นกลุ่มก้อนเนื้อเดียว 

กัน ผมคิดว่าพวกเขามีความหลากหลาย ผมคิดว่าพวกเขา

เองก็มีสภาวะที่แตกเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีความแตกต่างกัน

ในระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง ซ่ึงประเด็นน้ีก็อาจจะไม่ได้เป็น 

ลักษณะเฉพาะของปาตานีเท่าน้ัน ผมคิดว่าท่ีอ่ืนๆ ก็ประสบ 

ปัญหาเช่นเดียวกัน

สุดท้าย ผมคิดว่าขบวนการและการต่อสู้ของพวกเขา 

นั้น ได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งใหญ่ในโลก เราสามารถ

ท่ีจะวางการต่อสู้ของพวกเขาในบริบทของโลกได้ ถ้าเรามอง 

ย้อนกลับไป 40 – 50 ปี เราสามารถที่จะพูดถึงบริบทของ

ขบวนการชาตินิยมต่อสู้เพื่อเอกราชเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว 

เราหมุนเวลาผ่านไป 30 ปี ก็จะเป็นช่วงของการปฏิวัติอิสลาม 

อีก 20 ปีต่อมา เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกในโลกคือการ

ขยายตัวของการก่อการร้ายที่ถือกันว่าเกี่ยวข้องกับมุสลิม

ต้ังแต่ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 21 และเม่ือปีท่ีแล้ว เราก็เห็นความ 

เปลี่ยนแปลงในกลุ่มประเทศอาหรับที่เรียกกันว่า ‘อาหรับ

สปริง’ จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

ซ่ึงผมเช่ือว่าความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี มีผลต่อความ 

ขัดแย้งในระดับท้องถ่ินไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ประเด็นในระดับ 
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ท้องถิ่นนี้ สามารถที่จะวางไว้ในบริบทที่กว้างกว่าได้เช่นกัน 

ซึ่งในบางส่วนก็มีการใช้การก่อการร้ายด้วย

สำาหรับคำาถาม คำาถามที่ผมต้องการจะถามสมาชิก

ขบวนการที่เป็นทั้งบุรุษและสตรีคือ เราจะช่วยขบวนการได้

อย่างไร เพื่อที่ว่าพวกเขาจะไม่เห็นว่าความรุนแรงมีความ

จำาเป็นอีกต่อไป

เม่ือวานน้ี ในการพูดของผม ผมพูดนิดหน่อยเก่ียวกับ 

เรื่องการใช้ความรุนแรง ซึ่งกล่าวโดยย่อ ผมบอกว่าความ

รุนแรงนั้นทำาลายอำานาจ ศ.ดร.แม็คคาร์โกขอให้ผมอธิบาย 

ซ่ึงผมก็พูดอะไรบางอย่างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นเหตุเป็น

ผลมากนัก
[2]

 ผมจะลองอีกที

ถ้าหากว่าคุณต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรุนแรงและอำานาจ ลองพยายามเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างการข่มขืนกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ (Sexuality) 

การข่มขืนได้ฆ่าและทำาลายความสัมพันธ์ทางเพศ ในความ

สัมพันธ์ทางเพศ คุณมีความรัก คุณมีความเข้าใจ คุณมีความ 

ใกล้ชิดสนิทสนม แต่ว่าเมื่อการข่มขืนเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นก็

หายไปหมด นั่นเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ทางเพศ

ในลักษณะเดียวกัน เมื่อความรุนแรงเกิดขึ้น อำานาจ

ก็มลายหายไป ดังน้ัน การใช้ความรุนแรงเกิดข้ึนเม่ือคุณรู้สึก 

[2]
 โปรดพิจารณาการพิเคราะห์ปัญหาน้ีโดยพิสดารใน Satha-Anand (2010)
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ว่าคุณไม่มีอำานาจ น่ันคือความจริงพ้ืนฐานท่ีนักรัฐศาสตร์ใน 

โลกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าเสียดาย พวกเขาสามารถ 

ที่จะถกเถียงอภิปรายเรื่องนี้ได้ตลอดเวลา

ทีน้ี ผลก็คือ ขบวนการจำาเป็นท่ีจะต้องทำาความเข้าใจ 

ในหลายๆ เร่ือง อย่างน้อย 3 ประเด็น ผมคิดว่าวาระทางการ 

เมืองของพวกเขา ควรได้ริเริ่มและสร้างอย่างรอบคอบใน

พื้นที่สาธารณะ ทั้งในบริบทของท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่ง

บางทีพวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือ ผมก็ไม่ทราบ

เหมือนกัน

สอง พวกเขาต้องเข้าใจผลกระทบของการใช้ความ

รุนแรงต่อสิ่งที่พวกเขาต้องการต่อสู้อย่างเป็นจริงมากขึ้น 

สาม พวกเขาต้องคิดถึงความเป็นไปได้ของการใช้

สันติวิธีแทนความรุนแรง

มีงานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธในโลกนี้มากมาย

หลากหลาย บางช้ินก็ศึกษากลุ่มติดอาวุธ 60 กลุ่มใน 4 ทวีป 

งานเหล่านี้ต่างก็ได้ข้อสรุปเดียวกัน (Bangerter 2011) ซึ่ง

ผมอยากจะอ่านอะไรบางอย่างให้ฟัง ย้ำาอีกคร้ังหน่ึงว่า น่ีไม่ใช่ 

สำาหรับพวกคุณที่อยู่ในห้องนี้ แต่สำาหรับขบวนการ

น่ีเป็นคำาพูดของนายมูเซเนวีซ่ึงเป็นหัวหน้าของกองทัพ 

ต่อต้าน (Resistance Army) ในประเทศอูกานดา บุคคลคน

นี้มีความสำาคัญและเขากล่าวสิ่งนี้ เขากล่าวว่า 

“พวกคุณจะต้องไม่ทำางานผิดพลาด ดังน้ัน เวลาท่ีคุณ 

เลือกเป้าหมาย คุณต้องเลือกเป้าหมายอย่างรอบคอบ สิ่ง
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แรก คุณจะต้องไม่โจมตีคนที่ไม่ติดอาวุธ ต้องไม่ทำา...ไม่ทำา 

...ไม่ทำา...เด็ดขาด” 

นี่คือคำาแนะนำาไม่ใช่จากบุคคลที่เป็นนักศีลธรรม แต่

ว่ามาจากหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธ นายมูเซเนวีมีความสำาคัญ

เพราะว่าหลายปีต่อมาเขาได้ข้ึนดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี 

ของอูกานดา (Musenevi 2008, 7)

เร่ืองราวน้ีอยู่ท่ีไหน มันอยู่ในวารสารท่ีช่ือว่า Military 

Review ซึ่งเป็นวารสารด้านการทหาร มีงานศึกษาต่างๆ 

มากมายที่พวกคุณควรจะทำาความเข้าใจ มันมีความจำาเป็น

อย่างยิ่งยวดที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ใช้ความรุนแรง 

อาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ (บัวหลวง) พูดว่ามีการพูดคุยมาก 

มายเก่ียวกับการไม่ใช้ความรุนแรงและสันติภาพ แต่ผมคิดว่า 

มีความจำาเป็นท่ีจะต้องเข้าใจเร่ืองเหล่าน้ีอีกมาก ว่ามันทำางาน 

อย่างไรและมันคืออะไรกันแน่

ผมจะขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่ง มีบทสัมภาษณ์ใน

ประเทศตูนีเซีย อาจกล่าวได้ว่า ตูนีเซียเป็นกรณีที่เป็นแรง

บันดาลใจให้เกิดอาหรับสปริง และมันเกิดขึ้นอย่างสันติวิธี

และประสบความสำาเร็จ

นักข่าวได้ไปถามหนึ่งในแกนนำาการเคล่ือนไหวว่า 

พวกเขาได้ต่อสู้กับรัฐมานาน ถ้าหากว่าพวกเขามีปืน จะเกิด 

อะไรขึ้น นักเคลื่อนไหวคนนั้นตอบโดยไม่ลังเลว่าผู้คนเป็น

เรือนพันจะต้องตาย หากว่าประชาชนมีปืน สำาหรับพวกเขา 

การริเร่ิมใช้ความรุนแรงก็คือจุดจบของอำานาจประชาชน น่ันคือ 
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สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของตูนีเซียและอาจจะอียิปต์ด้วย 

(Souaiaia 2012)

ลองดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนในซีเรีย เม่ือมหาอำานาจเข้าไปสนับ 

สนุนฝ่ายต่อต้าน การปะทะด้วยความรุนแรงยังไม่หยุด แม้

กระทั่งในเวลาที่ผมกำาลังพูดอยู่นี้

อีกอย่างหนึ่งที่พวกคุณจะต้องเข้าใจคือ คุณควรจะดู

ถึงความสำาเร็จของกระบวนการต่อสู้ท่ีไม่ใช้ความรุนแรงใน

ช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 – 2006 เปรียบเทียบกับการต่อสู้

ด้วยความรุนแรง คุณจะเห็นว่าความสำาเร็จของการต่อสู้ด้วย 

ความรุนแรงลดลงจาก 40 เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงว่า

ในช่วงทศวรรษ 1960 ความสำาเร็จน้ันสูงสำาหรับการใช้ความ 

รุนแรง แต่ในช่วงปี 2006 มันได้ลดลง

เมื่อคุณมองดูความสำาเร็จของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี 

มันเพ่ิมข้ึนจาก 40 เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ กราฟของผมง่ายมาก 

ความสำาเร็จของการต่อสู้ด้วยความรุนแรงลดลงจาก 40 เป็น 

10 เปอร์เซ็นต์ ความสำาเร็จของการต่อสู้ด้วยการไม่ใช้ความ

รุนแรงในโลกเพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 70 เปอร์เซ็นต์

ประเด็นท่ีสองท่ีคุณจะต้องรู้คือ เราควรท่ีจะต้ังคำาถาม 

ว่าเราควรจะใช้ความรุนแรงต่อไปไหม แล้วเราจะได้อะไร 

ผมขอพูดสิ่งนี้ 5 ปีหลังจากการต่อสู้ด้วยความรุนแรงจบ 

โอกาสที่สังคมนั้นจะเป็นประชาธิปไตยมีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ถ้าใช้สันติวิธี โอกาสมี 41 เปอร์เซ็นต์ ดังน้ัน 5 ปีหลังความ 

ขัดแย้งจบลง เราก็คงจะไม่ได้เห็นประชาธิปไตย คุณจะมี
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โอกาสเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ โอกาสของคุณจะเพิ่มขึ้น 10 เท่า 

หากว่าคุณใช้สันติวิธี

ประเด็นสุดท้าย โอกาสของการเผชิญกับสภาวะสงคราม 

กลางเมืองเม่ือความขัดแย้งจบลง 10 ปีหลังจากความขัดแย้ง 

จบลง โอกาสในการเกิดสงครามกลางเมืองคือ 43 เปอร์เซ็นต์ 

หากว่าคุณใช้ความรุนแรง และ 28 เปอร์เซ็นต์ หากว่าคุณใช้

การต่อสู้อย่างสันติวิธี (Chenoweth 2012)
 [3]

ผมอยากจะกลับไปที่ประเด็นเรื่องสมมุติฐาน ถึง

ขบวนการที่รักทุกท่าน ผมเข้าใจว่าพวกคุณเป็นคนที่มีเหตุ 

มีผล ผมเข้าใจว่าพวกคุณไม่ใช่คนที่เสียสติ ผมเข้าใจว่าพวก

คุณต่อสู้เพื่อเป้าหมายที่ดี ผมคิดว่ามันมีความจำาเป็นอย่าง

ยิ่งในขณะนี้ที่จะต้องร่วมกันค้นหาทางเลือกทางการเมือง

อย่างจริงจัง ศ.ดร.แม็คคาร์โกได้กล่าวว่า ส่ิงน้ีเป็นปัญหาทาง 

การเมือง ซึ่งต้องการทางออกทางการเมือง และทางออก

ทางการเมืองจำาเป็นจะต้องมาจากทุกๆ ฝ่ายของความขัดแย้ง 

ส่ิงท่ีจำาเป็นมากกว่าคือ ความเข้าใจถึงผลของความรุนแรงต่อ 

การต่อสู้ของพวกคุณ มันจะทำาให้พวกคุณอ่อนแอลง

ผมเลือกที่จะพูดกับฝ่ายขบวนการในวันนี้ เพราะว่า

ผมได้ใช้เวลาหลายปีในการพูดกับรัฐ และผมจะยังคงทำาต่อ

ไป แต่ผมหวังว่าเวทีนี้จะทำาให้เกิดกระบวนการสันติภาพใน

[3]
 โปรดพิจารณาตัวอย่างข้อมูลท่ีละเอียดกว่าน้ีได้ในบทท่ี 8 ใน Chenoweth and 

Stephan (2011, 201-219)
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รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง

มานั่งเผชิญหน้า และก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหลบ

ซ่อนอยู่ในตู้ นี่เป็นการสนทนาในรูปแบบหนึ่ง และเป็นการ

สนทนาแบบเปิด

นี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะยื่นให้กับคุณ ผมเป็นคน

มุสลิม แต่ผมไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์ปาตานี ผม 

ตระหนักในสิ่งนี้ดี แต่ว่าในฐานะของนักวิจัยเรื่องสันติภาพ

และนักทฤษฎีด้านการไม่ใช้ความรุนแรง ผมคิดว่าพวกคุณ

จำาเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจถึงพลวัตของการต่อสู้โดย

ไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งจะทำาให้กระบวนการสันติภาพนั้นเกิด

ข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์และทำาลายสังคมใหญ่ 

น้อยลง
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Design by Ampon Binroheem

หน่ึงในผลงานการออกแบบของบรรดานักออกแบบคนรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วม
ขับเคล่ือนแนวคิด PPP: Pa(t)tani Peace Process (ดูผลงานทั้งหมดได้ที่ http://
www.deepsouthwatch.org/node/3599)
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เปิดเวทีแลกเปลี่ยน

จังหวะก้าวของภาคประชาสังคม
ในกระบวนการสันติภาพ
เสริมสุข กษิติประดิษฐ์
ไทยพีบีเอส

ขอเรียนถามอาจารย์ศรีสมภพ จากวันน้ีไปกระบวนการ 

สันติภาพถือว่าได้เร่ิมต้นข้ึนแล้ว อย่างน้อยก็ในแง่ของความ

รู้สึกของผู้คน ซ่ึงน่าจะเป็นความหวัง แต่ภาคประชาสังคมจะ

เดินหน้า เคล่ือนไหว ผลักดันอย่างไรต่อไปเพ่ือนำาไปสู่ทิศทาง 

ท่ีต้ังไว้?

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

แนวทางกระบวนการสันติภาพท่ีจะทำาต่อไปควรจะ 

เป็นอะไร หรือเราจะทำาอะไรต่อไปหลังจากน้ี น่ีเป็นคำาถามที่

ผมคิดว่าให้โอกาสผมได้พูดอะไรท่ีเป็นความหมายของงาน

น้ีด้วย จากประสบการณ์ท่ีเราได้ทำากันมาหลายปี พยายามท่ี

จะผลักดันแนวทางไม่ใช้ความรุนแรง หรือลดการใช้ความ 

รุนแรง พอมาถึง ณ วันนี้ เราพร้อมที่จะพูดถึงเรื่องสันติภาพ 

เรื่องของการไม่ใช้ความรุนแรง และเรื่องที่อาจารย์ชัยวัฒน์

พูดกับผู้ก่อเหตุความไม่สงบหรือว่าผู้ใช้ความรุนแรง ผมเข้าใจ 

ว่าเพ่ิงได้ยินอาจารย์ชัยวัฒน์พูดตรงๆ ในเร่ืองน้ีเป็นคร้ังแรก 

เป็นโอกาสที่ดีของผมเองในการที่เราจะต้องพูดในเรื่องนี้
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รัฐก็ใช้ความรุนแรง อีกฝ่ายหน่ึงก็ใช้ความรุนแรง กลุ่ม

ท่ีก่อความไม่สงบคิดอย่างไร และเราก็เช่ือว่าทุกคนมีเหตุผล 

ของตัวเอง ดังน้ัน เราจะต้องหาทางออก เพราะถ้าใช้ความ

รุนแรงแล้ว อำานาจตนเองจะสูญเสียไป แล้วเราจะแก้ปัญหา 

ไม่ได้ เพราะว่าจริงๆ แล้วคนที่ใช้ความรุนแรงเองก็ต้องการ

ได้อำานาจกลับมาสู่คนปาตานี กลับมาสู่ดินแดนปาตานี 

อำานาจที่ชอบธรรม อำานาจที่ถูกต้อง อำานาจที่ยุติธรรม ซึ่ง

ใช้ในความรุนแรงไม่ได้ มันพิสูจน์แล้วด้วยประวัติศาสตร์ ด้วย 

ประสบการณ์ของทุกประเทศท่ัวโลก ทุกสังคม ท่ีเราเคยเรียน

รู้กันมา 

จุดนี้เป็นจุดที่ต้องพูดกันว่า วิธีการที่จะแก้ปัญหา

ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงน้ันทำาอย่างไร เราก็พูดถึง 

เรื่องนี้ว่ามีอยู่ 3 แนวทาง รัฐคุยกับผู้ใช้ความรุนแรง ฝ่ายที่

ใช้ความรุนแรงด้วยกันก็คุยกัน ต้องคุยกันอย่างเปิดเผย แล้วก็ 

พูดกันว่าจะใช้เงื่อนไขอะไร จะตกลงกันให้ได้อย่างไร นี่เป็น

แนวทางหนึ่ง

อีกทางหน่ึง คือ บทบาทของภาคประชาสังคม ซ่ึงถือ 

เป็นแนวทางท่ีสอง ส่ิงท่ีเราพยายามทำากันในวันน้ี ท่ีผ่านมา 

และพยายามทำาต่อไป คือ ขยายบทบาท พื้นที่ และโอกาส

ของพลังประชาชนในส่วนที่เป็นกลางในพื้นที่กลางให้กว้าง

ข้ึนแล้วดึงฝ่ายท่ีใช้ความรุนแรง ลดความพยายามท่ีจะใช้ความ 

รุนแรง หรือว่าเปล่ียนวิธีการใช้ความรุนแรงมาสู่วิธีการท่ีสันติ 

เพ่ือการต่อสู้ตามแนวทางท่ีถูกต้อง ซ่ึงต้องมีกระบวนการ
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ข้อเสนออาจารย์ดันแคนก็พูดอยู่ว่ามันต้องมีสิ่งที่

เรียกว่า ‘ทางออกทางการเมือง’ (Political Solution) แนว 

ทางสันตินั้นจะเป็นสิ่งที่ล่องลอยหากไม่มีข้อเสนอในทาง 

การเมือง ข้อเสนอในทางการเมืองท่ีเราพูดถึงก็มีหลายอย่าง 

จะเป็นออโตโนมีหรือเปล่า? การปกครองตนเองแบบพิเศษ

ที่มาใช้เป็นวิธีแก้ปัญหา เราตกลงด้วยวิธีนี้กันดีหรือไม่? นี่

คือทางออกในทางการเมือง หรืออย่างที่อาจารย์อัฮหมัด

สมบูรณ์พูด หากกฎหมายต่างๆ ไม่ยุติธรรมและทำาให้เกิด

ความรุนแรง เราจะยกเลิกการบังคับใช้ดีหรือไม่? หรือเปล่ียน 

ไปเป็นวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ กระบวนการยุติธรรมที่ใช้กฎหมาย

อย่างถูกต้องของรัฐ กฎหมายพิเศษอะไรต่างๆ จะแก้หรือ

ยกเลิกให้มาใช้กฎหมายอาญาปกติ แล้วมาแก้ปัญหาด้วย

วิธีการสันติท่ีใช้วิธีการทางกฎหมายจริงๆ ทุกๆ ฝ่ายยอมรับ 

นั้นดีกว่าหรือไม่? นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอทำานองว่าการใช้

กำาลังทหารหรือการจัดการระบบความม่ันคงแบบใหม่ท่ีจะส่ง 

ผลให้เกิดสันติภาพจริงๆ หรือท่ีเราเรียกว่าการปฏิรูประบบงาน 

ด้านความม่ันคง ทีน้ีทางฝ่ายรัฐก็ต้องคิดถึงว่าจะทำาอย่างไร

ข้อเสนอหรือทางออกทางการเมืองคือเร่ืองทำานองน้ี 

ซ่ึงจะมีอยู่หลายประการ แต่ท่ีสำาคัญคือต้องช่วยกันทำาหลาย 

ด้านโดยอาศัยพื้นที่อย่างนี้ อาศัยพื้นที่ของภาคประชาชน 

ภาคประชาสังคม คนที่รักความยุติธรรม คนที่อยู่ตรงกลาง 

ซึ่งช่วยกันพูดช่วยกันผลักดันให้เคล่ือนประเด็นในทางการ

เมืองต่างๆ เหล่านี้ ผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินกัน
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ต่อไป รวมท้ังการผลักดันขับเคล่ือนผ่านกระบวนการส่ือสาร 

อย่างที่เราพยายามทำากัน ทั้งสื่อทุกระดับก็ถ่ายทอดข้อมูล

เหล่านี้ออกไปสู่สาธารณะ สู่สังคม ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งท่ีเรา

พยายามจะทำาต่อไปในแนวทางสันติ แนวทางของ PPP หรือ 

Pa(t)tani Peace Process กระบวนการสันติภาพปัตตานี ก็

อาจจะเดินไปตามทิศทางแบบนี้  

บอกความจริงกับนายกรัฐมนตรี ?
อัศโตรา ญาบัต 

ผู้สื่อข่าวอาวุโส

ผมฟังการพูดคุยอภิปรายด้วยความสนุกสนาน น่ีเป็น 

การประชุมเรื่อง PPP เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัว เป็นการ

ริเริ่มที่ดีมากๆ แต่ผมก็มีคำาถามแค่คำาถามเดียว ผมจะขอ

ถามคุณดันแคน แมคคาร์โก ว่าที่ท่านได้กรุณาทำาอะไรเพื่อ

คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเยอะนะ อยากจะให้ท่าน 

ช่วยไปหารัฐบาลหน่อยได้หรือไม่ รัฐบาลเรา รัฐบาลไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยิ่งลักษณ์ ไปบอกท่านอย่างที่ท่าน

บอกพวกเรา เพราะอะไร เพราะผมคิดว่าท่ีท่านพูดมาว่าการ 

ที่คนเราไปเอาธงไปวางนั้นมันมาจากใครกันแน่ ผู้ก่อความ

ไม่สงบหรืออะไร มันเกิดอะไรข้ึน ไม่ต้องบอกอภิสิทธ์ เพราะ 

ตอนนี้อภิสิทธิ์ไม่มีอำานาจแล้ว ไปบอกยิ่งลักษณ์ดีกว่า บอก

ความจริงที่เป็นอยู่ 
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ดันแคน แม็คคาร์โก

ขอบคุณสำาหรับคำาถาม ผมยินดีจะไปคุยกับท่านนายก-

รัฐมนตรีย่ิงลักษณ์เม่ือไหร่ก็ได้ครับ หากใครในท่ีน่ีรู้จักท่าน

หรือคนท่ีเป็นท่ีปรึกษาหรือทำางานอยู่ในสำานักนายกรัฐมนตรี 

กรุณาติดต่อพวกเขา ผมพร้อมที่ได้รับเชิญ ผมยินดีที่จะพูด

กับเธอหรือใครก็ตามทั้งที่อยู่ในตำาแหน่งหรือไม่ก็ตาม เกี่ยว

กับคำาถามเหล่าน้ี ผมได้มีโอกาสพูดกับผู้คนจำานวนมาก แม้ว่า 

จะมีหลายเรื่องที่ผมต้องทำา แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำาคัญ ผม

พร้อมเสมอครับ ถ้าได้รับการเชิญก็พร้อมจะไปครับ ที่ไหน

ก็ได้

‘ออโตโนมี’ และการถกเถียงสาธารณะ
ไพศาล แก้วประสม
อดีตข้าราชการฝ่ายปกครอง

ขอเรียนถาม ดร.ดันแคน อยากให้ท่านอธิบายคำา

นิยามให้แคบลงเสียหน่อยว่า คำาว่า ‘ออโตโนมี’ (Autonomy) 

ในเมืองไทยนั้นหมายความถึงอะไร? เพราะรัฐไทยได้มีการ 

กระจายอำานาจอยู่แล้ว เรามีการปกครองที่แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส่วน

กลางน้ันรวบอำานาจ ส่วนภูมิภาคเราแบ่งอำานาจ ส่วนท้องถ่ิน 

เราได้กระจายอำานาจ เรามีเทศบาล เรามีนายก อบจ. เรามี

รูปแบบการปกครองพิเศษ ทั้งพัทยาและกรุงเทพมหานคร 
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ผมอยากจะขอทราบ เพราะว่ามีการพูดกันมาก ถ้าพูดกัน

มากแล้วไม่อธิบายให้เข้าใจ คนจะไม่เข้าใจ

ดันแคน แม็คคาร์โก

ผมคิดว่าอาจารย์ศรีสมภพได้ตอบไปแล้วในหลายๆ 

เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองตนเองประเภทต่างๆ 

ผมคิดว่าตัวผมเองไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีจะบอกได้ว่าการ

ปกครองตนเองหรือการกระจายอำานาจควรจะเป็นไปในรูป

แบบใดสำาหรับประเทศไทย แต่ผมก็ทำาได้นะ ผมอาจจะ

เสนอในรูปแบบที่คล้ายๆ กับไอร์แลนด์เหนือหรือของเวลส์ 

ที่มีสภาภูมิภาค (Regional Assembly) ซึ่งมีสมาชิกที่มาจาก

เขตต่างๆ โดยที่มีงบประมาณของตนเอง อะไรทำานองนั้น 

ซ่ึงก็พอจะเสนอได้ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ภาระความรับผิดชอบ 

ที่ผมจะต้องมีข้อเสนอดังกล่าว สิ่งที่ผมจะทำาก็คือการสร้าง

โอกาสที่เพ่ิมมากขึ้นสำาหรับการถกเถียงสาธารณะที่ผู้คน

สามารถจะพูดเรื่องแบบนี้ได้ อย่างที่มีข้อเสนอจำานวนมาก

ซึ่งอาจารย์ศรีสมภพหรือคนอื่นๆ ได้พูดถึงไปแล้ว

บางทีอาจจะไม่จำาเป็นต้องมีสภาภูมิภาคก็ได้ เราร่วม 

กัน (กับอาจารย์ศรีสมภพ) เขียนงานเสนอว่าอาจจะมีกระทรวง 

หรือทบวงที่มีหน้าที่เฉพาะสำาหรับสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ถือเป็นทบวงพิเศษอย่างที่อังกฤษเขาเคยทำาในการดูแล

ไอร์แลนด์เหนือ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้หลายอย่างใน

เรื่องของรูปแบบ แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออยากให้ผู้คน
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มีโอกาสที่จะถกเถียงกันในเรื่องทำานองนี้ ผมอยากให้มีคน

กล้าที่จะออกมาพูดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มากกว่า

ท่ีจะให้ผมเสนอเอง ไม่ใช่ว่าเชิญนักวิชาการมาจากต่างประเทศ 

แล้วถามว่าเราควรต้องทำาอย่างไร ผมไม่อยากจะอยู่ในสถาน 

การณ์อย่างนั้น ผมเป็นคนที่พยายามจะเสนอให้คนอื่นมี 

ไอเดียที่พอจะนั่งคุยกันได้ต่อไปครับ

ตัวตน ‘ขบวนการแบ่งแยกดินแดน’ และสันติวิธี
ไพศาล แก้วประสม
อดีตข้าราชการฝ่ายปกครอง

เป็นไปได้หรือไม่ท่ีขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะแอบ 

แฝงใช้สันติวิธีในการเคลื่อนไหว เพราะทุกวันนี้มีคนพูดว่า

จริงๆ แล้วไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นเร่ืองของการค้า 

ของเถื่อน เรื่องของความไม่ยุติธรรม? และท่านจะแนะนำา

รัฐบาลอย่างไรว่าจะไปเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงนี้

กับใคร ผู้ใดท่ีออกมารับผิดชอบในการกระทำาทุกส่ิงทุกอย่าง

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง

ในมุมมองของผม แนวความคิดและอุดมการณ์การ

แบ่งแยกดินแดนและการกู้เอกราชปาตานีนั้นยังมีอยู่และ

ยังดำารงอยู่ วิธีการแก้ไขปัญหานั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมไม่

อยากให้ปนกับเร่ืองของขบวนการค้ายาเสพติด ขบวนการค้า 
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ของเถ่ือน และคอร์รัปช่ันท้ังหลายท่ีมันไม่เก่ียวข้อง หรืออาจ 

จะเก่ียวข้องแต่ก็ไม่ใช่โดยตรงกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

เราควรมองให้ชัดเพื่อจะแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่ไปโยนเรื่องของ

ยาเสพติด ไปโยนเร่ืองค้าน้ำามันเถ่ือน ไปอย่างโน้นเลอะเทอะ 

ไปหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้

ประการที่สอง ผมไม่ใช่นักเจรจา ผมเป็นเพียงคนตัว

เล็กๆ คนหนึ่งที่ทำาเป็นการส่วนตัว ซึ่งเกิดจากความรู้สึกที่

ว่ามันมีประเด็นอื่นอีกหรือไม่ท่ีเราจะสามารถทำางานร่วม

กันได้ ในฐานะที่ผมทำางานในมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ผม

ทำางานกับประชาชน ซ่ึงทำางานเร่ืององค์กรชาวบ้านมาตลอด 

ยี่สิบหกปีใน มอ.  ผมก็ไม่เคยถามเขาสักนิดเลยว่าเขาชื่อ

อะไร เขาอยู่สังกัดอะไร จนสิบห้าปียี่สิบปี เพื่อนคนอื่นต่าง

หากที่บอกว่าคนนั้นเป็นพูโล คนนั้นเป็นบีอาร์เอ็น คนนั้น

เป็นมูญาฮิดีน ผมก็เก็บไว้เฉยๆ ผมก็ไม่ได้สนใจ นั่นแสดง

ว่าสื่อของเราที่สามารถไปพูดกับเขาได้ โดยเราไม่จำาเป็นที่

จะต้องไปบอกว่า นี่ต้องไปถามเขาว่าเขาคือใคร อะไร แต่

สื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่นักวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน

การศึกษาต่างๆ ที่พยายามแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นได้รับ

การรับรู้และเห็นดีเห็นงามจากกลุ่มที่คิดต่อต้านอำานาจรัฐ

นี่เป็นสิ่งที่ดีงาม ผมไม่อยากให้พวกเราหลายๆ คน

ท่ีติดกับการต้องบอกว่าจะไปเจรจากับใคร เป็นตัวจริงหรือ

ไม่? ต้องพิสูจน์ทราบหรือเปล่าว่าเป็นพูโลจริง เป็นบีอาร์เอ็น 

จริง ผมว่าไม่จำาเป็น การส่งสัญญาณที่ชัดเจนของรัฐว่าจะ
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แก้ปัญหาในเชิงสันติวิธีอย่างแท้จริงต่างหากที่ เป็นสิ่ง

จำาเป็น มีความจำาเป็นที่จะเป็นหลักเพื่อจะนำาความสันติสุข

ที่แท้จริง

หน้าตาของ ‘สันติภาพ’ ?
ตูแวแดนียา ตูแวแมแง
สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา

ความขัดแย้งท่ีมันเกิดข้ึน ถ้าเป็นปัญหาทางการเมือง 

คือ แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองรองรับ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในความคิดของผมเป็นความขัดแย้ง

ที่เกิดข้ึนมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่ายขบวนการ

ที่ต้องการที่จะปลดปล่อยรัฐในประวัติศาสตร์ของตัวเองให้

เป็นอิสระ และก็ทางรัฐไทยเองในปัจจุบันก็พยายามที่จะให้

ยึดครองปัตตานี ให้สามารถยึดครองตลอดไป เป็นจังหวัด

ปัตตานี ตามประวัติศาสตร์ท่ีหลายฝ่ายได้ศึกษากัน ระหว่าง 

ปาตานีเอกราชกับจังหวัดปัตตานีกำาลังสู้รบกัน น่ันคืออุดม- 

การณ์ทางการเมือง

มีกระบวนการสันติภาพมาหลายปี หลายกระบวน 

การท่ีเกิดข้ึนน้ันเป้าหมายสูงสุด คือ เพ่ือท่ีจะจบการสู้รบ เพ่ือ 

ท่ีจะจบการใช้ความรุนแรงใช่หรือไม่ คำาว่าสันติภาพมันกว้าง 

และเป็นนามธรรม รูปธรรมที่เราเรียกว่าสันติภาพนั้นต้องมี

โมเดลรองรับ และโมเดลตามที่เราพูดถึงตามความเป็นจริง



PPP : Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context 137

ท่ีเกิดข้ึนน้ันตกอยู่อีกโมเดลหน่ึง ซ่ึงมันเป็นกระแสของคนใน 

พื้นที่ในระดับรากหญ้า มันมีคำาว่าเอกราชอยู่ในนั้นด้วย ไม่

ว่าจะเป็นคำาว่า ‘เอกราช’ หรือ ‘ออโตโนมี’ หรือ ‘กระจาย

อำานาจ’ ต่างก็เป็นโมเดลของสันติภาพเหมือนกัน สันติภาพ

เป็นนามธรรม แต่รูปธรรมนั้นต้องคาบเกี่ยวกับโมเดลที่ผม

พูดถึง คำาถามก็คือว่า แนวโน้มของการเมืองในโลกปัจจุบัน 

การเมืองอาเซียน การเมืองของรัฐไทยที่มีทั้งประชาธิปไตย

แบบสีแดง แบบสีเหลือง โมเดลใดที่คาบเกี่ยวกับสันติภาพ

ที่ปาตานีและมีแนวโน้มจะเป็นไปได้มากที่สุด

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ผมไม่คิดว่าสันติภาพเป็นเรื่องของโมเดล มันมีคน

จำานวนหน่ึงท่ีเช่ือว่าสันติภาพเป็นโมเดล แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจ 

ว่าสันติภาพเป็นโมเดล ผมคิดว่าสันติภาพเป็นสภาพบาง

อย่างท่ีคนพึงปรารถนา มันเป็นสภาพด้ังเดิม ใช่หรือไม่? แต่

ว่าสันติภาพที่ผมคิด ไม่ได้หมายความว่าในสังคมนี้จะไม่มี

ความขัดแย้ง เมื่อเช้าคุณมหาเธร์ก็พูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น 

ความขัดแย้งมันอยู่กับเรา ทีนี้สิ่งที่ผมสนใจคือว่าถ้าความ

ขัดแย้งอยู่กับเรา อย่างไรเสียมันก็ต้องมีความขัดแย้งระหว่าง 

คนในภูมิภาคน้ี ซ่ึงอาจจะเรียกว่าอาณาบริเวณปาตานีต้ังแต่ 

โบราณมา ความสัมพันธ์ระหว่างปาตานีกับกรุงเทพฯ ก็ต้อง 

เป็นความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งเป็นธรรมดา ก็ประวัติ-

ศาสตร์มันเป็นเช่นนั้น ไม่เห็นแปลกอะไรเลย ความขัดแย้ง
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ระหว่างประชาชนกับรัฐก็ต้องมีเป็นธรรมดา เพราะว่าส่ิงท่ีรัฐ 

ต้องการ คือ ความเช่ืองของประชาชน ส่ิงท่ีประชาชนต้องการ 

คือ อาจจะเป็นอิสรภาพ เสรีภาพ อย่างมีจุดตรวจ (Check-

point) สิ่งพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา  

ทีนี้คำาถามของผม สันติภาพหมายความว่าวิธีที่เรา

จะอยู่กับความขัดแย้งนี้โดยไม่ต้องฆ่ากันนั้นมีหรือไม่? วิธี

ที่จะอยู่กับความขัดแย้งแบบนี้โดยเคารพกัน ไม่ต้องรักกัน

ก็ได้นะ แต่ใช้คำาที่อาจารย์โคทม (อารียา) ใช้คือ ‘ทนกันได้’ 

ผมไม่แน่ใจว่าผมรักอาจารย์ดันแคน แม็กคาร์โก หรือเปล่า 

แต่ผมทนแกได้แน่ และลักษณะนี้อาจจะคือเงื่อนไขสำาคัญ

ของการอยู่ในสังคมท่ีมีอารยะ ฉะน้ันสันติภาพของผมจึงเป็น 

สภาพของสังคมที่มีอารยะ มีความเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็

มนุษย์มีสิทธิที่จะกำาหนดชะตาของตัวเอง เลือกอะไรได้บ้าง 

ใช่หรือไม่ครับ?

คำาว่าออโตโนมีท่ีมีการพูดกันเยอะนั้นแปลว่าอะไร 

รอมฎอน (ปันจอร์) แปลว่า ‘อัตตบัญญัติ’ ใช่หรือไม่? nomy 

นี่มาจากคำาว่า ‘กฎ’ ส่วน auto แปลว่า ‘ตัวเอง’ หมายถึง 

กฎซึ่งตัวเองเป็นคนกำาหนดขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้น เราน่า

จะมีวิถีชีวิตของเราเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกคืออะไร คือ 

อยากให้คนอ่ืนเป็นอย่างท่ีเขาไม่อยากจะเป็น พอเป็นอย่าง

น้ีก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทีนี้พอมีแล้วจะคลี่มันอย่างไร จะ

อยู่กับมันอย่างไร จะจับปืนยิงกันหรือเปล่า ที่นี่ก็ทำามาแล้ว 

50 ปี ทำามาแล้วในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา เดือนสิงหาคมท่ีผ่าน 
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มานี้เหตุการณ์รุนแรงท่ีสุดในละตินอเมริกาก็เริ่มมีความ

พยายามท่ีจะเจรจากัน ประธานาธิบดีซานโตสตัดสินใจท่ีจะ 

เจรจากับฟาร์ก (กองกำาลังปฏิวัติติดอาวุธโคลอมเบีย, Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC) ใน

โคลอมเบีย 20 ปีที่ผ่านมา จำานวนผู้ก่อการของฟาร์กลดลง

จากสองหม่ืนเหลือเก้าพัน พอๆ กับจำานวนผู้ก่อการในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ท่ีฝ่ายทหารบอกประมาณเก้าพันหกร้อยคน 

ฉะน้ัน สถานการณ์แบบน้ีนำาไปสู่การเจรจาได้หรือไม่ 

มันก็อาจจะพูดคุยกันได้ แต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า 

สันติภาพ มันมีความหมายหลายอย่าง มันคงไม่ได้หมาย 

ความว่าเราปลอดจากการไม่ทำาร้ายกันอย่างเดียว แต่อาจ

จะอยู่ที่การเคารพกันด้วย ทนกันได้ด้วย มีอิสรเสรีด้วย แต่

ทั้งหมดนี้มันต้องเลือกเอง คนในพื้นที่จะต้องเลือกเอง แต่

เลือกแล้วคุยกันได้หรือไม่ คุยกับคนที่อาจจะเห็นเป็นอย่าง

อื่น นี่อาจจะเป็นกระบวนการที่สำาคัญ เพราะฉะนั้นผมก็

ชื่นชมสิ่งที่ทีมของอาจารย์ศรีสมภพพยายามจะนำาเสนอ

โมเดลต่างๆ แต่ผมอยากจะบอกว่าสันติภาพมันไม่ใช่โมเดล 

โมเดลมันมาทีหลัง แต่สันติภาพมันเป็นความพยายาม มัน

เป็นการต่อสู้ มันเป็นการอยู่ในความขัดแย้งอันน้ันมากกว่า 

และมันไม่มีการกำาหนดตายตัว เพราะแต่ละท่ีก็มีวิธีของมัน

นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส

ผมอยากจะเพิ่มเติมสำาหรับข้อคิดเห็น 3 ประการต่อ
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คำาถามท่ีว่าสันติภาพคืออะไร สำาหรับผม ประการแรก สันติภาพ 

คือกระบวนการ ซึ่งด้านหนึ่งนั้นจะลดความรุนแรงทางกาย- 

ภาพ และอีกด้านหนึ่งนั้นจะเป็นการยกระดับความยุติธรรม

ทางสังคม รวมทั้งเพิ่มการกำาหนดชะตาชีวิตของตนเองของ

ประชาชน ท้ังในเร่ืองของการท่ีจะกำาหนดชะตากรรมภายใน 

หรืออะไรก็ตามที่มีความเป็นไปได้ในกระบวนการสันติภาพ

ประการที่สอง สันติภาพในความเห็นของผมเหมือน

กับที่ท่านอาจารย์ศรีสมภพได้กล่าวไปแล้ว นั่นคือสันติภาพ

เป็นการขยายพื้นที่ให้ผู้คนจำานวนมากที่สุดที่ได้รับผล 

กระทบจากสภาวะที่ไร้สันติภาพสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ในการทำาให้สันติภาพบังเกิดขึ้น

ประการที่สาม สันติภาพสำาหรับผมนั้นคือ ความรับ

ผิดชอบร่วมกัน และเป็นความรับผิดชอบที่เป็นการเฉพาะ

เจาะจงสำาหรับคนที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนความขัด-

แย้งในห้วงเวลาแรกๆ นั่นหมายความว่าทุกฝ่ายต้องถาม

ตัวเองว่าเราจะสามารถทำาอะไรในกระบวนการเพื่อลด

ความรุนแรงและเพิ่มความยุติธรรมเหล่านี้ได้บ้าง และไม่ใช่

คู่ขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถทำาสิ่งเหล่านี้ได้เท่านั้น 

เพราะฉะนั้นผมอยากที่จะแสดงความเคารพอย่างที่ท่าน

อาจารย์ชัยวัฒน์ ได้ทำาในที่นี้ คือ การอ้อนวอนให้กับผู้ก่อ

ความไม่สงบได้คิดถึงกระบวนการของเขาอีกครั้งหนึ่ง หรือ

ว่ามีการอ้อนวอนอีกฝ่ายหน่ึง ถ้าคุณจะมีข้ันตอนอะไรท่ีเป็น 

รูปธรรมที่จะแสดงความรับผิดชอบตรงนี้
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กระบวนการสันติภาพและ ‘ประชาชนในพื้นที่’
เรืองระวี พิชัยกุล 
มูลนิธิเอเชีย

อยากจะถามคุณนูรคอลิสเป็นพิเศษ คือ ในข้อมูลท่าน 

อาจารย์ศรีสมภพ และหลายๆ ท่าน ได้เสนอมาก่อนหน้านี้ 

มีข้อมูลที่น่าสนใจว่า trust (ความไว้วางใจ) ของคนที่อยู่ใน

แทร็คสามนั้นพบว่าผู้นำาศาสนาเป็นคนที่มี trust มากที่สุด 

แล้วก็ทนายความมุสลิม นักสิทธิมนุษยชน แล้วก็ครูด้วย ซึ่ง

เป็นกลุ่มที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านมากที่สุด ส่วน

กลุ่มท่ีเป็นผู้นำาในการทำากระบวนการสันติภาพท่ีเป็นเอ็นจีโอ 

หรือกลุ่มองค์กรประชาสังคม (CSOs) อาจจะอยู่อันดับเกือบ 

สุดท้าย ฉะนั้นดูเหมือนว่ามีช่องว่างที่เมื่อเรามีไอเดียอะไร

แล้ว เราจะนำาเร่ืองของกระบวนการสันติภาพไปสู่คนท่ีอยู่ใน 

รากหญ้าได้อย่างไร นี่คือคำาถาม

นอกจากนี้ ตัวเร่ง (Catalyst) ที่คุณนูรคอลิสพยายาม

เล่าให้ฟังนั้น จริงๆ แล้วอาจจะมีคนที่เป็นตัวเร่งของตัวเร่ง

ร่วมอีกที อยากจะรู้ว่าคนเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มาได้

อย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ไม่มีใครพูดถึงว่ามีบทบาท

อย่างไรในการสร้างสันติภาพ ไม่ว่าจะเป็นในอาเจะห์ หรือ

ติมอร์เลสเต อยากให้เพิ่มเติมนิดหนึ่ง

ข้อเสนอที่ตูแวดานียาพูดถึง คือ เอกราช เป็นเรื่อง 

ที่น่าสนใจมากว่าหากให้มีตัวเลือกให้เลือกว่าจะเป็น 

‘เอกราช’ ‘ปกครองตนเอง’ หรือ ‘การกระจายอำานาจ’ ถ้า
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อย่างดิฉันก็คงเลือกเอาเอกราช เพราะมันเข้าใจเลย มัน

หมายความว่าอะไร ทีนี้ในทางเลือกอื่นๆ ที่มีการนำาเสนอ

นั้นได้สร้างความรู้พื้นฐานในการที่จะให้ประชาชนทั่วไป

เข้าใจทางเลือกทางออกของตนเองได้อย่างไร? เราอาจจะ

เรียกว่าเป็น การให้การศึกษาต่อประชาชน (Civil Education) 

หรือการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง (Political Literacy) 

พ้ืนฐานตรงน้ีได้ทำาพอเพียงแล้วหรือไม่? เพราะฉะน้ัน บางที 

การเลือกตัวเลือกต่างๆ อาจจะเลือกตามความเข้าใจของ

ตัวเอง เลือกกันอย่างง่ายๆ ซ่ึงก็อาจจะเลือกเอกราชน่ันแหละ 

เพราะเป็นทางเลือกที่ง่ายดี เข้าใจเลย ไม่ต้องการรูปแบบ

การปกครองพิเศษ 6 แบบ 8 แบบ หรือ 10 แบบ เพราะงง

ไปหมด ซึ่งเป็นข้อคำาถามง่ายๆ ว่าแล้วใครจะทำาตรงนี้

ณาตยา แวววีรคุปต์

ไทยพีบีเอส

ดิฉันมีส่วนร่วมกับเร่ืองน้ี ไม่ใช่มีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วม 

ประวัติศาสตร์ปาตานีเช่นเดียวกับอาจารย์ชัยวัฒน์ แต่ว่าก็

พอจะมีส่วนร่วมในฐานะที่มีพื้นที่สาธารณะเพื่อการพูดคุย

ถึงเร่ืองสันติภาพอยู่บ้าง โดยเฉพาะคร้ังหน่ึงท่ีเคยทำารายการ 

ร่วมกันกับอาจารย์ชัยวัฒน์ แล้วก็เชิญคนที่เป็นตัวแทนภาค

ประชาสังคมไปนำาเสนอข้อเสนอเรื่องออโตโนมีเมื่อสัก 3 ปี

ที่แล้ว แล้วหลังจากนั้นเลยทำาให้เรื่องออโตโนมีกลายเป็น

เรื่องที่สามารถพูดได้จากเรื่องท่ีมันเคยเป็นเรื่องต้องห้าม 
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แต่ว่าคร้ังน้ันคนท่ีไปพูดไปคุยกัน คือ ตัวแทนประชาชน เป็น 

ตัวแทนของภาคประชาชน อย่างเช่นที่เราเรียกกัน มีหลาย

คนมีหลายท่านท่ีพูดถึง ท้ังฝ่ายเอ็นจีโอ เอ็นจีโอระดับอาเซียน 

หรือในระดับภูมิภาคด้วย

ดิฉันสังเกตว่าในวงนี้มีคนพูดในฐานะตัวแทนของ

นักวิชาการ มีคนพูดมีคนถามถึงคุณยิ่งลักษณ์ มีคนพูดมีคน

ถามถึง แล้วก็ให้ข้อเสนอกับผู้ก่อความไม่สงบ ผู้ก่อความ

รุนแรง แต่ว่ายังไม่มีใครที่พูดถึงมุมของประชาชนที่อยู่ตาม

หมู่บ้าน หรือว่าเป็นคนท่ีเกาะขอบเวทีแล้วรอดูอยู่ว่าเอ็นจีโอ 

เหล่านี้หรือนักวิชาการเหล่านี้จะวิเคราะห์สถานการณ์ยังไง 

คุณยิ่งลักษณ์จะทำาอะไร แต่ดิฉันขอตั้งคำาถามและก็อยาก  

รู้จริงๆ เพราะว่าเป็นคำาถามที่จะเอาไปเปิดเวทีสาธารณะ

ถามต่อพรุ่งน้ีว่าชาวบ้านจริงๆ จะทำาอะไรกับเร่ืองน้ี ขอบคุณค่ะ

คุณปรีชา เริงสมุทร์
มูลนิธิเอเชีย

การทำางานขององค์กรภาคประชาสังคมในลักษณะ

ที่เป็นเครือข่ายสามารถทำางานในการสร้างสันติภาพได้

อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

นูรคอลิส ฮิดายัต

ผมได้อ่านผลสำารวจความคิดเห็นในเรื่องของการรับ

รู้ของเหยื่อจากความรุนแรงที่คนปาตานีเกี่ยวกับว่าใครบ้าง
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ที่พวกเขาเชื่อถือหรือไว้วางใจ คำาตอบก็คือว่า ลำาดับแรกคือ

ผู้นำาศาสนา ครู และลำาดับที่สามคือเป็นนักกฎหมาย นัก 

รณรงค์ทางด้านสิทธิมนุษยชน คุณรู้หรือไม่ว่านักกฎหมาย ใน

องค์กรประชาสังคมนั้นสำาคัญอย่างมาก เพราะว่าเขา

สามารถท่ีจะเข้าถึงบรรดาเหย่ือได้ พวกเขาเป็นตัวแสดงแรกๆ 

ท่ีเผชิญกับเหย่ือจากความรุนแรง ยืนอยู่ข้างหลังบรรดาเหย่ือ 

เหล่าน้ัน คอยสนับสนุนและเยียวยาพวกเขาในความเจ็บปวด 

ทุกๆ วัน และพูดในเรื่องสันติภาพ คำาถามคือว่า คุณพร้อม

ที่จะได้สันติภาพหรือยัง? นั่นก็เป็นคำาถามที่สำาคัญอย่าง

มาก

เราควรจะรอคอยจนกระทั่งมีคนอีกสักหนึ่งพันคน

โดนฆ่าตาย โดนระเบิดหรือถูกยิงตายหรือไม่? นั่นก็เป็นคำา 

ถามที่สำาคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การอภิปราย 

ว่าอนาคตของโชคชะตานั้นอยู่ในกำามือของท่าน ประชาชน

ในปาตานีจะต้องออกแบบมัน ส่วนองค์กรภาคประชาสังคม

และกลุ่มเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนั้นถือว่า

เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญท่ีสุดท่ีอยู่ ท่ีนี่นอกเหนือไปจาก

รัฐบาลกับกลุ่มกองกำาลังติดอาวุธ บางทีจำานวนของพวกคุณ 

อาจมีมากกว่ากลุ่มกองกำาลังติดอาวุธด้วยซ้ำา ดังนั้นเสียง

ของคุณก็ดังกว่าอาวุธ ข้อเรียกร้องของคุณน้ันหนักแน่นกว่า 

กลุ่มติดอาวุธ สิ่งนี้สำาคัญมากและเป็นสิ่งที่ผมได้สะท้อนให้

เห็นในปาตานี

ในทุกความขัดแย้ง คุณเองก็คงพอจะรู้ว่ามีบางคน
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อาจจะได้เปรียบหรือได้ประโยชน์จากความขัดแย้ง คุณรู้อยู่

แล้วว่าเขาเป็นใคร แต่ว่าพวกคุณทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ

จากความขัดแย้งนั้นควรจะต้องเริ่มต้นวิธีที่คุณจะสามารถ

ปกป้องหรือจัดการกับคนที่ได้รับประโยชน์เหล่านั้น จำาเป็น

ที่จะต้องมีคนที่จะต้องเปิดโปงว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังท่ี

ได้รับประโยชน์หรือที่เสียประโยชน์จากความขัดแย้ง นี่เป็น

เรื่องที่สำาคัญมาก และผมเชื่อว่าคุณสามารถทำาได้  

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง

สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือว่า ในปี 2558 ที่เราค่อน

ข้างจะชื่นชมเหลือเกินเหมือนว่าเราจะเป็นประชาคม

อาเซียน อาเซียนเองนั้นเกิดเพราะประเทศไทย ถ้าแนวทาง

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยัง

ไม่มีสัญญาณเรื่องของแนวทางสันติวิธี เราจะตกขบวนกัน

ทั้งประเทศ และจะอยู่ล้าหลังที่สุด และจะทำาให้ประชาชน

เสียหายมากที่สุด เมื่อวานผมบอกว่า เงินสองแสนล้านที่

เสียไป 9 ปี ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเดือนของข้าราชการทุก

หน่วย เราสามารถสร้างโรงพยาบาลดีๆ ได้ ท่านคิดดูซิ 

คนไข้คนหนึ่งไปรอที่จะเจาะเลือดใช้เวลา 3 ชั่วโมง แล้วยัง

รออีกเป็นแถวเป็นร้อย เป็นร้อยนะ! วันๆ หน่ึงจะรอฟังหมอ 

อ่านการเจาะเลือด ต้องรอ 3 - 4 ชั่วโมง อย่างนี้ลองคิดว่า

ยังต้องอยู่แบบนี้อีกหรือ? เงินงบประมาณที่ลงไปสองแสน

ล้าน ผมคิดว่ามันมาก แต่ไม่เท่ากับชีวิตที่ต้องสูญเสียไปตั้ง
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ห้าพันกว่าคนในระยะเก้าปี

ในไอร์แลนด์เหนือรบกันสามสิบปีตายไม่ถึงสามพัน

คน ถ้าผมจำาไม่ผิด ของเราใช้เวลาเก้าปีห้าพันกว่าคน พิการ

เป็นหมื่น แม่ม่ายอีกเท่าไร คนขาดพ่อแม่อีกเท่าไร นี่คือสิ่ง

ท่ีรัฐจะต้องมอง ถ้ารัฐไม่มอง ประชาชนเท่าน้ันท่ีจะต้องปฏิวัติ 

กับรัฐ ขอบคุณครับ

คอยริล อันวาร์ คอลิด

ใช่ครับ มีองค์กรประชาสังคมจำานวนมากท่ีทำางานอยู่ 

ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แต่สิ่งสำาคัญที่สุดซึ่ง

เราต้องพูดถึงคือประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมา หนึ่งใน

นั้นคือการรับรู้ว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นประเด็นขัดแย้งใน

ทางศาสนา สิ่งนี้เป็นเรื่องอันตรายอย่างมาก ประเด็นความ

ขัดแย้งทางศาสนาเป็นประเด็นท่ีซับซ้อนในประเทศอาเซียน 

เราจะเห็นได้จากกรณีของอาระกันหรือยะไข่ในประเทศ

พม่า ท่ีจะเห็นความขัดแย้งระหว่างชาวโรฮิงญาและชาวยะไข่ 

โดยมองว่าเป็นปัญหาศาสนาระหว่างมุสลิมกับชาวพุทธ 

และสำาหรับที่นี่ ผู้คนมีแนวโน้มจะมองว่านี่คือปัญหาทาง

ศาสนาระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธ โดยไม่ได้มองว่า

เป็นเรื่องระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์มลายูและรัฐไทย และนี่คือ

สิ่งที่เป็นอันตราย เพราะในอาเซียนเรามีผู้คนนับถือศาสนา

หลากหลาย ท้ังพุทธและมุสลิม และสุดท้ายทุกความขัดแย้ง

จะแก้ไขได้ด้วยการสนทนากัน 
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ดังท่ีคุณรู้ เม่ือเรามีความขัดแย้งในอินโดนีเซีย แม้แต่ 

ปัญหาความขัดแย้งด้วยกำาลังอาวุธ ความขัดแย้งระหว่าง

รัฐบาลกับกลุ่มอาเจะห์เสรี (GAM) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ก็

มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วย มีเอ็นจีโอ 

ในมาเลเซียที่ทำางานกับกลุ่มประชาสังคมในอินโดนีเซียที่

จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ 

ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำาในตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหา  

ที่นี่ คือ เราต้องการทุกคนให้ร่วมกันทำางาน ไม่ใช่เพียงแต่

คนมลายู แต่รวมไปถึงคนจีน คนไทย และผู้คนในส่วนอื่นๆ 

ของประเทศ นี่คือสิ่งสำาคัญที่สุด หากปราศจากการมีส่วน

เกี่ยวข้องของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในการแก้ปัญหาด้วยแล้ว 

ผมคิดว่าเราไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้ เราต้องการทั้ง

อิหม่ามมุสลิมและพระสงฆ์ชาวพุทธ ผมยังไม่เห็นจุดยืนร่วม 

กันของสองกลุ่มน้ี ชาวพุทธและชาวมุสลิม ชาวไทยและชาว 

มลายูจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร? 

เรากำาลังพูดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ

จะให้มองเห็นสิ่งที่มีร่วมกันระหว่างชาวมลายูมุสลิมและ

ชาวไทยพุทธ ซึ่งมีสิ่งที่มีร่วมกันอยู่มาก เพราะเมื่อเรามอง

ไปในประวัติศาสตร์ อย่างในมาเลเซีย เราก็มีคนไทยมาเลเซีย 

ในรัฐทางเหนือ แม้แต่ในประเทศของเรา พวกเขาก็สามารถ

เป็นสมาชิกพรรคอัมโนได้ เพราะพวกเขาได้รับการพิจารณา

ว่าเป็นชาวพื้นเมือง สิ่งสำาคัญที่ผมต้องการจะบอกคือการ

ทำาให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันครับ 
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มันโซร์ สาและ
สภาประชาสังคมชายแดนใต้

ขออนุญาตที่จะมีส่วนตอบด้วย เพราะงานนี้เองก็

เกิดข้ึนมาจากภาคประชาสังคมหลายส่วน โดยเฉพาะส่ิงท่ีคุณ 

เรืองระวีพูด แน่นอนท่ีสุดก็ยังไม่มีคำาตอบว่า คำาว่า Merdeka 

นั้นประชาชนจะเข้าใจ ผมว่าไม่ใช่ นี่เป็นข้อสรุปของการ

วิจัยเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง สิ่งที่พวกเราขับเคลื่อนคือสิ่งที่อยากจะ

ให้ความเข้าใจต่ออำานาจนั้นตกอยู่ที่ประชาชน หรือใช้ศัพท์

คำาว่า Devolution (การถ่ายโอนอำานาจ) เพราะทุกคนต่าง

อ้างประชาชน ดังนั้นสิ่งที่เราขับเคลื่อนไม่ได้หมายความว่า

จะสมบูรณ์แบบ แต่วันนี้การขับเคลื่อนมันเริ่มขึ้น แล้วก็มี

โมเดล ก็อยากจะบอกตรงน้ีว่าการขับเคล่ือนของการกระจาย 

อำานาจนั้น ผมขอดีเบทในเชิงวิชาการทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ

การดีเบทกับหน่วยราชการ แต่ว่าการดีเบทกับผู้ก่อความไม่

สงบนั้นเรายังไม่ขอเปิด สอง-การบรรยายที่พูดถึงตามวิธี 

คิดของประชาชนในพื้นที่ คิดว่า Devolution หรือการให้

ประชาชนมีอำานาจมากข้ึนต่อการกำาหนดอนาคตของตัวเอง 

คืออาจจะสร้างความพึงพอใจให้กับคนในพื้นท่ีกับส่ิงที่จะมี

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่เรากำาลังพูดถึงประชาคม

อาเซียน ผมค่อนข้างจะเชื่อหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยนัก

วิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่า The End of Nation State ซึ่งอันนี้

แหละที่เราส่วนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าใน

อนาคต แนวคิดสายกลาง (Moderate) น่าจะเป็นไปได้มากข้ึน 
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โจทย์ของความยุติธรรมและความจริง
อับดุลเลาะ
(จากปัตตานี)

ในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีความขัดแย้งทุกวันนี้ เรา

สามารถกล่าวได้ว่ามีการสังหารกันเป็นรายวัน เป็นสิ่งที่เกิด

ข้ึนมานานมากแล้ว แต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครเป็นผู้ 

อยู่เบื้องหลัง กรณีที่เราสงสัยน่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมหรือว่า

กลุ่มพุทธในพื้นที่ เราไม่รู้ ใครอยู่เบื้องหลัง เราไม่รู้ เราบอก

ไม่ได้และระบุตัวไม่ได้ คนท่ีตกเป็นท่ีสงสัยน้ันมีท้ังท่ีเป็นกลุ่ม 

มุสลิมและกลุ่มพุทธ ตอนน้ีบางเวลากลุ่มชาวพุทธถูกสังหาร 

ก็มีความรู้สึกกันว่าชาวมุสลิมอยู่เบื้องหลัง พอกลุ่มมุสลิม

ถูกสังหารก็ว่าไปอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น ผม

คิดว่ามีลักษณะคล้ายกับในอินเดียหรือกรณีของโรฮิงญาที่

เรากำาลังเผชิญกับความรุนแรงระหว่างชุมชน (Communalism) 

หรือสงครามแห่งความเกลียดชังหรือไม่?

ศราวุธ ศรีวรรณยศ
สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย

ดร.ดันแคนครับ ในสังคมไทยมีสุภาษิตอยู่อย่างหนึ่ง

ท่ีบอกว่าความจริงเป็นส่ิงท่ีไม่ตาย แต่คนท่ีพูดความจริงตาย 

มาหลายคนแล้ว คนที่พูดความจริงคนแรก คือ หะยีสุหลง 

ท่านเป็นคนเสนอข้อเสนอให้กับรัฐบาล ซ่ึงได้แนะนำาโดยท่าน 

ปรีดี พนมยงค์ ให้เสนอ แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ และ
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ก็เป็นกบฏจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ท่านก็พูดความจริง ความจริง

เป็นสิ่งไม่ตาย แต่ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว คนที่สองในยุค

ปัจจุบัน คือ คุณสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งเป็นอดีตทนายความ

ชมรมนักกฎหมายมุสลิม ซ่ึงทำางานอยู่ร่วมด้วยกันกับพวกเรา 

ท่านพูดเรื่องปัญหาภาคใต้ ท่านพูดความจริงครับ และท่าน

ก็หายไปจนถึงปัจจุบันนี้

ส่ิงท่ีสังคมไทยไม่เคยตอบให้กับโจทย์คือ ความยุติธรรม 

คำาถามไม่ว่าจะเป็นกรือเซะก็ดี ไม่ว่าจะเป็นตากใบก็ดี ล่าสุด 

แม้แต่ไอร์ปาแย ก็ทราบกันดีว่าผู้กระทำาคือใคร กระบวนการ 

ทางกฎหมายจัดการไม่ได้ การพิสูจน์ในเร่ืองของการใช้เคร่ือง 

GT200 ของอังกฤษมาใช้ ก็รู้อยู่แล้วว่าไม้ตำาพริกท่ีต่างประเทศ 

เขาประกาศไปแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ ของเราก็มีคดีหลายคดีที่

ถูกตัดสินไปกับการใช้เครื่องนี้ โดยการสนับสนุนของหมอ

ท่านหน่ึงซ่ึงเป็นฝ่ายชันสูตรซ่ึงมีช่ือเสียง ผมไม่เอ่ยช่ือว่าท่าน 

เป็นใคร แล้วคดีก็ตัดสินไปในแนวนั้นทั้งหมด ถามว่าแล้ว

อย่างนี้ที่ท่าน Professor อีกท่านหนึ่งพูดถึงความยุติธรรม 

ซึ่งในภาคนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยเฉพาะภาคใต้

ในกรณีของที่กรุงเทพฯ ที่มีการเผาที่ราชประสงค์ มี

การตอบแทน มีการท่ีจะดำาเนินคดีถึงผู้นำา  จนกระท่ังถึงจะไป 

ฟ้องกันท่ีต่างประเทศ ในขณะเดียวกันคดีตากใบ คดีกรือเซะ 

ก็ไม่ต่างจากนั้น แต่ไม่มีใครเรียกร้องให้มีการดำาเนินการไป

ถึงศาลอาญาระหว่างประเทศ ผมให้ข้อคิดท่านท่ีอยู่ท้ังหมด 

ทั้ง 7 ท่านที่อยู่ข้างบน ให้ช่วยกันไปเสนอแนะดูว่าเมื่อไรจะ
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ทำาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผมพูดในฐานะคนกรุงเทพฯ นะ ผมไม่ใช่คน 3 จังหวัด  

ดันแคน แมคคาร์โก

น่าจะมีคำาถามเดียว คือ เป็นปัญหาในเร่ืองท่ีมีอยู่แล้ว 

ในอีกคำาถามหนึ่ง คือ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดในเรื่องที่เกี่ยว 

ข้องกับ คอป. เมื่อวานนี้ มีประเด็นมากมายในเรื่องเกี่ยว

กับความจริง ความยุติธรรม ซ่ึงเราสามารถศึกษาต่อเน่ืองได้ 

ผมไม่ใช่นักกิจกรรม ผมเป็นนักวิจัย สิ่งที่ต้องการ คือ ผมจะ

เขียนหนังสือเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมในประเทศไทย 

และหวังว่าคนสามารถที่จะนำาเอาความคิดต่างๆ เหล่านี้ไป

ใช้ และก็ติดตามได้ แต่ว่าผมไม่มีคำาตอบในปัจจุบันนี้ ใน

ตอนน้ี หวังว่าคงจะมีเน้ือหาบางอย่างทำาให้คนสามารถท่ีจะ 

หาคำาตอบด้วยตนเอง ผมก็ยังไม่พร้อมที่จะตอบคำาถาม แต่

ว่าคำาถามจริงๆ แล้วคงต้องหาคำาตอบที่ชัดเจนกันภายหลัง   

การตายมีชีวิตและความเป็นไปได้ของ ‘สันติวิธี’
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

ดิฉันชื่อรุ่งรวี เป็นนักข่าว เป็นคนกรุงเทพฯ เป็นคน

พุทธ เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชัยวัฒน์ ต้องอธิบายหลายอย่าง

หน่อยก่อนท่ีจะพูดนะคะ อยากจะส่งเสียงแทน เพราะคิดว่า 
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การเป็นคนพุทธและคนกรุงเทพฯ อาจจะทำาให้พูดอะไร

บางอย่างได้มากกว่าคนในพื้นที่ท่ีเป็นคนมลายูมุสลิมที่มี

โอกาสได้ไปสัมผัสและพูดคุยด้วย จริงๆ ชอบสิ่งที่อาจารย์

ชัยวัฒน์อธิบายมากและคิดว่ามันมีพลังมาก

อยากจะลองท้าทายส่ิงท่ีอาจารย์พูดจากส่ิงที่ไปได้ 

ยินได้ฟังมาจากคนที่อยู่ในขบวนการบางคน เขาเล่าว่าที่

อาจารย์พูดว่า ความรุนแรงทำาให้อำานาจเขาน้อยลงและควร 

ที่จะใช้สันติวิธีในการต่อสู้ แต่ในมุมของคนที่เขาต่อสู้ เขา

อาจจะบอกว่าหะยีสุหลงหายตัวไปหลังจากเสนอข้อเสนอ 

7 ข้อ ซึ่งนั่นเป็นการเรียกร้องอย่างสันติวิธีที่เคยเกิดขึ้นมา

ในประวัติศาสตร์ แต่เมื่อมีการเรียกร้องเช่นนั้นแล้ว สิ่งที่ได้

รับก็คือ เขาหายตัวไป จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า

เกิดอะไรขึ้น

หลังจากนั้นก็มีการก่อตัวของขบวนการติดอาวุธ

ตั้งแต่ปี 1960 มาและไม่เคยจบจนถึงขณะนี้ คนที่อยู่ใน

ขบวนการบางคนก็พูดว่า เขาไม่เชื่อมั่นในหนทางการต่อสู้

ในหนทางรัฐสภาหรือการต่อสู้ในระบบ เพราะมันไม่เคยทำา 

ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาเรียกร้องอย่างแท้จริง กลุ่มวะดะห์อยู่ใน

อำานาจก็ไม่สามารถที่จะทำาอะไรได้มากนัก แล้วถ้าหากว่า

เขาไม่มีกองกำาลังทหารอยู่ ทุกวันนี้ รัฐบาลก็คงไม่ฟังเขา 

ภาษาที่รัฐใช้จากปี 2547 มาจนถึงตอนนี้ เราก็เห็นได้ว่ามี

ความเปลี่ยนแปลงมาระดับหนึ่ง นั่นเป็นผลจากการที่พวก

เขาได้ต่อสู้ในหนทางแบบน้ีหรือเปล่า แล้วถ้าจะพูดคุย รัฐบาล 
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จะหลอกเขาให้ออกมาหรือเปล่า ออกมาเพื่อที่จะทำาลาย

ขบวนการ นี่เป็นประเด็นที่อยากจะลองถามอาจารย์ว่าจะ

ตอบพวกเขาอย่างไร

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

เร่ืองของหะยีสุหลง ผมคิดว่ามีการพูดกันเยอะว่าท่าน 

หะยีสุหลงจากไปแล้ว หายไป ผมคิดว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่าง 

สาหัส ผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าหะยีสุหลงมีชีวิตเลื่องลือเป็นที่

ช่ืนชมอย่างมากในหลายปีท่ีผ่านมา ในทุกวงท่ีผมไป ข้อ

เสนอของหะยีสุหลงกลับมามีชีวิตท้ัง 7 ข้อ ผมคิดว่าถอยไป 

30 ปี 1 อาทิตย์ 2 เดือน หลังจากท่านหะยีสุหลงหายไป ผม

คิดว่าช่ือเสียงของท่านไม่ขจรขจาย ไม่ได้มีชีวิต ไม่ได้โด่งดัง 

เหมือนกับสมัยนี้เลย 

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อความที่สื่อสารของหะยี-   

สุหลงคืออะไร หะยีสุหลงเป็นตัวแทนของการเรียกร้องที่

ชอบธรรม เป็นตัวแทนของการเรียกร้องที่เป็นสันติวิธี ข้อ

เสนอท้ัง 7 ข้อ ไม่ได้เสนอให้แม้กระท่ังอาณานิคมบริติชมลายา 

แต่เสนอให้กับฝ่ายสยามหรือฝ่ายไทยในสมัยนั้น กำาลังจะ

บอกว่ามีวิธีการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร 

วันนี้ก็มีความพยายามท่ีนำาข้อเสนอของหะยีสุหลงมาพูด

ในเวทีเกือบทุกเวที แปลว่าอะไร แปลว่าความคิดนี้ยังมีชีวิต

อยู่

คุณสมชาย นีละไพจิตร หายไป แต่ว่างานท่ีคุณสมชาย
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ทำา มรดกที่คุณสมชายมีการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม มูลนิธิ

ศูนย์ทนายความมุสลิมก็ใช้คุณสมชายเป็นแรงบันดาลใจ ใน

แง่นี้เวลาบอกว่าใครเป็นตาย ไม่ใช่ดูแค่ว่าชีวิตจากไปไหม 

จะพูดในทางศาสนาก็ได้ ทางการเมืองก็ได้ ความตายของ

บุคคลเหล่านี้มีความหมายมหาศาล แต่มันปลูกอะไร มัน

ปลูกความหวัง มันปลูกการต่อสู้ใช่ไหม

คำาถามต่อไปคือต่อสู้อะไร ต่อสู้ด้วยวิธีไหน คุณสมชาย 

ต่อสู้ด้วยการใช้กฎหมาย ด้วยความเชื่อในระบบกฎหมาย

ของรัฐ และด้วยความกล้าหาญ อันนี้ไม่ใช่หรือเป็นแนวทาง

ของสันติวิธีตลอดมา

คำาถามที่สอง สันติวิธีไม่ใช่เรื่องของรัฐสภานะครับ 

รัฐสภาเป็นส่วนนิดเดียวของสันติวิธี ผมไม่ได้หมายความว่า

ให้นั่งเฉยๆ เขียนจดหมาย การต่อสู้ด้วยสันติวิธีมีนับไม่

ถ้วนวิธีเลย สันติวิธีไม่ใช่แค่เดินขบวนบนถนนแล้วบอกว่านี่

เป็นการต่อสู้ด้วยสันติวิธี อยู่ที่บ้านก็เป็นได้ หลังเหตุการณ์

พฤษภาฯ 35 ผมเสนอว่าวิธีการหนึ่งที่จะต่อสู้กับเผด็จการ

ทหารในสมัยนั้น ผมพูดกับนักหนังสือพิมพ์ว่า ลองถอนเงิน

จากธนาคารในสมัยนั้นดูซิ สะเทือนเลย การถอนเงินเป็น

สิทธิโดยชอบของประชาชนทุกคน เงินเป็นของคุณ แต่ถาม

ว่าถอนแล้วเกิดอะไรขึ้น ผมว่าสะเทือนเลย ไม่กี่วันหลังจาก

น้ัน กรรมการผู้จัดการธนาคารแห่งหน่ึงออกมาพูดว่า ธนาคาร 

ของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ยึดอำานาจหรือฝ่าย

ทหาร
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สันติวิธีมีเยอะ ที่จะทำาการต่อสู้แบบนี้ได้ สภาก็เป็น

ส่วนหนึ่งแต่มันเล็ก เจรจาส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ในสิ่ง

เหล่าน้ี ท่ีน้ีถามว่าใช้ความรุนแรงแล้วเป็นอย่างน้ี คุณณาตยา 

ถามว่า แล้วชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นยังไง ผมว่าน่าสนใจนะ

ครับ ทุกเวทีทุกสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งชนิดที่ถึงตาย 

ระหว่างฝ่ายหนึ่งเป็นภาครัฐและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรก็

แล้วแต่ คนท่ีเดือดร้อนลำาบากคือใคร ผมว่าชาวบ้านธรรมดา 

ที่เดือดร้อน คนธรรมดาๆ ตอนนี้ ติดกับในสิ่งเหล่านี้ แล้ว

จะให้เขาพูดอะไร เวลานี้เขาทำาอะไร เขาก็ทน ถามเขา เขาก็

ไม่พูด นี่คืออันตรายไม่ใช่หรือ ผมคิดว่าสิ่งที่เรียกร้องก็คือ

ว่า วันนี้พูดกับผู้ก่อการ เพราะว่าพูดกับภาครัฐมาเยอะแล้ว 

จนเขารำาคาญแล้ว แต่ในสถานการณ์อย่างนี้คนที่ตกเป็น

เหย่ือก็คือชาวบ้านธรรมดา ฉะน้ันเวลาบอกว่าจะต้องฟังเสียง 

ของชาวบ้าน ผมว่าความปลอดภัยชีวิตปกติสำาคัญ

คิดดูนะครับว่าเด็กวันน้ีท่ีอายุ 10 ขวบในหมู่บ้านเล็กๆ 

ในยี่งอ (จังหวัดนราธิวาส) โตมาโดยที่ไม่ได้เห็นเลยว่าพื้นที่

ตรงนี้มีความปลอดภัยขนาดไหน 10 ขวบแล้วนะ แล้วเรา

อยากจะเห็นคนรุ่นต่อไปเป็นอย่างน้ีหรือ แล้วหน้าท่ีของการ 

วิจัยเพื่อสันติภาพ หน้าที่ของการทำางานเพื่อสันติภาพคือ

อะไร ถ้าไม่คิดถึงคนรุ่นต่อไป ผมว่านี่คือโจทย์สำาคัญและ

สันติวิธีพยายามที่จะพูดถึงปัญหาตรงนี้ ไม่ใช่แค่บอกว่ามี

ออโตโนมีหรือกระบวนการสันติภาพ น่ีเป็นส่วนหน่ึงของมัน 

แต่ความรุนแรงก็เป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้น ถ้าไม่ทำาเช่นน้ี เร่ืองอ่ืน 
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ก็จะตามมาไม่ได้

ผมคิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะต้องทำาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

สักที และทำาความเข้าใจการใช้สันติวิธีทั้งภาครัฐและใคร

ก็ได้ที่ใช้ความรุนแรงในเวลานี้ ผมคิดว่าดูเบาอำานาจของมัน

มากเกินไป แล้วหลงอยู่ในกับดักของความรุนแรงท้ังสองฝ่าย 

ได้เวลาเปิดตาหรือยัง!?

โชคชัย วงศ์ตานี
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจจะพูดตรงข้ามกับอาจารย์ชัยวัฒน์และผมรู้สึก

ว่าหาใครก็ตามที่อยากจะพูดกับผู้ก่อการมานานแล้ว เขา

เปลี่ยนอะไรบางอย่าง แต่ว่าพูดในฐานะคนในปาตานีเอง 

ผมคิดว่ามีสองสามเร่ืองในกระบวนการสันติภาพ ช่วยให้ความ 

หวังหน่อยว่ากระบวนการที่ว่านี้จะไปถึงไหน เช่น เป็นไปได้

หรือไม่ว่าถ้าเรามองว่าท่ีผ่านมาเป็นการละเมิดแบบสุดๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าพระ ฆ่าโต๊ะอิหม่าม เราจะทำาให้มีเหมือน 

ปี 1909 ได้หรือไม่ มีสนธิสัญญาในการอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ 

ทั้งพุทธ มุสลิม ฝ่ายรัฐ ฝ่ายก่อการ หรืออะไรก็ตาม โผล่ขึ้น

มาได้หรือไม่ มีคนให้ความคาดหวังว่าพูดกับยิ่งลักษณ์แล้ว

ก็จะจบ ผมว่าไม่จริงหรอก ประเทศนี้ใครก็รู้ว่ามีเรื่องที่อยู่

หลังฉากทั้งนั้น ผู้ก่อการเขาก็ไม่ออกมาข้างนอกทั้งนั้น เขา

ก็ใช้ตัวแทนในการทำาอะไรบางอย่างอยู่ ถ้าเบื้องหลังมันไม่

ออกมา อย่างไรเสียก็ไม่มีทางที่จะคุยกันตรงไปตรงมาได้ 
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มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีกระบวนการสันติภาพจะ

ต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างใน 3 ปี หรือ 5 ปีข้างหน้า 

เช่น เรื่องแรกสุด คือ จะต้องมีสนธิสัญญาในการอยู่ร่วมกัน

เพื่อที่จะกำาหนดตัวเอง เรื่องที่สองคือการเมืองที่เป็นไปได้

สำาหรับผู้ก่อการ ผมเคยคุยกับอาจารย์ชัยวัฒน์ก่อนหน้านี้

ว่า เราฟังข่าวที่ควิเบคของวันที่ผ่านมา ฝ่ายการเมืองที่

ต้องการแบ่งแยกดินแดนจากแคนาดานั้นชนะการเลือกตั้ง 

เป็นไปได้หรือไม่ว่าในกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ หาก

ใครใช้ความรุนแรงหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐก็ตั้งพรรคการเมือง

ขึ้นมาสู้ แล้วทำางานให้ชนะใจชาวบ้าน มีโอกาสหรือไม่ที่จะ

ทำาให้เขาเข้าสู่สนามการเมืองประชาธิปไตย โดยไม่ใช้ความ

รุนแรง 

เรื่องที่สาม คือ มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าหากเรา

คิดว่าปัญหาปัจจุบันคือการไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ของคน

บางฝ่าย เรากล้าทำาประชามติหรือไม่ มีความเป็นไปได้ใน

การทำาประชามติหรือไม่ คนทั่วไปคนส่วนมากในพื้นที่คิด

อย่างไร อยากหย่าขาด อยากอยู่ร่วมกัน หรืออยากเอา

อย่างไรในการท่ีจะไปด้วยกันข้างหน้าได้ เช่นเดียวกันการเรียก 

ร้องจะมีออโตโนมีหรือจะเลือกตั้งผู้ว่าเอง หรืออะไรก็ตาม 

เราไม่เคยมีการทำาให้คนทั้งหมดทั้งมวลสามารถออกสิทธิ์ได้ 

จะกำาหนดชะตาชีวิตของตัวเองอย่างไร เม่ือคุณไม่สามารถ 

เปิดให้ ก็ทำาประชามติสิ

เร่ืองต่อมา ผมคิดว่าเคร่ืองมือของการวิจัยมีอีกหลาย 
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เคร่ืองมือที่สอดคล้องกับแนวทางอิสลามและสอดคล้องกับ

ทางการเมือง เช่น ประชาพิจารณ์ เป็นต้น ทำาอย่างไรให้รู้

ได้ว่ามีทางออกต่อการมีความหวัง สุดท้ายผมคิดว่ามีสอง

เรื่อง คือ คุยกับรัฐแล้วคุยกับผู้ก่อการด้วย เราอยากจะเอา

กันอย่างไรกับบ้านเราดี ผมคิดว่าสำาคัญ คืออย่ามองเพียง

ว่าเขาปักธงอะไร แต่เขาเผาธงอะไรด้วย นี่เป็นเรื่องสำาคัญ

อีกประการหนึ่ง ผมคิดว่าเรื่องนี้มีบางอย่างที่สังคมไทยไม่

เลือกพูดความจริง ผมเห็นด้วยกับที่มีคนพูดว่าคนพูดความ

จริงมักจะตายในสังคมไทย แต่ว่ามันถึงเวลาแล้ว ห้าพันกว่า 

คนแล้ว และก็ผลกระทบอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย ถ้าเรากล้า 

ท่ีจะพูดความจริง แล้วเราคิดว่ามันมีทางออกท่ีจะอยู่ร่วมกัน 

ได้ในอนาคต ผมก็เห็นด้วยในการท่ีจะมีกระบวนการสันติภาพ 

แต่ว่าควรจะมีรูปธรรมอะไรบางอย่างกับกระบวนการท่ีเรา

ตั้งความหวังอยู่ด้วยหรือไม่

แต่ถ้าเราทำาไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีความหวัง เช่น ถ้า

เราตั้งความหวังไว้ว่า 3 ปีข้างหน้า เราจะมีประชามติกันดี

หรือไม่ เราจะมีการกำาหนดชะตากรรมตัวเองว่าต่อไปจะ

เลือกผู้ว่าฯ เองได้หรือไม่ ต่อไปจะเก็บภาษี ปัตตานีจะสร้าง

รถไฟฟ้าได้เหมือนบางกอกบ้าง เราจะทำาอย่างนั้นหรือไม่

ในอนาคต ผมคิดว่าเราในฐานะนักสันติวิธีคุยกันได้ แต่ว่า

ประเด็นมันคือว่า เมื่อคุยแล้วมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยน 

แปลงและมีความหวังต่อพื้นที่ได้อย่างไร ถ้ามีแล้วก็ขอโทษ 

แต่ถ้ามันดียังไงก็ต่อยอดไปครับ
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นิทรรศการภาพถ่ายโดย ‘เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ (DSP)’ ซ่ึงเคยนำาไปจัด
แสดงให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ชม ถูกนำามาจัดแสดงภายในบริเวณงานฯ ณ ศูนย์การ- 
ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ นิทรรศการดังกล่าวเป็นหน่ึงในหลายๆ กิจกรรม
ขับเคล่ือนของคนในเพ่ือร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสันติภาพชายแดนใต้ 
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