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คำ�นำ�

บรรยากาศสันติภาพ
Suasana Kedamaian
ผมเชือ่ ว่ามีคนไม่นอ้ ยกำ�ลังสนใจว่ากระบวนการสันติภาพ
ทีช่ ายแดนใต้หรือทีป่ าตานีนม้ี หี น้าตาเป็นอย่างไร มีอนาคต
หรือไม่ เราจะหยุดฆ่ากันได้จริงหรือไม่ เราจะได้รบั ความ
ยุตธิ รรมหรือไม่ เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ เรา
จะไปสูจ่ ดุ ทีเ่ รียกว่า ‘สันติภาพ’ ได้จริงๆ หรือเปล่า?
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการริเริ่มพูดคุยระหว่างคณะ
ผู้แทนฝ่ายไทยและบีอาร์เอ็นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เป็นต้นมา คำ�ถามทีว่ า่ นีก้ ด็ จู ะสำ�คัญมากยิง่ ขึน้ บางคนบอก
ว่ามันจะล้มเหลวในไม่ช้า แต่บางคนก็บอกให้อดทนดูไปอีก
หน่อย
ผมว่าคำ�ตอบไม่ได้อยูท่ ป่ี ลายทาง แต่อยูท่ ร่ี ะหว่างทาง
อยูท่ ว่ี า่ ในตอนนีพ้ วกเรา (ซึง่ รวมทัง้ คุณด้วย) กำ�ลังทำ�อะไรกัน
บ้าง สำ�หรับผม ไม่วา่ จะเป็น ‘ปัตตานี’ หรือ ‘ปาตานี’ หรือ
อย่างไรก็ตามขอให้มี ‘ป’ ขึน้ หน้าและลงท้ายด้วย ‘นี’ ก็เป็น
พอ!
ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจจะ ‘กวน’ ใคร (แต่จงใจ!) แต่
ผมต้องการจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องนั่งลงคุยกันถึง
อนาคตของทีน่ ่ี แต่การคุยกันทีว่ า่ นีไ้ ม่ใช่วา่ จะคุยกันแต่พวก
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กันเอง คุยกันแต่เฉพาะคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆ กัน แต่
ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดให้คนที่เห็นต่างกันได้มานั่งถกเถียง
กับเรา ความขัดแย้งย่อมจะมีขน้ึ อย่างแน่นอน แต่เราจะมอง
เห็นมุมมองใหม่ๆ เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น และ
สร้างความร่วมมือใหม่ๆ ทีอ่ าจทำ�ให้ตอ่ จากนีไ้ ปอย่างน้อยๆ
เราก็ทะเลาะกันได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ากัน
ถ้าคำ�ตอบอยูท่ ร่ี ะหว่างทางจริงอย่างทีผ่ มว่า กระบวน
การสันติภาพที่เรากำ�ลังทำ�ความเข้าใจอยู่นี้ก็ไม่น่าจะใช่สิ่ง
ที่เป็นกลไกหยุดนิ่ง ตายตัว และมีทางลัดเดินไปสู่เป้าหมาย
ได้เลย แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสร้างสิ่งที่คนมลายูเรียก
ว่า ‘ซัวซานอ’ หรือ ‘บรรยากาศ’ ซึง่ ต้องอาศัยประสาทสัมผัส
ทางวัฒนธรรมในระดับที่พอจะรับรู้ ‘กลิ่น’ ของสันติภาพ
เหล่านี้ได้ เพราะสิ่งที่หล่อหลอมให้สังคมชายแดนใต้เป็น
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นผลมาจากซัวซานอที่อยู่
รอบตัว ผูค้ นต่างรูส้ กึ ร่วมกันในเรือ่ งบางเรือ่ งก็เพราะว่าพวก
เขาผู ก พั น กั บ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ล้ อ มรอบพวกเขาในชี วิ ต ประจำ � วั น
อยู่ในวิถีการเรียนรู้ของพวกเขามาตั้งแต่เด็กยันหลุมฝังศพ
อยูใ่ นสายสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น ทัง้ ทีร่ ว่ มศาสนาและต่างชาติพันธุ์
‘ซัวซานอ’ จึงเป็นสิ่งที่ส�ำ คัญ เพราะคนต้องรู้สึกหรือ
สัมผัสได้ก่อน คนถึงจะเชื่อว่าเรื่องบางเรื่องนั้นเป็นไปได้
ผมคิดว่าสันติภาพเป็นเรื่องที่จำ�เป็นเร่งด่วนต่อพื้นที่
แห่งนี้อย่างมาก หากไม่ใช่เรื่องสำ�คัญเร่งด่วน ผมก็ไม่รู้จะ
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พูดอย่างไรได้อีก เพราะเราคงต้องฆ่ากันต่อไป ยอดสะสม
ของผูบ้ าดเจ็บล้มตายก็ทบั ถมต่อไป (ดีพเซาท์วอทช์กค็ งต้อง
นับศพกันต่อไป) ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายที่แต่ละฝ่าย
ต้องการก็ยิ่งห่างไกลออกไปตามตัวเลขเหล่านั้นด้วย เพราะ
กลิน่ ของความรุนแรงมันกลบเอาโอกาสต่างๆ ทีค่ นเราจะอยู่
ร่วมกันได้ในอนาคตมากยิ่งขึ้นไปอีก
เรือ่ งกลิน่ เป็นเรือ่ งสำ�คัญ ทีผ่ า่ นมากลิน่ คาวเลือดนัน้
แรง คนมักจะโกรธแค้นเจ็บใจต่อความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ พร้อม
ที่จะสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงโต้ตอบ เป็นเรื่องยากที่จะ
จินตนาการถึงทางเลือกหรือทางออกใดๆ กลิน่ ทีว่ า่ นีม้ นั ฉุน
เพราะความรุนแรงมักจะเป็นผู้ผูกขาดการบอกเล่าเรื่องราว
แต่หากเรามีประสาทสัมผัสอย่างทีผ่ มว่า เราก็จะพบว่าจริงๆ
แล้วในสังคมชายแดนใต้กม็ ี ‘กลิน่ ของสันติภาพ’ กระจายอยู่
โดยรอบเช่นกัน เรือ่ งเหลือเชือ่ ก็คอื ว่ากลิน่ ทีว่ า่ นีข้ จรขจาย
ขึน้ เรื่อยๆ เหมือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวินาทีน้ี หลังจากการริเริม่ พูดคุย
ซัวซานอก็ก�ำ ลังเปลีย่ นไป กลิน่ ของกระบวนการสันติภาพก็ยง่ิ
เพิม่ ขึน้ ตามลำ�ดับ เราจะยิง่ สัมผัสได้กเ็ มือ่ เดินลงไปดูในพืน้ ที่
ด้วยเช่นกัน
หนังสือเล่มนี้เป็นบทบันทึกจากเวทีสนทนานานาชาติ “กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการที่ มอ.หาดใหญ่ เมื่อกลางปี
2555 เวทีในครัง้ นัน้ มีสว่ นอย่างสำ�คัญทีท่ �ำ ให้การพูดคุยเรือ่ ง
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กระบวนการสันติภาพที่ฐานจากองค์ความรู้และประสบ
การณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่งนั้นทำ�ให้กรณีของเรา
‘ชายแดนใต้/ปาตานี’ สามารถจะเรียนรู้ได้
หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
บรรยากาศและทำ�ให้กลิ่นหอมของสันติภาพแรงขึ้น !
มูฮำ�มัดอายุบ ปาทาน
1 เมษายน 2556
ณ ยะหา, ยะลา
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เกริ่นนำ� : ทำ�ความเข้าใจ PPP

เพือ่ ทีจ่ ะให้เข้าถึงบทสนทนาภายในหนังสือเล่มนีใ้ ห้งา่ ยขึน้
มีเรื่องที่ควรทำ�ความเข้าใจเสียแต่เริ่มแรกอยู่สองประการ
ดังนี้
ประการแรก
ที่มาของบทสนทนาเหล่านี้มาจากการถอดถ้อยคำ�
และเรียบเรียงจากเวทีสนทนานานาชาติวา่ ด้วย “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” ซึ่งทำ�ให้วงคุยมี
ลักษณะทีส่ อดประสานกันทัง้ ในแง่ของงานประชุมทางวิชาการ
และการขับเคลื่อนทางสังคม อันเป็นกลยุทธ์สำ�คัญในการ
หยิบยกบางประเด็นที่อ่อนไหว ท้าทาย และสลับซับซ้อน
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มาอภิปรายและถกเถียงในพืน้ ทีส่ าธารณะได้อย่างปลอดภัย
เพียงพอ
ถ้อยความที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้บางส่วนได้รับ
การเผยแพร่ไปบ้างแล้ว ในขณะที่จำ�นวนหนึ่งได้รับการต่อ
เติมจากผู้สนทนาบางท่านที่ต้องการขยายความเนื้อหาที่
ตนเองได้พดู เอาไว้ รวมไปถึงการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูล
หรือแนวคิดบางประการเพือ่ เป็นประโยชน์ส�ำ หรับการค้นคว้า
ของผูท้ ส่ี นใจต่อไปจากนี้ การเรียบเรียงบางส่วน โดยเฉพาะ
ในช่วงแลกเปลี่ยนและตั้งคำ�ถามเป็นการเก็บความจากบท
สนทนาและแยกแยะเป็นหัวข้อต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
ประการที่สอง
การทำ�ความเข้าใจในเบื้องต้นต่อสิ่งที่เรียกว่า ‘PPP’
หรือ Pa(t)tani Peace Process อันเป็นชุดคำ�ทีใ่ ช้เป็นชือ่ งาน
สนทนาครั้งนั้น ในเบื้องแรก ‘PPP’ หาได้เป็นชื่อโครงการ
หรือแผนงานใดๆ ไม่ใช่ชื่อองค์กร ไม่ใช่ตัวแบบหรือโมเดล
ไม่ใช่แม้กระทั่งข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่เป็นชุดคำ�
รณรงค์ที่ประกอบสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานทางความคิดสาม
ประการที่อยู่ใน ‘P’ แต่ละตัว
P ตัวแรก: Pa(t)tani (ชายแดนใต้/ปาตานี)
การมีวงเล็บที่ t ตัวหนึง่ นัน้ สะดุดตา แต่สะท้อนกรอบ
การมองปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้เป็นอย่างดี
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การมีวงเล็บตรงนั้นบ่งว่าเรากำ�ลังเผชิญปัญหาของความ
ปรารถนาทางการเมืองสองชุดที่ไม่ลงรอยกัน ด้านแรกคือ
การพยายามคงไว้ซึ่งความเป็น Pattani ที่หมายถึงจังหวัด
หนึ่งในราชอาณาจักรไทย อยู่ภายใต้โครงสร้างการปกครอง
ที่แบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆ (ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงจังหวัด
อื่นๆ ในพื้นที่ความขัดแย้งด้วย) โดยมีนัยถึงความปรารถนา
ถึงการคงไว้ซึ่งสถานภาพเดิมที่อำ�นาจอธิปไตยเหนือดิน
แดนของรัฐไทยยังคงมีไว้อย่างสมบูรณ์
ในขณะทีอ่ กี ด้านคือการพยายามนำ�ตัว t ดังกล่าวออก
ไปให้กลายเป็น Patani ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์ความเป็น
มาของดินแดนและผู้คนซึ่งมีความต่อเนื่องไม่ขาดสายมา
ตั้งแต่ราชอาณาจักรในยุคจารีตจนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนไหวเพือ่ การกอบกูเ้ อกราชในแง่หนึง่ หรือการก่อกบฏแบ่งแยก
ดินแดนในอีกมุมมองหนึง่ จึงเป็นความขับเคลือ่ นความต้องการทางการเมืองอีกแบบที่ปะทะกับอีกชุดความคิดหนึ่ง
การใส่วงเล็บจึงมีความหมายสำ�คัญตรงที่พยายาม
เน้นให้เห็นร่องรอยของความขัดแย้งหลักที่ดำ�รงอยู่เบื้อง
หลังปรากฏการณ์ความรุนแรง อันทีจ่ ริงแล้ว ประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการบ่งชี้ปัญหาและตัวแสดงต่างๆ ในความขัดแย้ง
ที่ชายแดนใต้/ปาตานีนั้นเป็นปมที่ทำ�ให้ผู้คนจำ�นวนไม่น้อย
เห็นแตกต่างกันในเรื่องจุดเน้นและยุทธศาสตร์ในการเผชิญ
กับความขัดแย้ง กล่าวในอีกแง่หนึ่ง กรอบการมองปัญหาที่
มีจุดเน้นต่างกันนำ�มาสู่การแสวงหาทางออกที่แตกต่างกัน
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ด้วย การมองไม่เห็นหรือไม่ให้น้ำ�หนักต่อนัยทางการเมือง
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะประสบกับข้อจำ�กัดในการแสวงหา
ข้อตกลงทางการเมืองระหว่างตัวแสดงในความขัดแย้งต่างๆ
ในอนาคต
วงเล็บดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการท้าทายให้มองเห็น
ความขัดแย้งหลักเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์
ในการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยวิธีการต่อสู้/ต่อ
รองด้วยวิธีการอันหลากหลายด้วยเช่นกัน
P ตัวที่สอง: Peace (สันติภาพ)
ความขัดแย้งที่ชายแดนใต้/ปาตานีก็เป็นเหมือนกับ
อีกหลายแห่งในโลกที่ ‘สันติภาพ’ มีความหมายแตกต่างกัน
ในมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สันติภาพอาจมีความหมาย
อย่างน้อยที่สุดคือการไม่มีความรุนแรงทางกายภาพใดๆ
เกิดขึ้นอีก และไม่มีการแข็งขืนต่อต้าน แต่สันติภาพก็อาจ
หมายรวมไปถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ
มนุษยชน ความยุติธรรม การเคารพต่อหลักการความเชื่อ
และวัฒนธรรมจารีตของผู้คน หรือแม้แต่การมีสิทธิในการ
กำ�หนดอนาคตของตนเอง แต่ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของ
ผูค้ นทีม่ สี ว่ นข้องเกีย่ วในความขัดแย้ง และมีแนวโน้มทีน่ ยิ าม
ของ ‘สันติภาพ’ จะแตกต่างหลากหลาย การต่อสูช้ ว่ งชิงความ
หมายเกีย่ วกับสันติภาพจึงเป็นเนือ้ หาสำ�คัญของกระบวนการ
ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งนั่นเอง
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แต่นอกจาก ‘เนื้อหา’ แล้ว สันติภาพอาจหมายรวม
ไปถึง ‘วิธีการ’ ที่ผู้คนจะต่อสู้/ต่อรองด้วยเช่นกัน สิ่งนี้จะ
สัมพันธ์กับ P ตัวสุดท้าย
P ตัวที่สาม: Process (กระบวนการ)
การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการที่ผู้คนจำ�นวนไม่น้อย
เลือกใช้เผชิญกับความขัดแย้ง แต่ก็พบว่ามีไม่น้อยเช่นกันที่
ความรุนแรงไม่ได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนของผลลัพธ์ที่ตาม
มา การสร้างสันติภาพต้องการกระบวนการที่ไม่ใช้ความ
รุนแรงหล่อเลี้ยง เน้นไปที่การเปิดพื้นที่และการหลอมรวม
เอาผู้คนที่แตกต่างให้เข้ามามีที่ยืนและมีส่วนในการสร้าง
ข้อเสนอต่อทางออกจากความขัดแย้ง กล่าวในอีกแบบก็
คือการให้ความสำ�คัญกับกระบวนการที่เปิดกว้างและยึด
อยู่บนหลักการสันติวิธีนี่เองจะเป็นหลักประกันให้กับข้อตก
ลงใดๆ ก็ตามที่จะก่อตัวขึ้นในอนาคต
ด้วยเหตุน้ี การเข้าใจ P ตัวแรก จะนำ�ไปสูก่ ารต่อรอง
เพื่อให้ได้มาซึ่ง P ตัวที่สองที่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง บนพื้นที่ฐานของการเน้นไปที่กระบวนการหรือ P ตัวที่
สามทีม่ ฉี นั ทามติของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรองรับ ซึง่ ในทีน่ ้ี เรา
อาจมองเห็นว่าที่จริงแล้วมีหน่ออ่อนของกระบวนการสร้าง
สันติภาพในแนวทางดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว แต่สิ่งที่แนวคิด
‘PPP’ พยายามจะทำ�ก็คือการทำ�ให้สิ่งที่เข้าใจและจับต้อง
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ได้อย่างยากเย็นเหล่านี้ให้กลายเป็นก้อนความคิดที่ผู้คนจะ
สามารถอภิปรายถึงมันได้ในวงกว้าง แม้ว่าในตัวมันเองดู
เหมือนจะเรียกร้องอยูก่ ลายๆ ว่าถึงเวลาแล้วทีจ่ �ำ ต้องแสวง
หาทางออกอืน่ นอกเหนือจากการใช้ก�ำ ลังเข้ากดบังคับ ไม่วา่
จะมาจากฝ่ายใดก็ตาม

16

17

กำ�หนดการ
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), สถานวิจยั ความ
ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติ
ศึกษา (IPS) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
สำ�นักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (KPI),
สมัชชาปฏิรปู , มูลนิธซิ าซากาว่าเพือ่ สันติภาพ แห่งประเทศ
ญีป่ นุ่ (SPF), โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ น
ร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) ภายใต้ส�ำ นักงานโครงการ
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
ผู้อำ�นวยการโครงการภูมิภาคเอเชีย
มูลนิธิเบิร์กฮอฟ (Berghof Foundation)
นักวิจยั อาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
14:45 – 17:00 วงสนทนา กระบวนการสันติภาพปาตานี
ในบริบทของอาเซียน
“แนวคิดเรือ่ งพหุวถิ แี ละสหอาณาบริเวณสำ�หรับกระบวนการ
สันติภาพปาตานี”
โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั งสถานการณ์
ภาคใต้ (Deep South Watch) และ
ผู้อำ�นวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

“บทบาทของประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ”
โดย นายนูรคอลิส ฮิดายัต
อดี ต ผู้ อำ � นวยการสถาบั น ช่ ว ยเหลื อ ทาง
กฎหมาย (LBH), จาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย
“บทสนทนาว่าด้วยการปกครองตนเองในฐานะที่เป็นสาระ
หลักในความขัดแย้งชายแดนใต้”
โดย ศ.ดร.ดันแคน แมคคาร์โก
ศาสตราจารย์ประจำ�สำ�นักศึกษาการเมือง
และการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลีดส์,
ประเทศอังกฤษ
“ประสบการณ์มาเลเซียในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”
โดย นายคอยริล อันวาร์
ผูป้ ระสานงานประจำ�ภูมภิ าคแห่งอาเซียน
Malaysian Relief Agency (MRA), ประเทศ
มาเลเซีย
“การหนุนเสริมสันติภาพจากคนนอก”
โดย มาโฮ นากายาม่า
เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธสิ นั ติภาพซาซากาว่า (SPF),
ประเทศญี่ปุ่น

“ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี”
โดย อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
นักวิชาการอิสระ
“ทำ�ความเข้าใจสันติเสวนาและการเจรจาเพื่อสันติภาพ”
โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธาน
คณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธี,
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
ดำ�เนินรายการโดย:
เมธัส อนุวัตรอุดม
สำ�นักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า
ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปาฐกถา
IPP ในบริบทของ PPP
พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจาก ‘คนใน’
ภายใต้บริบทของกระบวนการสันติภาพปาตานี
ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส

ผู้อำ�นวยการโครงการภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิเบิร์กฮอฟ
(Berghof Foundation)
นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี
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ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับ ผมมีความรู้สึกยินดี
อย่างมากทีไ่ ด้รบั เชิญมา ไม่เพียงเฉพาะในงานนี้ ซึง่ ถือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผมได้พูดถึงการปรากฏตัวของกระบวนการ
สันติภาพปาตานีเท่านัน้ หากแต่ยงั ได้กล่าวถึงพืน้ ทีก่ ลางสร้าง
สันติภาพจากคนใน (Insider Peace Builders Platform IPP) ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ รรดาเพือ่ นร่วมงานและเพือ่ นๆ หลายคน
ได้รว่ มกันสร้างขึน้ ผมคงต้องกล่าวด้วยว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่กลุ่มคน
เหล่านัน้ ทำ�มาจนถึงปัจจุบนั และวิธกี ารทีเ่ ราจะก้าวเดินไป
ข้างหน้าร่วมกันด้วยความพยายามที่จะสนับสนุนการสร้าง
สันติภาพในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้
สิ่งที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านทั้งหลายในที่นี้
คื อ กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ที่ เรี ย กตั ว เองว่ า เป็ น พื้ น ที่ ก ลางสร้ า ง
สันติภาพจากคนในนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เราได้ทำ�อะไรไป
ถึงไหนแล้ว รวมถึงแผนงานในอนาคต และอีกประการหนึ่ง
ที่ผมต้องการจะเน้นเป็นการเฉพาะ คือ บทเรียนที่ได้เรียนรู้
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เกี่ยวกับการสังเคราะห์ การทบทวน และการย่อยประสบการณ์ที่หลากหลายของกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นใน
ทั่วโลก เพื่อที่จะทำ�ให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นสามารถ
นำ�ไปสู่ความพยายามในอนาคตของที่นี่และในที่อื่นๆ ได้
อย่างไร ดังที่พวกท่านได้เห็นว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่สิบประเด็น
ซึ่งผมได้เลือกมากล่าวถึงเพื่อสนองต่อเป้าประสงค์ดังกล่าว
ดังที่ได้ปรากฏในเอกสารประกอบในมือของทุกท่านแล้ว
สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า ‘พืน้ ทีก่ ลางสร้างสันติภาพจากคนใน’
นั้นหมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ตอนนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมทั้งชายและหญิงประมาณ
50 คน ที่เดินงานร่วมกันมาได้ราวหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา โดย
เป็นการริเริ่มจากสถาบันทางวิชาการห้าหน่วยงานที่เชื่อม
โยงกันผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ[1] ร่วมกับสำ�นัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้า (KPI)
และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) แนวความคิด
พื้นฐานในตอนเริ่มต้น คือ การเรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีที่เราจะ
สามารถสร้างแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อหนุน
เสริมให้เกิดสันติภาพขึน้ ในพืน้ ทีผ่ า่ นการทำ�งานร่วมกัน เรียน
[1]

ได้แก่ สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD) แห่ง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศกึ ษา ม.สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ศูนย์ขา่ วสารสันติภาพ ม.ธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศกึ ษา ม.มหิดล และศูนย์ศกึ ษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูว้ า่ มีอะไรทีส่ ามารถทำ�ได้และไม่สามารถทำ�ได้ และยกระดับ
ผลที่ได้รับจากผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการที่ว่านี้ไปพร้อมๆ กับ
ก่อกำ�เนิดความคิดและข้อเสนอต่อพืน้ ทีท่ างการเมือง (Political
Sphere)
สิ่งที่เราทำ�มาจนถึงตอนนี้คือ การเริ่มต้นจากการ
พิจารณาตั้งแต่เริ่มแรกผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันว่าความขัด
แย้งครั้งนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง? นั่นก็เพราะว่าบ่อยครั้งที่
ผู้คนมักจะทำ�เป็นรู้ว่าสันติภาพนั้นคืออะไร จึงเรียกร้องว่า
คุยกันเถอะ พวกเขาจึงเร่งรีบที่จะทำ�งานสันติภาพ ด้วย
ความตั้งใจดี แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็ตระหนักว่ามันมีความ
เข้าใจที่หลากหลายต่อความหมายของสิ่งที่พวกเขาเรียกกัน
ว่า ‘สันติภาพ’ สิ่งที่เราริเริ่มคือ การร่วมกันประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่จริงจังรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ที่ทำ�ให้เราได้ท�ำ ความ
รู้จักคุ้นเคยกับวิธีการอันหลากหลายในการวิเคราะห์ความ
ขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงหาหนทางเท่าที่เป็น
ไปได้ มีความเห็นในการวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้อื่น
สำ�หรับการประเมินของผมแล้ว นี่เป็นกระบวนการ
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก
นั่นก็เพราะว่า มันอาจไม่สำ�คัญมากนักว่าผลออกมาจะเป็น
อย่างไร แต่ประสบการณ์ที่ได้ร่วมกระบวนการเช่นนั้นและ
ต่อสู้กันในทางความคิดในสิ่งที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ก็ได้ นั่นคือสิ่งที่สำ�คัญพอๆ กับเนื้อหาในการวิเคราะห์ซึ่ง
เป็นผลที่ออกมา
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ดังนั้น เราจึงทำ�การวิเคราะห์ความขัดแย้งตัวแสดง
ในความขัดแย้ง จุดยืน จุดสนใจ ความจำ�เป็นพื้นฐาน และ
ความกลัวของพวกเขา
เราเพ่งมองไปยังแรงขับเคลื่อน
ความรุนแรง และเรื่องเล่าของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
ที่อยู่นอกบริบท อีกทั้งเราพยายามประเมินความพยายาม
เพื่อสันติภาพอีกด้วย ไม่ช้าก็เร็วผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ความขัดแย้งดังกล่าวนี้จะมีการเผยแพร่ไปต่อสาธารณะ
บางท่านที่อยู่ในห้องนี้อาจได้รับสำ�เนาร่างเอกสารที่ว่านี้
จากคณะทำ�งานไปบ้างแล้ว[2]
ต่อจากนี้ ทุกท่านจะได้มองภาพร่วมกันถึงวิธีที่เรา
จะสามารถพัฒนาแผนที่เดินทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อบ่ม
เพาะสันติภาพในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไร และด้วยวิธีที่ให้ทุก
คนเห็นร่วมกันว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่ดีที่สุดต่อสิ่งนี้
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสำ�หรับการวิเคราะห์ความขัดแย้ง แต่
สำ� หรั บ ประสบการณ์ ของเราที่ ไ ด้ รั บ ในช่ ว งเวลาระหว่าง
กระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันนั้น คือความสัมพันธ์อัน
มากมายจากผู้คนที่มีภูมิหลังอันหลากหลาย บางส่วนของ
พวกเขาสะท้อนความเป็นตัวแทนทั้งของจุดยืนที่ค่อนไปใน
[2]

กรุณาดูรายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ความขัดแย้งผ่านกระบวนการ
ดังกล่าว (ร่างทีส่ อง) ที่ พืน้ ทีก่ ลางสร้างสันติภาพจากคนใน, สนทนาชายแดน
ใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ความขัด
แย้ง (ครัง้ ที่ 1-5), 1 มกราคม 2556, http://www.deepsouthwatch.org/sites/
default/files/ipp_conflict_analysis_final2.pdf.

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

27

ทางสายเหยี่ยวในด้านหนึ่งและในจุดยืนที่เป็นด้านตรงข้าม
ในขณะที่ก็มีอีกบางส่วนที่สะท้อนเสียงของจุดยืนที่อยู่ตรง
กลาง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจที่เราจะนำ�มาใช้ใน
อนาคต
สิ่งที่ผมอยากจะทำ�ในตอนนี้ ในฐานะที่เป็นจุดเริ่ม
ต้นของเวทีพูดคุยในช่วงบ่าย คือ การแลกเปลี่ยนกับพวก
ท่านทีอ่ ยูใ่ นทีน่ เ้ี กีย่ วกับบทเรียนของกระบวนการสันติภาพใน
ทัว่ โลก 10 ประการ ซึง่ อาจมีความเกีย่ วข้องสำ�หรับอนาคต
ในการทำ�งานด้านสันติภาพ และสำ�หรับกระบวนการสันติภาพ
ปาตานีที่มาจากผู้สร้างสันติภาพจากภายในในอนาคต ผม
อยากจะสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยบทเรี ย น
เหล่านี้ ซึ่งได้แก่
บทเรียนประการแรก
เป็นเรือ่ งง่ายๆ ทีผ่ มอยากจะใช้ค�ำ ว่า “เรือ่ งของภาษา”
ซึ่งหมายถึงวิธีที่ผู้คนได้พูดคุยกัน เกี่ยวกับความขัดแย้งที่มี
อิทธิพลเหนือสิ่งที่พวกเขาคิด พวกเขาสามารถทำ�บางอย่าง
เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งดังกล่าวได้ หากคุณพูดถึง
เรื่องความขัดแย้งเฉพาะจากมุมมองในด้านความมั่นคง
และการทหาร และหากมีเหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ และ
เราคิดว่าจะเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงได้อย่างไรนัน้ ก็
อาจเป็นการตอบสนองที่มีความชอบธรรมและพอจะเข้าใจ
ได้ แต่ทว่าประสบการณ์จากพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งอืน่ ๆ ก็คอื หาก
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คุณติดอยูก่ บั ภาษาของความมัน่ คง คุณจะติดอยู่กับตรงนั้น
แต่ประสบการณ์เหล่านี้มาจากเพื่อนร่วมงานของ
ผมที่มาจากไอร์แลนด์เหนือ ผู้ที่วิเคราะห์ถึงวิธีการที่ภาษา
ซึ่งใช้พิจารณาเกี่ยวกับความขัดแย้งนั้นเปลี่ยนไปในห้วง
เวลาสามสิบปีที่ผ่านมาได้อย่างไร (Hayward and O´Donnell 2011) เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจว่าจากการวิเคราะห์นน้ั บ่งบอก
ว่าภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ซึ่งรวมทั้งคน
ที่ปรารถนาดี คนกลางที่ท�ำ หน้าที่ไกล่เกลี่ย คนที่ทำ�หน้าที่
อำ�นวยกระบวนการต่างๆ คนที่ผลักดันแนวทางสันติภาพ
ต่างใช้ภาษาที่ก้าวพ้นไปจากการเน้นย้ำ�ถึงภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคง ปัญหาของการก่อการร้าย และอื่นๆ โดย
พยายามสร้างภาษาถ้อยคำ�ใหม่ที่แสวงหาหนทางในการ
แก้ไขปัญหา โดยเน้นไปที่การมองสาระหลักว่าเป็นปัญหา
ทางการเมือง[3]
ดังนั้น ข้อสรุปของเราคือการสร้างพื้นที่กลางสร้าง
สันติภาพจากคนในนั้น นอกจากเราจำ�เป็นต้องระมัดระวัง
[3]

ประเด็นนีไ้ ด้รบั การกล่าวถึงโดยทัว่ ไปในแนวทางศึกษาการเปลีย่ นแปลงความ
ขัดแย้งในกรอบทฤษฎีทส่ี ร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ หรือ คอนสตรัคติวสิ ต์ (Bernshausen and Bonacker 2011) และในการวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมือง
(Fairclough/Fairclough 2012) ในขณะทีจ่ ากมุมมองในทางประวัตศิ าสตร์และ
ปรัชญา เราสามารถจะพิจารณาได้วา่ วิธที ค่ี วามรุนแรง สงคราม หรือสันติภาพ
ถูกกำ�หนดกรอบการมองให้เห็นเป็นเรือ่ ง ‘ปกติ’ นัน้ ส่งผลอย่างถึงรากต่อวิธที ่ี
ผูค้ นจะคิดถึงสิง่ เหล่านีใ้ นสังคมการเมืองหรือรัฐนัน้ ๆ (Gitting 2012)
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ในการใช้ภาษาแล้ว ตอนนี้เรายังต้องพิจารณาถึงภาษาของ
ตัวเองที่จะขับเน้นว่าอะไรคือสิ่งที่เราสามารถจะทำ �ได้ใน
อนาคต ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของความมั่นคง
บทเรียนประการที่สอง
เป็นทีช่ ดั เจนว่ามีความจำ�เป็นที่ “ต้องตระหนักรูถ้ งึ ราก
เหง้าของความขัดแย้ง”[4] ดังทีท่ กุ ท่านพอจะทราบถึงตัวอย่าง
ทีส่ �ำ คัญตัวอย่างหนึง่ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ คือ การเคลือ่ นไหวเพือ่
ข้ามพ้นการเหยียดผิวในแอฟริกาใต้ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อผู้คนเริ่ม
ที่จะเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาหลักของประเทศ
พวกเขามองว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของแอฟริกาใต้ได้
หากเราไม่สามารถเอาชนะการเหยียดผิวได้
เช่นเดียวกัน ในห้องประชุมแห่งนี้ที่มีนักวิชาการคน
สำ�คัญบางคนซึ่งเขียนงานที่ชี้ให้เห็นเค้าโครงว่าปัญหาแกน
กลางของความขั ด แย้ ง ในพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ว่ า เป็ น ปั ญ หาเรื่ อ ง
ความชอบธรรม ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของการเมือง ดังนั้น
[4]

เมื่อความขัดแย้งยิ่งมีอยู่นานวันเข้า ดูเหมือนว่าฝ่ายที่มีอ�ำ นาจเหนือกว่าจะ
เป็นผู้นิยามความรุนแรงของฝ่ายตรงกันข้าม (บ่อยครั้งจะหมายถึงกลุ่มติดอาวุธ
ที่ไม่ใช่รัฐ) ว่าเป็นปัญหาหลัก ในขณะที่รากเหง้าของความขัดแย้งที่อยู่ลึกลงไป
กว่านั้นกลับถูกทำ�ให้เป็นเรื่องปลีกย่อย ไม่ว่าจะเป็นการไร้ซึ่งความเสมอภาค
การยอมรับ ศักดิ์ศรี ความยุติธรรม หรือความชอบธรรม ปรากฏการณ์ดังกล่าว
เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ในวาทกรรมที่ว่าด้วยความขัดแย้งทางสังคมที่ยืด
เยื้อเรื้อรัง (Azar 1990, Wolff 2006, Ramsbotham/Woodhouse/Miall 2011)
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แล้ว นี่จึงเป็นเรื่องของผู้สร้างสันติภาพจากภายในที่ทำ�งาน
อย่างจริงจัง และเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปในเวทีกลางสำ�หรับ
การวิเคราะห์ความขัดแย้งที่จริงจังของเรา
บทเรียนประการที่สาม
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสำ�คัญในการจะเข้าใจ
ว่า “ความขัดแย้งในลักษณะเช่นนี้ หรือในกรณีของชายแดนใต้
นัน้ ไม่ได้ถกู ควบคุม กำ�กับ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่สามารถ
ทีจ่ ะคลีค่ ลายปัญหาได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เท่านัน้ ” เป็นเรือ่ ง
ง่ายดายอย่างมากทีจ่ ะกล่าวถ้อยแถลงทำ�นองนี้ แต่กเ็ ป็น
เรือ่ งทีส่ �ำ คัญยิง่ เพราะว่าหนึง่ ในปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในความ
ขัดแย้งจำ�นวนไม่นอ้ ยก็คอื ฝ่ายต่างๆ คิดว่าตัวเองมีแนวทาง
ทีม่ เี หตุมผี ลมากกว่า เราทำ�ในสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นทีส่ ดุ ในสถานการณ์
นัน้ ๆ เราทำ�ในสิง่ ทีเ่ ป็นจุดสนใจของเรา ด้วยสถานการณ์
ความรุนแรง เราจึงพยายามจะเพิม่ มาตรการความมัน่ คงเพือ่
ทีจ่ ะกดดันหรือป้องกันความรุนแรง
แต่ ท ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามความเป็ น จริ ง ในหลายๆ
กรณี และโชคร้ายที่เกิดกับกรณีที่นี่ด้วย นั่นคือสิ่งเหล่านั้น
เป็นการทำ�ให้ความขัดแย้งนัน้ ยืดเยือ้ เรือ้ รัง แทนทีจ่ ะเป็นสิง่
ที่นักวิชาการบางคนมองว่า “เรามีความขัดแย้งอยู่ (we
have a conflict)” แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้กลับได้
รับการอธิบายว่า “ความขัดแย้งมีเราอยู่ (the conflict has us)”
(Glasl 1999, 22) ในแง่นี้นี่เองที่เป็นสิ่งซึ่งผู้สร้างสันติภาพ
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จากภายในได้ ต ระหนั ก ว่ า มี เ พี ย งแนวทางเดี ย วเท่ า นั้ น
ท่ามกลางแนวทางอันหลากหลาย นั่นคือคุณจะต้องทำ�งาน
กับทั้งสองฝ่าย อีกเรื่องที่สำ�คัญคือการสนทนากับทุกกลุ่มที่
มีส่วนได้ส่วนเสียในเวทีกลาง
บทเรียนประการที่สี่
เป็ น บทเรี ย นที่ แ พร่ ห ลายอย่ า งมากในแวดวงของ
นักการเมือง นัน่ คือ พวกเขามีขอ้ ถกเถียงว่าเราต้องการความ
สุกงอมก่อนที่จะเริ่มต้นแก้ไขความขัดแย้งอย่างจริงจัง[5] แต่
เมื่อไหร่เล่าที่ความขัดแย้งดังกล่าวนั้นจะมีความสุกงอม
เพียงพอที่จะหาทางออก? สำ�หรับที่นี่ ผู้คนจำ�นวนมากใน
พืน้ ทีแ่ ละโดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดานักกิจกรรมในพืน้ ทีก่ ลาง
สร้างสันติภาพต่างได้ตระหนักว่า “เราสามารถที่จะบ่มเพาะ
ความสุกงอมได้โดยไม่จำ�เป็นต้องรอมัน” เราไม่จ�ำ เป็นต้อง
รอจนกระทั่งผู้คนกำ�ลังจะตายมากขึ้น หรือจนกระทั่งความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกมาก เราสามารถที่จะบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้
ผ่ า นการแพร่ ข ยายแนวความคิ ด ว่ า จะก้ า วไปข้ างหน้าได้
อย่างไร โดยการผลักดันในเรือ่ งสันติภาพ เพือ่ ทีจ่ ะผลิตแนว
ความคิดที่เป็นรูปธรรมให้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง อย่าง
[5]

พิจารณาจากมุมมองของสำ�นักคิดสัจนิยมทางการเมือง กระบวนการสันติภาพ
นัน้ จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ หลังจากความขัดแย้งได้บรรลุถงึ สิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘สภาวะจนมุมทีเ่ ป็นผลจากต่างฝ่ายต่างห้�ำ หัน่ ต่อกัน’ แล้วเท่านัน้ (Zartman 2008)
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เช่น การพูดถึงการกระจายอำ�นาจ หรือการหนุนเสริมพลัง
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ท�ำ บางอย่างร่วมกัน เป็นต้น[6]
นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่ง
ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำ�งานได้อย่างไร และนั่นคือสิ่ง
ที่ ก ระบวนการของพื้ น ที่ ก ลางสร้ า งสั น ติ ภ าพจากคนใน
พยายามจะเน้น สิ่งที่จ�ำ เป็นในที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ร่วมมือที่จริงใจของผู้สร้างสันติภาพ ซึ่งจำ�เป็นต่อการสร้าง
ทางออกที่เป็นนวัตกรรม และการมีพื้นที่ซึ่งเอื้อให้ทางออก
เหล่านีส้ ามารถจะก่อตัวขึน้ มาได้และได้รบั การปรับประยุกต์
มาใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
บทเรียนประการที่ห้า
ผมอยากจะเรียกว่า “อำ�นาจของการริเริม่ กระทำ�การ
ฝ่ายเดียว” บ่อยครัง้ ทีฝ่ า่ ยต่างๆ ในความขัดแย้งมักอธิบายว่า
เราไม่สามารถทำ�อะไรได้กอ่ น การริเริม่ กระทำ�การบางอย่าง
จะต้องมาจากอีกฝ่ายหนึง่ เพราะฝ่ายเราค่อนข้างจะมีเหตุมี
[6]

ในกรณีชายแดนใต้ของประเทศไทยไม่มสี ง่ิ ทีเ่ รียกว่าสภาวะจนมุมทีเ่ ป็นผล
จากต่างฝ่ายต่างห้�ำ หัน่ ต่อกัน ทว่าระดับของความไม่สงบและความรุนแรงในภาค
ใต้ก�ำ ลังสร้างความอึดอัดลำ�บากใจให้กบั ทัง้ ประเทศ โดยเฉพาะการทีก่ �ำ ลังก้าว
เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่เงือ่ นไขนีก้ ส็ ร้างพืน้ ทีส่ �ำ หรับนักการเมืองผูม้ ี
วิสยั ทัศน์ ข้าราชการ นักวิชาการ ผูน้ �ำ ทางธุรกิจ และนักกิจกรรมภาคประชาสังคม
ในการล็อบบีเ้ พือ่ ก่อให้เกิดทางออกสูส่ นั ติภาพอย่างสร้างสรรค์ แนวคิดดังกล่าวนี้
ถูกกล่าวถึงในรายงานฉบับล่าสุดที่เกี่ยวกับวิกฤตชายแดนใต้ของกลุ่มอินเตอร์
เนชัน่ แนล ไครซิส กรุป๊ (ICG 2012, ii)
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ผลมากกว่า ดังนั้น อีกฝ่ายได้โปรดหยุดการใช้ความรุนแรง
ของพวกเขาก่อนเถิด หรือไม่ก็อีกฝ่ายควรต้องแสดงให้เห็น
ถึงเจตนาดีที่เตรียมพร้อมที่จะปฏิรูปหรือหยิบยกให้เห็นถึง
รากเหง้าหรือสาเหตุของความขัดแย้งก่อน
มี ตั ว อย่ า งบางกรณี ที่ น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจอย่ า งยิ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั่วโลกที่
การริเริ่มกระทำ�การฝ่ายเดียวได้ตั้งต้นให้กับการทำ�งานใน
กระบวนการสันติภาพอย่างจริงจัง[7] กรณีที่มีชื่อเสียงที่สุด
คือการริเริ่มโดย กอร์บาชอฟ ผู้น�ำ ประเทศคอมมิวนิสต์ในปี
1988 ในการลดการแข่งขันสะสมอาวุธระหว่างสหภาพโซเวียต
และกลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตก
นอกจากนี้ยังมีกรณีความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์และ
ศาสนาอีกไม่น้อยที่มีการริเริ่มฝ่ายเดียวในจังหวะก้าวที่เล็ก
กว่า ซึ่งตอนนี้มีกรณีที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือพรรคการเมือง
หนึ่งซึ่งสนับสนุน ETA หรือขบวนการเคลื่อนไหวปลดปล่อย
บาสก์ในประเทศสเปนโดยการประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวก่อน
แม้จะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพที่
ยั่งยืน แต่พอที่จะทำ�ให้รับรู้ได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นจังหวะก้าวที่
[7]

แนวทางดังกล่าวนีม้ าจากนักจิตวิทยาคนสำ�คัญนามว่า ชาร์ลส์ ออสกูด๊ ซึง่ ได้
พัฒนาแนวคิดเป็น ‘การต่างตอบสนองอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนในการลดความตึง
เครียด’ (Graduated Reciprocation in Tension-reduction) (GRIT, Osgood 1962)
ซึง่ มีสว่ นช่วยให้สงครามเย็นในภาวะทีม่ คี วามตึงเครียดสูงไม่ขยายตัวบานปลาย

34

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการสันติภาพในความขัดแย้งดังกล่าว
บทเรียนประการที่หก
ผมอยากจะเรียกว่า “การผนวกรวมเอาผู้ที่ยังระแวง
สงสัยภายในแต่ละฝ่ายให้มสี ว่ นร่วมต่อการสร้างความพยายาม
เพือ่ สันติภาพจากทัง้ สองฝ่าย” หากคุณลองมาวิเคราะห์กันว่า
อะไรคือสิ่งที่นำ�มาสู่ความล้มเหลวของความพยายามเพื่อ
สันติภาพ? ในหลายกรณีนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่อง
หลักที่ทั้งสองฝ่ายต่างขัดแย้งกันและต่างโต้แย้งถกเถียงกับ
อีกฝ่ายเป็นสำ�คัญ อีกทั้งยังไม่ได้เป็นเรื่องความสามารถใน
การแสวงหาหนทางในการก้าวไปข้างหน้าไปสูก่ ารเปลีย่ นผ่าน
ความขัดแย้ง เปล่าเลย!
ตัวอย่างที่สุดโต่งกรณีหนึ่งดังในศรีลังกาที่แสดงให้
เห็นถึงปัญหาที่เรียกว่า ‘การเกทับทางชาติพันธุ์’ (Ethnic
outbidding) กล่าวคือ พรรคการเมืองที่ได้ครองอำ�นาจซึ่ง
ควบคุมดูแลประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพยายามจะ
ทำ�งานในแนวทางสันติภาพ แต่พรรคการเมืองฝ่ายตรงกัน
ข้ามกลับพยายามทำ�ลายสิ่งเหล่านั้น เนื่องจากจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้พวกเขากลับเข้ามีอ�ำ นาจอีกครัง้ หนึง่ การเกทับ
ทางชาติพันธุ์ในลักษณะนี้ได้ทำ�ลายกระบวนการสันติภาพที่
เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลก
ด้วยเหตุนี้ ผมได้ค้นพบแววของความหวังที่พิเศษ
ประการหนึง่ เมือ่ อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิไ์ ด้กล่าวในช่วง
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เช้าที่ผ่านมาว่า เขาปรารถนาที่จะสนับสนุนการริเริ่มเพื่อ
สันติภาพโดยรัฐบาลในปัจจุบันของประเทศนี้ สิ่งนี้มีความ
หมายอย่างเห็นได้ชัดว่าเราจะต้องไปให้เหนือกว่า หรือมอง
ให้เหนือว่าการเมืองในภาพใหญ่ อีกทัง้ ยังต้องการการเคลือ่ น
ไหวที่เข้มแข็งจากข้างล่างอีกด้วย และดังนั้นคนในที่ร่วมกัน
สร้างสันติภาพจะสามารถแสดงบทบาทที่มีความสำ�คัญโดย
ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายสร้างความเชื่อมโยงต่อกันและมีข้อ
ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละฝ่ายจะสัมพันธ์กับอีก
ฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร[8]
บทเรียนประการที่เจ็ด
ผมพัฒนาแนวคิดขึน้ มาจาก “รูปแบบการทำ�งานเพือ่
นำ�ไปสูส่ นั ติภาพเชิงลบ (Negative Peace) และสันติภาพเชิง
บวก (Positive Peace) ควบคูก่ นั ไป” สิง่ นีเ้ ป็นความท้าทายที่
สำ�คัญในกระบวนการสันติภาพต่างๆ เนือ่ งจากว่าบ่อยครัง้ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความขัดแย้งที่มีลักษณะอสมมาตรนั้น
มุมมองในระดับระหว่างประเทศมีการยอมรับรัฐที่มีความ
[8]

หนึ่งในอุปสรรคสำ�คัญคือการทำ�ให้แน่ใจได้ว่าความพยายามเพื่อสันติภาพ
ในชายแดนใต้นั้นจะไม่หยุดชะงักง่ายๆ อันเนื่องมาจากว่าถูกรับรู้ว่าเป็นการทำ�
เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในเมืองหลวง หนึ่ง
ในความเป็นไปได้ทว่ี า่ นีค้ อื การทำ�งานเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ‘ข้อตกลงร่วมกันในระดับ
ชาติ’ ระหว่างพวกเขา ทั้งนี้ เพื่อให้ความขัดแย้งที่ชายแดนใต้ไม่ได้กลายเป็น
เรื่องของการแข่งขัน แง่มุมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในข้อเสนอหลักซึ่งได้รับการกล่าว
ถึงในรายงานของ ICG ด้วยเช่นกัน (2012, ii)
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ชอบธรรมในตัวเอง โดยอ้างว่าปัญหาหลักของความขัดแย้ง
เกิดจากการใช้ความรุนแรงโดยขบวนการก่อความไม่สงบ
เราต้องการสันติภาพเชิงลบ เพือ่ ทีจ่ ะหยุดความรุนแรงดังกล่าว
และหลังจากทีเ่ ราได้บรรลุสนั ติภาพในเชิงลบแล้ว ต่อมาเราก็
จะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้โดยการสร้างสันติภาพที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นสันติภาพในเชิงบวก หรือในแง่นี้คือสันติภาพ
ที่มีการจัดการกับปัญหาทางการเมือง
บ่อยครั้งฝ่ายขบวนการก่อความไม่สงบจะกล่าวว่า
สำ�หรับเราแล้วปัญหาสำ�คัญคือเราต้องการเห็นก้าวย่างที่
แสดงให้เห็นสันติภาพในเชิงบวกก่อนเป็นเบื้องต้น แต่ข้อ
สรุปจากความพยายามเพือ่ สันติภาพจากทัว่ โลก คือ คุณจะ
ต้องเชือ่ มทัง้ สองเข้าไว้ดว้ ยกัน หากว่าคุณไม่มแี ผนทีเ่ ดินทาง
เพื่อสันติภาพที่โน้มน้าวใจเพียงพอ อีกทั้งยังต้องเชื่อมโยง
จังหวะก้าวที่นำ�ไปสู่สันติภาพในเชิงบวกและจังหวะก้าวที่
นำ�ไปสู่สันติภาพในเชิงลบเข้าไว้ด้วยกันแล้ว สิ่งเหล่านี้จะ
ทำ�ให้การทำ�งานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นเรื่องที่
ยากเย็นอย่างยิ่ง[9]
[9]

เครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะเชือ่ มโยงทัง้ สันติภาพเชิงลบและเชิงบวกเข้าไว้ดว้ ยกันคือ
การพยายามสร้างสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘แผนทีเ่ ดินทางเพือ่ สันติภาพ’ ในแง่น้ี นโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ของสำ�นักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ (2555) จึงเป็นเอกสารทีน่ า่ ประทับใจอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
เป็นการเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างสันติภาพเชิงลบและเชิงบวกอย่างแจ้งชัด
ด้วยเหตุน้ี นโยบายดังกล่าวจึงควรได้รบั การแปรไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
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บทเรียนประการที่แปด
คือ “กระบวนการสันติภาพส่วนใหญ่ตอ้ งประสบกับ
ความล้มเหลวเนือ่ งมาจากในท้ายทีส่ ดุ แล้วไม่มแี รงสนับสนุน
จากสาธารณะทีเ่ พียงพอ” อีกทัง้ ไม่ได้มกี ารสร้างผลลัพธ์ หรือ
‘ผลกำ�ไรของสันติภาพ’ ทีน่ า่ ดึงดูดใจมากพอต่อทัง้ สองฝ่ายที่
ขัดแย้งกัน สิง่ เหล่านีม้ คี วามสำ�คัญต่อการพิจารณาของเรา
ในการช่วยให้ก่อเกิดกระบวนการสันติภาพปาตานีท่ีย่ังยืน
ดังนั้น เราจำ�เป็นต้องคิดว่าเราจะสร้างการสนับสนุนจาก
สาธารณะทีม่ าจากทุกฝ่ายได้อย่างไร เราจะสามารถสร้างผลลัพธ์ในทางบวกได้อย่างไร?[10]
ในที่ นี้ ผ มคิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ที่ เราจะมองไปที่
บทบาทของสื่อ ดูเหมือนว่าประเด็นสันติภาพยังไม่ได้เป็น
ประเด็นสำ�คัญที่เข้ามาพิจารณาในแง่มุมทางการเมืองของ
สื่อกระแสหลักในประเทศไทย ดังนั้น เราจะต้องทำ�สิ่งต่างๆ
อี ก มากต่ อ จากนี้ เ พื่ อ พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะอนุ ญ าตให้
สาธารณชนได้เข้ามาหนุนหลังสันติภาพ ไม่วา่ จะในแง่บวกหรือ
ในแง่ลบ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ได้รบั การยอมรับโดยคนส่วนใหญ่
[10]

แม้วา่ ทางออกทีด่ ที ส่ี ดุ คือการทีช่ มุ ชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจะสะท้อนเสียงของ
ตนเองออกมา แต่ทว่าปัญหาคือพวกเขามักจะแตกแยกกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ความ
ขัดแย้งทีย่ ดื เยือ้ และยึดอยูก่ บั วิธคี ดิ ด้านความมัน่ คงได้สร้าง ‘ผูช้ นะ’ และ ‘ผูแ้ พ้’
ขึน้ มา ดังนัน้ กระบวนการสันติภาพจึงต้องการผลกำ�ไรทีแ่ บ่งปันให้กบั ทุกฝ่าย
และยังต้องการการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพระหว่างผูน้ �ำ และมวลชนของพวกเขา
(Irwin 2002, Spencer 2008)
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บทเรียนประการที่เก้า
คือการใช้ “อำ�นาจแบบอ่อน (soft power)” ของคน
นอกอย่างชาญฉลาด ประเด็นนีเ้ ป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างอ่อนไหว
ดังทีท่ กุ ท่านได้ฟงั ในตอนเช้าแล้ว กล่าวคือ ในแง่หนึง่ แม้วา่
การยอมรับให้คนนอกเข้ามามีบทบาทนั้นจะเป็นที่ตอบรับ
อยูบ่ า้ ง อีกทัง้ ยังเป็นสิง่ ทีอ่ าเซียนกำ�ลังปรับตัวอยูใ่ นขณะนี้
แต่ปรากฏว่าเมือ่ นำ�หลักการดังกล่าวมาปรับใช้ กลับประสบ
กับการสงวนท่าทีและการต่อต้านอย่างมาก
ผมคิดว่าหากทุกท่านพิจารณาไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นใน
พม่า ซึ่งได้สร้างแรงสนับสนุนเป็นอย่างดีถึงความเป็นไปได้
ที่แม้แต่รัฐบาลพม่าเอง ตลอดจนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพม่า ต่างขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพ อย่างไรก็ตาม ยังได้มกี ารเชือ้ เชิญการสนับสนุนจาก
ภายนอกเข้ามาด้วย ผมพบว่านั่นเป็นแรงบันดาลใจสำ�หรับ
พื้นที่แห่งนี้ในการใช้อำ�นาจแบบอ่อนจากภายนอกอย่าง
กระตือรือร้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพของที่นี่
โดยให้ ป ลอดพ้ น ไปจากภั ย อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด จากการที่
คนนอกรับเหมาทำ�หน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนสำ�คัญ
บทเรียนประการที่สิบ
คือ สิ่งที่เป็นสาระสำ�คัญของสิ่งที่เรากำ�ลังทำ�งานกัน
ในการสร้างพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน นั่นคือ “เรา
มองเห็นความจำ�เป็นของการเชื่อมโยงทุกฝ่ายและผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียเข้าไว้ด้วยกันภายในสิ่งที่เรียกว่า ‘พื้นที่กลาง’
(Common Space)” อันเป็นพื้นที่ซึ่งสร้างความเป็นไปได้ใน
การเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งในแบบที่ต้องมีผู้แพ้-ชนะ
มาสู่การสร้างความพยายามร่วมกันที่จะแก้ปัญหา[11] สิ่งนี้
เป็นแนวความคิดคลาสสิกของผูส้ ร้างสันติภาพทุกคน ซึง่ เป็น
รูปแบบของแนวทางพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน
สำ�หรับพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน[12]
มิตรสหาย เพือ่ นร่วมงาน ท่านสุภาพบุรษุ และสุภาพ
สตรีครับ ผมหวังว่าบทเรียนในการหาทางออกจากความขัดแย้ง
ทัว่ โลกทัง้ สิบประการนี้ คุณสามารถทีจ่ ะหยิบเอาแรงบันดาลใจ
[11]

แนวทางดังกล่าวนีไ้ ด้กลายเป็นวิธกี ารทีแ่ พร่หลายในฐานะทีเ่ ป็นกลไกทีห่ นุน
เสริม ‘การสนทนาระดับชาติ’ เช่น ในโลกอาหรับ ดังในกรณีเลบานอนกับแนวทาง
สร้าง ‘พืน้ ทีก่ ลาง’ (www.commonspaceinitiative.org) นอกจากนี้ ยังถูกถกเถียง
เพิม่ มากขึน้ ในฐานะเครือ่ งมือทีจ่ ะสร้างข้อตกลงร่วมกันในระดับชาติส�ำ หรับสังคม
ทีม่ คี วามแตกแยกร้าวลึกจากความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ดังในกรณีของความขัดแย้ง
เหลือง-แดงในประเทศไทย (Chaisukkosol 2011, Saxer 2012)
[12]
เพือ่ ทีจ่ ะหนุนเสริมให้กระบวนการสันติภาพปาตานี (pa[t]tani) มีประสิทธิภาพ
ผมเห็นว่าเป็นเรื่องจำ�เป็นที่จะสถาปนาสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ
(Peace Resource Center) ทีม่ สี �ำ นักงานทัง้ ทีช่ ายแดนภาคใต้และในกรุงเทพฯ
นอกจากจะเป็ น ฐานในการแสวงหาองค์ ค วามรู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ
สันติภาพที่มีประสิทธิภาพและการประเมินความก้าวหน้าของสันติภาพในพื้นที่
แล้ว ศูนย์ดงั กล่าวควรต้องมีพน้ื ทีก่ ลางสำ�หรับให้พลเมืองทีส่ นใจจะเข้ามามีสว่ น
ร่วมอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสายสัมพันธ์กับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย
เพือ่ ทำ�ให้เกิดบทสนทนาซึง่ เกีย่ วข้องกับชายแดนใต้/ปาตานีทส่ี งบสุขและมีพลัง
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บางส่วน แน่นอนว่ารวมไปถึงเพื่อนร่วมงานทั้ง 50 คน ที่ได้
เข้าร่วมกระบวนการพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนในใน
ขณะนี้ หลายคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับแรงบันดาลใจ และแผน
ของเราในอนาคตคือการพิจารณาลงไปในรายละเอียดมาก
ขึน้ และแสวงหาเสือ้ ผ้าทีอ่ อกแบบมาให้เหมาะสมกับทีน่ ่ี เพือ่
จะตอบให้ได้ว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ในความ
ขัดแย้งในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไร
ถึงจุดนี้ ผมขอสิน้ สุดการกล่าวนำ� และมอบเวทีให้กบั
ผูอ้ �ำ นวยกระบวนการ และหวังว่าทุกท่านจะได้รบั แรงบันดาลใจ
จากการพูดคุยต่อจากนี้ หรือมีการเพิ่มเติมในมุมมองจากที่
ผมได้พูดไปแล้ว ขอบคุณครับ
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หมายเหตุองค์ปาฐก

ความเข้าใจเบื้องต้นต่อศัพท์เฉพาะด้านสันติภาพ
และสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยกระบวนการสันติภาพ
นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แปลโดย เมธัส อนุวัตรอุดม

สำ�นักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

คำ�ว่า ‘กระบวนการสันติภาพ’ (Peace Process) เป็นศัพท์
ที่ค่อนข้างใหม่ที่ใช้อธิบายถึงความพยายามและกรอบเวลา
ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การยุ ติ ส งครามหรื อ ความขั ด แย้ ง ที่ มี ก ารใช้
ความรุ น แรงในระดั บ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สงครามภายในรั ฐ
(Ramcharan 2009) คำ�ๆ นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบท
ของความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอล อันเนื่องมา
จากลักษณะของความขัดแย้งดังกล่าวที่ยืดเยื้อ และได้มี
ความพยายามทางการทูตจากหลายฝ่ายที่จะหาแนวทาง
แก้ไขความขัดแย้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นลำ�ดับขั้นตอน
ก่อนหน้านี้ เวลาพูดถึงความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งรุนแรงที่ต้องใช้เวลานาน ผู้เกี่ยวข้องมักจะใช้คำ�ว่า ‘การ
เจรจาสันติภาพ’ (Peace Negotiations) แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ
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เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างรัฐเป็นหลัก[1]
ในปัจจุบนั คำ�ว่า ‘การสร้างสันติภาพ’ (Peace Building/
Peacemaking) ‘การแก้ไขความขัดแย้ง’ (Conflict Resolution)
และ ‘การแปลงเปลีย่ นความขัดแย้ง’ (Conflict Transformation) บางครัง้ ก็ถกู ใช้สลับกันไปกับคำ�ว่ากระบวนการสันติภาพ
ในกรณีท่ีต้องการเน้นย้ำ�ให้เห็นถึงความพยายามแก้ไขที่ต้อง
ใช้เวลานาน[2]
อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบททีม่ กี ารใช้ค�ำ ศัพท์ทแ่ี ตกต่าง
กันเช่นนี้ การนำ�เสนอนิยามทีช่ ดั เจน น่าจะเป็นประโยชน์มาก
ขึน้ ต่อการทำ�ความเข้าใจความหมายทีค่ รบถ้วนรอบด้านของ
กระบวนการสันติภาพ
สำ�หรับสถานะล่าสุดขององค์ความรูข้ องงานวิจยั ด้าน
กระบวนการสันติภาพนัน้ ในด้านหนึง่ จะเน้น ‘กรณีศกึ ษา’
เป็นหลัก ซึง่ จะศึกษากระบวนการสันติภาพทีใ่ ดทีห่ นึง่ ในภาพ
รวมซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ อาจจะเขียนโดยนักวิชาการ
[1]

กำ�เนิดของการเจรจาสันติภาพชนิดนี้ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาก
ที่สุดมาจากสิ่งที่เรียกขานกันว่า ‘สันติภาพแห่งเวสฟาเลีย’ ในปี ค.ศ.1648 หลัง
สงครามสามสิบปีในยุโรปกลาง ซึง่ ได้สถาปนาระบบรัฐประชาชาติทม่ี อี งค์อธิปตั ย์
สมัยใหม่ การเจรจาดังกล่าวบรรลุข้อตกลงโดยใช้เวลาถึงสามปี
[2]

คำ�ศัพท์ส�ำ คัญเกีย่ วกับสันติภาพและความขัดแย้งบางส่วนนัน้ ได้รบั การอธิบาย
ขยายความไว้ใน Chetail (2009) และ Berghof Foundation (2012)
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กระบวนการสันติภาพ
คือ ลำ�ดับของช่วงเวลา ขัน้ ตอน และกิจกรรมทางการเมืองและ
สังคมในหลายระดับ (ซึง่ มักจะเรียกกันว่า ‘เส้นทาง’ หรือ ‘แทร็ค’
[3]
ที่ 1, 2 และ 3) ทีด่ �ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยุตคิ วามรุนแรง
ทางการเมือง (สันติภาพเชิงลบ) และเพือ่ แปลงเปลีย่ นความขัดแย้ง
ยืดเยือ้ เรือ้ รังไปสูส่ นั ติภาพทีย่ ตุ ธิ รรมและยัง่ ยืน (สันติภาพเชิงบวก)

[3]

กรอบการมองกระบวนการสันติภาพที่แบ่งออกเป็น 3 แทร็ค พัฒนามาจาก
แนวคิดของ Lederach (1997) โดยแทร็ค 1 คือ เส้นทางที่เน้นบทบาทของผู้
กำ�หนดนโยบายหรือทิศทางของฝ่ายที่ขัดแย้งหลัก แทร็ค 2 คือเน้นบทบาทของ
กลุ่มหรือองค์กรประชาสังคม ส่วนแทร็ค 3 คือกระบวนการสันติภาพที่ดำ�เนิน
การในระดับชุมชนรากหญ้า
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หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการนั้นๆ ก็ได้ (เช่น
Quandt 2005, Kingsbury 2006, Fischer 2007, von Einsiedel/Malone/Pradhan 2012) ในบางครั้งอาจจะเป็นการ
รวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ ให้อยู่ในชุดเดียวกัน เพื่อให้เห็น
มุมมองเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งชุดกระบวนการสันติภาพที่น่า
สนใจเป็นพิเศษในแง่นี้ก็คือ “Accord - an international review of peace initiatives” (แอคคอร์ด – การสำ�รวจทบทวน
การริเริ่มสร้างสันติภาพในประเทศต่างๆ) ตีพิมพ์โดย คอน
ซีลีเอชัน รีซอร์สเซส (Conciliation Resources) องค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ในกรุง
ลอนดอน โดยโครงการศึกษานี้จะเชิญทั้งคนในและคนนอก
พื้ น ที่ ม าวิ เ คราะห์ แ ละสะท้ อ นมุ ม มองต่ อ กระบวนการ
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
- บทบาทของฝ่ายทีส่ ามในการเข้าไปเกีย่ วข้องกับการ
สร้างสันติภาพ (เช่น Crocker/Hampson/Aall 1999);
- บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การ
สหประชาชาติ (เช่น Doyle/Sambanis 2006) และบทบาท
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ของภาคประชาสังคม (เช่น Paffenholz 2010);
- ข้อดีของการมีหลากกลุ่มหลายช่องทาง (multitrack) ในการสร้างสันติภาพ (เช่น Zelizer/Rubinstein 2009,
Mitchell/Hancock 2012);
- บทบาทของสือ่ มวลชนและความเห็นสาธารณะ (เช่น
Irwin 2002, Spencer 2008);
- บทบาทและการทำ�งานของ/กับกลุม่ ติดอาวุธทีไ่ ม่ใช่
รัฐ (เช่น Dudouet 2009, Zartman/Faure 2011, Dudouet/
Giessmann/Planta 2012);
- ความสำ�คัญของปัจจัยและเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ (เช่น
Wennmann 2011);
- อรรถประโยชน์ของตัวแบบ (Models) การแบ่งปัน
อำ�นาจในฐานะโครงสร้างที่เอื้อต่อการเกิดสันติภาพ (เช่น
Ganguly 2012, Miller 2012) และ
- การนำ�ข้อตกลงสันติภาพไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (เช่น Stedman/Rothchild/Cousens 2002)
คำ�ถามสำ�คัญประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาในเชิงประเด็น
ต้องหาคำ�ตอบคือ ถึงทีส่ ดุ แล้ว แนวทางการสร้างสันติภาพใน
ช่วงหลังสงครามกับการก่อร่างสร้างรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น
ถือเป็นเรือ่ งเดียวกันหรือไม่ อย่างไร หรือเป็นคนละประเด็น
ทีแ่ ยกจากกันและต้องทำ�ควบคูก่ นั ไป ข้อถกเถียงดังกล่าว ซึง่
ในแง่หนึง่ นับเป็นวาทกรรมสันติภาพแบบเสรีนยิ มนี้ ได้สง่ ผล
ต่อทิศทางการกำ�หนดประเด็นหัวข้อวิจัยในปัจจุบันเป็น
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อย่างมาก (Richmond 2007, Jarstad/Sisk 2008, Ginty
2008, Paris/Sisk 2009, Richmond 2010)
สุดท้ายนีจ้ ะกล่าวถึงงานศึกษา หนังสือรวบรวมบทความ
โครงการวิจยั และทฤษฎีบางส่วน ทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารทำ�ความ
เข้าใจกระบวนการสันติภาพอย่างรอบด้าน ตลอดจนแนว
ทางทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ หนึ่งในนั้นคืองานขององค์กร
อินเตอร์เนชั่นแนล ไอดีอีเอ (International IDEA) (เช่น Harris/Reilly 1998) ซึ่งได้ตีพิมพ์คู่มือจำ�นวนหนึ่งที่พยายาม
อธิ บ ายสาระสำ � คั ญ ของแนวทางการสร้ า งสั น ติ ภ าพที่ มี
ประสิทธิภาพ และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีรายงานจากเลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเพื่อสันติภาพ
รวมถึงรายงานจากโออีซีดี (OECD) เกี่ยวกับการสนับสนุน
กระบวนการสันติภาพในทีต่ า่ งๆ จากนานาชาติ (OECD 2012)
ในส่วนของวรรณกรรมทางวิชาการที่ส�ำ คัญช่วงแรกๆ ก็จะ
เป็นของ Galtung 1996 และ Lederach 1997 และแนวทาง
การศึกษาในเชิงปริมาณโดย Walter 2002 สำ�หรับงานในช่วง
หลังนีก้ ม็ ขี อง Dudouet 2006, Darby/Ginty 2008, Bell 2008,
Toft 2010, Brewer 2010, และ Philpott/Powers 2010
ข้อถกเถียงสำ�คัญประการหนึ่งในปัจจุบันจะเกี่ยว
เนือ่ งกับประเด็นคำ�ถามทีว่ า่ ความพยายามในการสร้างสันติ
ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในระดับต่างๆ นัน้ จะเสริมเติมเต็มกันได้อย่างไร
และจะทำ�อย่างไรให้กระบวนการสันติภาพที่ประกอบไป
ด้วยการทำ�งานในหลายระดับนี้ เกิดเป็นภาพที่มองเห็นได้
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ชัดเจน และสามารถผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยที่ศึกษาความพยายาม
สร้างสันติภาพที่ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อถอดบทเรียนร่วม
จากประสบการณ์ในระดับต่างๆ เหล่านั้น จะถือเป็นงานที่
มีคุณูปการอย่างยิ่ง (Anderson/Olson 2003) นอกจากนี้
นักปฏิบัติที่ใช้หลักวิชาการในการทำ�งานบางคนได้เน้นย้ำ�
ว่า การนำ�กระบวนการคิดและกำ�หนดยุทธศาสตร์เชิงระบบ
มาใช้ (Systemic thinking and strategizing) อาจจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการสร้างสันติภาพด้วย
เช่นกัน (Körppen/Ropers/Giessmann 2011, Coleman
2011, Ricigliano 2012)
ในแง่ของการวิจัยเชิงปริมาณ จุดเน้นส่วนใหญ่จะอยู่
ที่การติดตามและเฝ้าระวังวิกฤตการณ์และปรากฏการณ์
ความรุนแรงต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ “เริ่มมีแนวโน้มใหม่ที่จะ
ติดตามและวัดผลการทำ�งานด้านสันติภาพและกระบวน
การสันติภาพด้วยเช่นเดียวกัน” งานศึกษาที่น่าประทับใจ
ชิ้นหนึ่งคือดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) ที่จัด
ทำ�โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพของนครซิดนีย์
(www.economicsandpeace.org) อีกงานศึกษาหนึง่ จะเป็น
การติดตามสถานะของกระบวนการสันติภาพทั่วโลกที่จัด
ทำ�โดยสำ�นักสันติวัฒนธรรมในนครบาร์เซโลนา (Escola de
Cultura de Pau – ECP) ซึ่งจะตีพิมพ์รายงานกระบวนการ
สันติภาพประจำ�ปี โดยริเริม่ มาตัง้ แต่ปี 2005 รวมทัง้ รายงาน
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ประจำ�ปีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 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
ใต้ของไทยถูกจัดให้เป็นหนึง่ ใน ‘ความขัดแย้งทีม่ กี ารต่อสู้
ด้วยอาวุธ’ จำ�นวน 40 แห่งของโลกในปี 2011 (โดยทีอ่ กี 90
แห่งถูกจัดเป็นประเภทวิกฤตการณ์ทางสังคมการเมือง)[4]
ความพยายามในการสร้างสันติภาพของทั้ง 40 กรณี
เหล่านี้ ถูกจำ�แนกออกได้เป็น 5 กลุ่มด้วยกัน (ตัวเลขใน
วงเล็บหมายถึงจำ�นวนกรณีในแต่ละกลุ่ม)
การเจรจาอยู่ในระดับ ‘ดี’ (3)
การเจรจาอยู่ในระดับ ‘มีอุปสรรคและข้อจำ�กัด’ (16)
การเจรจาอยู่ในระดับ ‘แย่’ (7)
อยูใ่ นช่วงสำ�รวจความเป็นไปได้ในการสร้างสันติภาพ (8)
ได้รับการแก้ไขแล้ว (พิจารณาเมื่อสิ้นสุดปี) (5)
[4]

นิยามที่ใช้อธิบายความขัดแย้งที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธในรายงานฉบับนี้ คือ
การเผชิญหน้าทางการเมืองที่มีจำ�นวนผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันอย่างน้อย
100 คนขึ้นไป ดูรายละเอียดการอธิบายความหมายเพิ่มเติมได้ที่ Escola de
Cultura de Pau 2012, 29 ในส่วนการให้ความหมายของวิกฤตการณ์ทางสังคม
การเมือง โปรดดู Escola de Cultura de Pau 2012, 81
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ในส่วนของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในประเภท ‘ช่วงสำ�รวจความเป็นไปได้ในการสร้าง
สันติภาพ’ (Escola de Cultura de Pau 2012, 153, 163)
รายงานการประเมินผลประจำ�ปี 2011 นี้ ค่อนข้าง
เป็นการพิจารณาในระดับปรากฏการณ์เป็นหลัก ทัง้ นี้ ในส่วน
ของการศึกษาที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวมากขึ้นอีกชิ้น
หนึ่งนั้น ทางคณะทำ�งานของ ECP ได้ระบุว่ามีความขัดแย้ง
ที่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธจำ�นวน 82 กรณี ในช่วงเวลา 50 ปี
ระหว่างปี 1960 ถึง 2010
- 28 กรณี ยุติลงได้ด้วยข้อตกลงสันติภาพในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง
- 7 กรณี ยุติลงได้ด้วยชัยชนะทางทหารของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง
- 10 กรณี อยู่ในภาวะชะงักงัน
- 7 กรณี กำ�ลังอยู่ระหว่างการแก้ไข และ
- 30 กรณีที่เหลือ ยังไม่ได้รับการแก้ไข (Escola de
Cultura de Pau 2010, 24)

แนวคิดเรื่องพหุวิถีและสหอาณาบริเวณ
สำ�หรับกระบวนการสันติภาพปาตานี
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผู้อำ�นวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
ผู้อำ�นวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี
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สิ่งที่จะกล่าวถึงในที่น้กี ็คือการแสดงให้เห็นภาพกว้างว่า
เรากำ � ลั ง ทำ � อะไรกั น อยู่ใ นการเคลื่อ นไหวเพื่อ แก้ ปัญ หา
ความไม่สงบและการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีหลังจากที่ได้มีการ
ทำ�งานร่วมกันหลายฝ่าย จากทัง้ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ
และเครือข่ายสือ่ สารสาธารณะ ความคิดทีเ่ กิดขึน้ จากการทำ�
งานดังกล่าวก็คอื ว่าทำ�อย่างไรจึงจะสามารถสร้าง ‘พืน้ ทีร่ ว่ ม’
หรือ ‘พืน้ ทีก่ ลาง’ ในการผลักดันให้เกิดสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า ‘กระบวน
การสันติภาพ’ เพือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ จำ�เป็นต้องมีการ
สรุปความคิด ทบทวนบทบาท และประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา
ในระยะหลัง เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นในทางทฤษฎีถงึ สิง่ ทีเ่ ราทำ�มาแล้ว
และสิง่ ทีค่ วรจะทำ�ในห้วงเวลาต่อไปในอนาคต
ในรอบปีสองปีทผ่ี า่ นมา องค์กรประชาสังคม องค์กร
วิชาการ องค์กรสือ่ ร่วมมือกันทำ�งานในเรือ่ งสันติภาพปาตานี
โดยผ่านกระบวนการหลายประการ แม้จะไม่มาก แต่กเ็ พียงพอ
ทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นบทเรียนและองค์ความรูท้ ไ่ี ด้สะสมกันมาบ้าง
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แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์การทำ�
งานร่ ว มกั น ของศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ภ าคใต้ แ ละ
องค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ กระบวนการทีว่ า่ นีอ้ าจเรียกได้วา่ เป็นกระบวนการ
สร้างวาทกรรม หรือการสร้างระบบความคิด ความเชือ่ และ
ความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในท่ามกลางความขัดแย้ง แต่ในกระบวนการนี้ สิ่งที่จะทำ�
ก่อนก็คือ ‘เราคิด’ ว่าความคิดเห็นของผู้คนทั้งหลายนั้นจะ
ต้องเปลี่ยนไปก่อนที่จะเกิดการกระทำ�การอะไรบางอย่างที่
เป็นไปในแนวทางสันติภาพ กล่าวในอีกแง่หนึง่ ความคิดหรือ
อารมณ์ความรูส้ กึ ของคนต้องเปลีย่ นไปก่อน การเปลีย่ นดังกล่าวนั้นต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็น ‘ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
คน’ ซึง่ อาจหมายถึงความสัมพันธ์ทม่ี อี ยูร่ ว่ มกัน การทำ�งาน
ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในทางสังคม ตลอดจนการเคลื่อนไหว
ของกลุม่ คนต่างกลุม่ เมือ่ สิง่ เหล่านีบ้ งั เกิดขึน้ ก็ท�ำ ให้เรามีสง่ิ
ที่เรียกว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพขึ้นมาก่อน หลังจาก
นัน้ ก็จะเกิดพืน้ ทีก่ ลางหรือพืน้ ทีร่ ว่ มกัน เพราะฉะนัน้ กล่าวใน
ทางทฤษฎีหรือแนวคิดแล้ว เรามองว่าการสร้างสันติภาพเป็น
กระบวนการทางวาทกรรม (Discursive Processes)[1] ทีจ่ ะ
[1]

การที่เอกภาพของวาทกรรมชุดหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ลักษณะ
พิเศษของวัตถุทางวาทกรรมนั้นๆ แต่อยู่ตรงที่การมี ‘พื้นที่’ (Space) ที่วัตถุ
ต่างๆ หลายแบบก่อเกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์-
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นำ�มาซึ่งวัตถุทางวาทกรรม (Discursive Objects) หลาย
แบบ หลายอย่าง ซึ่งวัตถุเหล่านี้จะได้ก่อกำ�เนิดขึ้นมาพร้อม
กันและมีความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องกัน หรือบางครั้ง ก็กระจุย
กระจายไม่เป็นระบบ แต่วัตถุทางวาทกรรมเหล่านี้ ในที่สุด
แล้วก็จะถูกระบุชื่อ ถูกอธิบาย พรรณนาความ ถูกนำ�มาคิด
มาวิเคราะห์ใคร่ครวญ และเกิดการสร้างความรูส้ กึ ประทับใจ
หรือถูกประเมินวินจิ ฉัย ด้วยคุณค่า ที่สำ�คัญก็คือ เรื่องอะไร
ต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในท่ามกลางความสัมพันธ์ทาง
สังคม
คำ�ๆ หนึ่งเราจะได้ยินกันบ่อยในช่วงหลังๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างพืน้ ทีก่ ลางหรือการสร้างพืน้ ทีร่ ว่ มกัน แต่ปจั จัย
ตัวนี้จะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสันติภาพ (Peace Building) ดังที่อาจารย์นอร์เบิร์ต โรเปอรส์ ได้อธิบายไปแล้วก่อน
หน้านี้ กระบวนการดังกล่าว เมื่อเดินไปเรื่อยๆ จะก่อให้
เกิด ‘สนาม’ ขึ้นมา ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า ‘สนาม’ หรือ fields
ในทีน่ จ้ี งึ เป็น ‘พืน้ ที’่ ในการเล่น เปรียบได้เหมือนกับการเล่น
กีฬาหรือเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆ ในสถานการณ์ทเ่ี มือ่ ผูเ้ ล่น
ลงมาเล่นกันแล้ว ก็จะต้องรูจ้ กั มักคุน้ กัน และก็ผลักดันกันไป
มาให้มีการขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆ
ดังกล่าวกลายเป็นกฎของการเกิดขึ้นอย่างพร้อมกันและเกี่ยวเกาะต่อเนื่องของ
วัตถุต่างชนิดกัน ซึ่งถูกกำ�หนดชื่อ, พรรณนาความ, วิเคราะห์, ตระหนักรู้, หรือ
วินิจฉัยตัดสินใจภายใต้ความสัมพันธ์เหล่านั้น ดูใน Foucault (1989, 36)
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เราเน้นให้ความสำ�คัญต่อการ ‘ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน’
ของวัตถุทางวาทกรรม เพือ่ ทีจ่ ะนำ�มาสูก่ ารเปลีย่ นแปลงความ
ขัดแย้งโดยผ่านการเปลีย่ นแปลงความคิด (Ideas and Thought)
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน (Interplay) หมายความถึงการ
ประดิษฐ์สร้าง ‘สนามในการเล่น’ ของพลังทางสังคมฝ่ายต่างๆ
ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สนามนี้ก็คือพื้นที่กลางหรือพื้นที่ร่วมในการสร้างสันติภาพ
ซึ่งเราเรียกมันว่า Common Ground นั่นเอง

ภาพทีป่ รากฏอยูน่ ส้ี รุปให้เห็นว่า ‘สนาม’ และการเล่น
การผลักดัน หรือการขับเคลือ่ นในสนาม เหล่านีค้ อื อะไร และ
ทำ�กันอย่างไร (กรุณาดูภาพประกอบที่ 1) สามวงทีอ่ ยูท่ าง
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ซ้ายมือ หมายความถึง เครือข่ายทีเ่ ราทำ�งานด้วยกัน วงบน
คือเครือข่ายของทางภาคความรูใ้ นทางวิชาการ วงตรงกลาง
คืองานภาคของสื่อและเครือข่ายสื่อ ส่วนวงล่างคืองานขับ
เคลือ่ นกลุม่ องค์กรภาคประชาสังคม ทัง้ สามวงนีม้ าเกาะเกีย่ ว
ร่วมกันในเวลาสามหรือสีป่ ที ผ่ี า่ นมา ซึง่ เริม่ ต้นจากการทีเ่ ดิน
มาคนละทาง แต่ในทีส่ ดุ แล้วก็มาพบกัน แล้วก็เกิดการขับ
เคลือ่ นขึน้ โดยสร้างสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า ‘วัตถุทางวาทกรรม’ หรือ
แนวคิดอะไรบางอย่างทีเ่ ราร่วมกันสร้างขึน้ มา ซึง่ จะมีอยู่ 3
เรือ่ งใหญ่ๆ ทีเ่ ราคิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยทีเ่ ดินไปสูก่ ารแก้
ปัญหาความรุนแรงในพืน้ ทีไ่ ด้ อันได้แก่ ประเด็นการกระจาย
อำ�นาจ ซึง่ เป็นเรือ่ งของรูปแบบการปกครองการบริหารท้อง
ถิน่ รูปแบบพิเศษ (Autonomy) ประเด็นการพูดคุยเจรจาเพือ่
สันติภาพ (Peace Dialogue) และประเด็นเรือ่ งของการสร้าง
ความยุตธิ รรม (Justice) ในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นแนวคิดสามประเด็นใหญ่ๆ ทีเ่ ราเอาทัง้
สามวงทางซ้ายมือมาจับร่วมกันและหมุน หรือเคลื่อนเดิน
หน้าไปเรือ่ ยๆ และการเคลือ่ นคือการโยนสิง่ เหล่านีใ้ นฐานะ
ที่เป็นวัตถุทางวาทกรรม หรือว่าเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเข้า
ไปในสนามการเล่นในท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
กระบวนการหรือปฎิบัติการวาทกรรมก็บังเกิดขึ้น คล้ายๆ
กับว่ามันกำ�ลังหมุน (Spinning) หรือกำ�ลังควงไปด้วยกัน ใน
รูปภาพดูเหมือนสามวงนี้จะมาแตะกันเฉยๆ ที่จริงก็ไม่ใช่
เพราะเมือ่ มาเจอกันแล้วก็มกี ารเดินเครือ่ ง การหมุน การควง
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หรือการปั่นด้วยกิจกรรมหรือปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายร่วม
กันระหว่าง 3 ฝ่ายซึ่งต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันไปด้วย ทีนี้พอ
สามวงแรกหมุนควงไป วัตถุวาทกรรมของสามวงที่สองก็ถูก
ควงต่อไปอีกเรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ ก็แตกตัวไปในแง่ของเครือข่าย
ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการ
สื่อสารสาธารณะ ปฏิบัติการทำ�ให้วาทกรรมที่เราพยายาม
ทีจ่ ะใส่เข้าไปในพืน้ ทีท่ างสังคม กลายมาเป็นวาทกรรมการสือ่
สารในทางสาธารณะและกลายเป็นที่รับรู้ร่วมกัน มีอำ�นาจ
การอธิบายโลกทางสังคมที่ชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ
วัตถุทางวาทกรรมหรือสิง่ ทีพ่ ดู กันเหล่านี้ ในอดีตเป็น
เรื่องที่พูดและกล่าวถึงไม่ได้เลย เช่นเรื่อง Autonomy (การ
ปกครองตนเอง) แต่กม็ นั ก็สามารถเดินต่อไปได้ นีค่ อื ตัวอย่าง
ทีเ่ ห็นในตัวแบบ ทีเ่ ห็นนี้ (กรุณาดูภาพประกอบที่ 2) แนวตัง้
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ทีเ่ ห็นคือ การสือ่ สารตัง้ แต่ขา้ งล่างหรือในระดับท้องถิน่ ไป
ถึงในระดับชาติ ซึ่งก็มีทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ ส่วนในแนวราบ
หรือแนวนอนทีเ่ ราเห็นทางขวามือ คือการเคลือ่ นไหวในระดับ
ของพื้นที่ สิ่งเหล่านี้เดินไปจนในที่สุดจะเห็นได้ว่าเราเดินไป
ทั้งสื่อที่เป็นทางการอย่างสื่อกระแสหลัก สื่อท้องถิ่น วิทยุ
เครือข่ายวิทยุชุมชน การประชุมสัมมนาหรือการพูดคุยทาง
วิชาการ รวมทัง้ การสร้างสือ่ ใหม่อย่างพวกเว็บไซต์ อินเทอร์
เน็ตต่างๆ
เมือ่ วงจรหมุนไปเรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ เรือ่ งราวหรือ ‘บท
สนทนา’ จะกระเด็นขึน้ ไปข้างบนทีม่ ที ง้ั โทรทัศน์ระดับชาติก็
เข้าไปจับหรือไปเล่นด้วย เช่น ทีวสี าธารณะทีวไี ทย (TPBS)
ก็เอาไปเล่นด้วย โดยเฉพาะในประเด็นการกระจายอำ�นาจ
มีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในรายการตอบโจทย์ รายการวาระ
ประเทศไทย และรายการอะไรต่างๆ สิง่ เหล่านีก้ ก็ ระโดดขึน้
ไปเรื่อยๆ ในขณะที่วาทกรรมข้างล่างก็เดินไป ข้างบนก็เดิน
ไป สื่อหรือหนังสือพิมพ์ระดับชาติก็เดินด้วย ไปหยิบจับ
ข้อมูลมาใช้อยูบ่ า้ งในบางครัง้ ขณะเดียวกันก็มสี อ่ื ใหม่อย่าง
เครือข่ายทางสังคมและเว็บไซต์ตา่ งๆ ทีเ่ ราเดินไปด้วยกัน ทัง้
สามอย่างเดินไป ทำ�ให้เกิดการหมุนหรือการปั่นควงความ
สัมพันธ์ทางวาทกรรมในที่สุด
จากภาพจะเห็นว่าลักษณะการกระจายตัวของวาท
กรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดใหม่ๆ นั้นก็ ได้แพร่หลาย
ไปในสังคม ถึงแม้ว่าจะมีคำ�ถามหรือข้อสงสัยอยู่บ้าง แต่ว่า
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สิง่ นีม้ อี �ำ นาจในการทีจ่ ะอธิบาย หรืออำ�นาจในการสร้างความ
ชอบธรรมน่าเชือ่ ถือในการอธิบายโลกทางสังคมหรือไม่ จริงๆ
แล้วอาจยังไปไม่ถงึ ขนาดทีม่ คี นยอมรับทัง้ หมด เพราะนีไ่ ม่ใช่
การโฆษณาชวนเชื่อฝ่ายเดียว แต่เป็นการสร้างพื้นที่ทาง
วาทกรรมเพื่อให้เกิดการต่อสู้ทางวาทกรรม แต่เรากลับถือ
ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกพูดหรือถูกแสดงออกอย่างเปิดเผยหรือ
‘ถูกกล่าวซ้ำ�’ จากหลายฝ่ายมากขึ้น แม้แต่ฝ่ายที่ไม่ยอมรับ
ความหมายของมันในตอนแรกในพื้นที่กลาง เราเชื่อว่าจะ
เป็นผลประโยชน์ตอ่ การเคลือ่ นไหวเพือ่ สันติภาพ เพราะเรา
ต้องการจะสร้างพืน้ ทีใ่ นความสัมพันธ์ของวาทกรรม ไม่ใช่เอา
ชนะด้วยความหมายที่เป็นแก่นสาระของมันในตอนแรก

จากภาพต่อไป (กรุณาดูภาพประกอบที่ 3) มีการ
สร้างแนวคิดขึ้นมาจากคำ�ถามที่ว่าเราจะเดินไปสู่สันติภาพ
ได้อย่างไร? ภาพดังกล่าวนี้เป็นตัวแบบที่เริ่มจากว่าความ
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รุนแรงในพื้นที่นั้นจะเริ่มจากจุดที่มีระดับของความรุนแรง
อยู่สูง แนวโน้มน่าจะลดต่ำ�ลงไปจนถึงระดับที่ว่ามีความ
รุนแรงน้อยที่สุดหรือต่ำ�ที่สุด แต่ทุกวันนี้แนวโน้มจะยังค่อน
ข้างสูงและมีการคงที่ของความรุนแรง เราก็พยายามที่จะ
ทำ�ให้มันลดลง แต่ว่ากระบวนการที่จะทำ�ให้ความรุนแรงลด
ลงนั้นจำ�เป็นต้องผ่านเส้นทาง (Track) ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมี
อยู่ประมาณสองสามเส้นทางใหญ่ๆ เพื่อจะให้เกิดแนวทาง
ในการเปลี่ ย นแปลงความขั ด แย้ ง ที่ รุ น แรงหรื อ ที่ใช้ความ
รุนแรงไปสูค่ วามขัดแย้งทีไ่ ม่ใช้ความรุนแรง ซึง่ เป็นเป้าหมาย
สูงสุดของกระบวนการทีจ่ ะทำ�ให้เกิดสันติภาพ สิง่ นีเ้ ป็นภาพ
ที่ ทำ � ให้ เราเห็ น ว่ า สามารถทำ � ให้ เ กิ ด สั น ติ ภ าพที่ ยั่ ง ยื น ได้
หากเราเดินไปเรื่อยๆ อย่างนี้โดยที่ผ่านกระบวนการต่างๆ
ที่เห็นดังกล่าว
ณ จุดนี้ กระบวนการทั้งหมดต้องการจะชี้ให้เห็น
ความคิดทีว่ า่ ความขัดแย้งไม่ใช่สง่ิ ทีต่ อ้ งขจัดออกไป แต่อาจ
จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่จำ�เป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและการพัฒนา แต่การใช้ความ
รุนแรงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ในความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกัน[2]
สิง่ ทีส่ �ำ คัญก็คอื การทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงสร้าง
สรรค์ระหว่างตัวแสดงของความขัดแย้ง และการทำ�ให้เกิด
[2]

ดูแนวคิดนีใ้ น Berghof Foundation (2012)
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โครงสร้างต่างๆ ที่จ�ำ เป็นต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน เรา
จะต้องทำ�ให้เกิด ‘โครงสร้าง’ ที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพได้
ด้วยการทำ�อะไรก็ได้ที่จะส่งอิทธิพลต่อตัวเหตุปัจจัย อันเป็น
รากเหง้าของ ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะที่
เป็นเวทีสาธารณะในการสร้างวาทกรรมหรือวัตถุทางวาท
กรรมอันเป็นตัวช่วยสร้างสันติภาพและสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในการสร้างวาทกรรมภายใต้กระบวนการสร้างสันติภาพ
ภายในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งนี้ ทำ�ให้เกิดพืน้ ทีร่ ว่ มด้วยการใช้ศพั ท์
และภาษาร่วมกันในการสร้างสันติ มันทำ�ให้ภาษาเรื่องสันติ
และแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงกลายเป็น ‘คำ�หลัก’ ในพื้นที่
สาธารณะ
วิธีการเหล่านี้จะทำ�ให้เกิดภาษาหรือคำ�พูดต่างๆ ที่
จะใช้ร่วมกัน ซึ่งมาอธิบายปรากฏการณ์ความขัดแย้งหรือ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ว่ามันเกิดจากอะไร? และจะแก้ไขปัญหา
ร่วมกันได้อย่างไร? ในตอนแรกความคิดของผูค้ นก็ไม่เหมือน
กัน แต่ว่าการทำ�งานของพื้นที่กลางหรือพื้นที่สาธารณะ จะ
ทำ�ให้คนทุกคนได้เปิดเผยความคิดของตัวเอง แลกเปลี่ยน
กัน แล้วเราก็เชื่อว่ามันจะทำ�ให้เกิดจุดร่วมกันในการที่จะ
อธิบายปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ การขับเคลื่อน
กระบวนการทางด้านนโยบายก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลัง
เส้นทางที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง
นัน้ จะมีลกั ษณะอย่างไร จากทัง้ ในระดับบนและในระดับล่าง
ซึ่งต่างก็ต้องเดินไปพร้อมๆ กัน นั่นคือจะมีทั้งแทร็คหนึ่ง
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(Track 1) หรือว่าการพูดคุยระหว่างฝ่ายทีม่ กี ารใช้ความรุนแรง
คื อ รั ฐ บาลกั บ กลุ่ ม ขบวนการเคลื่ อ นไหวต่ อ สู้ ที่ ใช้ ค วาม
รุนแรง แต่ทว่าในขณะเดียวกันภาคประชาชนหรือภาคประชา
สังคมที่อยู่ในพื้นที่ระดับกลางก็สามารถที่จะเดินงานในเรื่อง
ของการแก้ปัญหา โดยเสนอประเด็นที่จะนำ�ไปสู่แนวทาง
สันติได้ (แทร็คสอง / Track 2) ส่วนองค์กรในระดับรากหญ้า
ก็เช่นเดียวกัน (แทร็คสาม / Track 3) จะเดินไปพร้อมๆ กัน
ซึ่งทั้งสามทางนี้น่าจะเดินไปด้วยกันได้ แต่ต้องผ่านกลไกที่
เป็นพื้นที่กลางหรือพื้นที่ร่วมกันดังกล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ง
พืน้ ทีน่ จ้ี ะขยายใหญ่มากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ ก็เป็นพืน้ ที่
ร่วมกันอย่างนี้
กล่าวในอีกแง่หนึ่ง ในขั้นตอนของการสร้างพื้นที่
สาธารณะ สิ่งสำ�คัญก็คือ ‘การสื่อสาร’ จึงเกิดแนวคิดใหม่
ในการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะเพื่อสันติภาพในแบบพหุวิถี
หลายแนวทาง หลากหลายอาณาบริเวณ และหลากหลาย
รูปแบบ กระทัง่ หลากหลายมิตใิ นสภาพทีเ่ ป็นพลวัตและพลิก
ผันได้ตลอดเวลา
ที่กล่าวมานี่คือแง่มุมในเชิงความคิด แต่ในเชิงการ
ปฏิบัตินั้น เราก็ได้ผ่านกระบวนการที่ว่านี้มาในช่วงหนึ่งปีที่
ผ่านมา เราก็สามารถเดินมาได้หลายอย่าง ความคิดในเรื่อง
การกระจายอำ�นาจหรือการปกครองในรูปแบบพิเศษก็มี
การพูดถึงและมีการยอมรับกันมากขึ้น แนวคิดในเรื่องของ
การสนทนาสันติภาพหรือการพูดคุยกันของกลุ่มที่มีความ
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คิดเห็นแตกต่างกัน เราก็ผลักดันให้เกิดขึน้ และก็มกี ารยอมรับ
กันมากขึน้ หลายๆ อย่างก็เดินไปอย่างนี้ ข้อสมมุตฐิ านก็คอื
ว่า ในท้ายทีส่ ดุ แล้วมันจะเป็นกระบวนการซึง่ เรียกว่า ‘ตัวแบบ
ของอะมีบา’ (กรุณาดูภาพประกอบที่ 4)

จากภาพประกอบดังกล่าว จะเห็นได้วา่ รูปร่างของตัว
แบบนี้จะคล้ายๆ กับสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่าง สิ่งที่เรา
คิ ด ไว้ มั น เหมื อ นกั บ สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สั ต ว์ เซลล์ เ ดี ย วหรื อ
‘อะมีบา’ ทีม่ นั เติบโตขึน้ โดยทีไ่ ม่มรี ปู ร่างอะไรทีแ่ น่นอน แต่
มันสามารถขยายตัว มีการปรับเปลี่ยน ยืดตัว และหดตัวได้
ภายในกระบวนการที่เรียกว่าการสร้างพื้นที่ในการทำ�งาน
และเติบโตตามสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ทางสังคมใน
แต่ละพื้นที่เฉพาะ กล่าวโดยสรุปนี่คือระบบสื่อสารและการ
สร้างเครือข่ายที่มีชีวิตเหมือนสัตว์เซลล์เดียว (Ameba-like
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Communications Platform) สิ่งเหล่านี้คือตัวแบบที่เราคิด
ว่าจะเกิดขึ้นและก็ได้ถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว
การทำ�งานในลักษณะเช่นนี้ได้จะมีอยู่สองทาง ได้แก่
ลักษณะของพหุวิถีในการทำ�งานเพื่อการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ซึ่งเป็นการเดินไปพร้อมกันทั้งเส้นทางสายที่หนึ่ง
สายทีส่ อง และสายทีส่ าม ซึง่ มีทง้ั ระดับบน ระดับกลาง และ
ระดับรากหญ้า อีกด้านหนึง่ คือลักษณะของพหุวถิ ใี นการสือ่
สาร ซึง่ หมายความถึงการสือ่ สารในทุกระดับ ตัง้ แต่สอ่ื กระแส
หลักไปจนกระทั่งถึงสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชนที่มีการดำ�เนิน
การในระดับรากหญ้า เมือ่ เดินไปพร้อมกันแล้ว กระบวนการ
เหล่ า นี้ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ
สันติภาพได้
จุดนีก้ ค็ อื สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า ‘มัลติแทร็ค/มัลติแพลตฟอร์ม’
(Multi-Track / Multi-Platforms) กล่าวคือเป็นกระบวนการที่
มี ค วามหลากหลายทั้ ง ในแง่ ข องรู ป แบบและวิ ถี ใ นการ
ดำ�เนินการเคลื่อนไหวจากบทเรียนที่ผ่านมา ทำ�ให้เชื่อได้ว่า
สิ่งที่เราทำ�อยู่ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบระบบของพหุ
วิถีและกระบวนการในการเคลื่อนไหวซึ่งมีทั้งการสื่อสาร
การทำ�งานร่วมกันผ่านลักษณะเครือข่ายและกระบวนการ
ต่างๆ มีทั้งการแสดงออกทางความคิด มีการขับเคลื่อนทั้ง
ในงานวิชาการและภาคประชาสังคมจนก่อรูปให้เห็นความ
เคลื่อนไหวดังที่เราได้เห็น
กระบวนพัฒนาการในตัวแบบนีจ้ ะก่อรูปสิง่ ทีเ่ ราพยายาม
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อธิบายว่าเป็น PPP หรือ กระบวนการสันติภาพปัตตานี
Pa(t)tani Peace Process นั่นเอง
ในประเด็นสุดท้าย กระบวนการสื่อสารแบบพหุวิถี
และสหอาณาบริเวณแบบนี้ ยังเป็นกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทุนทางวัฒนธรรมและการผลิตทางวัฒนธรรม
(Cultural Reproduction) ซึ่งเป็นรากฐานหรือแก่นแกนของ
สนามการสื่อสาร เพื่อทำ�ให้สนามการสื่อสารนี้เป็นอิสระ
จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางธุรกิจ และอำ�นาจการเมือง
ดังนั้น การขยายตัวของ Media Fields (สนามสื่อ) ใน
วิถีทางดังกล่าว ‘ปิแอร์ บูดิเยอร์’ (Pierre Bourdieu) ให้คำ�
อธิบายอย่างน่าสนใจว่า สิ่งนี้จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สนามการสือ่ สารและมีผลทำ�ให้สนามอำ�นาจอืน่ ๆ ในสังคม
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยน
แปลงความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวทางในการสร้างสันติภาพและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอื่นๆ นี่คือความหวัง
ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทย (Bourdieu 2010)

บทบาทของประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ
นูรคอลิซ ฮิดายัต

อดีตผู้อำ�นวยการสถาบันช่วยเหลือทางกฎหมาย (LBH)
จาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย
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ขอความสันติประสบแก่ทกุ ท่านครับ สวัสดีตอนบ่ายครับ
ผมอยากจะแนะนำ�เกีย่ วกับองค์กร LBH (แอลเบฮา)[1] คุณ
อาจเคยได้ยินชื่อองค์กรนี้เป็นครั้งแรก LBH-Jakarta เป็น
องค์กรนักกฎหมายที่ทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็น
องค์กรทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในอินโดนีเซีย องค์กรทนายความด้านสิทธิมนุษยชนแห่งนีด้ �ำ เนินงานใน 15 สาขาทัว่ อินโดนีเซีย องค์กร
ของเรามีการทำ�งานมาอย่างยาวนานนับกว่า 40 ปี เรามี
การดำ�เนินการและช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและ
การทำ�งานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ในพื้นที่
ความขัดแย้งหลายแห่งในอินโดนีเซีย เช่น อาเจะห์ ปาปัว
ติมอร์เลสเต ก่อนประกาศเอกราช รวมทั้งอัมบนในหมู่เกาะ
มาลุกุ
นี่ถือเป็นครั้งแรกสำ�หรับผมที่ได้มาพูดที่นี่เกี่ยวกับ
[1]

เป็นคำ�ย่อของ Lembaga Bantuan Hukum การอ่านชื่อย่อเช่นนี้เป็น
สำ�เนียงในภาษาอินโดนีเซีย

70

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

ข้อสังเกตของเราที่อาจจะมีข้อจำ�กัดอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่อง
ราวของปาตานี เพราะฉะนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นเงือ่ นไขและ
ความท้าทายที่ต่างกัน ถ้าให้เปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย เรา
ก็มีความแตกต่างจากคุณ แต่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องราว
ขององค์กรภาคประชาสังคมและบทบาทของภาคประชา
สังคม ซึ่งบางทีคุณอาจจะได้รับตัวอย่างหรือเรียนรู้จากสิ่งที่
เราทำ�ในอาเจะห์และในพื้นที่ความขัดแย้งอีกหลายแห่งใน
อินโดนีเซีย
สิง่ แรกทีผ่ มจะนำ�เสนอคือการดำ�รงอยูข่ องบรรดากลุม่
เอ็นจีโอในอินโดนีเซีย ในเรือ่ งบริบทของอาเจะห์ กลุม่ ประชาสั ง คมที่ นำ � โดยกลุ่ ม เอ็ น จี โ อและได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจาก
นักศึกษาหรือขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา อูลามะอ์
ผู้นำ�ศาสนา ปัญญาชนในมหาวิทยาลัย นักหนังสือพิมพ์
ตลอดจนกลุม่ อืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ บางครัง้ บางคราวก็มี
การส่งเสียงเรียกร้องในเรือ่ งของคุณค่าของสันติภาพ การไม่ใช้
ความรุนแรง รวมทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
ส่ ว นในอั ม บนและปาปั ว ก็ มี ตั ว แสดงที่ มี บ ทบาท
สำ�คัญคล้ายคลึงกัน จะต่างไปก็ตรงทีใ่ นปาบัว หรือในมาลุกุ
นั้น ผู้นำ�แบบจารีตดั้งเดิมอาจจะเป็นตัวแสดงที่มีอิทธิพล
สำ�คัญมากกว่าตัวแสดงอื่นๆ สำ�หรับในอาเจะห์ การทำ�งาน
ของพวกเขาก็มลี กั ษณะทีเ่ ฉพาะเจาะจงมาก ไม่วา่ จะเป็นงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนและความยุตธิ รรม การช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ การหนุนเสริมกลุม่ ผูห้ ญิง
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และการสนับสนุนพลังขององค์กรประชาสังคม เป็นต้น
ถ้าจะกล่าวอย่างกระชับว่าใครเป็นใครบ้างในอาเจะห์
ผมจะพู ด ถึ ง อาเจะห์ ว่ า ส่ ว นใหญ่ น้ั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
ประเด็น เช่น การทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นประชาธิปไตย
และความยุตธิ รรม ซึง่ นำ�โดย LBH KONTRAS และหลายๆ
องค์กร ไม่ใช่แต่ในอาเจะห์ แต่ในจาการ์ตาด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้น การต่อสู้กันในอาเจะห์ การเคลื่อนไหวในอาเจะห์
การรวมตัวกันของภาคประชาสังคมในอาเจะห์ก็ได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือและเอือ้ อำ�นวยกระบวนการต่างๆ อย่าง
มากจากภาคประชาสังคมในระดับประเทศ ในจาการ์ตาก็
เช่นเดียวกัน LBH สมาคมหรือองค์กรของนักกฎหมาย นัก
กิจกรรมสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมทางสังคม ต่างก็เข้าไป
ร่วมไม้ร่วมมือในการเผชิญกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เพื่อนำ�ความยุติธรรมกลับคืนมาในพื้นที่ความขัดแย้ง
ผมจะพูดถึงความท้าทายที่เราเผชิญในพื้นที่ความ
ขัดแย้ง ประการแรกสุดผมคิดว่าคือความไว้วางใจ เราจะได้
รับความไว้วางใจจากคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร? ไม่ใช่
จากกองกำ�ลังติดอาวุธเท่านัน้ หากแต่ความไว้วางใจจากฝ่าย
รัฐบาลด้วย นีเ่ ป็นเรือ่ งทีย่ ากเย็นอย่างมาก เพราะสิง่ นีเ้ กีย่ ว
โยงกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของนั ก กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหว
ภาคประชาสังคมด้วย อย่างที่ท่านพอจะรู้ ไม่ใช่มีแต่นัก
กิจกรรมเคลือ่ นไหวเท่านัน้ หากแต่ยงั มีนกั กิจกรรม สือ่ มวลชน
ปัญญาชน อูลามะอ์ และนักวิชาการทีถ่ กู สังหารตายในอาเจะห์

72

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

ระหว่างห้วงเวลาของความขัดแย้ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก
มาก
แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรามีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่อง
คุณค่าของสิทธิมนุษยชนซึง่ อยูเ่ หนือศาสนา อุดมการณ์ และ
จุดสนใจทางการเมือง ก็ช่วยเราในการสร้างความไว้วางใจ
จากฝ่ายต่างๆ อีกทัง้ ยังมีสารทีช่ ดั เจนของภาคประชาสังคม
ที่มีต่อกลุ่มติดอาวุธและต่อรัฐบาลในแนวทางของการไม่ใช้
ความรุนแรงเพื่อพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้แนวทางการ
ทหาร ซึ่งทำ�ให้เราก็ได้รับความไว้วางใจจากคู่ขัดแย้งทั้งสอง
ฝ่าย
ก็เหมือนกับในพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งอืน่ ๆ ในช่วงเริม่ แรก
ของความขัดแย้งในอาเจะห์นน้ั แน่นอนว่าภาคประชาสังคม
ต่างก็แตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประโยชน์
และข่ายงานของพวกเขาเอง ไม่มีการรวมตัวกันเลยในช่วง
แรกๆ แต่พวกเขาก็ต้องการความร่วมมือในการทำ�งานใน
ช่วงเวลานัน้ ด้วยเช่นกัน เราจึงประสบความสำ�เร็จในการรวม
ตัวกันเพื่อสร้างความร่วมมือและพันธมิตรขึ้นมาหลายต่อ
หลายกลุ่มที่มาจากการจับมือกันระหว่างกลุ่มเอ็นจีโอหรือ
องค์กรประชาสังคมที่มีลักษณะงานที่แตกต่างกัน ดังที่ผม
ได้พูดมาบ้างแล้วว่าในช่วงของความขัดแย้งนั้น สมาชิกของ
องค์กรประชาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหยื่อผู้ได้รับ
ผลกระทบในฐานะทีเ่ ป็นพลเรือน ซึง่ มีนกั เคลือ่ นไหวจำ�นวน
มากมายที่ถูกสังหารตายหรือถูกทำ�ให้หายตัวไป จนกระทั่ง
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ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเยียวยาหรือคืนความยุติธรรมให้
กับครอบครัวหรือเหยื่อเลย
จุ ด เน้ น ของการพู ด ของผมต่ อ ไปคื อ บทบาทโดย
ทั่วไป 3 ประการ ซึ่งสำ�คัญอย่างมากของภาคประชาสังคม
ในยามที่ต้องรับมือกับความขัดแย้ง ประการแรกคือ เราจะ
นำ�เสนอแง่มุมที่เป็นทางเลือกได้อย่างไร ประเด็นนี้พอจะ
เป็นตัวเร่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านของสังคมในช่วงเวลาแรก เนื่องจากรัฐบาลมีทั้ง
ทรัพยากรมากมายมหาศาลและยังครอบงำ�การใช้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ นานา แต่อาจจะมีข้อจำ�กัดในการทำ�ความ
เข้าใจสภาพที่เป็นจริงซึ่งดำ�รงอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้ง
เพราะฉะนั้ น องค์ ก รประชาสั ง คมจะสามารถเป็ น เสี ย งที่
สะท้อนแง่มุมของทางเลือกได้
ประการต่อมา คือ บทบาทในการเสริมสร้างขีดความ
สามารถเพือ่ การทำ�งานสันติภาพ และบทบาทประการทีส่ าม
คือ การวิจัยและการผลักดันนโยบาย เราจะสามารถแสดง
บทบาทเช่นนัน้ ได้อย่างไร ในระยะสัน้ แล้ว การทีจ่ ะเสริมสร้าง
ขีดความสามารถเพือ่ สันติภาพนัน้ พวกเขาสามารถทีจ่ ะเป็น
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ การเปลีย่ นผ่านความขัดแย้ง ทัง้ ยังสามารถ
เป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งสั น ติ ภ าพและการสร้ า งผู้ ส นั บ
สนุนสันติภาพในหมูม่ วลชน รวมไปถึงการสร้างความตระหนัก
รูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ความขัดแย้ง การเอือ้ อำ�นวยกระบวน
การสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ และการประสานงาน
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กันระหว่างเอ็นจีโอ ปัจเจกชน และกลุม่ คนทีเ่ ป็นสมาชิกของ
องค์กรประชาสังคมต่างๆ และบางครั้งก็ทำ�หน้าที่เปรียบ
เทียบและเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอื่นดังที่เรา
ฟังกันมาบ้างแล้วในตอนต้น
ส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้น บทบาทของ
ภาคประชาสังคม ดังในกรณีของ LBH และเพือ่ นนัน้ ก็มสี ว่ น
ในการสร้างจินตนาการถึงอนาคตทีม่ สี นั ติภาพ ชักนำ�ให้เกิด
การประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่มีความจำ�เป็นพื้นฐาน ตลอดจน
ช่วยพัฒนาแผนสันติภาพที่เห็นพ้องต้องกัน และออกแบบ
การนำ � แผนดั ง กล่ า วไปใช้ จ ริ ง ให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แน่นอนว่าไม่เพียงแต่จะเน้นไปที่การสร้างสันติภาพเท่านั้น
หากแต่ยงั ต้องเน้นไปยังเหยือ่ จากความรุนแรงและประชาชน
โดยการเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะ
รายงานสถานการณ์ดงั กล่าวไปสูส่ งั คมระดับประเทศและใน
ชุมชนนานาชาติ นั่นคือบทบาทของนักกิจกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์
อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามนุษยธรรมคือจุดยืน
ของพวกเขาทีอ่ ยูเ่ หนือจุดสนใจในทางศาสนา อุดมการณ์ และ
การเมือง ซึง่ ได้กลายเป็นพืน้ ทีก่ ลางหรือวาระทีพ่ วกเขามีร่วม
กัน พวกเขายังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดย
ตรงแก่กลุม่ เหยือ่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ พลเรือน นักกิจกรรม
นักโทษการเมือง และแม้แต่กลุ่มติดอาวุธ เป็นต้น พวกเขา
มี ก ารติ ด ตามการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสถานการณ์
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ความรุนแรง รวมทัง้ เขียนรายงานเพือ่ ส่งไปยังชุมชนระหว่าง
ประเทศและในระดับประเทศอีกด้วย นอกจากนีย้ งั ช่วยเหลือ
ในการริเริ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการไม่ใช้ความ
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำ�โดยเยาวชนและขบวนการ
นักศึกษา นักวิชาการ และกลุ่มศาสนา และมีพวกเขาบาง
ส่วนที่มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธ บาง
ครั้งพวกเขาก็เล่นบทบาทเป็นคนกลางที่คอยไกล่เกลี่ยข้อ
ขัดแย้งและเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับ
ทางการจาการ์ตา นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือ
กับสื่อมวลชนและนักหนังสือพิมพ์ รวมทั้งประสานงานกับ
เอ็นจีโอในระดับพื้นที่และก็เป็นการทำ�งานทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
นัน่ เป็นบทบาทของเอ็นจีโอ โดยเฉพาะบทบาทของนัก
กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ระหว่างช่วงเวลาดัง
กล่าว พวกเขาเป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสำ�คัญ เนือ่ งจากว่าประชาชน
ให้ความไว้วางใจต่อพวกเขา และพวกเขายังสามารถเดินทาง
ไปยั ง พื้ น ที่ ซึ่ ง ห่ า งไกลตามชนบทและในพื้ น ที่ ซึ่ ง พบว่ า มี
เหยื่อผู้ได้รับผลกระทบ และสิ่งสำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ
พวกเขาได้รบั ความช่วยเหลือจากเอ็นจีโอทีจ่ าการ์ตา เอ็นจีโอ
ที่ จ าการ์ ต าก็ จ ะทำ � หน้ า ที่ ใ นการล็ อ บบี้ นั ก การเมื อ งใน
รัฐสภาและรัฐบาลให้พยายามทบทวนการบังคับใช้มาตรการ
และนโยบายความมั่นคง การใช้กฎอัยการศึก มาตรการที่
ใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีการล็อบบี้ผู้นำ�ใน
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ระดับประเทศและผู้นำ�ทางศาสนาให้มีการผลักดันรัฐบาล
เข้าสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพ
ส่วนว่าตอนนี้ในกรณีปาตานีเป็นอย่างไร? จากการ
สังเกตการณ์ของผม ผมเชือ่ ว่าสันติภาพเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ท่ี
จะเกิดขึ้นในปาตานี ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปแล้ว
ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว สถานการณ์ที่นี่มีความสลับซับ
ซ้อนยิ่งกว่ากรณีอาเจะห์ และก็มีความแตกต่างทั้งในแง่ของ
บริบท ทางออก และความท้าทาย บทเรียนที่ส�ำ คัญในกรณี
ของปาตานีคือความจำ�เป็นที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการ
ระบุตวั แสดงในการพูดคุยเสวนา เพราะฉะนัน้ ประเด็นต่างๆ
จะต้องมีการพูดคุยกัน และบทบาทที่เป็นไปได้ของภาค
ประชาสังคม เรื่องสำ�คัญสำ�หรับที่นี่คือแง่มุมของการดำ�รง
อยู่ของภาคประชาสังคม ซึ่งทำ�งานสนับสนุนสันติภาพและ
นำ�เอาคู่ขัดแย้งมาสู่กระบวนการพูดคุยและหลีกเลี่ยงการใช้
ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถของพวกเขาก็
จำ�ต้องมีการหนุนเสริมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเริม่ ต้นด้วยการสร้างพืน้ ทีก่ ลางร่วมกัน วาระร่วมกัน และ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับกระบวนการสันติภาพ
ผมรูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างมากทีไ่ ด้รบั ฟังว่าตอนนีก้ ระบวน
การสันติภาพปาตานีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากการสังเกตของ
ผม ไม่ใช่เพียงผู้คนชายหญิงทั้ง 50 คนเท่านั้นที่ได้เริ่มต้น
กระบวนการนี้ หากแต่มอี งค์กรต่างๆ มากมายในปาตานีทม่ี ี
ขีดความสามารถสำ�คัญในการทำ�งานผลักดันให้ทั้งรัฐบาล
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รวมทั้งกลุ่มติดอาวุธ ให้สามารถทำ�งานร่วมกันและพาพวก
เขาเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ นั่นเป็นสิ่งสำ�คัญมากทีเดียว
นอกจากนี้ จากการสังเกตของผม ไม่ใช่แค่ Deep South
Watch เท่านัน้ แม้แต่ MAC หรือศูนย์ทนายความมุสลิม พวก
เขามีบทบาททีเ่ ข้มแข็งและมีศกั ยภาพ เนือ่ งจากพวกเขาสามารถ
ที่จะเข้าถึงกลุ่มเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบและยังสามารถที่จะ
สร้างความร่วมมือของชุมชนให้สนับสนุนการริเริม่ งานต่างๆ
เพื่อสันติภาพดังที่เราได้พูดคุยกันอยู่
นั่นคือบทเรียนที่เราได้จากอาเจะห์ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับความร่วมมือของเราในฐานะ
ที่เป็นหนึ่งในแผนงานของประชาคมอาเซียน จากทั้งที่นี่
และในจาการ์ตา เรายังมีเจตจำ�นงและจิตวิญญาณของสิทธิ
มนุษยชนในการที่จะช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานของเราที่นี่
เพื่อสนับสนุนสันติภาพในปาตานี ขอบคุณครับ
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Design by Abdulloh Doloh (Azha Patani)

หนึง่ ในผลงานการออกแบบของบรรดานักออกแบบคนรุน่ ใหม่ในพืน้ ที่ เพือ่ ร่วม
ขับเคลือ่ นแนวคิด PPP: Pa(t)tani Peace Process (ดูผลงานทั้งหมดได้ที่ http://
www.deepsouthwatch.org/node/3599)

บทสนทนาว่าด้วยการปกครองตนเอง
ในฐานะที่เป็นสาระหลักในความขัดแย้งชายแดนใต้
ดันแคน แม็คคาร์โก

ศาสตราจารย์ประจำ�สำ�นักศึกษาการเมืองและการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยลีดส์, ประเทศอังกฤษ
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ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนไทยตั้งนานแล้ว
ผมจะพูดเรื่อง ‘การปกครองตนเอง’ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าเหตุใดผมจึงได้รับเชิญให้พูดถึงหัวข้อนี้ แต่ในฐานะที่เป็น
ชาวต่างประเทศ ผมมีความรับผิดชอบพิเศษที่จะพูดเรื่องที่
คนอืน่ อาจจะไม่อยากจะพูดเท่าไร ผมจะพูดในเรือ่ งทีค่ นอืน่
ไม่อยากจะฟังเท่าไหร่ นี่คืองานของผม ผมจะพยายามใช้
เวลาให้น้อยและทำ�ให้ง่ายที่สุดนะครับ
ผมใช้เวลากว่า 5 ปีในการทำ�วิจยั เรือ่ งสถานการณ์สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้และความขัดแย้ง จริงๆ แล้ว ถ้าจะ
สรุปงานวิจยั ของผมมันก็มแี ค่เพียงประโยคเดียวก็ไม่ยากนะ
ครับ นั่นคือ “นี่เป็นปัญหาทางการเมืองที่ต้องการทางออก
ทางการเมือง” แน่นอนแม้วา่ จะมีประเด็นอืน่ ๆ อยูด่ ว้ ย ผม
คงไม่พดู ว่าไม่มสี ง่ิ ทีเ่ ป็นอาชญากรรมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผมก็จะไม่พูดด้วยว่าไม่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่
และจะไม่พูดว่าไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ผมอยากจะบอกคุณถึงสิ่งที่ผม
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ค่อนข้างจะมัน่ ใจ จากการพูดคุยกับผูค้ นจำ�นวนมาก ซึง่ รวม
ถึงหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ที่ไม่ปรารถนาที่จะมาอยู่ตรงนี้
และไม่คิดว่าจะพูดในสิ่งที่ผมกำ�ลังพูดอยู่นี้
ประเด็นอืน่ ๆ ก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักหรอกครับ แต่
อาจเป็นประเด็นเสริมหรือเกีย่ วข้องในแง่หนึง่ แต่ลกึ ๆ นีเ่ ป็น
ปัญหาทางการเมือง ใครทีเ่ คยทำ�วิจยั อย่างแท้จริงและลงลึก
ก็จะรู้ว่ามีหลายคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่
ค่อยพอใจกับอำ�นาจของรัฐ คุณลองคิดดูซิว่าเหตุใดเมื่อ
หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีธงมาเลเซียกว่าร้อยผืนปรากฏอยู่
ทั่วทั้งสามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณ คนที่ทำ�อย่างนั้นไม่น่าจะใช่คนที่ค้า
ยาเสพติด คนทีฆ่ า่ พระก็ไม่ได้เป็นอาชญากรธรรมดานะครับ
แต่ตรงนี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ (Identity) และ
การเมือง คนในสามจังหวัดส่วนหนึง่ ก็เป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยพอใจ
กับอำ�นาจรัฐของประเทศไทยอย่างเต็มที่ ต้องการทีจ่ ะมีพน้ื ที่
ทางการเมืองที่มากขึ้น
นี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานงานวิจัยของผม
และผมได้เขียนหนังสือสองเล่ม คือ Tearing Apart the Land
(McCargo 2008; แม็คคาร์โก 2555) และ Mapping National
Anxieties (McCargo 2012) เพื่ออธิบายรายละเอียดที่ว่านี้
ว่าทำ�ไมถึงเป็นอย่างนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพบเจอระหว่างการ
ทำ�วิจัย ด้วยการได้ไปพูดคุยกับใครหลายคน แล้วก็ไปนั่งคิด
เป็นหลายปีเหมือนกัน
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ที่จริงแล้ว ผมก็พอมีประสบการณ์อยู่ในไอร์แลนด์
เหนือมาก่อน ผมเคยสอนที่มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสต์
สถานการณ์ที่นั่นกับที่นี่มีความใกล้เคียงกันหลายเรื่อง ผม
ไม่ได้สนับสนุนทุกอย่างทีร่ ฐั บาลทำ� แต่เมือ่ ราวสิบห้าปีกอ่ นที่
อังกฤษมีรฐั บาลใหม่ทน่ี �ำ โดย โทนี่ แบลร์ ก็พร้อมทีจ่ ะพยายาม
อย่างจริงจังในการเดินทางไปยังเบลฟาสต์เพื่อคุยกับอดีตผู้
ก่อการร้ายซึง่ เป็นผูน้ �ำ ของไออาร์เอ (IRA)[1] และยังได้พสิ จู น์
ให้เห็นเป็นการส่วนตัวถึงความรับผิดชอบของเขา ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์
และประธานาธิบดีบิล คลินตัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เรามี
อยู่ ซึง่ ก็คอื ความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือทีใ่ กล้เคียงกับกรณี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ที่นั่นเรามีความขัดแย้งนี้มา
30 ปี ในทีส่ ดุ ก็สามารถทีจ่ ะแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ ก็เพราะ
ว่าในสมัยนั้นเรามีผู้น�ำ ที่เป็นผู้นำ�อย่างแท้จริง แม้ว่า โทนี่
แบลร์ จะตัดสินใจเข้าไปข้องเกีย่ วในอิรกั ซึง่ หลายคนไม่คอ่ ย
ชอบใจเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากเราไม่นับเรื่องอิรักแล้ว ก่อน
หน้านั้นในปี 2541 ภาพลักษณ์ของเขานั้นค่อนข้างดี เพราะ
ว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีความจริงจังในการแก้
ปัญหาไอร์แลนด์เหนือ
บทเรียนทีผ่ มได้รบั ในครัง้ นัน้ คือ ประการแรก เราต้อง
ยอมรับความเป็นจริง นีเ่ ป็นปัญหาทางการเมือง ประการทีส่ อง
[1]

ย่อมาจาก Irish Republican Army หรือ กองทัพสาธารณรัฐไอริช
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คือต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิด และสร้างความร่วมมือ
โดยนั่งคุยกับคนที่เป็นศัตรู หรือเป็นคนที่เราไม่เคยมีความ
เห็นพ้องกันมาก่อน อดีตนายกรัฐมนตรีผู้โดดเด่นคนหนึ่ง
เคยพูดเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่าโดยนิยามแล้วประเทศไทย
ไม่สามารถที่จะมีระบอบแบบสาธารณรัฐได้ แต่เราสามารถ
ที่จะกระจายอำ�นาจได้ สามารถที่จะให้สิทธิอำ�นาจที่เป็นไป
ตามหลักการบริหารปกครองและหลักการการมีส่วนร่วมได้
พวกเขาอาจจะมีอำ�นาจบางอย่างในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
พวกเขาสามารถจะปล่อยให้เรื่องของกองทัพ กิจการต่าง
ประเทศ และความมัน่ คงเป็นเรือ่ งของรัฐบาลส่วนกลาง บางที
สิ่งนี้จะเป็นทิศทางที่เราควรต้องคิดในอนาคต หากว่าเรา
สามารถที่จะได้รับฉันทามติจากทุกฝ่าย นี่เป็นคำ�พูดของ
อานันท์ ปันยารชุน ซึง่ กล่าวเอาไว้เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2548
หรือเจ็ดปีที่แล้วที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศ
ไทย (FCCT) (Panyarachun 2005)[2]
หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนความคิดและไม่อยากพูดถึง
[2]

เนือ้ หาส่วนนีอ้ ยูใ่ นช่วงถามตอบ ต้นฉบับเดิมคือ “Definitely, Thailand cannot
be a federal structure. It is a unitary structure. But we can distribute power; 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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ประเด็นเหล่านีอ้ กี เมือ่ รายงานของคณะกรรมการอิสระเพือ่
ความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. ตีพิมพ์ออกมา แต่ใน
ช่วงเวลานั้นเมื่อเขาพิจารณาถึงประเด็นเหล่านี้ ในช่วงเวลา
แรกเขาก็กล่าวว่าเราจำ�เป็นต้องมีทางออกทางการเมือง
บางอย่าง
แม้แต่ในช่วงเช้า เราก็ได้ฟงั ท่านอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ พูด
เกี่ยวกับทางออกทางการเมืองที่อยู่ในระหว่างการดำ�เนิน
การ จะยาวนานเท่าไหร่นั้นเราไม่รู้ แต่ในแง่ของแนวความ
คิด หากเราพิจารณาถ้อยคำ�หรือคำ�กล่าวของใครหลายคน
ในประเด็นนี้ ซึ่งผมเคยพูดตั้งข้อสังเกตมาแล้วก่อนหน้านี้
ในหอประชุมแห่งนี[3]
้ นัน่ คือ มีคนจากเกือบทุกฝ่าย ไม่วา่ จะ
เป็นแดง เหลือง หรืออะไรทำ�นองนั้นที่เคยเสนอว่าน่าจะถึง
เวลาแล้วทีจ่ ะกระจายอำ�นาจ แต่ปญ
ั หาคือส่วนใหญ่พวกเขา
ก็ออกมาพูดแค่ครัง้ เดียว แล้วก็เงียบไป จบไป ไม่กล้าพูดต่อ
แทบจะไม่เคยมีเวทีที่เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งจะเชิญให้คนที่
มีความคิดแบบนีข้ น้ึ มา แล้วก็คยุ กัน และศึกษาว่ามีทางออก
[3]

แม็คคาร์โกได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครัง้ ที่ 10 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 ณ
หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เขาเปลีย่ น
หัวข้อปาฐกถาจากเดิมทีเ่ คยตัง้ ไว้อย่างกว้างๆ ว่า “ความขัดแย้งกับการเมือง
ไทย” เป็น “คิดในสิง่ ทีไ่ ม่อาจคิดได้: Autonomy ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย” (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 2552) จากนัน้ เขาได้พฒ
ั นาขึน้ เป็น
บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทางวิชาการในปีถดั มา (McCargo 2010)
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อะไรบ้าง จริงๆ แล้วอาจารย์ศรีสมภพก็เคยเสนอทางออก
อย่างน้อย 7 ทางออกที่เราอาจจะลองไปศึกษาได้[4]
ด้วยเหตุน้ี ผมจึงเชือ่ อย่างจริงจังว่า หลายคนทีศ่ กึ ษา
ปัญหานี้รับรู้สิ่งเหล่านี้ แต่ว่าในทางสาธารณะเราได้ยินนัก
การเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงแต่พูดว่า นี่เป็นปัญหา
เกีย่ วกับยาเสพติด นีเ่ ป็นปัญหาเกีย่ วกับสิง่ นีส้ ง่ิ นัน้ แต่จริงๆ
แล้วไม่ใช่ ทัง้ ยังไม่ได้เป็นปัญหาเกีย่ วกับความยุตธิ รรมอีกด้วย
จริงอยูเ่ ราทุกคนต้องการความยุตธิ รรมเพราะเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ
มาก แต่ประเด็นหลักมันไม่ได้อยูท่ ต่ี รงนัน้ ประเด็นหลักเป็น
เรื่องการมีส่วนร่วม เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง
ผมเองก็ไม่มีค�ำ ตอบต่อคำ�ถามหรอกครับ ดังที่เมื่อ
เช้าอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์กล่าวโทษต่อผมในตอนเข้า
มาสู่ห้องประชุมว่า เมื่อวานคุณบอกว่าคุณเป็นนักวิชาการ
[4]

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภริ มย์ศรี และคณะ ได้รวบรวมข้อเสนอทีเ่ กีย่ วข้องจาก
หลากหลายตัวแบบ (Models) และประมวลออกเป็น 6 ทางเลือก ได้แก่ 1) ศอ.บต.
2) ทบวง 3) สามนครสองชัน้ 4) สามนครชัน้ เดียว 5) มหานครสองชัน้ และ 6)
มหานครหนึง่ ชัน้ เพือ่ จัดทำ�เป็นเอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายซึง่ ใช้เป็นเครือ่ ง
มือในการพูดคุยระดมความคิดเห็นใน “เวทีนโยบายสาธารณะ ชายแดนใต้จดั การ
ตนเอง” ทีจ่ ดั ขึน้ กว่าร้อยเวทีทว่ั ทัง้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตง้ั แต่ปลายปี 2555 –
ต้นปี 2556 โดยมีสภาประชาสังคมชายแดนใต้และสำ�นักงานปฏิรปู เป็นเจ้าภาพ
ร่วม (ศรีสมภพ และคณะ 2555) ทัง้ นี้ ในเนือ้ หาของเอกสารดังกล่าวยังระบุถงึ
ทางเลือกที่ 7 ซึง่ เว้นว่างเอาไว้โดยมีนยั ว่าการถกเถียงแลกเปลีย่ นทีเ่ พิม่ มากขึน้
อาจนำ�มาซึง่ ข้อเสนอใหม่ๆ ก็เป็นได้
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ที่ไม่มีทางออกต่อการแก้ปัญหา จริงๆ แล้วผมไม่มีทางออก
ให้กับปัญหาของประเทศไทยทั้งหมด แต่ในเรื่องเกี่ยวกับ
ภาคใต้ ผมให้หนังสือเล่มนีแ้ ก่เขา ผมบอกว่าทางออกต่อการ
แก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยูใ่ นนี้ (กล่าวพร้อม
ชูหนังสือ Mapping National Anxieties) ทางออกคือการ
แก้ไขปัญหาทางการเมือง นั่นคือการกระจายอำ�นาจในบาง
ประเภท ซึง่ คืออะไรนัน้ ผมไม่รู้ ผมไม่มสี ทิ ธิพ์ ดู หรอกครับ ผม
เป็นแค่คนข้างนอกที่เข้ามา
จริงๆ แล้วคนที่ต้องตัดสินใจว่าทางออกจริงๆ เป็น
อย่างไรนั้นคือคนไทย คนที่อยู่ในสามจังหวัดและคนที่อยู่ที่
อื่นในประเทศไทยนะครับ หน้าที่ของเราคือแค่จะเสนอทาง
ออกแล้วก็ให้คนอืน่ ทำ�ต่อไป งานของผมคือการสร้างปัญหา
ผมไม่ได้มาจากประเทศนี้ ผมจะกลับบ้านในไม่ช้านี้ ผมไม่
ได้อยู่ที่นี่เป็นเวลานาน แต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้กับคนที่นี่คือแรง
บันดาลใจ ผมรูว้ า่ มีหลายคนเชือ่ ว่ามีผคู้ นจำ�นวนมากต้องการ
ทางออกทางการเมือง ผมก็พูดกับผู้ใหญ่หลายคนในสังคม
ไทย เกือบทุกคนก็ยอมรับว่าต้องการจะมีทางออกทางการ
เมือง ผมก็เลยบอกว่า โอเค! ท่านพร้อมที่จะออกมาพูดต่อ
สาธารณะหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้อาจารย์พูดก่อน
อาจารย์ก็เลยมาที่นี่เพื่อพูดก่อนครับ ขอบคุณมากครับ

ประสบการณ์มาเลเซียในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย
คอยริล อันวาร์ คอลิด

ผู้ประสานงานประจำ�ภูมิภาคอาเซียน
Malaysian Relief Agency (MRA), ประเทศมาเลเซีย
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ขอความสันติสขุ จงมีแด่ทกุ ท่าน สวัสดีตอนบ่ายครับ มิตร
สหาย สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผมได้รับเกียรติเป็นอย่าง
มากที่ได้มาถกเถียงในมุมมองที่สำ�คัญสำ�หรับคนมาเลเซีย
คือ ประเด็นความขัดแย้งในเรือ่ งจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
หนทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร หากพระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ ผมอยากจะอธิบายให้คุณฟังเกี่ยวกับ Malaysian
Relief Agency หรือ MRA ซึ่งก็คือองค์กรเอ็นจีโอที่มีฐาน
ทำ�งานในมาเลเซีย ซึง่ เราทำ�งานทัง้ ในมาเลเซียและในระดับ
นานาชาติดว้ ย เราทำ�งานมากมายในพืน้ ทีข่ ดั แย้งหลายพืน้ ที่
ทั้งในพื้นที่ของสงครามบอลข่านในบอสเนียฯ และในความ
ขัดแย้งที่เชชเนีย เรายังทำ�งานในโซมาเลียในขณะนี้อีกด้วย
เมื่อพูดถึงปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ที่สัมพันธ์
กับมาเลเซีย แน่นอนว่าเราจำ�ต้องพูดถึงในแง่ของบริบททาง
ประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ส�ำ คัญจริงๆ เพราะว่า
หากเราเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ระหว่างชาวมลายู
ปาตานีกับชาวมลายูในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งในรัฐทางตอนเหนือด้วยแล้ว ก็จะพบว่ามีสง่ิ ทีค่ ล้ายคลึง
กันมากมาย ยกตัวอย่างเช่น สถาบันปอเนาะในรัฐทางเหนือ
ของมาเลเซียนั้นเหมือนกันกับสถาบันปอเนาะในปาตานี
แต่สง่ิ นีจ้ ะไม่เหมือนกับทีม่ อี ยูใ่ นรัฐทางใต้ จะเห็นได้วา่ มันมี
ความคล้ายคลึงกันอย่างมาก
แม้แต่ในเรือ่ งของภาษา คนมาเลเซียส่วนมากไม่เข้าใจ
ว่าทำ�ไมทีน่ ถ่ี งึ เรียกขานภาษามลายูวา่ เป็นภาษา ‘ญาวี’ จริงๆ
ควรจะเป็นภาษามลายูไม่ใช่เป็นภาษาญาวี นี่คือสิ่งที่ผู้คน
บางส่วนในมาเลเซียไม่เข้าใจ ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำ�เป็นต้อง
อธิบายให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่
แม้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกัน แต่เราก็ยังไม่เข้าใจสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมาเลเซียในรัฐ
ทางตอนใต้
เรายังสามารถจะมองเห็นความสำ�คัญของบริบทที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ด้วย ยกตัวอย่างเช่นมีสถานที่จ�ำ นวน
มากที่มีชื่อเหมือนกับที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐทางตอน
เหนือของมาเลเซีย เช่น สุไหงปาตานี หรือ แม่น�ำ้ แห่งปาตานี
ในเคดาห์ ซึ่งเป็นแม่น�้ำ ที่ไหลมาจากที่นี่ และในเกาะปีนัง
เราก็มีกัมปงปาตานีหรือหมู่บ้านปาตานี ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ ข องคนที่ ม าจากปาตานี ร ะหว่ า งสงครามในประวั ติ
ศาสตร์ ผมก็ไม่อยากจะแตะในเรื่องประวัติศาสตร์มากนัก
แต่ สิ่ ง ที่ ผ มอยากจะพู ด คื อ เราจะก้ า วเดิ น ไปข้ า งหน้ า ได้
อย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขความขัดแย้งนี้
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คุณจะเห็นได้วา่ สำ�หรับเอ็นจีโอในมาเลเซียและอินโดนีเซียแล้ว ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เพราะ
ว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนมลายูปาตานี ทั้งในแง่ของบริบททาง
ประวัตศิ าสตร์ อีกทัง้ เรายังมีเขตแดนทีต่ ดิ กัน มีความสัมพันธ์
ระหว่างคนมลายูในมาเลเซียและคนมลายูในปาตานี ใน
ความเป็นจริงแล้ว เรายังมีรัฐมนตรีสองสามคนในรัฐบาล
มาเลเซียทีม่ รี ากเหง้ามาจากคนมลายูปาตานี จริงๆ แล้ว อดีต
นายกรัฐมนตรีของเรา ‘ต่วนอับดุลเลาะห์ บาดาวี’ มีเชื้อ
สายจากปาตานี นี่เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดอย่างมาก ดังที่อดีตนายกรัฐมนตรีเราที่พูดเมื่อเช้านี้
ว่าความเกี่ยวข้องโยงใยระหว่างคนมลายูปาตานีและคน
มลายูในมาเลเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกกันได้
เมือ่ เราพูดถึงความขัดแย้งของทีน่ ่ี เราจำ�เป็นต้องเชือ่ ม
โยงไปให้ถึงผู้คนชาวมลายูในมาเลเซีย เรามีคนพลัดถิ่นชาว
มลายูปาตานีในประเทศมาเลเซียหลายพันคน คนพลัดถิ่น
ชาวปาตานีเหล่านี้ยังได้เล่าให้คนมาเลเซียฟังถึงเรื่องราวที่
เกี่ยวกับสถานการณ์ของที่นี่ บางเรือ่ งเป็นเรือ่ งเชิงบวก แต่
ในบางทีกบ็ อกเล่าในเชิงลบ ดังนัน้ เราจึงจำ�เป็นต้องระมัดระวัง
ในเรือ่ งนี้ เพราะมันเป็นเรือ่ งทีอ่ อ่ นไหวอย่างมาก
ส่วนบทบาทของเอ็นจีโอในมาเลเซียนั้นผมคิดว่ายัง
คงมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับชายแดน
ใต้ของประเทศไทยไม่มากนัก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? เพราะ
ว่ามันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อรัฐบาลทั้งสองประเทศเป็น
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อย่างมาก ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย ด้วยเหตุนี้
เราจึงต้องมาดูว่าในแง่ของนโยบายของอาเซียนนั้นระบุว่า
จะไม่ มี ก ารแทรกแซงกิ จ การภายในของประเทศอื่ น ใน
อาเซียน สิ่งนี้นี่เองที่เป็นสาเหตุหลัก เนื่องจากเมื่อเราเข้า
มาทำ�งานร่วมกับกลุ่มประชาสังคมท้องถิ่นในชายแดนภาค
ใต้ของประเทศไทย รัฐบาลมาเลเซียจะมองอย่างไร ผมไม่รู้
ผมไม่สามารถพูดในนามของรัฐบาลได้ แต่ผมสามารถพูดใน
ฐานะทีเ่ ป็นประชาชนมาเลเซีย นีเ่ ป็นสิง่ ทีผ่ มคิด และเป็นสิง่
ที่เอ็นจีโอในพื้นที่ชายแดนใต้คิดด้วยเช่นกัน เพราะว่าหาก
พวกเขาทำ�งานร่วมกับเอ็นจีโออินโดนีเซียหรือมาเลเซีย
รัฐบาลไทยก็ดูเหมือนว่าจะมองไปในแง่ลบเช่นกัน นั่นคือ
สิ่งที่พวกเขาบอกผมอย่างเป็นเรื่องปกติ สิ่งนี้ไม่เหมือนกับ
การทำ�งานร่วมกับเอ็นจีโอจากยุโรปหรือแม้แต่จากญี่ปุ่น
ดังนัน้ นี่เป็นสิ่งเราควรจะมอง
สำ�หรับบทบาทของเอ็นจีโอระดับภูมิภาค เรายังไม่
เคยเห็นเครือข่ายใดๆ ของเอ็นจีโอในระดับภูมภิ าคทีแ่ ท้จริง
เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายเอ็นจีโอในระดับอาเซียน
ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน หรือสิงคโปร์ ไม่มี
แม้กระทัง่ เอ็นจีโอในภูมภิ าคอินโดจีน เราไม่เคยเห็น เราไม่มี
เครือข่าย ถึงแม้หากว่าเรามีเครือข่าย แต่จริงๆ แล้วเราก็ไม่
ได้ถกเถียงกัน ไม่ค่อยได้ทำ�งานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแลกเปลี่ยนกันในเรื่องปัญหาความขัดแย้งที่ชายแดนใต้
ของไทย อันทีจ่ ริงแม้แต่ในประเด็นโรฮิงญา เราก็ยงั ไม่เคยคุย
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กันในลักษณะทีว่ า่ เลย ผมคิดว่าเราจำ�เป็นจะต้องสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเอ็นจีโอในระดับภูมิภาคให้ดีขึ้นกว่านี้อีก
จากแง่มมุ ของเอ็นจีโอในมาเลเซีย เราได้รบั ถ้อยแถลง
ที่ดูจะสับสนและขัดแย้งกันเองจากหน่วยงานของรัฐบาล
ไทย วันหนึ่งเขารายงานว่าจำ�เป็นต้องมีการเจรจาสันติภาพ
แต่มาอีกสองสามวันต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องการพูดคุยเจรจา
ใดๆ อีกแล้ว ดังนั้น เราจึงไม่รู้ว่านโยบายของรัฐบาลไทย
นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ หรือแม้แต่นโยบายของกองทัพเองก็
ตาม ผมคิดอย่างจริงจังว่าตราบใดทีร่ ฐั บาลไทยไม่มีนโยบาย
ที่เป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง ผมคิดว่าก็เป็น
การยากทีอ่ งค์กรประชาสังคมในมาเลเซียจะเข้าไปทำ�งานใน
พืน้ ทีแ่ ห่งนี้ นีเ่ ป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างยิง่ ทีเ่ ราควรต้องพิจารณา
ทั้งเอ็นจีโอในพื้นที่และเอ็นจีโอระดับภูมิภาคจะต้อง
สร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลหรืออาจต้องทำ�งานร่วมกับรัฐบาล
เพือ่ หาหนทางว่าทำ�อย่างไรให้องค์กรประชาสังคมและรัฐบาล
สามารถทำ�งานร่วมกันเพือ่ แก้ปญ
ั หานี้ ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งสำ�คัญ
เพราะผมไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวเลย
แน่นอนว่าในทีน่ ม้ี กี ารพูดถึงการเป็นคนกลางไกล่เกลีย่
ความขัดแย้งที่มาจากภายใน หรือในที่นี้อาจหมายถึงคน
ทำ�งานภาคประชาสังคมภายในพืน้ ที่ ในมุมมองจากมาเลเซีย
ผมคิดว่าเราสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างมาก เพราะเราเชื่อว่า
แนวทางเดียวที่จะเข้ามาร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวนี้คือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มที่ก่อความไม่สงบ
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หากแต่เป็นประชาชน เพราะจากการทีเ่ ราไปทำ�งานในภาคใต้
ของฟิลปิ ปินส์ เราเห็นปัญหา หากประชาชนต้องการสันติภาพ
กลุม่ ประชาสังคมจะมีการกดดันรัฐบาล จากนัน้ จึงมีการเจรจา
สันติภาพเกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของฟิลิปปินส์
หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร
ประชาสังคมจากมาเลเซียก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อ
ไปได้ เราต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่เพียง
แต่กลุ่มก่อความไม่สงบหรือแม้แต่รัฐบาลเท่านั้น ผมคิดว่า
นี่เป็นสิ่งที่ ดร.ศรีสมภพ และคณะ กำ�ลังทำ�งานอยู่ เพราะ
ว่าเราเป็นคนนอก เราไม่ใช่คนใน แต่เราสามารถทำ�งานร่วม
กันกับคนในเพือ่ แสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้
แต่สิ่งที่สำ�คัญประการหนึ่งคือเราจะสามารถสร้างเครือข่าย
ของเอ็นจีโอและองค์กรประชาสังคมในระดับภูมิภาคได้
อย่างไร นีเ่ ป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ผมอยากจะให้ทาง ดร.ศรีสมภพ
ผลักดันให้เกิดจุดนีใ้ ห้ได้ เพือ่ เราจะได้มกี ารพูดคุยแลกเปลีย่ น
ระหว่างกันในระดับภูมิภาคและรวมไปถึงเอ็นจีโอในระดับ
นานาชาติด้วย
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้จัดที่เชิญผมมาและ
ให้โอกาสให้ผมได้พดู ในวันนี้ ผมไม่อยากพูดมาก เนือ่ งจากมี
สถานการณ์ทเ่ี พิง่ เกิดขึน้ ไม่นาน 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
ทำ�งานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งที่
ทำ�หน้าที่ให้ทุนทำ�งานต่อองค์กรในพื้นที่ชายแดนใต้
ดิฉันเดินทางมายังชายแดนใต้ที่ปัตตานีเป็นครั้งแรก
ในปี 2552 ความรูส้ กึ แรกคือการพบว่าระดับของความรุนแรง
ที่ค่อนข้างสูงและปัญหาที่ผู้คนกำ�ลังเผชิญหน้าอยู่นั้นก็เป็น
เรือ่ งทีจ่ ริงจังอย่างมาก ในขณะทีอ่ งค์กรระหว่างประเทศนัน้
อาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเพียงพอสำ�หรับปัญหานี้
การเพิ่มความสนใจในระดับระหว่างประเทศและการเข้ามา
มีส่วนร่วมของนานาชาติต่อปัญหานี้ในแง่ที่สร้างสรรค์จะ
นำ�มาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ นั่นเป็นสมมติฐานของ
ดิฉันในตอนแรก
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ดิฉันเริ่มสำ�นึกถึงความยากลำ�บากและข้อจำ�กัดของ
องค์กรจากต่างประเทศทีเ่ ข้ามาทำ�งานอยูท่ น่ี ท่ี ลี ะเล็กละน้อย
ดิฉันคิดว่าผลประโยชน์ที่ถูกคาดหวังไว้จากการเพิ่มความ
สนใจในระดั บ นานาชาติ ที่ ม ากขึ้ น จะนำ � มาซึ่ ง ทรั พ ยากร
สนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นในการทำ�งานเพื่อสันติภาพของที่น่ี
ไปด้วย หรือในบางแง่กค็ อื การเพิม่ ความสนใจของประชาคม
ระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อที่จะทำ�งานในเชิงบวกในการ
ติดตามสถานการณ์นั้นจะทำ�ให้กองกำ�ลังติดอาวุธของทั้ง
สองฝ่ายจำ�กัดการใช้ความรุนแรงของตนเอง นีค่ อื ผลประโยชน์
ในเชิงบวก
แต่ในทางกลับกันก็พบว่ามีความเสีย่ งและข้อจำ�กัดของ
ผู้ให้ทุนสนับสนุนการทำ�งานจากต่างประเทศทั้ง 14 องค์กร
ในการหยิ บ ยกปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ ต่ำ � กว่ า ระดั บ ชาติ
(Sub-National Conflict) ซึง่ ในทีน่ ห้ี มายถึงความขัดแย้งภายใน
ประเทศ ยกตัวอย่างในขณะนี้เรากำ�ลังทำ�วิจัยอยู่ว่ารัฐบาล
ญี่ปุ่นในอดีตให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ความขัดแย้งของ
เอเชีย เช่นในศรีลังกา ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำ�แผนงานพัฒนา
หลายแผนภายใต้โครงการสร้างสันติภาพระหว่างปี 25452546 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขาต้องการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล ซึ่งก็คือรัฐบาลที่นำ�โดยคนสิงหล
ผลสุดท้ายก็คือโครงการก็จัดทำ�ขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีประชากร
ชาวสิงหลมีอิทธิพลอยู่ โดยไม่เคยได้ไปทำ�ที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึง่ เป็นพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีประชากรชาวทมิฬครองอยูเ่ ลย
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สิ่งที่เกิดขึ้นทำ�นองนี้น�ำ ไปสู่ปัญหาในหลายๆ พื้นที่
สำ�หรับดิฉนั เอง เมือ่ กลับมาจากการเยือนชายแดนใต้
ก็ได้ท�ำ ข้อเสนอเกีย่ วกับการทำ�งานในภูมภิ าคนี้ หัวหน้าของ
ดิ ฉั น ก็ ตั้ ง คำ � ถามมากมายว่ า คุ ณ จะรั บ มื อ อย่ า งไรหากว่ า
รัฐบาลไทยจะพูดบางสิ่งบางอย่าง ทำ�นองว่าเราจะให้การ
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือ?
นั่นดูเหมือนจะเป็นปัญหาซึ่งนำ�ไปสู่ความยากลำ�บากและ
ความกังวลใจของหัวหน้าดิฉนั เมือ่ ครัง้ ทีด่ ฉิ นั บอกว่าต้องการ
ทำ�งานในชายแดนใต้
เราจะสามารถทีจ่ ะเอาชนะปัญหาเหล่านัน้ ได้อย่างไร?
เพราะเราเองก็ไม่ใช่องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อสันติภาพใดหรือ
การเจรจาสันติภาพใดๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ได้น�ำ เอาแนว
ความคิดหรือมีวาระมาจากข้างนอกเลย ในทางตรงกันข้าม
เรากลับทำ�งานร่วมกับหุ้นส่วนของเราที่นี่ เช่น Deep South
Watch แล้วก็ฟังว่าพวกเขาต้องการทำ�อะไรบ้าง เราสนับสนุนกระบวนการ เพื่อให้พวกเขากำ�หนดวาระของกิจกรรม
เหล่านั้นขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นเราไม่ได้นำ�แนวคิดหรือชุด
ของทางออกใดๆ ต่อปัญหาความขัดแย้ง แต่เราจะสนับสนุน
การริเริ่มทำ�งานจากผู้คนในพื้นที่หรือองค์กรในท้องถิ่นที่
ทำ�งานเพื่อสันติภาพ
แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่ามีความสำ�คัญอย่าง
มาก คือในแง่ของแผนงานที่เราสนับสนุนนั้น แผนงานส่วน
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ใหญ่ดงึ การมีสว่ นร่วมจากปัจเจกชนทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพฯ เหมือน
โครงการสื่อสารของ Deep South Watch ซึ่งเราไม่ได้สนับ
สนุนเฉพาะแต่คนมลายูมุสลิม แต่เราทำ�งานร่วมกันกับนัก
สือ่ สารจากกรุงเทพฯ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมากสำ�หรับดิฉนั
ในการที่จะได้รับอนุมัติจากหัวหน้า เพราะหากกิจกรรมของ
โครงการดำ�เนินการโดยชาวมลายูมุสลิมเพียงกลุ่มเดียว
หัวหน้าของดิฉันก็อาจจะเกิดความกังวลใจอีกครั้งหนึ่งว่า
ดิฉนั จะไปทำ�งานเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หรือเปล่า? แล้วอาจ
จะก่อให้เกิดปัญหากับรัฐบาลไทยหรือไม่?
ดิฉันหวังว่าเพื่อนของเราในชายแดนใต้คงเข้าใจใน
ประเด็นนี้ ตลอดจนความยากลำ�บากในการทำ�งานขององค์กร
ต่างประเทศภายใต้บริบทเช่นนี้ ดิฉันอยากจะแนะนำ�คุณให้
แสวงหาหุ้นส่วนการทำ�งานจากส่วนอื่นๆ ของประเทศไทย
เพราะจะทำ�ให้เป็นเรือ่ งง่ายสำ�หรับแหล่งทุนจากต่างประเทศ
ที่จะสนับสนุนการทำ�กิจกรรมของพวกคุณ
ต่อไปนี้คือคำ�แนะนำ�ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
สำ � หรั บ องค์ ก รประชาสั ง คมในปาตานี ห รื อ ชายแดนใต้
ประการแรก คือ ดิฉันต้องยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจอย่าง
มากต่อพัฒนาการในปัจจุบนั ซึง่ ทำ�โดย Deep South Watch
และเพื่อนสื่อมวลชน ทั้งที่มีการจัดงานเวทีสาธารณะ จัด
นิทรรศการ จัดงานวันสื่อทางเลือก ตลอดจนจัดตั้งโรงเรียน
นักข่าวชายแดนใต้ รวมไปถึงการเสริมสร้างการเคลื่อนไหว
หรือขยายพื้นที่สาธารณะในการถกเถียงประเด็นที่มีความ

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

103

104

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

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

105

อ่อนไหวอย่างการปกครองตนเอง ซึ่งเคยเป็นเรื่องที่เป็นไป
ไม่ได้เมือ่ ราวสามปีกอ่ น ดิฉนั ยังรูส้ กึ ประหลาดใจอย่างยิง่ ต่อ
พัฒนาการในปัจจุบันของภาคประชาสังคมในชายแดนใต้ท่ี
ตอนนี้ก็มีสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณ
ทีด่ ี ดิฉนั รูส้ กึ นับถือและขอชืน่ ชมงานของพวกคุณอย่างมาก
ค่ะ
อย่างไรก็ตาม ดิฉันคิดว่าความพยายามเช่นนี้ควร
ต้องมีการทำ�อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ท่ามกลางประชาชนปาตานี ดิฉันพบเจอกิจกรรมและการ
ทำ�งานทีน่ า่ สนใจต่างๆ มากมาย แต่บางครัง้ ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่
เสียดายที่พบว่าพวกเขาไม่มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
เพียงพอ อย่างเช่น การทำ�บัญชี การเขียนข้อเสนอโครงการ
ตลอดจนการจัดวาระกิจกรรมต่างๆ ทำ�ให้ขาดโอกาสที่จะ
ได้รบั การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ หรือบางคนบอก
ว่ายังขาดความรูใ้ นการจัดตัง้ คนงาน ชาวประมง ชาวนา และ
สหภาพแรงงาน นอกจากนี้ พวกคุณยังมีกลุ่มต่างๆ จำ�นวน
มาก ทั้งกลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมากมาย แต่พวก
คุณไม่มีองค์กรร่มที่ครอบคลุมการทำ�งานเพื่อให้ขับเคลื่อน
กลุ่มเล็กๆ เหล่านี้
ยกตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งเราส่งนักกิจกรรมเยาวชน
จากปาตานีหรือชายแดนใต้ให้เดินทางไปอาเจะห์เพื่อไป
เรีย นรู้ การพั ฒนาการทำ �งานขององค์ ก รประชาสังคมใน
ระหว่างความขัดแย้ง และหลังจากทีก่ ลับมา พวกเขาก็ตระหนัก
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ว่ากลุ่มเยาวชนนั้นไม่มีเวทีหรือพื้นที่กลางในการทำ�งาน
ร่วมกัน ดังนั้น พวกเขาประสบความสำ�เร็จในการจัดตั้งเวที
กลางดังกล่าวที่เรียกว่า BAS (หรือ Berisan Solidaritas) ใน
การขับเคลือ่ นกลุม่ ทีท่ �ำ งานเยาวชนทัง้ หมด ลักษณะองค์กร
ร่มเช่นนี้นี่เองที่ดิฉันคิดว่าพวกคุณควรต้องทำ�งานกันมาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ คุณอาจต้องขยายการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ คุณจำ�เป็นจะต้องมีการแปลเนื้อหางานที่พวกคุณ
ทำ�อยู่
สิ่งที่ส�ำ คัญอีกประการหนึ่ง ดังที่ ดร.แม็คคาร์โก ได้
อภิปรายไปแล้ว ซึ่งดิฉันตระหนักว่าการกระจายอำ�นาจนั้น
เป็นประเด็นที่สำ�คัญมากเมื่อต้องคิดเกี่ยวกับทางออกจาก
ความขัดแย้ง ดังนัน้ องค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้จ�ำ เป็น
ต้ อ งแสวงหาพั น ธมิ ต รที่ เ ป็ น องค์ ก รหรื อ ผู้ ค นนอกพื้ น ที่
ชายแดนใต้หรือในส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยซึ่งทำ�งานใน
ประเด็นที่ใกล้เคียงกันในเรื่องการกระจายอำ�นาจ นี่เป็นข้อ
แนะนำ�ของดิฉันค่ะ
ข้อแนะนำ�อีกประการหนึง่ นัน้ ก็เป็นอย่างที่ นูรคอลิซ
จาก LBH กล่าวไว้ คือมีประสบการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกันในพืน้ ที่
ความขัดแย้งในอินโดนีเซีย พวกคุณอยู่ในตำ�แหน่งแห่งที่ซึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนมลายูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือโลกมลายู พวกคุณควรต้องตระหนัก
รู้ถึงตำ�แหน่งและจุดแข็งที่ว่านี้ และทำ�งานเครือข่ายกับโลก
มลายู เ พิ่ ม มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น มาเลเซี ย หรื อ อิ น โดนี เซี ย
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ดิฉันคิดว่าปอเนาะและโรงเรียนสอนศาสนานั้นมีเครือข่าย
มากมาย แต่สำ�หรับองค์กรประชาสังคมนั้นจนทุกวันนี้ยัง
ไม่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมต่อกับองค์กรในมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม เราควรพยายามสร้างมันให้
ได้ นี่คือประเด็นทั้งหมดของดิฉันในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือก
บนเส้นทางสันติวิธี
อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง

ผู้อ�ำ นวยการโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข
จังหวัดชายภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า
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ขอความสันติจงมีกบั ทุกท่าน ถ้าคุยเรือ่ งสันติภาพมันรูส้ กึ
น่าเบื่อ ไม่สนุกเท่ากับเรื่องเช่นว่าเมื่อวานมีระเบิดกี่ครั้ง กี่ที่
เจ็บตายเท่าไร เมือ่ วานซืนมีการชักธงชาติมาเลเซียกีร่ อ้ ยผืน
ฝ่ายความมัน่ คงไม่รเู้ รือ่ งเลย อะไรทำ�นองนัน้ มันน่าจะสนุก
กว่า สำ�หรับการคุยเรือ่ งของสันติภาพ ในขณะทีป่ ระเทศชาติ
ยังมองว่ากลุม่ ทีเ่ ราจะไปพูดคุยด้วยมันเป็นโจร เป็นขบวนการ
กูเ้ อกราช มันเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน เป็นกลุม่ ทีผ่ ดิ
กฎหมาย แล้วจะทำ�บนพืน้ ดินได้อย่างไร เราจะทำ�โดยมีการ
เปิดพื้นที่สาธารณะได้อย่างไร
ฉะนัน้ หากเราพูดถึงกระบวนการสันติภาพ โดยส่วนตัว
ของผมเองทีเ่ ดินทางมายีส่ บิ กว่าปี ผมเดินอยูใ่ ต้ดนิ ครับ ใต้ดนิ
ระหว่างการพูดคุยระหว่างเพือ่ นกับเพือ่ น โดยไม่รวู้ า่ เขาคือใคร
แต่สง่ิ ทีเ่ ราจะสือ่ มีบางอย่างทีม่ พี ฒ
ั นาการในตัวของมันเอง
ผมอยากจะบอกว่ากระบวนการของภาคส่วนบุคคล
ในการเดินทางเพื่อแสวงหาแนวทางเลือกอื่นสำ�หรับการแก้
ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้นน้ั เป็นอย่างไร นัน่ เป็นส่วนหนึง่
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จากประสบการณ์ที่ไม่มีทฤษฎี จนสามารถมานั่งฟังทฤษฎี
ของอาจารย์ศรีสมภพว่า เออจริง ๆ แล้วเราก็ท�ำ หมดแล้ว ที่
อาจารย์ศรีสมภพว่า เริม่ ต้นจากตรงไหน เริม่ ต้นจากทีผ่ มเอง
เดิมเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีมา 27 ปี เห็นความอ่อนแอ เห็นความล้มลุกคลุกคลาน
ของกระบวนการพัฒนาของภาครัฐที่ท�ำ ต่อประชาชน
ทีนี้เรามองเห็นว่าจะทำ�อย่างไรที่จะให้ประชาชนเข้ม
แข็งและสามารถกำ�หนดทิศทางของตัวเองได้ จึงใช้กระบวนการ
ของการมีส่วนร่วมในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา เกือบ
30 ปีแล้ว เดินทางมาเรือ่ ยๆ มาถึงจุดหนึง่ มีความสนใจเรือ่ ง
ของการเมือง แนวคิดทางการเมือง ก็มคี วามสนใจ เพราะตัง้ แต่
จำ�ความได้อายุประมาณ 5-6 ขวบ ทีบ่ า้ นผมไม่เคยมีความสุข
เลย โดยภาพรวม มีเผาโรงเรียน มีปะทะ ตำ�รวจจับ ตำ�รวจตาย
ชาวบ้านถูกจับ ชาวบ้านถูกทรมาน เรือ่ งทำ�นองนีไ้ ด้ยนิ ตลอด
55 ปี ตอนนี้อายุ 60 กว่าแล้วนะครับ แต่ถามว่าได้ยินมาแค่
55 ปีหรือเปล่า คนแก่คนเฒ่าก็บอกว่ามีมานานแล้ว ไม่รจู้ กั
แก้ไขสักทีหรือ กระบวนการแก้ไขปัญหา มันมีเพียงอย่างเดียว
หรือ คือการใช้อ�ำ นาจ การใช้กฎหมาย การใช้ความรุนแรง
เท่านั้นหรือ? นั่นคือสิ่งที่เป็นคำ�ถาม คำ�ถามที่หนึ่ง
ภาพที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของ
การทำ�งานก็คือคนที่ถูกจับเข้าคุกในข้อหาต่างๆ พ่อแม่เขา
ครอบครัวเขา เขามีความคิดอย่างไร เขาคิดอย่างไรทีล่ กู ๆ เขา
ถูกจับ ผมก็เลยติดต่อหาทางเข้าไปพบกับครอบครัว ‘หะยี
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ดาโอ๊ะ ท่าน้�ำ ’ ผมไม่เคยรูจ้ กั หะยีดาโอ๊ะ ท่าน้�ำ เป็นการส่วน
ตัว และผมก็ไม่เคยรู้จักกับครอบครัวเขาเลย แต่อยากจะฟัง
ความรูส้ กึ ของเขา คำ�พูดๆ หนึง่ ซึง่ เปาะจิซง่ึ ตอนนีไ้ ด้เสียชีวติ
ไปแล้วบอกว่า ถ้าเขาเป็นคนหนุม่ เหมือนกับลูกๆ เขาก็คงจะ
ถูกจับเหมือนกัน จะจับเพือ่ อะไร ใครสนใจเนือ้ หา ในบทความ
ซึง่ เขียนมาตัง้ แต่ปี 2544 แต่ออกเผยแพร่ในมติชน เมือ่ ปี 2545
(อัฮหมัด สมบูรณ์ 2545, 17)
ผมอยากจะบอกว่าจากความรู้สึกนั้นทำ�ให้เกิดความ
เข้ า ใจว่ า เราต้ อ งเดิ น หน้ า ในการพู ด คุ ย เพื่ อ ที่ จ ะรองรั บ
อารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ สิง่ ทีเ่ ขาคิดกับกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบ
ชาวบ้าน เขาคิดยังไง นัน่ คือประการสำ�คัญทีผ่ มมอง ประการ
ที่สอง คือว่าเราจะมีการขายความคิดให้กลุ่มอื่นๆ ได้เข้าใจ
ว่า ขณะนี้ ณ วันนี้ กระบวนการพัฒนาของประเทศมีการ
เปลีย่ นแปลงแค่ไหนอย่างไร ซึง่ บางทีในการเดินทางของผม
ยังสามารถบอกว่าอยู่ใต้ดินแล้วไม่รู้ว่าจะพูดบนดินได้หรือ
ไม่ แต่มีตั๋วโบนัสของสายการบินไทย 2 ปีครั้ง ผมก็ได้เดิน
ทางไปไกลๆ และที่ผมชอบไปที่สุดคือยุโรป
ผมก็ไปเจอเพือ่ นทีย่ โุ รป ตอนแรกเขาก็รบั ผมไม่ได้ เขา
หาว่าผมเป็น CIA เป็น กอ.รมน. มาได้ยงั ไง ใช้จา่ ยเป็นแสน
ครัง้ แรกมานัง่ คุยกันสองสามคน ถามเขาว่ามีทางออกอย่างอืน่
หรือไม่ที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขาบอกไม่มี
นอกจากว่าได้เอกราชอย่างเดียว ขอให้ได้อ�ำ นาจอย่างเดียว
คำ�พูดเป็นอย่างนี้ ไม่มที างอืน่ เลยเหรอทีจ่ ะเราจะคุยกัน
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ไม่ม!ี ต้องได้อ�ำ นาจอย่างเดียว เป็นอย่างนีส้ องสามปี
พอตอนหลังเราก็คุยไปเรื่อยๆ ผมบอกว่าที่บ้านผม
คนมีการศึกษาเมื่อปี 2535 เท่าที่ผมเช็คได้ พวกเขาเรียน
ปริญญาตรีไม่ถงึ 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วเราจะทำ�อย่างไร แล้วถ้า
สมมติวา่ รัฐบาลไทยใจดีให้เอกราชไปแล้ว แล้วจะปกครองได้
อย่างไรกับคนที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เรียนหนังสือ เขาบอกว่า
ไม่ได้ซิ! ถ้าได้อ�ำ นาจแล้วผมจะทำ�ได้เอง ผมจะดูแลเองถ้ามี
อำ�นาจ! ผมก็เลยถามต่อว่าแล้วที่เดินทางมากับกระบวนการ
ของการต่อสูม้ ากีป่ แี ล้ว เขาก็นบั นิว้ มือ 10 นิว้ ก็ยงั ไม่ครบ นับ
นิ้วเท้าอีก 10 นิ้วก็ยังไม่ครบ ก็แสดงว่าหลายสิบปีแล้วเดิน
ทางมาก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีทางเลือกอย่างอื่นบ้าง
ทีเ่ ราสามารถทีจ่ ะคุยได้ เสียงเขาค่อนข้างจะอ่อนลง ทุกครัง้
เวลาไป พอไปครั้งที่สาม ผมถามเขาว่ายืนยันหรือไม่ว่าเป้า
หมายของการต่อสูค้ อื อะไร เขาบอกว่ายืนยันเช่นเดิมคือการ
ต่อสูเ้ พือ่ เอกราช ผมบอกเป็นเรือ่ งของคุณ ไม่ใช่เรือ่ งของผม
มีทางอื่นอีกหรือไม่ที่ผมสามารถทำ�งานได้ เพราะผมอยู่ใน
ประเทศ อยูใ่ นพืน้ ที่ พอมีครับ เขาบอกว่ามี จะทำ�อย่างไรให้
พื้นที่มีความสันติสุขอย่างถาวร เรื่องนี้เราพูดได้ พูดร่วมได้
อะไรบ้างเล่าทีเ่ ราจะคุยกัน เรือ่ งการศึกษา เรือ่ งเศรษฐกิจ เรือ่ ง
ความเป็นธรรม นีค่ อื จุดเริม่ ต้นของกระบวนการความคิด
ผมไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่โตถึงขนาดที่ผมต้องมานั่ง
คุยในระดับอย่างนี้ หรือจะต้องมามีสว่ นร่วมกับมาโฮ (นากา
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ยาม่า) ในการทำ�งานกระบวนการสันติภาพ ผมไม่เคยนึกว่า
จะต้องดูแลรับผิดชอบเป็นผู้อำ�นวยการหลักสูตรเสริมสร้าง
สันติสุขในสังคมของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อจะสร้างความ
เข้าใจในการทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน การทีจ่ ะแสวงหาคำ�ตอบในการแก้
ปัญหาร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นี่คือกระบวนการ
ผมว่ากระบวนการสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็น
สิง่ ทีย่ ากเย็นอะไรเลย หากเรามีใจตัง้ แต่ตน้ และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
คือกระบวนการของประชาธิปไตยในประเทศไทยจะต้อง
ทำ�ให้กระบวนการสันติภาพมันเคลือ่ นตัวได้เร็วมากขึน้ ทีผ่ ม
กล่าวได้อย่างนี้ก็เพราะมั่นใจว่ากระบวนการสันติภาพจะ
เกิดขึ้นได้ยากในสามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อำ�เภอของ
จังหวัดสงขลา เพราะกฎหมายพิเศษที่ขัดต่อกระบวนการ
ประชาธิปไตย เช่น กฎอัยการศึก พ.ร.บ.ความมัน่ คง พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ เหล่านีล้ ว้ นเป็นอุปสรรคในการจะพัฒนาประชาธิปไตย
และเป็นกระบวนการที่จะทำ�ลายความเคลื่อนไหวและการ
ขับเคลือ่ นของกระบวนการสันติภาพ
แต่ในขณะเดียวกันในทัศนะของอิสลามเองนั้นถือ
ว่าเมื่อมีอุปสรรค มันจะมี ‘ฮิกมะห์’ หรือ ‘วิทยปัญญา’ ที่
เกิดขึ้นมากมาย เพราะฉะนั้นวิทยปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่
มีขอ้ จำ�กัดของกระบวนการประชาธิปไตยในชายแดนใต้ เรา
ก็พบว่ามันเกิด PPP ขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็เกิดศูนย์สันติ
วิธีอีกมากมายในประเทศไทยที่จะช่วยกันให้คลี่คลาย
เมือ่ ก่อนผมไม่เคยรูอ้ ะไรเลยเกีย่ วกับสันติวธิ ี แต่เป็น
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เพราะเกิดเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ คนไทยส่วน
ใหญ่ในวงวิชาการได้เข้าใจว่าประเทศเรานั้นไม่ฉลาดเลยนะ
แก้ปญ
ั หาแต่ละครัง้ ตัง้ แต่เหตุการณ์ 14 ตุลา เหตุการณ์ 6 ตุลา
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ แก้ปัญหาได้อย่างเดียว คือ ยิงให้
ตายให้หมด แค่นั้นเอง มันไม่ได้ต่างอะไรจากสามสี่จังหวัด
ชายแดนใต้ ที่ข้อมูลบางอย่างบอกเอาไว้แต่เดิมว่า ในเมื่อ
มุสลิมมันไม่ยอมเข้าพุทธ ก็จบั ให้มนั เข้าพุทธให้หมดเลย หรือ
ไม่ก็ฆ่าให้หมดเลย มันก็มีข่าวแบบนี้มาตลอด เพราะฉะนั้น
กระบวนการสันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าคนเรายังคิด
หาทางออกได้ทางเดียว
ผมพยายามจะบอกว่ารัฐต้องเปิดใจให้มาก กระบวนการ
สันติภาพมันถึงจะเกิดขึน้ ถึงแม้วา่ ขณะนีส้ ภาความมัน่ คงแห่ง
ชาติจะออกนโยบายชัดเจนเรื่องการเปิดพื้นที่ แต่ในแง่ของ
การปฏิบตั ิ ผมคิดว่ายังต้องรอเวลาอีกนาน ประการทีส่ อง แม้วา่
เราจะได้ยนิ สัญญาณหรือได้เห็นสัญญาณจากกองทัพ ว่าจะ
มีการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการสันติ
เสวนาในเชิงของการเปิดพืน้ ที่ นัน่ เป็นสิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ ในเชิง
ทฤษฎีและเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บนกระดาษ สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ และ
สำ�คัญทีส่ ดุ ในขณะนี้ เพือ่ ทีจ่ ะผลักให้กระบวนการสันติภาพมัน
เกิดขึน้ ได้เร็ว ได้จริง และเป็นจริง แล้วประชาชนสามารถ
สัมผัสได้จริง คือภาคประชาสังคมต้องผลักไสพวกทีค่ ดิ ทีอ่ ยาก
จะใช้อำ�นาจให้มันตกคูไปก่อน และเราเดินทางอยู่บนถนน
พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ ขอบคุณครับ

ทำ�ความเข้าใจสันติเสวนาและการเจรจาเพื่อสันติภาพ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ผู้อ�ำ นวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะทำ�งานยุทธศาสตร์สันติวิธี
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผู้จัดได้ขอให้ผมพูดเรื่องสันติสนทนา ปกติผมไม่ค่อยจะ
ตามใจผูจ้ ดั ฉะนัน้ สิง่ ทีผ่ มจะทำ�คือการ ‘ทำ�’ การสันติสนทนา
ประเด็นทีส่ อง ผมคิดว่า ผูท้ เ่ี ป็นผูฟ้ งั หลักของผมอาจจะไม่ได้
อยูใ่ นห้องนี้ เพราะว่าผมต้องการทีจ่ ะพูดกับขบวนการต่อสู้
แห่งปาตานี ฉะนัน้ กลุม่ ผูฟ้ งั หลักของผมคือกลุม่ ขบวนการ
ผมจะพูดถึง 4 คำ� คำ�แรกคือ ‘ปัญหา’ คำ�ที่สองคือ
‘สมมุตฐิ าน’ คำ�ทีส่ ามคือ ‘คำ�ถาม’ และ คำ�สุดท้ายคือ ‘ความรู’้
จะขอเริม่ ต้นด้วยปัญหา เรามีปญ
ั หาอยู่ 2 ประเภท คือ
ปัญหาของรัฐไทยและปัญหาของฝ่ายขบวนการ ปัญหาของ
รัฐไทยได้มีการพูดถึงมากและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
เข้มข้นในงานของ ศ.ดร.ดันแคน แม็คคาร์โก ในหนังสือของ
เขา เรื่อง “ฉีกแผ่นดิน” (McCargo 2005; แม็คคาร์โก 2555)
ในความเข้าใจของผม ในประเด็นเรือ่ งภาคใต้น้ี รัฐไทย
กำ�ลังเผชิญกับปัญหาที่เขา (ศ.แม็คคาร์โก) และผมเรียกว่า
‘โรคความชอบธรรมบกพร่อง’ ไม่มีหนทางอื่นที่จะออกจาก
ตรงนี้ได้ จะต้องจัดการกับปัญหา นั่นคือปัญหาของรัฐไทย
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เป็นโรคที่รัฐไทยได้เผชิญ แต่ปัญหาของฝ่ายขบวนการเป็น
อีกเรือ่ งหนึง่ ผมคิดว่าพวกเขากำ�ลังเผชิญกับ ‘สภาวะตาบอด’
ซึง่ เป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรง การตาบอดนีเ้ ป็นเพราะ
เครื่องมือที่ใช้ ซึ่งก็คือความรุนแรง
ผลก็คอื มีคนเสียชีวติ ไปแล้วกว่า 5,000 คน ซึง่ แน่นอน
ว่าไม่ใช่ทง้ั หมดเป็นฝีมอื ของขบวนการ[1] เรายังคงจะต้องหา
ว่า มีจำ�นวนเท่าไหร่ที่เสียชีวิตจากการกระทำ�ของขบวนการ
จำ�นวนเท่าไหร่เสียชีวิตจากฝีมือของรัฐไทยหรือทหารพราน
หรือว่าเกิดจากอาชญากรรมปกติ นี่คือปัญหาสองด้าน
สำ�หรับสมมุตฐิ าน ผมมีสมมุตฐิ านเกีย่ วกับขบวนการ
ดังนี้ หนึ่ง ผมคิดว่าขบวนการเป็นคนที่มีเหตุมีผล พวกเขา
ไม่ใช่คนที่เสียสติ ถ้าพวกเขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลหรือเสีย
สติ ผมจะไม่เสียเวลาพูดกับพวกเขา
สอง การใช้ความรุนแรงของพวกเขาเป็นสิ่งที่อธิบาย
ได้ เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือ และพวกเขาก็ใช้มันในฐานะ
เครื่องมือ
สาม จากมุมของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาต่อสู้สามารถ
มองได้วา่ มีความชอบธรรม ผมพูดว่า จากมุมของพวกเขา สิง่
ที่พวกเขากำ�ลังต่อสู้สามารถมองได้ว่ามีความชอบธรรมจาก
มุมของคนอืน่ แน่นอน มันไม่ชอบธรรม นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มเรียกว่า
[1]

โปรดพิจารณาความเห็นต่อตัวเลขคนเจ็บคนตายในกรณีความรุนแรงภาคใต้
ว่าทัง้ หมดอาจมิได้เกิดจากปัญหาทางการเมืองได้ใน Askew (2010, 1115-1116)

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

119

เรากำ�ลังมีปญ
ั หาเรือ่ ง ‘มุมมองทีแ่ ยกแย้งกัน’ (Discrepancy
of Perspectives) เรากำ�ลังเผชิญกับปัญหาที่ ศ.ดร.แม็คคาร์โก
พูดเกีย่ วกับเรือ่ งของความจริงเมือ่ วานนี้ เรากำ�ลังประสบกับ
ปัญหาเดียวกัน
สี่ ผมไม่คิดว่ากลุ่มขบวนการเป็นกลุ่มก้อนเนื้อเดียว
กัน ผมคิดว่าพวกเขามีความหลากหลาย ผมคิดว่าพวกเขา
เองก็มีสภาวะที่แตกเป็นกลุ่มเล็กๆ และมีความแตกต่างกัน
ในระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง ซึง่ ประเด็นนีก้ อ็ าจจะไม่ได้เป็น
ลักษณะเฉพาะของปาตานีเท่านัน้ ผมคิดว่าทีอ่ น่ื ๆ ก็ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกัน
สุดท้าย ผมคิดว่าขบวนการและการต่อสูข้ องพวกเขา
นั้น ได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งใหญ่ในโลก เราสามารถ
ทีจ่ ะวางการต่อสูข้ องพวกเขาในบริบทของโลกได้ ถ้าเรามอง
ย้อนกลับไป 40 – 50 ปี เราสามารถที่จะพูดถึงบริบทของ
ขบวนการชาตินิยมต่อสู้เพื่อเอกราชเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว
เราหมุนเวลาผ่านไป 30 ปี ก็จะเป็นช่วงของการปฏิวตั อิ สิ ลาม
อีก 20 ปีต่อมา เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกในโลกคือการ
ขยายตัวของการก่อการร้ายที่ถือกันว่าเกี่ยวข้องกับมุสลิม
ตัง้ แต่ตน้ คริสต์ศตวรรษที่ 21 และเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว เราก็เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มประเทศอาหรับที่เรียกกันว่า ‘อาหรับ
สปริง’ จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั่วโลก
ซึง่ ผมเชือ่ ว่าความเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ มีผลต่อความ
ขัดแย้งในระดับท้องถิน่ ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ประเด็นในระดับ
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ท้องถิ่นนี้ สามารถที่จะวางไว้ในบริบทที่กว้างกว่าได้เช่นกัน
ซึ่งในบางส่วนก็มีการใช้การก่อการร้ายด้วย
สำ�หรับคำ�ถาม คำ�ถามที่ผมต้องการจะถามสมาชิก
ขบวนการที่เป็นทั้งบุรุษและสตรีคือ เราจะช่วยขบวนการได้
อย่างไร เพื่อที่ว่าพวกเขาจะไม่เห็นว่าความรุนแรงมีความ
จำ�เป็นอีกต่อไป
เมือ่ วานนี้ ในการพูดของผม ผมพูดนิดหน่อยเกีย่ วกับ
เรื่องการใช้ความรุนแรง ซึ่งกล่าวโดยย่อ ผมบอกว่าความ
รุนแรงนั้นทำ�ลายอำ�นาจ ศ.ดร.แม็คคาร์โกขอให้ผมอธิบาย
ซึ่งผมก็พูดอะไรบางอย่างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นเหตุเป็น
ผลมากนัก[2] ผมจะลองอีกที
ถ้าหากว่าคุณต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรุนแรงและอำ�นาจ ลองพยายามเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างการข่มขืนกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ (Sexuality)
การข่มขืนได้ฆ่าและทำ�ลายความสัมพันธ์ทางเพศ ในความ
สัมพันธ์ทางเพศ คุณมีความรัก คุณมีความเข้าใจ คุณมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนม แต่ว่าเมื่อการข่มขืนเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นก็
หายไปหมด นั่นเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ทางเพศ
ในลักษณะเดียวกัน เมื่อความรุนแรงเกิดขึ้น อำ�นาจ
ก็มลายหายไป ดังนัน้ การใช้ความรุนแรงเกิดขึน้ เมือ่ คุณรูส้ กึ
[2]

โปรดพิจารณาการพิเคราะห์ปญ
ั หานีโ้ ดยพิสดารใน Satha-Anand (2010)
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ว่าคุณไม่มอี �ำ นาจ นัน่ คือความจริงพืน้ ฐานทีน่ กั รัฐศาสตร์ใน
โลกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ซึง่ เป็นเรือ่ งน่าเสียดาย พวกเขาสามารถ
ที่จะถกเถียงอภิปรายเรื่องนี้ได้ตลอดเวลา
ทีน้ี ผลก็คอื ขบวนการจำ�เป็นทีจ่ ะต้องทำ�ความเข้าใจ
ในหลายๆ เรือ่ ง อย่างน้อย 3 ประเด็น ผมคิดว่าวาระทางการ
เมืองของพวกเขา ควรได้ริเริ่มและสร้างอย่างรอบคอบใน
พื้นที่สาธารณะ ทั้งในบริบทของท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่ง
บางทีพวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือ ผมก็ไม่ทราบ
เหมือนกัน
สอง พวกเขาต้องเข้าใจผลกระทบของการใช้ความ
รุนแรงต่อสิ่งที่พวกเขาต้องการต่อสู้อย่างเป็นจริงมากขึ้น
สาม พวกเขาต้องคิดถึงความเป็นไปได้ของการใช้
สันติวิธีแทนความรุนแรง
มีงานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธในโลกนี้มากมาย
หลากหลาย บางชิน้ ก็ศกึ ษากลุม่ ติดอาวุธ 60 กลุม่ ใน 4 ทวีป
งานเหล่านี้ต่างก็ได้ข้อสรุปเดียวกัน (Bangerter 2011) ซึ่ง
ผมอยากจะอ่านอะไรบางอย่างให้ฟงั ย้�ำ อีกครัง้ หนึง่ ว่า นีไ่ ม่ใช่
สำ�หรับพวกคุณที่อยู่ในห้องนี้ แต่สำ�หรับขบวนการ
นีเ่ ป็นคำ�พูดของนายมูเซเนวีซง่ึ เป็นหัวหน้าของกองทัพ
ต่อต้าน (Resistance Army) ในประเทศอูกานดา บุคคลคน
นี้มีความสำ�คัญและเขากล่าวสิ่งนี้ เขากล่าวว่า
“พวกคุณจะต้องไม่ท�ำ งานผิดพลาด ดังนัน้ เวลาทีค่ ณ
ุ
เลือกเป้าหมาย คุณต้องเลือกเป้าหมายอย่างรอบคอบ สิ่ง
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แรก คุณจะต้องไม่โจมตีคนที่ไม่ติดอาวุธ ต้องไม่ทำ�...ไม่ทำ�
...ไม่ทำ�...เด็ดขาด”
นี่คือคำ�แนะนำ�ไม่ใช่จากบุคคลที่เป็นนักศีลธรรม แต่
ว่ามาจากหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธ นายมูเซเนวีมีความสำ�คัญ
เพราะว่าหลายปีตอ่ มาเขาได้ขน้ึ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดี
ของอูกานดา (Musenevi 2008, 7)
เรือ่ งราวนีอ้ ยูท่ ไ่ี หน มันอยูใ่ นวารสารทีช่ อ่ื ว่า Military
Review ซึ่งเป็นวารสารด้านการทหาร มีงานศึกษาต่างๆ
มากมายที่พวกคุณควรจะทำ�ความเข้าใจ มันมีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งยวดที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ใช้ความรุนแรง
อาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ (บัวหลวง) พูดว่ามีการพูดคุยมาก
มายเกีย่ วกับการไม่ใช้ความรุนแรงและสันติภาพ แต่ผมคิดว่า
มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจเรือ่ งเหล่านีอ้ กี มาก ว่ามันทำ�งาน
อย่างไรและมันคืออะไรกันแน่
ผมจะขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่ง มีบทสัมภาษณ์ใน
ประเทศตูนีเซีย อาจกล่าวได้ว่า ตูนีเซียเป็นกรณีที่เป็นแรง
บันดาลใจให้เกิดอาหรับสปริง และมันเกิดขึ้นอย่างสันติวิธี
และประสบความสำ�เร็จ
นักข่าวได้ไปถามหนึ่งในแกนนำ�การเคลื่อนไหวว่า
พวกเขาได้ตอ่ สูก้ บั รัฐมานาน ถ้าหากว่าพวกเขามีปนื จะเกิด
อะไรขึ้น นักเคลื่อนไหวคนนั้นตอบโดยไม่ลังเลว่าผู้คนเป็น
เรือนพันจะต้องตาย หากว่าประชาชนมีปืน สำ�หรับพวกเขา
การริเริม่ ใช้ความรุนแรงก็คอื จุดจบของอำ�นาจประชาชน นัน่ คือ
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สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของตูนีเซียและอาจจะอียิปต์ด้วย
(Souaiaia 2012)
ลองดูสง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ ในซีเรีย เมือ่ มหาอำ�นาจเข้าไปสนับ
สนุนฝ่ายต่อต้าน การปะทะด้วยความรุนแรงยังไม่หยุด แม้
กระทั่งในเวลาที่ผมกำ�ลังพูดอยู่นี้
อีกอย่างหนึ่งที่พวกคุณจะต้องเข้าใจคือ คุณควรจะดู
ถึงความสำ�เร็จของกระบวนการต่อสู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงใน
ช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 – 2006 เปรียบเทียบกับการต่อสู้
ด้วยความรุนแรง คุณจะเห็นว่าความสำ�เร็จของการต่อสูด้ ว้ ย
ความรุนแรงลดลงจาก 40 เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงว่า
ในช่วงทศวรรษ 1960 ความสำ�เร็จนัน้ สูงสำ�หรับการใช้ความ
รุนแรง แต่ในช่วงปี 2006 มันได้ลดลง
เมื่อคุณมองดูความสำ�เร็จของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี
มันเพิม่ ขึน้ จาก 40 เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ กราฟของผมง่ายมาก
ความสำ�เร็จของการต่อสูด้ ว้ ยความรุนแรงลดลงจาก 40 เป็น
10 เปอร์เซ็นต์ ความสำ�เร็จของการต่อสู้ด้วยการไม่ใช้ความ
รุนแรงในโลกเพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 70 เปอร์เซ็นต์
ประเด็นทีส่ องทีค่ ณ
ุ จะต้องรูค้ อื เราควรทีจ่ ะตัง้ คำ�ถาม
ว่าเราควรจะใช้ความรุนแรงต่อไปไหม แล้วเราจะได้อะไร
ผมขอพูดสิ่งนี้ 5 ปีหลังจากการต่อสู้ด้วยความรุนแรงจบ
โอกาสที่สังคมนั้นจะเป็นประชาธิปไตยมีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์
แต่ถา้ ใช้สนั ติวธิ ี โอกาสมี 41 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ 5 ปีหลังความ
ขัดแย้งจบลง เราก็คงจะไม่ได้เห็นประชาธิปไตย คุณจะมี
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โอกาสเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ โอกาสของคุณจะเพิ่มขึ้น 10 เท่า
หากว่าคุณใช้สันติวิธี
ประเด็นสุดท้าย โอกาสของการเผชิญกับสภาวะสงคราม
กลางเมืองเมือ่ ความขัดแย้งจบลง 10 ปีหลังจากความขัดแย้ง
จบลง โอกาสในการเกิดสงครามกลางเมืองคือ 43 เปอร์เซ็นต์
หากว่าคุณใช้ความรุนแรง และ 28 เปอร์เซ็นต์ หากว่าคุณใช้
การต่อสู้อย่างสันติวิธี (Chenoweth 2012) [3]
ผมอยากจะกลับไปที่ประเด็นเรื่องสมมุติฐาน ถึง
ขบวนการที่รักทุกท่าน ผมเข้าใจว่าพวกคุณเป็นคนที่มีเหตุ
มีผล ผมเข้าใจว่าพวกคุณไม่ใช่คนที่เสียสติ ผมเข้าใจว่าพวก
คุณต่อสู้เพื่อเป้าหมายที่ดี ผมคิดว่ามันมีความจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งในขณะนี้ที่จะต้องร่วมกันค้นหาทางเลือกทางการเมือง
อย่างจริงจัง ศ.ดร.แม็คคาร์โกได้กล่าวว่า สิง่ นีเ้ ป็นปัญหาทาง
การเมือง ซึ่งต้องการทางออกทางการเมือง และทางออก
ทางการเมืองจำ�เป็นจะต้องมาจากทุกๆ ฝ่ายของความขัดแย้ง
สิง่ ทีจ่ �ำ เป็นมากกว่าคือ ความเข้าใจถึงผลของความรุนแรงต่อ
การต่อสู้ของพวกคุณ มันจะทำ�ให้พวกคุณอ่อนแอลง
ผมเลือกที่จะพูดกับฝ่ายขบวนการในวันนี้ เพราะว่า
ผมได้ใช้เวลาหลายปีในการพูดกับรัฐ และผมจะยังคงทำ�ต่อ
ไป แต่ผมหวังว่าเวทีนี้จะทำ�ให้เกิดกระบวนการสันติภาพใน
[3]

โปรดพิจารณาตัวอย่างข้อมูลทีล่ ะเอียดกว่านีไ้ ด้ในบทที่ 8 ใน Chenoweth and
Stephan (2011, 201-219)
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รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง
มานั่งเผชิญหน้า และก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหลบ
ซ่อนอยู่ในตู้ นี่เป็นการสนทนาในรูปแบบหนึ่ง และเป็นการ
สนทนาแบบเปิด
นี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะยื่นให้กับคุณ ผมเป็นคน
มุสลิม แต่ผมไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ปาตานี ผม
ตระหนักในสิ่งนี้ดี แต่ว่าในฐานะของนักวิจัยเรื่องสันติภาพ
และนักทฤษฎีด้านการไม่ใช้ความรุนแรง ผมคิดว่าพวกคุณ
จำ�เป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจถึงพลวัตของการต่อสู้โดย
ไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งจะทำ�ให้กระบวนการสันติภาพนั้นเกิด
ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์และทำ�ลายสังคมใหญ่
น้อยลง
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หนึง่ ในผลงานการออกแบบของบรรดานักออกแบบคนรุน่ ใหม่ในพืน้ ที่ เพือ่ ร่วม
ขับเคลือ่ นแนวคิด PPP: Pa(t)tani Peace Process (ดูผลงานทั้งหมดได้ที่ http://
www.deepsouthwatch.org/node/3599)
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เปิดเวทีแลกเปลี่ยน

จังหวะก้าวของภาคประชาสังคม
ในกระบวนการสันติภาพ
เสริมสุข กษิติประดิษฐ์
ไทยพีบีเอส

ขอเรียนถามอาจารย์ศรีสมภพ จากวันนีไ้ ปกระบวนการ
สันติภาพถือว่าได้เริม่ ต้นขึน้ แล้ว อย่างน้อยก็ในแง่ของความ
รูส้ กึ ของผูค้ น ซึง่ น่าจะเป็นความหวัง แต่ภาคประชาสังคมจะ
เดินหน้า เคลือ่ นไหว ผลักดันอย่างไรต่อไปเพือ่ นำ�ไปสูท่ ศิ ทาง
ทีต่ ง้ั ไว้?
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
แนวทางกระบวนการสันติภาพที่จะทำ�ต่อไปควรจะ
เป็นอะไร หรือเราจะทำ�อะไรต่อไปหลังจากนี้ นีเ่ ป็นคำ�ถามที่
ผมคิดว่าให้โอกาสผมได้พูดอะไรที่เป็นความหมายของงาน
นีด้ ว้ ย จากประสบการณ์ทเ่ี ราได้ท�ำ กันมาหลายปี พยายามที่
จะผลักดันแนวทางไม่ใช้ความรุนแรง หรือลดการใช้ความ
รุนแรง พอมาถึง ณ วันนี้ เราพร้อมที่จะพูดถึงเรื่องสันติภาพ
เรื่องของการไม่ใช้ความรุนแรง และเรื่องที่อาจารย์ชัยวัฒน์
พูดกับผูก้ อ่ เหตุความไม่สงบหรือว่าผูใ้ ช้ความรุนแรง ผมเข้าใจ
ว่าเพิง่ ได้ยนิ อาจารย์ชยั วัฒน์พดู ตรงๆ ในเรือ่ งนีเ้ ป็นครัง้ แรก
เป็นโอกาสที่ดีของผมเองในการที่เราจะต้องพูดในเรื่องนี้
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รัฐก็ใช้ความรุนแรง อีกฝ่ายหนึง่ ก็ใช้ความรุนแรง กลุม่
ทีก่ อ่ ความไม่สงบคิดอย่างไร และเราก็เชือ่ ว่าทุกคนมีเหตุผล
ของตัวเอง ดังนัน้ เราจะต้องหาทางออก เพราะถ้าใช้ความ
รุนแรงแล้ว อำ�นาจตนเองจะสูญเสียไป แล้วเราจะแก้ปญ
ั หา
ไม่ได้ เพราะว่าจริงๆ แล้วคนที่ใช้ความรุนแรงเองก็ต้องการ
ได้อำ�นาจกลับมาสู่คนปาตานี กลับมาสู่ดินแดนปาตานี
อำ�นาจที่ชอบธรรม อำ�นาจที่ถูกต้อง อำ�นาจที่ยุติธรรม ซึ่ง
ใช้ในความรุนแรงไม่ได้ มันพิสจู น์แล้วด้วยประวัตศิ าสตร์ ด้วย
ประสบการณ์ของทุกประเทศทัว่ โลก ทุกสังคม ทีเ่ ราเคยเรียน
รูก้ ันมา
จุดนี้เป็นจุดที่ต้องพูดกันว่า วิธีการที่จะแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงนัน้ ทำ�อย่างไร เราก็พดู ถึง
เรื่องนี้ว่ามีอยู่ 3 แนวทาง รัฐคุยกับผู้ใช้ความรุนแรง ฝ่ายที่
ใช้ความรุนแรงด้วยกันก็คยุ กัน ต้องคุยกันอย่างเปิดเผย แล้วก็
พูดกันว่าจะใช้เงื่อนไขอะไร จะตกลงกันให้ได้อย่างไร นี่เป็น
แนวทางหนึ่ง
อีกทางหนึง่ คือ บทบาทของภาคประชาสังคม ซึง่ ถือ
เป็นแนวทางทีส่ อง สิง่ ทีเ่ ราพยายามทำ�กันในวันนี้ ทีผ่ า่ นมา
และพยายามทำ�ต่อไป คือ ขยายบทบาท พื้นที่ และโอกาส
ของพลังประชาชนในส่วนที่เป็นกลางในพื้นที่กลางให้กว้าง
ขึน้ แล้วดึงฝ่ายทีใ่ ช้ความรุนแรง ลดความพยายามทีจ่ ะใช้ความ
รุนแรง หรือว่าเปลีย่ นวิธกี ารใช้ความรุนแรงมาสูว่ ธิ กี ารทีส่ นั ติ
เพือ่ การต่อสูต้ ามแนวทางทีถ่ กู ต้อง ซึง่ ต้องมีกระบวนการ
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ข้อเสนออาจารย์ดันแคนก็พูดอยู่ว่ามันต้องมีสิ่งที่
เรียกว่า ‘ทางออกทางการเมือง’ (Political Solution) แนว
ทางสันตินั้นจะเป็นสิ่งที่ล่องลอยหากไม่มีข้อเสนอในทาง
การเมือง ข้อเสนอในทางการเมืองทีเ่ ราพูดถึงก็มหี ลายอย่าง
จะเป็นออโตโนมีหรือเปล่า? การปกครองตนเองแบบพิเศษ
ที่มาใช้เป็นวิธีแก้ปัญหา เราตกลงด้วยวิธีนี้กันดีหรือไม่? นี่
คือทางออกในทางการเมือง หรืออย่างที่อาจารย์อัฮหมัด
สมบูรณ์พูด หากกฎหมายต่างๆ ไม่ยุติธรรมและทำ�ให้เกิด
ความรุนแรง เราจะยกเลิกการบังคับใช้ดหี รือไม่? หรือเปลีย่ น
ไปเป็นวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ กระบวนการยุติธรรมที่ใช้กฎหมาย
อย่างถูกต้องของรัฐ กฎหมายพิเศษอะไรต่างๆ จะแก้หรือ
ยกเลิกให้มาใช้กฎหมายอาญาปกติ แล้วมาแก้ปัญหาด้วย
วิธกี ารสันติทใ่ี ช้วธิ กี ารทางกฎหมายจริงๆ ทุกๆ ฝ่ายยอมรับ
นั้นดีกว่าหรือไม่? นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอทำ�นองว่าการใช้
กำ�ลังทหารหรือการจัดการระบบความมัน่ คงแบบใหม่ทจ่ี ะส่ง
ผลให้เกิดสันติภาพจริงๆ หรือทีเ่ ราเรียกว่าการปฏิรปู ระบบงาน
ด้านความมัน่ คง ทีนท้ี างฝ่ายรัฐก็ตอ้ งคิดถึงว่าจะทำ�อย่างไร
ข้อเสนอหรือทางออกทางการเมืองคือเรือ่ งทำ�นองนี้
ซึง่ จะมีอยูห่ ลายประการ แต่ทส่ี �ำ คัญคือต้องช่วยกันทำ�หลาย
ด้านโดยอาศัยพื้นที่อย่างนี้ อาศัยพื้นที่ของภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม คนที่รักความยุติธรรม คนที่อยู่ตรงกลาง
ซึ่งช่วยกันพูดช่วยกันผลักดันให้เคลื่อนประเด็นในทางการ
เมืองต่างๆ เหล่านี้ ผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินกัน
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ต่อไป รวมทัง้ การผลักดันขับเคลือ่ นผ่านกระบวนการสือ่ สาร
อย่างที่เราพยายามทำ�กัน ทั้งสื่อทุกระดับก็ถ่ายทอดข้อมูล
เหล่านี้ออกไปสู่สาธารณะ สู่สังคม ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งทีเ่ รา
พยายามจะทำ�ต่อไปในแนวทางสันติ แนวทางของ PPP หรือ
Pa(t)tani Peace Process กระบวนการสันติภาพปัตตานี ก็
อาจจะเดินไปตามทิศทางแบบนี้

บอกความจริงกับนายกรัฐมนตรี ?
อัศโตรา ญาบัต
ผู้สื่อข่าวอาวุโส

ผมฟังการพูดคุยอภิปรายด้วยความสนุกสนาน นีเ่ ป็น
การประชุมเรื่อง PPP เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัว เป็นการ
ริเริ่มที่ดีมากๆ แต่ผมก็มีคำ�ถามแค่คำ�ถามเดียว ผมจะขอ
ถามคุณดันแคน แมคคาร์โก ว่าที่ท่านได้กรุณาทำ�อะไรเพื่อ
คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเยอะนะ อยากจะให้ทา่ น
ช่วยไปหารัฐบาลหน่อยได้หรือไม่ รัฐบาลเรา รัฐบาลไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยิ่งลักษณ์ ไปบอกท่านอย่างที่ท่าน
บอกพวกเรา เพราะอะไร เพราะผมคิดว่าทีท่ า่ นพูดมาว่าการ
ที่คนเราไปเอาธงไปวางนั้นมันมาจากใครกันแน่ ผู้ก่อความ
ไม่สงบหรืออะไร มันเกิดอะไรขึน้ ไม่ตอ้ งบอกอภิสทิ ธ์ เพราะ
ตอนนี้อภิสิทธิ์ไม่มีอำ�นาจแล้ว ไปบอกยิ่งลักษณ์ดีกว่า บอก
ความจริงที่เป็นอยู่
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ดันแคน แม็คคาร์โก
ขอบคุณสำ�หรับคำ�ถาม ผมยินดีจะไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรียง่ิ ลักษณ์เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ครับ หากใครในทีน่ ร่ี จู้ กั ท่าน
หรือคนที่เป็นที่ปรึกษาหรือทำ�งานอยู่ในสำ�นักนายกรัฐมนตรี
กรุณาติดต่อพวกเขา ผมพร้อมที่ได้รับเชิญ ผมยินดีที่จะพูด
กับเธอหรือใครก็ตามทั้งที่อยู่ในตำ�แหน่งหรือไม่ก็ตาม เกี่ยว
กับคำ�ถามเหล่านี้ ผมได้มโี อกาสพูดกับผูค้ นจำ�นวนมาก แม้วา่
จะมีหลายเรื่องที่ผมต้องทำ� แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส�ำ คัญ ผม
พร้อมเสมอครับ ถ้าได้รับการเชิญก็พร้อมจะไปครับ ที่ไหน
ก็ได้

‘ออโตโนมี’ และการถกเถียงสาธารณะ
ไพศาล แก้วประสม

อดีตข้าราชการฝ่ายปกครอง

ขอเรียนถาม ดร.ดันแคน อยากให้ทา่ นอธิบายคำ�
นิยามให้แคบลงเสียหน่อยว่า คำ�ว่า ‘ออโตโนมี’ (Autonomy)
ในเมืองไทยนั้นหมายความถึงอะไร? เพราะรัฐไทยได้มีการ
กระจายอำ�นาจอยู่แล้ว เรามีการปกครองที่แบ่งออกเป็น 3
ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส่วน
กลางนัน้ รวบอำ�นาจ ส่วนภูมภิ าคเราแบ่งอำ�นาจ ส่วนท้องถิน่
เราได้กระจายอำ�นาจ เรามีเทศบาล เรามีนายก อบจ. เรามี
รูปแบบการปกครองพิเศษ ทั้งพัทยาและกรุงเทพมหานคร
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ผมอยากจะขอทราบ เพราะว่ามีการพูดกันมาก ถ้าพูดกัน
มากแล้วไม่อธิบายให้เข้าใจ คนจะไม่เข้าใจ
ดันแคน แม็คคาร์โก
ผมคิดว่าอาจารย์ศรีสมภพได้ตอบไปแล้วในหลายๆ
เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองตนเองประเภทต่างๆ
ผมคิ ด ว่ า ตั ว ผมเองไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นฐานะที่ จ ะบอกได้ ว่ า การ
ปกครองตนเองหรือการกระจายอำ�นาจควรจะเป็นไปในรูป
แบบใดสำ�หรับประเทศไทย แต่ผมก็ทำ�ได้นะ ผมอาจจะ
เสนอในรูปแบบที่คล้ายๆ กับไอร์แลนด์เหนือหรือของเวลส์
ที่มีสภาภูมิภาค (Regional Assembly) ซึ่งมีสมาชิกที่มาจาก
เขตต่างๆ โดยที่มีงบประมาณของตนเอง อะไรทำ�นองนั้น
ซึง่ ก็พอจะเสนอได้ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ภาระความรับผิดชอบ
ที่ผมจะต้องมีข้อเสนอดังกล่าว สิ่งที่ผมจะทำ�ก็คือการสร้าง
โอกาสที่เพิ่มมากขึ้นสำ�หรับการถกเถียงสาธารณะที่ผู้คน
สามารถจะพูดเรื่องแบบนี้ได้ อย่างที่มีข้อเสนอจำ�นวนมาก
ซึ่งอาจารย์ศรีสมภพหรือคนอื่นๆ ได้พูดถึงไปแล้ว
บางทีอาจจะไม่จ�ำ เป็นต้องมีสภาภูมภิ าคก็ได้ เราร่วม
กัน (กับอาจารย์ศรีสมภพ) เขียนงานเสนอว่าอาจจะมีกระทรวง
หรือทบวงที่มีหน้าที่เฉพาะสำ�หรับสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ถือเป็นทบวงพิเศษอย่างที่อังกฤษเขาเคยทำ�ในการดูแล
ไอร์แลนด์เหนือ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้หลายอย่างใน
เรื่องของรูปแบบ แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออยากให้ผู้คน
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มีโอกาสที่จะถกเถียงกันในเรื่องทำ�นองนี้ ผมอยากให้มีคน
กล้าที่จะออกมาพูดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มากกว่า
ทีจ่ ะให้ผมเสนอเอง ไม่ใช่วา่ เชิญนักวิชาการมาจากต่างประเทศ
แล้วถามว่าเราควรต้องทำ�อย่างไร ผมไม่อยากจะอยูใ่ นสถาน
การณ์อย่างนั้น ผมเป็นคนที่พยายามจะเสนอให้คนอื่นมี
ไอเดียที่พอจะนั่งคุยกันได้ต่อไปครับ

ตัวตน ‘ขบวนการแบ่งแยกดินแดน’ และสันติวิธี
ไพศาล แก้วประสม

อดีตข้าราชการฝ่ายปกครอง

เป็นไปได้หรือไม่ทข่ี บวนการแบ่งแยกดินแดนจะแอบ
แฝงใช้สันติวิธีในการเคลื่อนไหว เพราะทุกวันนี้มีคนพูดว่า
จริงๆ แล้วไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดน แต่เป็นเรือ่ งของการค้า
ของเถื่อน เรื่องของความไม่ยุติธรรม? และท่านจะแนะนำ�
รัฐบาลอย่างไรว่าจะไปเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงนี้
กับใคร ผูใ้ ดทีอ่ อกมารับผิดชอบในการกระทำ�ทุกสิง่ ทุกอย่าง
อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
ในมุมมองของผม แนวความคิดและอุดมการณ์การ
แบ่งแยกดินแดนและการกู้เอกราชปาตานีนั้นยังมีอยู่และ
ยังดำ�รงอยู่ วิธีการแก้ไขปัญหานั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมไม่
อยากให้ปนกับเรือ่ งของขบวนการค้ายาเสพติด ขบวนการค้า
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ของเถือ่ น และคอร์รปั ชัน่ ทัง้ หลายทีม่ นั ไม่เกีย่ วข้อง หรืออาจ
จะเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ใช่โดยตรงกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน
เราควรมองให้ชัดเพื่อจะแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่ไปโยนเรื่องของ
ยาเสพติด ไปโยนเรือ่ งค้าน้�ำ มันเถือ่ น ไปอย่างโน้นเลอะเทอะ
ไปหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้
ประการที่สอง ผมไม่ใช่นักเจรจา ผมเป็นเพียงคนตัว
เล็กๆ คนหนึ่งที่ท�ำ เป็นการส่วนตัว ซึ่งเกิดจากความรู้สึกที่
ว่ามันมีประเด็นอื่นอีกหรือไม่ที่เราจะสามารถทำ�งานร่วม
กันได้ ในฐานะที่ผมทำ�งานในมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ผม
ทำ�งานกับประชาชน ซึง่ ทำ�งานเรือ่ งองค์กรชาวบ้านมาตลอด
ยี่สิบหกปีใน มอ. ผมก็ไม่เคยถามเขาสักนิดเลยว่าเขาชื่อ
อะไร เขาอยู่สังกัดอะไร จนสิบห้าปียี่สิบปี เพื่อนคนอื่นต่าง
หากที่บอกว่าคนนั้นเป็นพูโล คนนั้นเป็นบีอาร์เอ็น คนนั้น
เป็นมูญาฮิดีน ผมก็เก็บไว้เฉยๆ ผมก็ไม่ได้สนใจ นั่นแสดง
ว่าสื่อของเราที่สามารถไปพูดกับเขาได้ โดยเราไม่จำ�เป็นที่
จะต้องไปบอกว่า นี่ต้องไปถามเขาว่าเขาคือใคร อะไร แต่
สื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่นักวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ที่พยายามแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นได้รับ
การรับรู้และเห็นดีเห็นงามจากกลุ่มที่คิดต่อต้านอำ�นาจรัฐ
นี่เป็นสิ่งที่ดีงาม ผมไม่อยากให้พวกเราหลายๆ คน
ทีต่ ดิ กับการต้องบอกว่าจะไปเจรจากับใคร เป็นตัวจริงหรือ
ไม่? ต้องพิสจู น์ทราบหรือเปล่าว่าเป็นพูโลจริง เป็นบีอาร์เอ็น
จริง ผมว่าไม่จ�ำ เป็น การส่งสัญญาณที่ชัดเจนของรัฐว่าจะ
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แก้ ปั ญ หาในเชิ ง สั น ติ วิ ธี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ต่ า งหากที่ เ ป็ น สิ่ ง
จำ�เป็น มีความจำ�เป็นที่จะเป็นหลักเพื่อจะนำ�ความสันติสุข
ที่แท้จริง

หน้าตาของ ‘สันติภาพ’ ?
ตูแวแดนียา ตูแวแมแง

สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา

ความขัดแย้งทีม่ นั เกิดขึน้ ถ้าเป็นปัญหาทางการเมือง
คือ แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองรองรับ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในความคิดของผมเป็นความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่ายขบวนการ
ที่ต้องการที่จะปลดปล่อยรัฐในประวัติศาสตร์ของตัวเองให้
เป็นอิสระ และก็ทางรัฐไทยเองในปัจจุบันก็พยายามที่จะให้
ยึดครองปัตตานี ให้สามารถยึดครองตลอดไป เป็นจังหวัด
ปัตตานี ตามประวัตศิ าสตร์ทห่ี ลายฝ่ายได้ศกึ ษากัน ระหว่าง
ปาตานีเอกราชกับจังหวัดปัตตานีก�ำ ลังสูร้ บกัน นัน่ คืออุดมการณ์ทางการเมือง
มีกระบวนการสันติภาพมาหลายปี หลายกระบวน
การทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป้าหมายสูงสุด คือ เพือ่ ทีจ่ ะจบการสูร้ บ เพือ่
ทีจ่ ะจบการใช้ความรุนแรงใช่หรือไม่ คำ�ว่าสันติภาพมันกว้าง
และเป็นนามธรรม รูปธรรมที่เราเรียกว่าสันติภาพนั้นต้องมี
โมเดลรองรับ และโมเดลตามที่เราพูดถึงตามความเป็นจริง
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ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ตกอยูอ่ กี โมเดลหนึง่ ซึง่ มันเป็นกระแสของคนใน
พื้นที่ในระดับรากหญ้า มันมีคำ�ว่าเอกราชอยู่ในนั้นด้วย ไม่
ว่าจะเป็นคำ�ว่า ‘เอกราช’ หรือ ‘ออโตโนมี’ หรือ ‘กระจาย
อำ�นาจ’ ต่างก็เป็นโมเดลของสันติภาพเหมือนกัน สันติภาพ
เป็นนามธรรม แต่รูปธรรมนั้นต้องคาบเกี่ยวกับโมเดลที่ผม
พูดถึง คำ�ถามก็คือว่า แนวโน้มของการเมืองในโลกปัจจุบัน
การเมืองอาเซียน การเมืองของรัฐไทยที่มีทั้งประชาธิปไตย
แบบสีแดง แบบสีเหลือง โมเดลใดที่คาบเกี่ยวกับสันติภาพ
ที่ปาตานีและมีแนวโน้มจะเป็นไปได้มากที่สุด
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ผมไม่คิดว่าสันติภาพเป็นเรื่องของโมเดล มันมีคน
จำ�นวนหนึง่ ทีเ่ ชือ่ ว่าสันติภาพเป็นโมเดล แต่ผมไม่คอ่ ยแน่ใจ
ว่าสันติภาพเป็นโมเดล ผมคิดว่าสันติภาพเป็นสภาพบาง
อย่างทีค่ นพึงปรารถนา มันเป็นสภาพดัง้ เดิม ใช่หรือไม่? แต่
ว่าสันติภาพที่ผมคิด ไม่ได้หมายความว่าในสังคมนี้จะไม่มี
ความขัดแย้ง เมื่อเช้าคุณมหาเธร์ก็พูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
ความขัดแย้งมันอยู่กับเรา ทีนี้สิ่งที่ผมสนใจคือว่าถ้าความ
ขัดแย้งอยูก่ บั เรา อย่างไรเสียมันก็ตอ้ งมีความขัดแย้งระหว่าง
คนในภูมภิ าคนี้ ซึง่ อาจจะเรียกว่าอาณาบริเวณปาตานีตง้ั แต่
โบราณมา ความสัมพันธ์ระหว่างปาตานีกบั กรุงเทพฯ ก็ตอ้ ง
เป็นความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งเป็นธรรมดา ก็ประวัติศาสตร์มันเป็นเช่นนั้น ไม่เห็นแปลกอะไรเลย ความขัดแย้ง
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ระหว่างประชาชนกับรัฐก็ตอ้ งมีเป็นธรรมดา เพราะว่าสิง่ ทีร่ ฐั
ต้องการ คือ ความเชือ่ งของประชาชน สิง่ ทีป่ ระชาชนต้องการ
คือ อาจจะเป็นอิสรภาพ เสรีภาพ อย่างมีจุดตรวจ (Checkpoint) สิ่งพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ทีนี้ค�ำ ถามของผม สันติภาพหมายความว่าวิธีที่เรา
จะอยู่กับความขัดแย้งนี้โดยไม่ต้องฆ่ากันนั้นมีหรือไม่? วิธี
ที่จะอยู่กับความขัดแย้งแบบนี้โดยเคารพกัน ไม่ต้องรักกัน
ก็ได้นะ แต่ใช้ค�ำ ที่อาจารย์โคทม (อารียา) ใช้คือ ‘ทนกันได้’
ผมไม่แน่ใจว่าผมรักอาจารย์ดันแคน แม็กคาร์โก หรือเปล่า
แต่ผมทนแกได้แน่ และลักษณะนี้อาจจะคือเงื่อนไขสำ�คัญ
ของการอยูใ่ นสังคมทีม่ อี ารยะ ฉะนัน้ สันติภาพของผมจึงเป็น
สภาพของสังคมที่มีอารยะ มีความเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็
มนุษย์มีสิทธิที่จะกำ�หนดชะตาของตัวเอง เลือกอะไรได้บ้าง
ใช่หรือไม่ครับ?
คำ�ว่าออโตโนมีที่มีการพูดกันเยอะนั้นแปลว่าอะไร
รอมฎอน (ปันจอร์) แปลว่า ‘อัตตบัญญัติ’ ใช่หรือไม่? nomy
นี่มาจากคำ�ว่า ‘กฎ’ ส่วน auto แปลว่า ‘ตัวเอง’ หมายถึง
กฎซึ่งตัวเองเป็นคนกำ�หนดขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้น เราน่า
จะมีวิถีชีวิตของเราเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกคืออะไร คือ
อยากให้คนอืน่ เป็นอย่างทีเ่ ขาไม่อยากจะเป็น พอเป็นอย่าง
นีก้ ็มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทีนี้พอมีแล้วจะคลี่มันอย่างไร จะ
อยู่กับมันอย่างไร จะจับปืนยิงกันหรือเปล่า ที่นี่ก็ท�ำ มาแล้ว
50 ปี ทำ�มาแล้วในรอบ 10 ปีทผ่ี า่ นมา เดือนสิงหาคมทีผ่ า่ น

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

139

มานี้เหตุการณ์รุนแรงที่สุดในละตินอเมริกาก็เริ่มมีความ
พยายามทีจ่ ะเจรจากัน ประธานาธิบดีซานโตสตัดสินใจทีจ่ ะ
เจรจากับฟาร์ก (กองกำ�ลังปฏิวตั ติ ดิ อาวุธโคลอมเบีย, Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC) ใน
โคลอมเบีย 20 ปีที่ผ่านมา จำ�นวนผู้ก่อการของฟาร์กลดลง
จากสองหมืน่ เหลือเก้าพัน พอๆ กับจำ�นวนผูก้ อ่ การในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทฝ่ี า่ ยทหารบอกประมาณเก้าพันหกร้อยคน
ฉะนัน้ สถานการณ์แบบนีน้ �ำ ไปสูก่ ารเจรจาได้หรือไม่
มันก็อาจจะพูดคุยกันได้ แต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า
สันติภาพ มันมีความหมายหลายอย่าง มันคงไม่ได้หมาย
ความว่าเราปลอดจากการไม่ทำ�ร้ายกันอย่างเดียว แต่อาจ
จะอยู่ที่การเคารพกันด้วย ทนกันได้ด้วย มีอิสรเสรีด้วย แต่
ทั้งหมดนี้มันต้องเลือกเอง คนในพื้นที่จะต้องเลือกเอง แต่
เลือกแล้วคุยกันได้หรือไม่ คุยกับคนที่อาจจะเห็นเป็นอย่าง
อื่น นี่อาจจะเป็นกระบวนการที่สำ�คัญ เพราะฉะนั้นผมก็
ชื่นชมสิ่งที่ทีมของอาจารย์ศรีสมภพพยายามจะนำ �เสนอ
โมเดลต่างๆ แต่ผมอยากจะบอกว่าสันติภาพมันไม่ใช่โมเดล
โมเดลมันมาทีหลัง แต่สันติภาพมันเป็นความพยายาม มัน
เป็นการต่อสู้ มันเป็นการอยูใ่ นความขัดแย้งอันนัน้ มากกว่า
และมันไม่มกี ารกำ�หนดตายตัว เพราะแต่ละทีก่ ม็ วี ธิ ขี องมัน
นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส
ผมอยากจะเพิ่มเติมสำ�หรับข้อคิดเห็น 3 ประการต่อ
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คำ�ถามทีว่ า่ สันติภาพคืออะไร สำ�หรับผม ประการแรก สันติภาพ
คือกระบวนการ ซึ่งด้านหนึ่งนั้นจะลดความรุนแรงทางกายภาพ และอีกด้านหนึ่งนั้นจะเป็นการยกระดับความยุติธรรม
ทางสังคม รวมทั้งเพิ่มการกำ�หนดชะตาชีวิตของตนเองของ
ประชาชน ทัง้ ในเรือ่ งของการทีจ่ ะกำ�หนดชะตากรรมภายใน
หรืออะไรก็ตามที่มีความเป็นไปได้ในกระบวนการสันติภาพ
ประการที่สอง สันติภาพในความเห็นของผมเหมือน
กับที่ท่านอาจารย์ศรีสมภพได้กล่าวไปแล้ว นั่นคือสันติภาพ
เป็ น การขยายพื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ ค นจำ � นวนมากที่ สุ ด ที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบจากสภาวะที่ไร้สันติภาพสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทำ�ให้สันติภาพบังเกิดขึ้น
ประการที่สาม สันติภาพสำ�หรับผมนั้นคือ ความรับ
ผิดชอบร่วมกัน และเป็นความรับผิดชอบที่เป็นการเฉพาะ
เจาะจงสำ�หรับคนที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนความขัดแย้งในห้วงเวลาแรกๆ นั่นหมายความว่าทุกฝ่ายต้องถาม
ตั ว เองว่ า เราจะสามารถทำ � อะไรในกระบวนการเพื่ อ ลด
ความรุนแรงและเพิ่มความยุติธรรมเหล่านี้ได้บ้าง และไม่ใช่
คู่ขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถทำ�สิ่งเหล่านี้ได้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นผมอยากที่จะแสดงความเคารพอย่างที่ท่าน
อาจารย์ชัยวัฒน์ ได้ทำ�ในที่นี้ คือ การอ้อนวอนให้กับผู้ก่อ
ความไม่สงบได้คิดถึงกระบวนการของเขาอีกครั้งหนึ่ง หรือ
ว่ามีการอ้อนวอนอีกฝ่ายหนึง่ ถ้าคุณจะมีขน้ั ตอนอะไรทีเ่ ป็น
รูปธรรมที่จะแสดงความรับผิดชอบตรงนี้
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กระบวนการสันติภาพและ ‘ประชาชนในพื้นที่’
เรืองระวี พิชัยกุล
มูลนิธิเอเชีย

อยากจะถามคุณนูรคอลิสเป็นพิเศษ คือ ในข้อมูลท่าน
อาจารย์ศรีสมภพ และหลายๆ ท่าน ได้เสนอมาก่อนหน้านี้
มีข้อมูลที่น่าสนใจว่า trust (ความไว้วางใจ) ของคนที่อยู่ใน
แทร็คสามนั้นพบว่าผู้น�ำ ศาสนาเป็นคนที่มี trust มากที่สุด
แล้วก็ทนายความมุสลิม นักสิทธิมนุษยชน แล้วก็ครูด้วย ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านมากที่สุด ส่วน
กลุม่ ทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ในการทำ�กระบวนการสันติภาพทีเ่ ป็นเอ็นจีโอ
หรือกลุม่ องค์กรประชาสังคม (CSOs) อาจจะอยูอ่ นั ดับเกือบ
สุดท้าย ฉะนั้นดูเหมือนว่ามีช่องว่างที่เมื่อเรามีไอเดียอะไร
แล้ว เราจะนำ�เรือ่ งของกระบวนการสันติภาพไปสูค่ นทีอ่ ยูใ่ น
รากหญ้าได้อย่างไร นี่คือคำ�ถาม
นอกจากนี้ ตัวเร่ง (Catalyst) ที่คุณนูรคอลิสพยายาม
เล่าให้ฟังนั้น จริงๆ แล้วอาจจะมีคนที่เป็นตัวเร่งของตัวเร่ง
ร่วมอีกที อยากจะรู้ว่าคนเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มาได้
อย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ไม่มีใครพูดถึงว่ามีบทบาท
อย่างไรในการสร้างสันติภาพ ไม่ว่าจะเป็นในอาเจะห์ หรือ
ติมอร์เลสเต อยากให้เพิ่มเติมนิดหนึ่ง
ข้อเสนอที่ตูแวดานียาพูดถึง คือ เอกราช เป็นเรื่อง
ที่ น่ า สนใจมากว่ า หากให้ มี ตั ว เลื อ กให้ เ ลื อ กว่ า จะเป็ น
‘เอกราช’ ‘ปกครองตนเอง’ หรือ ‘การกระจายอำ�นาจ’ ถ้า

142

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

อย่างดิฉันก็คงเลือกเอาเอกราช เพราะมันเข้าใจเลย มัน
หมายความว่าอะไร ทีนี้ในทางเลือกอื่นๆ ที่มีการนำ�เสนอ
นั้นได้สร้างความรู้พื้นฐานในการที่จะให้ประชาชนทั่วไป
เข้าใจทางเลือกทางออกของตนเองได้อย่างไร? เราอาจจะ
เรียกว่าเป็น การให้การศึกษาต่อประชาชน (Civil Education)
หรือการให้ความรูค้ วามเข้าใจทางการเมือง (Political Literacy)
พืน้ ฐานตรงนีไ้ ด้ท�ำ พอเพียงแล้วหรือไม่? เพราะฉะนัน้ บางที
การเลือกตัวเลือกต่างๆ อาจจะเลือกตามความเข้าใจของ
ตัวเอง เลือกกันอย่างง่ายๆ ซึง่ ก็อาจจะเลือกเอกราชนัน่ แหละ
เพราะเป็นทางเลือกที่ง่ายดี เข้าใจเลย ไม่ต้องการรูปแบบ
การปกครองพิเศษ 6 แบบ 8 แบบ หรือ 10 แบบ เพราะงง
ไปหมด ซึ่งเป็นข้อคำ�ถามง่ายๆ ว่าแล้วใครจะทำ�ตรงนี้
ณาตยา แวววีรคุปต์
ไทยพีบีเอส

ดิฉนั มีสว่ นร่วมกับเรือ่ งนี้ ไม่ใช่มสี ว่ นร่วมในฐานะผูร้ ว่ ม
ประวัติศาสตร์ปาตานีเช่นเดียวกับอาจารย์ชัยวัฒน์ แต่ว่าก็
พอจะมีส่วนร่วมในฐานะที่มีพื้นที่สาธารณะเพื่อการพูดคุย
ถึงเรือ่ งสันติภาพอยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะครัง้ หนึง่ ทีเ่ คยทำ�รายการ
ร่วมกันกับอาจารย์ชัยวัฒน์ แล้วก็เชิญคนที่เป็นตัวแทนภาค
ประชาสังคมไปนำ�เสนอข้อเสนอเรื่องออโตโนมีเมื่อสัก 3 ปี
ที่แล้ว แล้วหลังจากนั้นเลยทำ�ให้เรื่องออโตโนมีกลายเป็น
เรื่องที่สามารถพูดได้จากเรื่องที่มันเคยเป็นเรื่องต้องห้าม
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แต่วา่ ครัง้ นัน้ คนทีไ่ ปพูดไปคุยกัน คือ ตัวแทนประชาชน เป็น
ตัวแทนของภาคประชาชน อย่างเช่นที่เราเรียกกัน มีหลาย
คนมีหลายท่านทีพ่ ดู ถึง ทัง้ ฝ่ายเอ็นจีโอ เอ็นจีโอระดับอาเซียน
หรือในระดับภูมิภาคด้วย
ดิฉันสังเกตว่าในวงนี้มีคนพูดในฐานะตัวแทนของ
นักวิชาการ มีคนพูดมีคนถามถึงคุณยิ่งลักษณ์ มีคนพูดมีคน
ถามถึง แล้วก็ให้ข้อเสนอกับผู้ก่อความไม่สงบ ผู้ก่อความ
รุนแรง แต่ว่ายังไม่มีใครที่พูดถึงมุมของประชาชนที่อยู่ตาม
หมูบ่ า้ น หรือว่าเป็นคนทีเ่ กาะขอบเวทีแล้วรอดูอยูว่ า่ เอ็นจีโอ
เหล่านี้หรือนักวิชาการเหล่านี้จะวิเคราะห์สถานการณ์ยังไง
คุณยิ่งลักษณ์จะทำ�อะไร แต่ดิฉันขอตั้งคำ�ถามและก็อยาก
รู้จริงๆ เพราะว่าเป็นคำ�ถามที่จะเอาไปเปิดเวทีสาธารณะ
ถามต่อพรุง่ นีว้ า่ ชาวบ้านจริงๆ จะทำ�อะไรกับเรือ่ งนี้ ขอบคุณค่ะ
คุณปรีชา เริงสมุทร์
มูลนิธิเอเชีย

การทำ�งานขององค์กรภาคประชาสังคมในลักษณะ
ที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยสามารถทำ � งานในการสร้ า งสั น ติ ภ าพได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
นูรคอลิส ฮิดายัต
ผมได้อ่านผลสำ�รวจความคิดเห็นในเรื่องของการรับ
รู้ของเหยื่อจากความรุนแรงที่คนปาตานีเกี่ยวกับว่าใครบ้าง
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ที่พวกเขาเชื่อถือหรือไว้วางใจ คำ�ตอบก็คือว่า ลำ�ดับแรกคือ
ผู้นำ�ศาสนา ครู และลำ�ดับที่สามคือเป็นนักกฎหมาย นัก
รณรงค์ทางด้านสิทธิมนุษยชน คุณรูห้ รือไม่วา่ นักกฎหมาย ใน
องค์กรประชาสังคมนั้นสำ�คัญอย่างมาก
เพราะว่าเขา
สามารถทีจ่ ะเข้าถึงบรรดาเหยือ่ ได้ พวกเขาเป็นตัวแสดงแรกๆ
ทีเ่ ผชิญกับเหยือ่ จากความรุนแรง ยืนอยูข่ า้ งหลังบรรดาเหยือ่
เหล่านัน้ คอยสนับสนุนและเยียวยาพวกเขาในความเจ็บปวด
ทุกๆ วัน และพูดในเรื่องสันติภาพ คำ�ถามคือว่า คุณพร้อม
ที่จะได้สันติภาพหรือยัง? นั่นก็เป็นคำ�ถามที่ส�ำ คัญอย่าง
มาก
เราควรจะรอคอยจนกระทั่งมีคนอีกสักหนึ่งพันคน
โดนฆ่าตาย โดนระเบิดหรือถูกยิงตายหรือไม่? นั่นก็เป็นคำ�
ถามที่ส�ำ คัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การอภิปราย
ว่าอนาคตของโชคชะตานั้นอยู่ในกำ�มือของท่าน ประชาชน
ในปาตานีจะต้องออกแบบมัน ส่วนองค์กรภาคประชาสังคม
และกลุ่มเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนั้นถือว่า
เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ที่ สุ ด ที่ อ ยู่ ที่ นี่ น อกเหนื อ ไปจาก
รัฐบาลกับกลุม่ กองกำ�ลังติดอาวุธ บางทีจ�ำ นวนของพวกคุณ
อาจมีมากกว่ากลุ่มกองกำ�ลังติดอาวุธด้วยซ้ำ� ดังนั้นเสียง
ของคุณก็ดงั กว่าอาวุธ ข้อเรียกร้องของคุณนัน้ หนักแน่นกว่า
กลุ่มติดอาวุธ สิ่งนี้ส�ำ คัญมากและเป็นสิ่งที่ผมได้สะท้อนให้
เห็นในปาตานี
ในทุกความขัดแย้ง คุณเองก็คงพอจะรู้ว่ามีบางคน
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อาจจะได้เปรียบหรือได้ประโยชน์จากความขัดแย้ง คุณรู้อยู่
แล้วว่าเขาเป็นใคร แต่ว่าพวกคุณทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้งนั้นควรจะต้องเริ่มต้นวิธีที่คุณจะสามารถ
ปกป้องหรือจัดการกับคนที่ได้รับประโยชน์เหล่านั้น จำ�เป็น
ที่จะต้องมีคนที่จะต้องเปิดโปงว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่
ได้รับประโยชน์หรือที่เสียประโยชน์จากความขัดแย้ง นี่เป็น
เรื่องที่ส�ำ คัญมาก และผมเชื่อว่าคุณสามารถทำ�ได้
อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือว่า ในปี 2558 ที่เราค่อน
ข้ า งจะชื่ น ชมเหลื อ เกิ น เหมื อ นว่ า เราจะเป็ น ประชาคม
อาเซียน อาเซียนเองนั้นเกิดเพราะประเทศไทย ถ้าแนวทาง
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยัง
ไม่มีสัญญาณเรื่องของแนวทางสันติวิธี เราจะตกขบวนกัน
ทั้งประเทศ และจะอยู่ล้าหลังที่สุด และจะทำ�ให้ประชาชน
เสียหายมากที่สุด เมื่อวานผมบอกว่า เงินสองแสนล้านที่
เสียไป 9 ปี ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเดือนของข้าราชการทุก
หน่วย เราสามารถสร้างโรงพยาบาลดีๆ ได้ ท่านคิดดูซิ
คนไข้คนหนึ่งไปรอที่จะเจาะเลือดใช้เวลา 3 ชั่วโมง แล้วยัง
รออีกเป็นแถวเป็นร้อย เป็นร้อยนะ! วันๆ หนึง่ จะรอฟังหมอ
อ่านการเจาะเลือด ต้องรอ 3 - 4 ชั่วโมง อย่างนี้ลองคิดว่า
ยังต้องอยู่แบบนี้อีกหรือ? เงินงบประมาณที่ลงไปสองแสน
ล้าน ผมคิดว่ามันมาก แต่ไม่เท่ากับชีวิตที่ต้องสูญเสียไปตั้ง
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ห้าพันกว่าคนในระยะเก้าปี
ในไอร์แลนด์เหนือรบกันสามสิบปีตายไม่ถึงสามพัน
คน ถ้าผมจำ�ไม่ผิด ของเราใช้เวลาเก้าปีห้าพันกว่าคน พิการ
เป็นหมื่น แม่ม่ายอีกเท่าไร คนขาดพ่อแม่อีกเท่าไร นี่คือสิ่ง
ทีร่ ฐั จะต้องมอง ถ้ารัฐไม่มอง ประชาชนเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องปฏิวตั ิ
กับรัฐ ขอบคุณครับ
คอยริล อันวาร์ คอลิด
ใช่ครับ มีองค์กรประชาสังคมจำ�นวนมากทีท่ �ำ งานอยู่
ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แต่สิ่งสำ�คัญที่สุดซึ่ง
เราต้องพูดถึงคือประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมา หนึ่งใน
นั้นคือการรับรู้ว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นประเด็นขัดแย้งใน
ทางศาสนา สิ่งนี้เป็นเรื่องอันตรายอย่างมาก ประเด็นความ
ขัดแย้งทางศาสนาเป็นประเด็นทีซ่ บั ซ้อนในประเทศอาเซียน
เราจะเห็นได้จากกรณีของอาระกันหรือยะไข่ในประเทศ
พม่า ทีจ่ ะเห็นความขัดแย้งระหว่างชาวโรฮิงญาและชาวยะไข่
โดยมองว่าเป็นปัญหาศาสนาระหว่างมุสลิมกับชาวพุทธ
และสำ�หรับที่นี่ ผู้คนมีแนวโน้มจะมองว่านี่คือปัญหาทาง
ศาสนาระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธ โดยไม่ได้มองว่า
เป็นเรื่องระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์มลายูและรัฐไทย และนี่คือ
สิ่งที่เป็นอันตราย เพราะในอาเซียนเรามีผู้คนนับถือศาสนา
หลากหลาย ทัง้ พุทธและมุสลิม และสุดท้ายทุกความขัดแย้ง
จะแก้ไขได้ด้วยการสนทนากัน
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ดังทีค่ ณ
ุ รู้ เมือ่ เรามีความขัดแย้งในอินโดนีเซีย แม้แต่
ปัญหาความขัดแย้งด้วยกำ�ลังอาวุธ ความขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลกับกลุ่มอาเจะห์เสรี (GAM) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ก็
มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วย มีเอ็นจีโอ
ในมาเลเซียที่ทำ�งานกับกลุ่มประชาสังคมในอินโดนีเซียที่
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้
ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำ�ในตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่นี่ คือ เราต้องการทุกคนให้ร่วมกันทำ�งาน ไม่ใช่เพียงแต่
คนมลายู แต่รวมไปถึงคนจีน คนไทย และผู้คนในส่วนอื่นๆ
ของประเทศ นี่คือสิ่งสำ�คัญที่สุด หากปราศจากการมีส่วน
เกี่ยวข้องของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในการแก้ปัญหาด้วยแล้ว
ผมคิดว่าเราไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้ เราต้องการทั้ง
อิหม่ามมุสลิมและพระสงฆ์ชาวพุทธ ผมยังไม่เห็นจุดยืนร่วม
กันของสองกลุม่ นี้ ชาวพุทธและชาวมุสลิม ชาวไทยและชาว
มลายูจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?
เรากำ�ลังพูดถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ
จะให้มองเห็นสิ่งที่มีร่วมกันระหว่างชาวมลายูมุสลิมและ
ชาวไทยพุทธ ซึ่งมีสิ่งที่มีร่วมกันอยู่มาก เพราะเมื่อเรามอง
ไปในประวัตศิ าสตร์ อย่างในมาเลเซีย เราก็มคี นไทยมาเลเซีย
ในรัฐทางเหนือ แม้แต่ในประเทศของเรา พวกเขาก็สามารถ
เป็นสมาชิกพรรคอัมโนได้ เพราะพวกเขาได้รับการพิจารณา
ว่าเป็นชาวพื้นเมือง สิ่งสำ�คัญที่ผมต้องการจะบอกคือการ
ทำ�ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันครับ
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มันโซร์ สาและ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้

ขออนุญาตที่จะมีส่วนตอบด้วย เพราะงานนี้เองก็
เกิดขึน้ มาจากภาคประชาสังคมหลายส่วน โดยเฉพาะสิง่ ทีค่ ณ
ุ
เรืองระวีพดู แน่นอนทีส่ ดุ ก็ยงั ไม่มคี �ำ ตอบว่า คำ�ว่า Merdeka
นั้นประชาชนจะเข้าใจ ผมว่าไม่ใช่ นี่เป็นข้อสรุปของการ
วิจัยเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง สิ่งที่พวกเราขับเคลื่อนคือสิ่งที่อยากจะ
ให้ความเข้าใจต่ออำ�นาจนั้นตกอยู่ที่ประชาชน หรือใช้ศัพท์
คำ�ว่า Devolution (การถ่ายโอนอำ�นาจ) เพราะทุกคนต่าง
อ้างประชาชน ดังนั้นสิ่งที่เราขับเคลื่อนไม่ได้หมายความว่า
จะสมบูรณ์แบบ แต่วันนี้การขับเคลื่อนมันเริ่มขึ้น แล้วก็มี
โมเดล ก็อยากจะบอกตรงนีว้ า่ การขับเคลือ่ นของการกระจาย
อำ�นาจนั้น ผมขอดีเบทในเชิงวิชาการทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
การดีเบทกับหน่วยราชการ แต่ว่าการดีเบทกับผู้ก่อความไม่
สงบนั้นเรายังไม่ขอเปิด สอง-การบรรยายที่พูดถึงตามวิธี
คิดของประชาชนในพื้นที่ คิดว่า Devolution หรือการให้
ประชาชนมีอำ�นาจมากขึน้ ต่อการกำ�หนดอนาคตของตัวเอง
คืออาจจะสร้างความพึงพอใจให้กับคนในพื้นที่กับสิ่งที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่เรากำ�ลังพูดถึงประชาคม
อาเซียน ผมค่อนข้างจะเชื่อหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยนัก
วิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่า The End of Nation State ซึ่งอันนี้
แหละที่เราส่วนหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าใน
อนาคต แนวคิดสายกลาง (Moderate) น่าจะเป็นไปได้มากขึน้
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โจทย์ของความยุติธรรมและความจริง
อับดุลเลาะ
(จากปัตตานี)

ในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีความขัดแย้งทุกวันนี้ เรา
สามารถกล่าวได้ว่ามีการสังหารกันเป็นรายวัน เป็นสิ่งที่เกิด
ขึน้ มานานมากแล้ว แต่เราไม่สามารถจะบอกได้วา่ ใครเป็นผู้
อยู่เบื้องหลัง กรณีที่เราสงสัยน่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมหรือว่า
กลุ่มพุทธในพื้นที่ เราไม่รู้ ใครอยู่เบื้องหลัง เราไม่รู้ เราบอก
ไม่ได้และระบุตวั ไม่ได้ คนทีต่ กเป็นทีส่ งสัยนัน้ มีทง้ั ทีเ่ ป็นกลุม่
มุสลิมและกลุม่ พุทธ ตอนนีบ้ างเวลากลุม่ ชาวพุทธถูกสังหาร
ก็มีความรู้สึกกันว่าชาวมุสลิมอยู่เบื้องหลัง พอกลุ่มมุสลิม
ถูกสังหารก็ว่าไปอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น ผม
คิดว่ามีลักษณะคล้ายกับในอินเดียหรือกรณีของโรฮิงญาที่
เรากำ�ลังเผชิญกับความรุนแรงระหว่างชุมชน (Communalism)
หรือสงครามแห่งความเกลียดชังหรือไม่?
ศราวุธ ศรีวรรณยศ

สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย

ดร.ดันแคนครับ ในสังคมไทยมีสุภาษิตอยู่อย่างหนึ่ง
ทีบ่ อกว่าความจริงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย แต่คนทีพ่ ดู ความจริงตาย
มาหลายคนแล้ว คนที่พูดความจริงคนแรก คือ หะยีสุหลง
ท่านเป็นคนเสนอข้อเสนอให้กบั รัฐบาล ซึง่ ได้แนะนำ�โดยท่าน
ปรีดี พนมยงค์ ให้เสนอ แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ และ
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ก็เป็นกบฏจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ท่านก็พูดความจริง ความจริง
เป็นสิ่งไม่ตาย แต่ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว คนที่สองในยุค
ปัจจุบัน คือ คุณสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งเป็นอดีตทนายความ
ชมรมนักกฎหมายมุสลิม ซึง่ ทำ�งานอยูร่ ว่ มด้วยกันกับพวกเรา
ท่านพูดเรื่องปัญหาภาคใต้ ท่านพูดความจริงครับ และท่าน
ก็หายไปจนถึงปัจจุบันนี้
สิง่ ทีส่ งั คมไทยไม่เคยตอบให้กบั โจทย์คอื ความยุตธิ รรม
คำ�ถามไม่วา่ จะเป็นกรือเซะก็ดี ไม่วา่ จะเป็นตากใบก็ดี ล่าสุด
แม้แต่ไอร์ปาแย ก็ทราบกันดีวา่ ผูก้ ระทำ�คือใคร กระบวนการ
ทางกฎหมายจัดการไม่ได้ การพิสจู น์ในเรือ่ งของการใช้เครือ่ ง
GT200 ของอังกฤษมาใช้ ก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าไม้ต�ำ พริกทีต่ า่ งประเทศ
เขาประกาศไปแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ ของเราก็มีคดีหลายคดีที่
ถูกตัดสินไปกับการใช้เครื่องนี้ โดยการสนับสนุนของหมอ
ท่านหนึง่ ซึง่ เป็นฝ่ายชันสูตรซึง่ มีชอ่ื เสียง ผมไม่เอ่ยชือ่ ว่าท่าน
เป็นใคร แล้วคดีก็ตัดสินไปในแนวนั้นทั้งหมด ถามว่าแล้ว
อย่างนี้ที่ท่าน Professor อีกท่านหนึ่งพูดถึงความยุติธรรม
ซึ่งในภาคนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยเฉพาะภาคใต้
ในกรณีของที่กรุงเทพฯ ที่มีการเผาที่ราชประสงค์ มี
การตอบแทน มีการทีจ่ ะดำ�เนินคดีถงึ ผูน้ �ำ จนกระทัง่ ถึงจะไป
ฟ้องกันทีต่ า่ งประเทศ ในขณะเดียวกันคดีตากใบ คดีกรือเซะ
ก็ไม่ต่างจากนั้น แต่ไม่มีใครเรียกร้องให้มีการดำ�เนินการไป
ถึงศาลอาญาระหว่างประเทศ ผมให้ขอ้ คิดท่านทีอ่ ยูท่ ง้ั หมด
ทั้ง 7 ท่านที่อยู่ข้างบน ให้ช่วยกันไปเสนอแนะดูว่าเมื่อไรจะ
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ทำ�ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมพูดในฐานะคนกรุงเทพฯ นะ ผมไม่ใช่คน 3 จังหวัด
ดันแคน แมคคาร์โก
น่าจะมีค�ำ ถามเดียว คือ เป็นปัญหาในเรือ่ งทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ในอีกคำ�ถามหนึ่ง คือ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดในเรื่องที่เกี่ยว
ข้องกับ คอป. เมื่อวานนี้ มีประเด็นมากมายในเรื่องเกี่ยว
กับความจริง ความยุตธิ รรม ซึง่ เราสามารถศึกษาต่อเนือ่ งได้
ผมไม่ใช่นักกิจกรรม ผมเป็นนักวิจัย สิ่งที่ต้องการ คือ ผมจะ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมในประเทศไทย
และหวังว่าคนสามารถที่จะนำ�เอาความคิดต่างๆ เหล่านี้ไป
ใช้ และก็ติดตามได้ แต่ว่าผมไม่มีคำ�ตอบในปัจจุบันนี้ ใน
ตอนนี้ หวังว่าคงจะมีเนือ้ หาบางอย่างทำ�ให้คนสามารถทีจ่ ะ
หาคำ�ตอบด้วยตนเอง ผมก็ยังไม่พร้อมที่จะตอบคำ�ถาม แต่
ว่าคำ�ถามจริงๆ แล้วคงต้องหาคำ�ตอบที่ชัดเจนกันภายหลัง

การตายมีชีวิตและความเป็นไปได้ของ ‘สันติวิธี’
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

ดิฉันชื่อรุ่งรวี เป็นนักข่าว เป็นคนกรุงเทพฯ เป็นคน
พุทธ เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชัยวัฒน์ ต้องอธิบายหลายอย่าง
หน่อยก่อนทีจ่ ะพูดนะคะ อยากจะส่งเสียงแทน เพราะคิดว่า
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การเป็นคนพุทธและคนกรุงเทพฯ อาจจะทำ�ให้พูดอะไร
บางอย่างได้มากกว่าคนในพื้นที่ที่เป็นคนมลายูมุสลิมที่มี
โอกาสได้ไปสัมผัสและพูดคุยด้วย จริงๆ ชอบสิ่งที่อาจารย์
ชัยวัฒน์อธิบายมากและคิดว่ามันมีพลังมาก
อยากจะลองท้าทายสิ่งที่อาจารย์พูดจากสิ่งที่ไปได้
ยินได้ฟังมาจากคนที่อยู่ในขบวนการบางคน เขาเล่าว่าที่
อาจารย์พดู ว่า ความรุนแรงทำ�ให้อ�ำ นาจเขาน้อยลงและควร
ที่จะใช้สันติวิธีในการต่อสู้ แต่ในมุมของคนที่เขาต่อสู้ เขา
อาจจะบอกว่าหะยีสุหลงหายตัวไปหลังจากเสนอข้อเสนอ
7 ข้อ ซึ่งนั่นเป็นการเรียกร้องอย่างสันติวิธีที่เคยเกิดขึ้นมา
ในประวัติศาสตร์ แต่เมื่อมีการเรียกร้องเช่นนั้นแล้ว สิ่งที่ได้
รับก็คือ เขาหายตัวไป จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า
เกิดอะไรขึ้น
หลั ง จากนั้ น ก็ มี ก ารก่ อ ตั ว ของขบวนการติ ด อาวุ ธ
ตั้งแต่ปี 1960 มาและไม่เคยจบจนถึงขณะนี้ คนที่อยู่ใน
ขบวนการบางคนก็พูดว่า เขาไม่เชื่อมั่นในหนทางการต่อสู้
ในหนทางรัฐสภาหรือการต่อสู้ในระบบ เพราะมันไม่เคยทำ�
ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาเรียกร้องอย่างแท้จริง กลุ่มวะดะห์อยู่ใน
อำ�นาจก็ไม่สามารถที่จะทำ�อะไรได้มากนัก แล้วถ้าหากว่า
เขาไม่มีกองกำ�ลังทหารอยู่ ทุกวันนี้ รัฐบาลก็คงไม่ฟังเขา
ภาษาที่รัฐใช้จากปี 2547 มาจนถึงตอนนี้ เราก็เห็นได้ว่ามี
ความเปลี่ยนแปลงมาระดับหนึ่ง นั่นเป็นผลจากการที่พวก
เขาได้ตอ่ สูใ้ นหนทางแบบนีห้ รือเปล่า แล้วถ้าจะพูดคุย รัฐบาล
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จะหลอกเขาให้ออกมาหรือเปล่า ออกมาเพื่อที่จะทำ�ลาย
ขบวนการ นี่เป็นประเด็นที่อยากจะลองถามอาจารย์ว่าจะ
ตอบพวกเขาอย่างไร
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
เรือ่ งของหะยีสหุ ลง ผมคิดว่ามีการพูดกันเยอะว่าท่าน
หะยีสหุ ลงจากไปแล้ว หายไป ผมคิดว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่าง
สาหัส ผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าหะยีสุหลงมีชีวิตเลื่องลือเป็นที่
ชืน่ ชมอย่างมากในหลายปีทผ่ี า่ นมา ในทุกวงทีผ่ มไป ข้อ
เสนอของหะยีสหุ ลงกลับมามีชวี ติ ทัง้ 7 ข้อ ผมคิดว่าถอยไป
30 ปี 1 อาทิตย์ 2 เดือน หลังจากท่านหะยีสุหลงหายไป ผม
คิดว่าชือ่ เสียงของท่านไม่ขจรขจาย ไม่ได้มชี วี ติ ไม่ได้โด่งดัง
เหมือนกับสมัยนี้เลย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อความที่สื่อสารของหะยีสุหลงคืออะไร หะยีสุหลงเป็นตัวแทนของการเรียกร้องที่
ชอบธรรม เป็นตัวแทนของการเรียกร้องที่เป็นสันติวิธี ข้อ
เสนอทัง้ 7 ข้อ ไม่ได้เสนอให้แม้กระทัง่ อาณานิคมบริตชิ มลายา
แต่เสนอให้กับฝ่ายสยามหรือฝ่ายไทยในสมัยนั้น กำ�ลังจะ
บอกว่ามีวิธีการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร
วันนี้ก็มีความพยายามที่นำ�ข้อเสนอของหะยีสุหลงมาพูด
ในเวทีเกือบทุกเวที แปลว่าอะไร แปลว่าความคิดนี้ยังมีชีวิต
อยู่
คุณสมชาย นีละไพจิตร หายไป แต่วา่ งานทีค่ ณ
ุ สมชาย
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ทำ� มรดกที่คุณสมชายมีการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม มูลนิธิ
ศูนย์ทนายความมุสลิมก็ใช้คุณสมชายเป็นแรงบันดาลใจ ใน
แง่นี้เวลาบอกว่าใครเป็นตาย ไม่ใช่ดูแค่ว่าชีวิตจากไปไหม
จะพูดในทางศาสนาก็ได้ ทางการเมืองก็ได้ ความตายของ
บุคคลเหล่านี้มีความหมายมหาศาล แต่มันปลูกอะไร มัน
ปลูกความหวัง มันปลูกการต่อสู้ใช่ไหม
คำ�ถามต่อไปคือต่อสูอ้ ะไร ต่อสูด้ ว้ ยวิธไี หน คุณสมชาย
ต่อสู้ด้วยการใช้กฎหมาย ด้วยความเชื่อในระบบกฎหมาย
ของรัฐ และด้วยความกล้าหาญ อันนี้ไม่ใช่หรือเป็นแนวทาง
ของสันติวิธีตลอดมา
คำ�ถามที่สอง 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
นัน้ กรรมการผูจ้ ดั การธนาคารแห่งหนึง่ ออกมาพูดว่า ธนาคาร
ของเราไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ฝ่ า ยที่ ยึ ด อำ � นาจหรื อ ฝ่ า ย
ทหาร
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สันติวิธีมีเยอะ ที่จะทำ�การต่อสู้แบบนี้ได้ สภาก็เป็น
ส่วนหนึ่งแต่มันเล็ก เจรจาส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ในสิ่ง
เหล่านี้ ทีน่ ถ้ี ามว่าใช้ความรุนแรงแล้วเป็นอย่างนี้ คุณณาตยา
ถามว่า แล้วชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นยังไง ผมว่าน่าสนใจนะ
ครับ ทุกเวทีทุกสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งชนิดที่ถึงตาย
ระหว่างฝ่ายหนึ่งเป็นภาครัฐและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรก็
แล้วแต่ คนทีเ่ ดือดร้อนลำ�บากคือใคร ผมว่าชาวบ้านธรรมดา
ที่เดือดร้อน คนธรรมดาๆ ตอนนี้ ติดกับในสิ่งเหล่านี้ แล้ว
จะให้เขาพูดอะไร เวลานี้เขาทำ�อะไร เขาก็ทน ถามเขา เขาก็
ไม่พูด นี่คืออันตรายไม่ใช่หรือ ผมคิดว่าสิ่งที่เรียกร้องก็คือ
ว่า วันนี้พูดกับผู้ก่อการ เพราะว่าพูดกับภาครัฐมาเยอะแล้ว
จนเขารำ�คาญแล้ว แต่ในสถานการณ์อย่างนี้คนที่ตกเป็น
เหยือ่ ก็คอื ชาวบ้านธรรมดา ฉะนัน้ เวลาบอกว่าจะต้องฟังเสียง
ของชาวบ้าน ผมว่าความปลอดภัยชีวิตปกติสำ�คัญ
คิดดูนะครับว่าเด็กวันนีท้ อ่ี ายุ 10 ขวบในหมูบ่ า้ นเล็กๆ
ในยี่งอ (จังหวัดนราธิวาส) โตมาโดยที่ไม่ได้เห็นเลยว่าพื้นที่
ตรงนี้มีความปลอดภัยขนาดไหน 10 ขวบแล้วนะ แล้วเรา
อยากจะเห็นคนรุน่ ต่อไปเป็นอย่างนีห้ รือ แล้วหน้าทีข่ องการ
วิจัยเพื่อสันติภาพ หน้าที่ของการทำ�งานเพื่อสันติภาพคือ
อะไร ถ้าไม่คิดถึงคนรุ่นต่อไป ผมว่านี่คือโจทย์สำ�คัญและ
สันติวิธีพยายามที่จะพูดถึงปัญหาตรงนี้ ไม่ใช่แค่บอกว่ามี
ออโตโนมีหรือกระบวนการสันติภาพ นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของมัน
แต่ความรุนแรงก็เป็นเงือ่ นไขเบือ้ งต้น ถ้าไม่ท�ำ เช่นนี้ เรือ่ งอืน่

156

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

ก็จะตามมาไม่ได้
ผมคิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะต้องทำ�เรื่องนี้อย่างจริงจัง
สักที และทำ�ความเข้าใจการใช้สันติวิธีทั้งภาครัฐและใคร
ก็ได้ที่ใช้ความรุนแรงในเวลานี้ ผมคิดว่าดูเบาอำ�นาจของมัน
มากเกินไป แล้วหลงอยูใ่ นกับดักของความรุนแรงทัง้ สองฝ่าย
ได้เวลาเปิดตาหรือยัง!?
โชคชัย วงศ์ตานี

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจจะพูดตรงข้ามกับอาจารย์ชัยวัฒน์และผมรู้สึก
ว่าหาใครก็ตามที่อยากจะพูดกับผู้ก่อการมานานแล้ว เขา
เปลี่ยนอะไรบางอย่าง แต่ว่าพูดในฐานะคนในปาตานีเอง
ผมคิดว่ามีสองสามเรือ่ งในกระบวนการสันติภาพ ช่วยให้ความ
หวังหน่อยว่ากระบวนการที่ว่านี้จะไปถึงไหน เช่น เป็นไปได้
หรือไม่ว่าถ้าเรามองว่าที่ผ่านมาเป็นการละเมิดแบบสุดๆ
ไม่วา่ จะเป็นการฆ่าพระ ฆ่าโต๊ะอิหม่าม เราจะทำ�ให้มเี หมือน
ปี 1909 ได้หรือไม่ มีสนธิสัญญาในการอยู่ร่วมกันได้หรือไม่
ทั้งพุทธ มุสลิม ฝ่ายรัฐ ฝ่ายก่อการ หรืออะไรก็ตาม โผล่ขึ้น
มาได้หรือไม่ มีคนให้ความคาดหวังว่าพูดกับยิ่งลักษณ์แล้ว
ก็จะจบ ผมว่าไม่จริงหรอก ประเทศนี้ใครก็รู้ว่ามีเรื่องที่อยู่
หลังฉากทั้งนั้น ผู้ก่อการเขาก็ไม่ออกมาข้างนอกทั้งนั้น เขา
ก็ใช้ตัวแทนในการทำ�อะไรบางอย่างอยู่ ถ้าเบื้องหลังมันไม่
ออกมา อย่างไรเสียก็ไม่มีทางที่จะคุยกันตรงไปตรงมาได้
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มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่กระบวนการสันติภาพจะ
ต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างใน 3 ปี หรือ 5 ปีข้างหน้า
เช่น เรื่องแรกสุด คือ จะต้องมีสนธิสัญญาในการอยู่ร่วมกัน
เพื่อที่จะกำ�หนดตัวเอง เรื่องที่สองคือการเมืองที่เป็นไปได้
สำ�หรับผู้ก่อการ ผมเคยคุยกับอาจารย์ชัยวัฒน์ก่อนหน้านี้
ว่า เราฟังข่าวที่ควิเบคของวันที่ผ่านมา ฝ่ายการเมืองที่
ต้องการแบ่งแยกดินแดนจากแคนาดานั้นชนะการเลือกตั้ง
เป็นไปได้หรือไม่ว่าในกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ หาก
ใครใช้ความรุนแรงหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐก็ตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นมาสู้ แล้วทำ�งานให้ชนะใจชาวบ้าน มีโอกาสหรือไม่ที่จะ
ทำ�ให้เขาเข้าสู่สนามการเมืองประชาธิปไตย โดยไม่ใช้ความ
รุนแรง
เรื่องที่สาม คือ มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าหากเรา
คิดว่าปัญหาปัจจุบันคือการไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ของคน
บางฝ่าย เรากล้าทำ�ประชามติหรือไม่ มีความเป็นไปได้ใน
การทำ�ประชามติหรือไม่ คนทั่วไปคนส่วนมากในพื้นที่คิด
อย่างไร อยากหย่าขาด อยากอยูร่ ว่ มกัน หรืออยากเอา
อย่างไรในการทีจ่ ะไปด้วยกันข้างหน้าได้ เช่นเดียวกันการเรียก
ร้องจะมีออโตโนมีหรือจะเลือกตั้งผู้ว่าเอง หรืออะไรก็ตาม
เราไม่เคยมีการทำ�ให้คนทั้งหมดทั้งมวลสามารถออกสิทธิ์ได้
จะกำ�หนดชะตาชีวติ ของตัวเองอย่างไร เมือ่ คุณไม่สามารถ
เปิดให้ ก็ท�ำ ประชามติสิ
เรือ่ งต่อมา ผมคิดว่าเครือ่ งมือของการวิจยั มีอกี หลาย
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กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

เครื่องมือที่สอดคล้องกับแนวทางอิสลามและสอดคล้องกับ
ทางการเมือง เช่น ประชาพิจารณ์ เป็นต้น ทำ�อย่างไรให้รู้
ได้ว่ามีทางออกต่อการมีความหวัง สุดท้ายผมคิดว่ามีสอง
เรื่อง คือ คุยกับรัฐแล้วคุยกับผู้ก่อการด้วย เราอยากจะเอา
กันอย่างไรกับบ้านเราดี ผมคิดว่าสำ�คัญ คืออย่ามองเพียง
ว่าเขาปักธงอะไร แต่เขาเผาธงอะไรด้วย นี่เป็นเรื่องสำ�คัญ
อีกประการหนึ่ง ผมคิดว่าเรื่องนี้มีบางอย่างที่สังคมไทยไม่
เลือกพูดความจริง ผมเห็นด้วยกับที่มีคนพูดว่าคนพูดความ
จริงมักจะตายในสังคมไทย แต่วา่ มันถึงเวลาแล้ว ห้าพันกว่า
คนแล้ว และก็ผลกระทบอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย ถ้าเรากล้า
ทีจ่ ะพูดความจริง แล้วเราคิดว่ามันมีทางออกทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน
ได้ในอนาคต ผมก็เห็นด้วยในการทีจ่ ะมีกระบวนการสันติภาพ
แต่ว่าควรจะมีรูปธรรมอะไรบางอย่างกับกระบวนการที่เรา
ตั้งความหวังอยู่ด้วยหรือไม่
แต่ถ้าเราทำ�ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีความหวัง เช่น ถ้า
เราตั้งความหวังไว้ว่า 3 ปีข้างหน้า เราจะมีประชามติกันดี
หรือไม่ เราจะมีการกำ�หนดชะตากรรมตัวเองว่าต่อไปจะ
เลือกผูว้ า่ ฯ เองได้หรือไม่ ต่อไปจะเก็บภาษี ปัตตานีจะสร้าง
รถไฟฟ้าได้เหมือนบางกอกบ้าง เราจะทำ�อย่างนั้นหรือไม่
ในอนาคต ผมคิดว่าเราในฐานะนักสันติวิธีคุยกันได้ แต่ว่า
ประเด็นมันคือว่า เมื่อคุยแล้วมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยน
แปลงและมีความหวังต่อพื้นที่ได้อย่างไร ถ้ามีแล้วก็ขอโทษ
แต่ถ้ามันดียังไงก็ต่อยอดไปครับ
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นิทรรศการภาพถ่ายโดย ‘เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ (DSP)’ ซึง่ เคยนำ�ไปจัด
แสดงให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ชม ถูกนำ�มาจัดแสดงภายในบริเวณงานฯ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่ นิทรรศการดังกล่าวเป็นหนึง่ ในหลายๆ กิจกรรม
ขับเคลือ่ นของคนในเพือ่ ร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งสันติภาพชายแดนใต้
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