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 1.นำาเรื่อง
ชาวนาคนหน่ึงทำานาฬกิาพกหลน่หายทีค่อกมา้ เขารือ้หาจนทัว่บรเิวณ แต่ไมพ่บ เดก็กลุม่หน่ึงกำาลงั

เล่นกนัอยู่แถวนัน้ช่วยกนัหา โดยพากนัวิง่กรูเขา้ไปในคอกมา้ เวลาผ่านไปนานโข เดก็ๆ เดนิกลบัออกมา
จากคอกมา้ทลีะคน ต่างมสีหีน้าผดิหวงัทีห่านาฬกิาพกไมเ่จอ  เดก็คนหน่ึงขอลองเขา้ไปหาดอูกีครัง้หน่ึง แต่
ขอใหเ้ขาเขา้ไปคนเดยีว  ชาวนาไมม่ัน่ใจ แต่กใ็หเ้ขา้ไป เดก็คนนัน้เขา้ไปนาน ชาวนาเริม่สิน้หวงั ขณะคดิจะ
เลกิรอ เดก็ชายคนนัน้กเ็ดนิออกมาจากคอกมา้ พร้อมนาฬกิาพกเรอืนหน่ึง ชาวนาแปลกใจ "เจา้หาเจอได้
อย่างไร"  เดก็ชายตอบ "พอเขา้ไปขา้งใน ผมกไ็ม่ไดท้ำาอะไรเลย เพยีงแต่นัง่เงยีบๆอยู่ทีพ่ืน้ ไม่นานผมกไ็ด้
ยนิเสยีง ติก๊ตอก ติก๊ตอก จากนัน้ผมกเ็ดนิตามเสยีงไป แลว้ผมกเ็จอนาฬกิาเรอืนน้ี"

ปญัหาความขดัแยง้รนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นปญัหาทีซ่บัซอ้น ยดืเยือ้ และเรือ้รงัมานาน 
ทีผ่า่นมา องคก์รต่างๆทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม ทัง้จากส่วนกลางและในทอ้งถิน่ ลว้นกรกูนัเขา้ไปใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดักนัอย่างมากมายเพื่อชว่ยกนัคน้หากุญแจสำาหรบัการแกไ้ขปญัหา สงัคมไทยใชเ้วลามานาน
มาก ไดค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสงัคมวฒันธรรมและการเมอืงการปกครองเกีย่วกบัจงัหวดัชายแดนภาค
ใตเ้พิม่ขึน้มามาก แต่กย็งัไม่สามารถคน้หากุญแจสำาคญัทีส่ามารถปลดลอ็คปญัหาสู่ทางออกได ้ สาเหตุหน่ึง
น่าจะมาจากทุกคนล้วนวิง่กรูกนัเขา้ไปค้นหากุญแจดอกต่างๆใน “ที่สว่าง” และค้นหาด้วย “เสยีงอึกทึก
ครกึโครม”  โครงการน้ีจดัทำาขึน้ดว้ยสมมตฐิานว่าบางทเีราอาจตอ้งลองคน้หากุญแจดงักล่าวใน “ทีม่ดื” ในที่  
“เงยีบๆ” และดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างออกไปดบูา้ง ดจุเดยีวกบัทีเ่ดก็ชายคนนัน้ใชว้ธิกีารใหม่ทีย่งัไม่มใีครลอง
ใชใ้นการคน้หานาฬกิาพก

เท่าทีผ่่านมา ภาคส่วนสำาคญัทีอ่ยู่ “ทีม่ดื” และเขา้ถงึได้ยาก คอื กลุ่มขบวนการหรอืกลุ่มผูก้่อการ
นัน่เอง กล่าวอีกนัยหน่ึง การคดิหาทางแก้ไขปญัหาความขดัแย้งที่รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไม่
สามารถหลกีเลีย่งการนำาตรรกะ วธิคีดิ และบทบาทของกลุม่ขบวนการฯเขา้มารว่มพจิารณาไดอ้กีต่อไป  แม้
เราจะไม่สามารถเขา้ถงึเพื่อทำาความเขา้ใจคนกลุ่มน้ีได้ง่ายนัก แต่เราอาจเหยยีบย่างเขา้ไปในพื้นทีท่ี ่“ไม่
สว่างมากนัก” ได้ กล่าวคอื เขา้ถงึกลุ่มคนที่เขา้ใจและสามารถสื่อสารกบัขบวนการฯได้แทน (ไม่ว่าเขาจะ
สนบัสนุนขบวนการฯหรอืไมก่ต็าม) 
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โครงการน้ีจงึเป็นความพยายามทดลองวธิกีารทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 2 ประการ คอื 1) นำา “เสยีงที่
ไมค่่อยจะไดย้นิมากนกั” มาร่วมอยูใ่นพืน้ทีก่ารสานเสวนาร่วมกนักบักลุม่ต่างๆทีส่ำาคญัและเกีย่วขอ้งกบัการ
แกไ้ขปญัหาความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 2) ใชว้ธิกีารสรา้งภาพอนาคต (scenario building) ร่วม
กนัมาเป็นวธิกีารหลกัของการสานเสวนา 

นอกจากน้ี โครงการน้ียงัดำาเนินไปโดยใชท้ฤษฎเีชงิปฏบิตั ิ2 แนวคดิควบคู่กนัไป คอื แนวคดิการ
แปลงเปลี่ยนความขดัแยง้ (conflict transformation) ซึ่งเน้นการฟ้ืนฟูความสมัพนัธ์ที่ได้รบัผลกระทบจาก
ความขดัแยง้รุนแรงที่ยดืเยื้อเรื้อรงั มากกว่าเน้นใหป้ระเด็นปญัหาได้รบัการยุตลิงในแบบวธิีคดิเดมิเพยีง
อย่างเดยีวเท่านัน้ อกีแนวคดิหน่ึง คอื “พลงัธรรมแห่งจนิตนาการ” (moral imagination) ทีเ่สนอว่าวธิกีาร
มองปญัหาแบบเสน้ตรง (linear approach) นัน้ ไม่เพยีงพอต่อการรบัมอืกบัความขดัแยง้ยดืเยือ้ แต่จำาเป็น
ตอ้งใชว้ธิคีดิแบบเฉลยีวพบ (serendipity) เพิม่เตมิอกีดว้ย 

 2. กระบวนโครงการ
 2.1. เร่ิมออกแบบโครงการ1

 2.1.1. เร่ิมต้นจะมีท่าทีต่อปัญหาอย่างไร?
ผลกระทบสำาคญัทีสุ่ดทีเ่กดิจากความขดัแยง้ทีรุ่นแรงและยดืเยือ้ ดงัในกรณีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ของไทย คอื ความไวเ้น้ือเชือ่ใจและสายสมัพนัธด์ัง้เดมิของชมุชนและผูค้นในพืน้ทีท่ีถ่กูทำาใหข้าดสะบัน้ลงไป  
วธิีเผชญิความขดัแย้งประเภทน้ีโดยเน้นที่การรบัมือกบัปญัหาเฉพาะหน้า (เช่น การลดเหตุระเบิดหรือ
จำานวนผูเ้สยีชวีติ เป็นตน้) นัน้ แมจ้ะสำาคญัแต่ไมเ่พยีงพอและไมส่อดคลอ้งกบัระดบัของปญัหาทีก่นิชว่งเวลา
ยาวนาน แก่นใหญ่ใจกลางของวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัปญัหาทีซ่บัซ้อนและเตม็ไปด้วยพลวตั และยงัคงเกดิ
เหตุการณ์ความรุนแรงอยู่อย่างต่อเน่ืองเช่นน้ี คอื การสรา้งความไวว้างใจและถกัทอสายสมัพนัธใ์หฟ้ื้นกลบั
ขึน้มาใหม่ ใหม้คีวามยดืหยุ่นและทนทานมากเพยีงพอทีจ่ะรบัแรงกระทบกระแทกจากเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิ
ขึน้ไดอ้ยูทุ่กเมือ่เชือ่วนั

แนวทางที่โครงการน้ีใช้ในการดำา เนินงาน อาจเรียกได้ว่าเป็น  “แนวทางเชิงโยงใย” (web 
approach) กลา่วคอื เน้นยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ทีแ่ละการสรา้งเครอืขา่ย เสรมิความแขง็แกรง่ สรา้งพืน้ทีแ่ละจุด
พบปะทางสงัคม ที่เชื่อมโยงปจัเจกบุคคล กลุ่มบุคคล เครอืข่ายและองค์กร ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยตดัขา้มขดีแบง่ความแตกต่างดา้นต่างๆ เชน่ สงักดั ภาคสว่น ระดบั และสถานที่ /ภมูศิาสตรข์อง
สงัคม ซึง่ประกอบกนัเป็นพืน้ทีค่วามขดัแยง้ยดืเยือ้นัน้ขึน้มา 

 2.1.2. จะเร่ิมท่ีไหนดี?
แนวทางเชงิโยงใยน้ีเริม่ดว้ยยุทธศาสตรใ์คร (strategic who) อนัเป็นการวเิคราะหถ์งึระบบสงัคม

ทีข่ดัแยง้ ดว้ยจุดมุ่งหมายเพื่อหาตวัผูก้่อการเปลีย่นแปลง (agent of change) โดยเฉพาะกลุ่มคนทีส่ามารถ
ประสานเชื่อมโยงความสมัพนัธท์ัง้ในแนวตัง้และแนวนอนได ้หรอืเรยีกว่าก่อเกดิ “บูรณาการแนวตัง้” และ 
1 ประมวลจาก เลเดอรคั, จอหน์ พอล (กำาลงัจะตพีมิพ์) พลงัธรรมแห่งจินตนาการ, กรุงเทพฯ : ศูนยศ์กึษาและพฒันา

สนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล. ดเูพิม่เตมิในพากยภ์าษาองักฤษไดท้ี ่John Paul Lederach (2006) The Moral 
Imagination : Art and Soul of Peace Building. Oxford : Oxford University Press.
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“บูรณาการแนวนอน” (vertical integration)  บูรณาการแนวตัง้ หมายถงึ การประสานสมัพนัธ์ระหว่างคน
ทีม่าจากต่างระดบัชัน้ทางสงัคม เศรษฐกจิ การศกึษา ฯลฯ ตัง้แต่ระดบัรากหญ้า ไปจนถงึระดบัผูน้ำาสูงสุด 
ส่วนบูรณาการแนวนอน หมายถงึ การเชื่อมโยงใหก้ลุ่มคนที่มลีกัษณะแตกต่างกนัทัง้ในแง่ศาสนา ภาษา 
ชาตพินัธุ ์เพศ วยั หน้าทีก่ารงาน ฯลฯ หรอืกลุ่มทีแ่ตกตวัออกห่างจากกนัเน่ืองดว้ยความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใน
อดตีทีผ่า่นมา ไดก้ลบัมามสีายสมัพนัธไ์ขวข้า้มกลุม่กนัอกีครัง้หน่ึง

โครงการน้ีใชก้ารสานเสวนาเป็นวธิกีารสำาคญัของการสรา้งและฟ้ืนฟูความไวว้างใจและถกัทอสาย
สมัพนัธ์ขึน้  การสานเสวนาเป็นไปในหลากหลายรูปแบบและรวมทุกรูปแบบแล้วจดัขึน้มากกว่า 30 รอบ 
แบง่เป็น 7-8 ชุดการสานเสวนา ทีจ่ำาเป็นตอ้งจดัการพดูคุยผา่นการสานเสวนาเป็นจำานวนมากเช่นน้ี กเ็พราะ
การสรา้งความไวเ้น้ือเชื่อใจและการถกัทอสายสมัพนัธใ์หฟ้ื้นขึน้มาใหม่นัน้ ไมใ่ชเ่รื่องงา่ยและตอ้งอาศยัเวลา 
คอ่ยๆอบ บม่ และย้ำาความรูส้กึนึกคดิของแต่ละคนทีม่ตี่อกนัและกนัใหค้อ่ยๆพฒันาขึน้ใหม้ัน่ใจในกนัและกนั
มากเพยีงพอทีจ่ะทำาใหส้ายสมัพนัธฉ์นัมติรระหวา่งกนัค่อยๆก่อตวัขึน้มาได้

ช่วงแรก โครงการน้ีจดั (#1) การสานเสวนาเบือ้งตน้ โดยเชญินกัวชิาการสนัตวิธิ ีผูน้ำาและนกัปฏบิตัิ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อระดมความคดิเกีย่วกบักรอบการดำาเนินงาน ร่วมกนักำาหนดลกัษณะของกลุ่ม
ทางสงัคมทีค่วรชกัชวนใหเ้ขา้มาร่วม รวมทัง้จำานวนคนทีเ่หมาะสมในกลุ่มย่อย ทีไ่ม่มากเกนิไปจนผูเ้ขา้ร่วม
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกนัได้อย่างถ้วนหน้า  ตลอดจนขอความร่วมมอืผู้นำาหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนภาคยีทุธศาสตร ์ใหร้ว่มสนบัสนุนโครงการ 

การสานเสวนาได้ขอ้สรุปร่วมกนัว่า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ไขปญัหาความรุนแรงในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ีส่ำาคญัๆ ไดแ้ก่ กลุม่เยาวชน กลุม่ผูห้ญงิ กลุม่ผูน้ำาศาสนา (อสิลาม) กลุม่ขา้ราชการทัง้ฝา่ย
พลเรอืนและฝ่ายความมัน่คง กลุ่มนักวชิาการและปญัญาชน และกลุ่มสื่อมวลชน เฉพาะสามกลุ่มหลงัน้ีมี
ทัง้คนทีท่ำางานอยู่ในส่วนกลางและเป็นคนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ดว้ย ภายหลงัไดเ้พิม่กลุ่มคนไทย
พุทธอกีกลุ่มหน่ึงในฐานะทีเ่ป็นคนส่วนน้อยในพืน้ทีท่ีม่กัถูกละเลยจากหลายฝ ่าย  จำานวนสมาชกิร่วมสาน
เสวนากลุม่ยอ่ยของแต่ละกลุม่อยูร่ะหวา่ง 15-20 คน  

ถดัมา (#2) เป็นการสานเสวนากลุ่มย่อยภายในแต่ละกลุ่มย่อยดว้ยกนัเอง เพื่อใหเ้กดิความไวเ้น้ือ
เชื่อใจกนัภายในกลุ่มก่อน จากนัน้ (#3) ในการสานเสวนาแบบตดัขา้มกลุ่ม เพื่อถกัทอสายสมัพนัธแ์ละการ
ยอมรบักนัมากขึน้ระหว่างคนทีม่าจากภาคส่วนทีแ่ตกต่างกนั หวัขอ้การสานเสวนาโดยคร่าวๆ คอื สภาพ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ สิง่ทา้ทายสำาหรบัการแกไ้ขปญัหา และหนทางทีส่ามารถกระทำาไดเ้พื่อช่วยใหส้ถานการณ์ดี
ขึน้  

 2.1.3. จะทำาอย่างไรให้ได้ผลในระดบักว้าง?
ในการขบัเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงนัน้ แทนที่โครงการน้ีจะใช้วธิีการแบบมวลชนวกิฤติ 

(critical mass) ตามทีเ่ชื่อกนัทัว่ไปในกลุ่มคนทีพ่ยายามทำางานดา้นการเปลีย่นแปลงสงัคม ทีเ่น้นใหม้ผีูค้น
มากเพยีงพอ มาสนับสนุนความคดิหรอืร่วมเคลื่อนไหวด้วย โครงการน้ีใช้วธิีการอีกชนิดหน่ึงที่เรียกว่า 
“แป้งเช้ือวิกฤติ” (critical yeast) แป้งเชือ้หรอืยสีต์นัน้ เป็นองคป์ระกอบสำาคญัทีสุ่ดทีท่ำาใหข้นมปงัฟูพอง
น่ากนิ วธิกีารแบบแป้งเชื้อวกิฤติน้ีไม่เน้นการระดมมวลชนจำานวนมาก (ซึง่เปรยีบเสมอืน “แป้งมวล” ปกติ) 
แต่ตัง้คำาถามวา่ มใีครบา้งในพืน้ทีค่วามขดัแยง้ยดืเยือ้ทีถ่า้รวมกนัได ้จะก่อใหเ้กดิความสามารถในการทำาให้
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สิง่ต่างๆเตบิโตไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการได ้ หลกัการของวธิกีารแบบแป้งเชื้อ คอื คนจำานวนน้อยทีเ่ชื่อมโยง
ดว้ยกนัอย่างมยีุทธศาสตร ์มศีกัยภาพทีจ่ะทำาใหส้งัคมเตบิโตดา้นความคดิและกระบวนการไดม้ากกว่าผูค้น
จำานวนมากทีค่ดิเหมอืน ๆ กนั  ดงันัน้ จุดเน้นของวธิกีารน้ีไม่ไดอ้ยู่ทีจ่ำานวน แต่อยู่ทีคุ่ณภาพของผูค้นทีม่า
รวมกนั แต่ละคนจะแทนจุดเชือ่มพเิศษของโยงใยสายสมัพนัธข์า้มภาคสว่นและตำาแหน่งแหง่ทีต่่างๆในพืน้ที่
ความขดัแยง้นัน้ๆไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

การสานเสวนากลุม่ย่อยทัง้สามรอบแรกเป็นการเฟ้นหาแป้งเชื้อวกิฤต ิเพื่อคดัเลอืกคนราว 30 คนที่
เป็นตวัแทนจุดเชือ่มต่อของสายสมัพนัธร์ะดบักลุม่ยอ่ย ใหม้าถกัทอโยงใยในระดบัใจกลาง (hub) ของผนืขา่ย
ใยสายสมัพนัธ์ โดยผ่าน (#4) เวทสีานเสวนาหาคำาตอบ (problem-solving dialogue)  และคาดหวงัให้แป้ง
เชื้อวกิฤติเหล่าน้ีกลบัไปกระชบัความสมัพนัธ์กบั “แป้งมวล” ภายในกลุ่มย่อยของตนต่อไป ผ่าน (#5) การ
สานเสวนากลุ่มย่อยอกีกว่า 10 วงย่อย ก่อนจะกลบัมาจดั (#6) เวทสีานเสวนาหาคำาตอบอกีครัง้หน่ึง และ
กลบัไป (#7) สานเสวนากลุ่มยอ่ยอกีหน่ึงชดุเพือ่แสดงความคดิเหน็ร่วมกนัเป็นครัง้สุดทา้ยเกีย่วกบัผลลพัทท์ี่
เกดิขึน้ก่อนปิดโครงการ

 2.2. ผลท่ีคาดหวงั
 2.2.1. โครงการน้ีคาดหวงัเป้าหมายปลายทางไว้ว่าอย่างไร?

โครงการน้ีคาดหวงัใหง้านการแปลงเปลีย่นความขดัแยง้สามารถขบัเคลือ่นไดเ้องจากกลุม่และผูค้นที่
อยู่ในพืน้ทีค่วามขดัแยง้ โดยไม่จำาเป็นตอ้งอาศยัแรงผลกัดนัจากองคก์รภายนอกเป็นหลกั  ทำานองเดยีวกบั
การใชยุ้ทธศาสตร์แป้งเชื้อวกิฤติ แทนที่จะใช้ยุทธศาสตร์มวลชนวกิฤติ  หากเปรยีบการขบัเคลื่อนความ
เปลีย่นแปลงในเป้าหมายบัน้ปลายเป็นดัง่การยา้ยของเหลวจากภาชนะหน่ึง (ความขดัแยง้รุนแรงเรือ้รงั) ไป
สู่อกีภาชนะหน่ึง (สนัตภิาพ) ซึ่งเป็นสิง่ที่ยากมากและต้องใชเ้วลานับสบิปี โครงการน้ีจงึวางแนวทางของ
ตนเองไวเ้พยีงการดงึน้ำาส่วนหน่ึงออกมาในปรมิาณทีม่ากเพยีงพอทีจ่ะเอาชนะแรงโน้มถ่วงโลก เมื่อพน้จุด
นัน้มาแล้ว พลงังานที่มอียู่ในธรรมชาตจิะเป็นแรงผลกัดนัสำาคญัใหป้รมิาณน้ำาที่เหลอืทัง้หมดในภาชนะใบ
แรก ไหลลูต่ามตดิน้ำาสว่นตน้มาไดเ้องโดยไมจ่ำาเป็นตอ้งมแีรงกระทำาเพิม่เตมิจากภายนอก  

ยุทธศาสตรน้ี์ลอกเลยีนแบบมาจากการทำา “กาลกัน้ำา” (siphon) แบบทีใ่ชก้นัอยู่ทัว่ไป ดงักรณีเช่น 
การเปลี่ยนน้ำาในตู้ปลา หรอืการผ่องถ่ายน้ำามนัรถยนต์ เป็นต้น  ในแง่การแปลงเปลี่ยนความขดัแยง้แล้ว 
“แรงโน้มถ่วง” ของยทุธศาสตรก์าลกัน้ำาทีจ่ะตอ้งพยายามเอาชนะใหไ้ด ้น่าจะเป็นแรงหนีหน้าอนัเน่ืองมาจาก  
“มคีวามคดิความเชื่อแตกต่างกนั” เกดิเป็นแรงทีท่ำาใหไ้ม่อยากร่วมคบหามไีมตรตี่อกนั หรอืกระทัง่เป็นแรง
ต่อต้านกนัและกนัอยู่ในท ี หากผูค้นสนพืน้ทีค่วามขดัแยง้สามารถเอาชนะแรงหนีหน้าอนัเน่ืองมาจากความ
คดิความเชื่อต่างกนัไดใ้นระดบัทีม่ากเพยีงพอ จนเหน็ประโยชน์ดา้นบวกของความต่างดงักล่าว ความต่างน้ี
กจ็ะกลายมาเป็นพลงัสรา้งสรรคท์ีท่ ัง้ช่วยกนัตรวจสอบวพิากษ์วจิารณ์ความคดิของกนัและกนัไดอ้ย่างเป็น
กลัยาณมิตร เพื่อก่อให้เกิดความรอบด้านและความสมดุลทางความคิดในการสร้างสนัติภาพได้ต่อไป 
คำาถามสำาคญัของยทุธศาสตรน้ี์ คอื เราจะช่วยเช่ือมโยงผู้ใดเข้าด้วยกนั เพ่ือให้พวกเขาเดินทางเอาชนะ
แรงโน้มถ่วงทางสงัคมไปด้วยกนั แล้วสามารถดึงส่วนท่ีเหลือในระบบ/สงัคมไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ี
ต้องการได้?
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 2.2.2. มีผลงาน (output) อะไรเป็นช้ินเป็นอนับา้ง?
ความคดิสำาคญัๆทีป่รากฏขึน้ในวงเสวนากลุ่มย่อยและเวทสีานเสวนาหาคำาตอบ (ครัง้แรก) ถกูเขยีน

ประมวลขึน้เป็นรายงาน เพื่อเป็นต้นร่างทางความคดิสำาหรบัใหผู้เ้ขา้ร่วมการแปลงเปลี่ยนความขดัแยง้ใน
โครงการน้ีไดม้องเหน็ภาพกวา้งของกระบวนงานทัง้หมดร่วมกนัและถกเถยีงแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อ
ปรบัปรงุรา่งรายงานน้ีเพิม่เตมิ หลงัจากปรบัปรงุรายงานแลว้ มกีารจดั เวทสีานเสวนาหาคำาตอบ (ครัง้ทีส่อง)  
เพื่อสะทอ้นกลบัผลการสานเสวนากลุ่มย่อย รวมทัง้พจิารณาร่างรายงานทีจ่ะนำาไปพมิพเ์ผยแพร่ ตลอดจน
วางแนวทางการตดิตามผลและประสานการขบัเคลื่อนใหเ้กดิความต่อเน่ือง  หลงัจากนำาร่างรายงานไปปรบั
แกต้ามความเหน็ทีไ่ดจ้ากเวทสีานเสวนาหาคำาตอบ (ครัง้ทีส่อง) น้ีแล้ว จะมกีารจดัชุดการสานเสวนากลุ่ม
ย่อยรอบทีห่กอกีครัง้หน่ึง เพือ่พจิารณาร่างสุดทา้ยของรายงานชิน้น้ีก่อนจะตพีมิพจ์รงิ และเพื่อร่วมวางแผน
ประสานการขบัเคลือ่นกนัต่อไป

โครงการน้ีคาดหวงัให้รายงานฉบับน้ีทำาหน้าที่เอื้อทัง้ต่อกลุ่มชุมชนในพื้นที่ความขดัแย้งและ
สาธารณะ มีแผนที่นำาทาง แต่เป็นแผนที่นำาทางในลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “โครงสร้าง-กระบวนการ” 
(process-structures) คล้ายดัง่การมองแม่น้ำาหรือธารน้ำาแข็ง ซึ่งเมื่อมองจากที่ไกลก็จะเห็นเป็นรูปทรง
สณัฐานเชงิโครงสร้างคดเคี้ยวไปตามร่องน้ำา แต่ในขณะเดยีวกนั เมื่อมองจากที่ใกล้ ก็จะเห็นความแปร
เปลี่ยนไหลเคลื่อนเป็นกระบวนการเชิงพลวตัปรบัตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศที่น้ำา ไหลผ่านได้อย่าง
สอดคลอ้ง 

กล่าวในแง่การแปลงเปลีย่นความขดัแยง้แล้ว วธิกีารมองสภาวการณ์ในลกัษณะเช่นน้ีเอื้อต่อท่าที
การมอง 2 ประเภทไปในคราวเดยีวกนั ท่าทแีบบแรก คอื การมวีสิยัทศัน์ มองเหน็ทศิทางและจุดมุ่งหมาย 
และมโีครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนุนทีช่่วยดำารงการเคลือ่นสูก่ารเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการ ในขณะเดยีวกนั กม็อง
เหน็รายละเอยีดการปรบัตวัตอบสนองต่อบรบิทและวฒันธรรมของเหตุการณ์ต่างๆในพืน้ทีค่วามขดัแยง้ได้
อย่างมคีวามรบัผดิชอบ  ท่าทแีบบทีส่อง เป็นไปในทศิทางกลบักนั คอื มองเหน็รายละเอยีดของสิง่ทีจ่ำาเป็น
ต้องทำาในระยะเฉพาะหน้าเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั แต่ขณะเดยีวกนั กย็งัคง
ระลกึรูถ้งึทศิทางและเป้าหมายการแปลงเปลีย่นความขดัแยง้  พรอ้มกบัมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการขบั
เคลือ่นไปสูท่ศินัน้

 2.2.3. มีผลลพัท์ (outcome) เป็นรปูธรรมไหม? มีเกณฑช้ี์วดัความสำาเรจ็ไหม?
ผลบัน้ปลายประการหน่ึงทีว่าดหวงัไว ้คอื การเกดิขึน้ของเวททีีม่กีารปรบัตวัอย่างชาญฉลาด (smart 

flexible platform) ซึง่เป็นเสมอืนพืน้ทีท่างสงัคมทีธ่ำารงเครอืขา่ยสายสมัพนัธข์องผูค้นทีค่ดิแตกต่างกนัไวใ้ห้
เป็นจรงิไดใ้นระยะยาว และดำารงกระบวนการรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ใหค้งอยูต่่อเน่ือง พรอ้มทีจ่ะปรบัตวัเขา้
กบัเงื่อนไขสภาพแวดลอ้มทีแ่ปรเปลีย่นขึน้ลงอยู่ทุกวนั ทัง้เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อปญัหาเฉพาะหน้า
และหาทางออกจากแบบแผนการทำาลายทีฝ่งัรากลกึ  คนกลุ่มต่างๆทีเ่กาะเกีย่วสมัพนัธก์นัผา่นเวททีีป่รบัตวั
ไดอ้ย่างชาญฉลาดดงักล่าวน้ี จะเป็นกุญแจสำาคญัทีส่ามารถมบีทบาทนำา โดยไม่หวงัต้องรอคอยใหฝ้ ่ายอื่น
เป็นผูร้เิริม่ลงมอืกระทำาก่อน ทัง้ยงัสามารถเป็นใจกลาง (hub) ของการสื่อสารกบัทัง้ฝ่ายภาครฐัและฝ่าย
ขบวนการ หรอือยา่งน้อยสามารถสง่สญัญาณหรอืสรา้งแรงกระเพือ่มบางประการทีท่ ัง้สองฝา่ยยอมรบัฟงั จน
ก่อใหเ้กดิการปรบัตวั มาสูแ่นวทางการแกไ้ขปญัหาแบบทีไ่มใ่ชค้วามรุนแรง และใชก้ารเมอืงนำาการทหารใน
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ทัง้สองฝา่ยได ้ 
ขอ้สำาคญั เวททีี่มกีารปรบัตวัอย่างชาญฉลาดดงักล่าว คอื จุดเชื่อมต่อ ณ ใจกลางผนืข่ายใยสาย

สมัพนัธ ์เปรยีบไดด้ัง่จุดศนูยก์ลางของใยแมงมุม ท่ียึดโยงจดุเช่ือมต่อย่อยรอบนอกๆออกไปเข้าไว้ด้วย
กนั ในขณะเดียวกนั ก็ไม่ได้รวมศูนย์สายสมัพนัธ์ไว้ ณ ท่ีน้ีเพียงจุดเดียว  สำาหรบัใยแมงมุม (ตาม
แนวคดิโยงใยทีก่ล่าวไวข้า้งต้น) แลว้ แมว้่าจุดศูนยก์ลางของผนืข่ายใยจะถูกทำาลายไป แต่จุดเชื่อมต่อย่อ
ยอื่นๆทีอ่ยู่ตามส่วนต่างๆของผนืขา่ยใยยงัคงสามารถยดึโยงกนัอยู่ไดด้งัเดมิ สิง่ทีเ่ปลีย่นไปเป็นเพยีงขนาด
ของผนืข่ายใยทีเ่ลก็ลงเท่านัน้ กล่าวอกีนัยหน่ึง จุดศูนยก์ลางของผนืใยแมงมุมนัน้ทำาหน้าทีเ่ป็นทัง้จุดรวม
ศนูยแ์ละกระจายศนูยไ์ปในขณะเดียวกนั  ในทำานองเดยีวกนั เวทฯีน้ีถูกวางไวใ้หเ้ป็นจุดใจกลางของผนื
ขา่ยใยสายสมัพนัธ์ทีเ่ชื่อมต่อความสมัพนัธร์ะดบัย่อยเขา้เป็นเครอืข่ายเดยีวกนั แต่ขณะเดยีวกนั กไ็ม่เรยีก
รอ้งใหจุ้ดเชื่อมต่อระดบักลุ่มย่อยต่างๆจะตอ้งขึน้ต่อเวทใีจกลางเพยีงอย่างเดยีว แต่ใหอ้สิระต่อการเชื่อมต่อ
สายสมัพนัธก์นัเองภายในจุดเชือ่มต่อระดบัยอ่ยต่างๆเชน่กนั 

ตวัชี้วดัความสำาเรจ็ประการหน่ึงของโครงการน้ี คอื สามารถทำาใหผู้้คนกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความขดัแย้งยืดเยื้อในจงัหวดัชายแดนภาคใต้สามารถร่วมมือกันแปลงเปลี่ยนความขดัแย้งและสร้าง
สนัตภิาพ โดยผา่นการมเีวททีีป่รบัตวัอย่างชาญฉลาดดงักล่าว และทีส่ำาคญัคอืคนในพืน้ทีส่ามารถธำารงเวที
เช่นน้ีใหม้คีวามสบืเน่ืองไดด้ว้ยตวัเอง โดยไม่จำาเป็นตอ้งอาศยัการผลกัดนัจากโครงการภายนอก (อาทเิช่น 
โครงการน้ี) แสดงบทบาทนำา ทัง้น้ีหากสามารถทำาให้โครงการหรือองคก์รจากภายนอกลดบทบาทมา
เป็นเพียงผู้หนุนเสริม โดยมีเครือข่ายคนกลุ่มต่างๆในพืน้ท่ีรกุขึน้มาเป็นผูช้ี้นำาและมีบทบาทนำาได้ ก็
จะถือได้ว่าโครงการน้ีประสบความสำาเรจ็อย่างดีย่ิง

 2.3. เม่ือลงมือทำาโครงการ
 2.3.1. ก่อนและระหว่างลงมือทำาโครงการจริง มีอะไรท่ีควรระลึกไว้ไหม?

แมจ้ะวางแผนออกแบบโครงการมาอย่างด ีแต่กระบวนการทัง้หมดของโครงการน้ี ไมอ่าจคาดการณ์
ได้ว่าจะสำาเรจ็ผลมากน้อยเพยีงใด ดุจเดยีวกบัวธิกีารแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ที่ยดืเยือ้วธิอีื่นๆ ทัง้น้ีเป็น
เพราะปญัหาลกัษณะเช่นน้ี มคีวามซบัซ้อนและมพีลวตัแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทัง้ยงัเกี่ยวขอ้งกบัผูค้น
หลากหลายภาคสว่น  การรบัมอืกบัปญัหาทำานองน้ีดว้ยวธิคีดิเชงิเสน้ (linear approach) จงึไม่เพยีงพอทีจ่ะ
แปลงเปลี่ยนสภาพปญัหาไปสู่สนัตภิาพได้  แนวทางทีเ่ป็นไปได้ คอื การใชส้ิง่ที่เรยีกว่า “การเฉลยีวพบ” 
(serendipity) อนัเป็นการคน้พบสิง่ทีเ่ราไม่ไดแ้สวงหาไดโ้ดยบงัเอญิดว้ยการสงัเกตสิง่ต่างๆอย่างมปีฏภิาณ
ไหวพรบิและมเีฉลยีวคดิ  

ดุจเดยีวกบัทีเ่ดก็ผูซ้ึง่หานาฬกิาพบ โดยการเขา้ไปในคอกมา้ นัง่ลง เปิดโอกาสใหก้บัความเงยีบได้
แผ่คลุมคอกม้า ตัง้สติมัน่อยู่กบัประสาทสมัผสัการฟงัของตน เพื่อให้เสยีงที่เบาที่สุดอย่างเสยีงติ๊กๆของ
นาฬกิาไดป้รากฏขึน้   การเฉลยีวพบเกดิขึน้ไดจ้ากการเขา้ไปในพืน้ทีค่วามขดัแยง้รุนแรง ดำาเนินกจิกรรม
ต่างๆอย่างไม่เอกิเกรกิอกึทกึ พรอ้มกบัเปิดประสาทสมัผสัและความสามารถช่างสงัเกตใหต้ื่นตวัและเรยีนรู้
ตลอดเสน้ทาง ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการเหน็สิง่ทีไ่ม่คาดคดิ ขณะเดยีวกนักด็ำารงสำานึกอนัแจ่มชดัใน
เรือ่งทศิทางและจุดมุง่หมายของการขบัเคลือ่นเปลีย่นแปลง

โครงการน้ีใชห้ลกัคดิน้ีตลอดมา นับตัง้แต่การออกแบบโครงการ ระหว่างดำาเนินกจิกรรมต่างๆของ
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โครงการ ไปจนถงึประเมนิผลสำาเรจ็บัน้ปลาย  มกีารวางแผนงานระดบัหน่ึงเพื่อเอื้ออำานวยใหผู้ค้นขา้มเสน้
แบ่งทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีค่วามขดัแยง้ ไดม้าพบปะเพื่อพูดคุยกนัในวงสานเสวนาหรอืเวทลีกัษณะ
ต่างๆ โดยไม่ได้กำาหนดวาระหรอืหวัขอ้การสนทนาไวช้ดัเจนเกนิไป วธิน้ีีอาจดูเสมอืนไม่มกีารเตรยีมการ
อะไรอย่างรดักุมเพยีงพอแบบมอือาชพี แต่ดงัที่กล่าวแล้วขา้งต้น วธิกีารน้ีเปิดโอกาสใหเ้สยีงที่ไม่ค่อยจะ
ได้ยนิมากนักไดป้รากฏขึน้ เปิดพื้นทีใ่หก้บัความคดิเหน็ทีดู่เหมอืนไม่สำาคญัได้แสดงตวัตน เอื้ออำานวยให้
สภาพความเป็นจรงิของเส้นใยความสมัพนัธ์ทีถู่กทำาใหเ้บาบางลงไปมากได้ถูกมองเหน็ ก่อนทีจ่ะถูกพายุ
ความรุนแรงและสายลมเชีย่วกรากของความพยายามแกไ้ขปญัหา กรรโชกขาดหลุดลอยไป  จากนัน้กต็้อง
อาศยัความถ่อมตนและอดทนรอคอยเพื่อทีจ่ะไดค้น้พบกุญแจสำาคญัสำาหรบัการปลดลอ็คปญัหาเรือ้รงัน้ีไปสู่
อนาคตได ้ โครงการน้ีจงึเชื่อว่า หากทุกคนเขา้ใจและตระหนกัถงึความสำาคญัตามแนวทางและกระบวนการ
ของโครงการน้ี กอ็าจจะเกดิผลบางประการทีเ่ป็นเสมอืนแสงสว่างปลายอุโมงคอ์นัวกวนและคดเคีย้วทีพ่าให้
เราเดนิทางเลีย้วลดัเลาะรอดผา่นภูเขาไฟแห่งความรุนแรงเรือ้รงักนัมาอย่างยาวนาน และอาจเป็นสญัญาณ
แรกๆของการแปลงเปลีย่นความขดัแยง้ไปสูส่ภาวะใหมท่ีน่่าพงึปรารถนาได ้

 2.3.2. ท่ีว่าจะสานเสวนา จะทำาอย่างไร?2

เพื่อใหผู้ค้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้รุนแรงและยดืเยื้อ สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงทางสงัคม
ของการต่อต้านความคดิความเชื่อทีแ่ตกต่างกนั จนสามารถพลกิผนัพลงัถ่วงดงักล่าวใหเ้ป็นพลงัหนุนไปสู่
สนัตภิาพไดต้ามยทุธศาสตรก์าลกัน้ำาดงักล่าวในหวัขอ้ทีแ่ลว้  โครงการน้ีจงึมุง่สูก่ารพดูคยุกนัอย่างลกึซึง้ของ
ผูท้ีม่คีวามเหน็ต่างกนัและไม่ค่อยมโีอกาสมาพูดคุยกนั โดยใหเ้วลาเตม็ที ่ (ไม่พะวงเรื่องอื่นๆ) และมคีวาม
สะดวกใจเพราะมกีตกิาหา้มนำาคำากลา่วของผูใ้ดไปอา้งต่อ ทีเ่รยีกว่า “Chatham House Rule” ทัง้น้ีเพือ่ฟ้ืนฟู
และสรา้งสายสมัพนัธข์ึน้มาใหม่ ก่อใหเ้กดิความไวว้างใจกนัมากขึน้ และเพื่อแสวงหาความร่วมมอืกนัแกไ้ข
ปญัหาต่อไปในอนาคต วธิกีารทีส่ำาคญัยิง่ทีเ่ป็นแกนการดำาเนินโครงการ คอื การสานเสวนา (dialogue) ซึง่
ในระดบักระบวนการนัน้ แบ่งเน้ือหาการสานเสวนาเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนมาพบปะกนัขา้มกลุ่ม ช่วง
การพบปะกนัขา้มกลุม่ และชว่งหลงัการพบปะกนัขา้มกลุม่

ช่วงแรก การสานเสวนาช่วงก่อนการขา้มกลุ่ม หรอือกีนัยหน่ึง คอื การสานเสวนาภายในกลุ่มทาง
สงัคมของตนเอง เรยีกสัน้ๆว่า “รูเ้รา” กล่าวคอื เน้นใหเ้กดิการฟงัตนเองทัง้ในฐานะปจัเจกบุคคลและฟงักนั
ภายในกลุ่มตนเอง ใชท้ัง้ความรกั ความเมตตากรุณา และการไตร่ตรองวพิากษ์วจิารณ์ตนเองอย่างยอมรบั
ความจรงิและสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้กดิการรูจ้กัและเขา้ใจความรู้สกึนึกคดิและความต้องการของตนและกลุ่ม
ของตน อนัจะนำาไปสู่การปรบัปรุงตวัและลดจุดอ่อนของตน ทีอ่าจส่งผลต่อการสรา้งสายสมัพนัธ์และความ
รว่มมอืกบักลุม่อื่นๆในการแปลงเปลีย่นความขดัแยง้รนุแรงในอนาคตต่อไปได ้

ตวัอย่างเช่น บางคนหรอืบางกลุ่มอาจมคีวามรู้สกึอยู่ลกึๆว่าไม่อยากพบหน้าหรอืพูดคุยกบัคนอกี
กลุ่มหน่ึง ทัง้ด้วยเหตุของความไม่ไว้วางใจ หวาดกลวั โกรธแค้น กระทัง่เกลียดชงั หรอืความรู้สกึอื่นๆ 
กต็าม เป้าหมายการสานเสวนาในประการแรกน้ี น่าจะช่วยใหเ้กดิการยอมรบัในความรู้สกึส่วนลกึของตน
หรอืกลุ่มตนไดโ้ดยไม่จำาเป็นต้องมกีารตดัสนิถูกผดิใดๆ และนำาความรูส้กึน้ีขึน้มาจากส่วนลกึของจติใจ มา

2 ประมวลจาก ปารชิาด สวุรรณบุบฝา (2552) สานเสวนา สานใจสู่ใจ, กรุงเทพฯ : ศนูยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิี 
มหาวทิยาลยัมหดิล. หน้า 41, 76-78, 96-98, 112.
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วางไวเ้บือ้งหน้าตน เพื่อใหต้ระหนักอยู่เสมอถงึความรูส้กึน้ี ในฐานะทีอ่าจเป็นไดท้ัง้ปจัจยับวกและปจัจยัลบ
ต่อการแกไ้ขปญัหาทีก่ำาลงัจะรว่มกนัดำาเนินต่อไป เป็นตน้ 

ช่วงทีส่อง การสานเสวนาขา้มกลุ่ม เรยีกสัน้ๆว่า “รูเ้ขา” กล่าวคอื หลงัจากทีแ่ต่ละคน/แต่ละกลุ่มได้
รูจ้กัตวัตน ความรูส้กึนึกคดิของตนเอง/กลุ่มตนกนัแลว้  การสานเสวนาในประการทีส่องเป็นการสานเสวนา
ขา้มกลุม่ทางสงัคม เพือ่ใหเ้กดิการ “กา้วขา้มออกไป” (passing over) ทดลองเรยีนรูแ้ละทำาความเขา้ใจความ
รูส้กึและประสบการณ์แบบของคนอื่น/กลุ่มอื่นทีม่คีวามคดิความเชื่อแตกต่างไปจากตน/กลุ่มตน โดยปล่อย
วางหรอืหยุดพกัความเชื่อของตน/กลุ่มตนไวช้ัว่คราว เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจผูอ้ื่นไดถ้งึระดบัที ่“เขาเป็นเขา” 
ไม่มกีารตดัสนิใดๆจากฐานคตหิรอืหลกัคุณงามความดขีองเรา/กลุ่มเรา  หลงัจากสามารถสมัผสัเขา้ใจผูอ้ื่น
ไดเ้ช่นนัน้แลว้ จงึคอ่ย “กา้วขา้มกลบัมา” (passing back) สูว่ฒันธรรมความคดิความเชือ่ของตน/กลุ่มตนอกี
ครัง้หน่ึง  วธิกีารน้ีไม่เรยีกรอ้งใหเ้กดิการผสมกลมกลนืความเชื่อหรอืจุดยนืของตน/กลุม่ตนกบัผูอ้ื่น/กลุม่อื่น 
แต่กไ็ม่ปิดกัน้การปรบัเปลีย่นความคดิ ความเชื่อ จุดยนื ฯลฯ ของตน/กลุ่มตนในกรณีทีอ่าจทำาใหก้ารแกไ้ข
ปญัหาความรนุแรงและการแปลงเปลีย่นความขดัแยง้สามารถคบืหน้าไปได้

ช่วงทีส่าม ช่วงหลงัการสานเสวนาขา้มกลุม่ ซึง่เน้นใหเ้กดิการ “รูป้ฏบิตัริว่มกนั”  เป็นการสานเสวนา
เพื่อร่วมกนัวเิคราะหป์ญัหา โดยไม่รูใ้ส่ใจในความรูส้กึและความคดิเหน็ของทัง้กลุ่มเราและกลุ่มอื่นๆทีแ่ตก
ต่างไปจากเรา แลว้เสนอทางเลอืกหรอืทางออกทีจ่ะปฏบิตัริ่วมกนัเพื่อใหป้ญัหาทีเ่ป็นประเดน็การสานเสวนา
ในช่วงน้ีสามารถได้รบัการแก้ไขได้ วธิกีารน้ีเคยใชม้าแล้วกบัหลากหลายปญัหา เช่น ปญัหายาเสพตดิใน
ชมุชน ปญัหาขยะในชมุชน ปญัหาความขดัแยง้และความรุนแรงในทณัฑสถาน หรอืในโรงเรยีน เป็นตน้

 2.3.3. แล้วจะสานเสวนากนัไปถึงไหน?
โดยทัว่ไปแลว้ การสานเสวนาอาจแบง่ไดเ้ป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก่
(1) การสานเสวนาในระดับหลักการหรือทฤษฎี (dialogue of study) ซึ่งมีเน้ือหาค่อนข้างเป็น

วชิาการ เน้นการพดูคุยกนัในระดบัแนวคดิ หลกัการ ของแต่ละคน เพื่อเพิม่ขยายขอบฟ้าความรูข้องแต่ละ
ฝ่ายใหก้วา้งขึน้ หรอืก่อใหเ้กดิภูมปิญัญาที่ลุ่มลกึแหลมคมมากขึ้น อนัจะเป็นพื้นฐานความคดิที่หนักแน่น
เพยีงพอสำาหรบัการแสวงหาการปฏบิตัริว่มกนัต่อไป 

(2) การสานเสวนาในระดบัประสบการณ์ (dialogue of experience) ซึ่งเน้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์นานาประการทีแ่ต่ละคนไดป้ระสบพบเจอมา เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจความรู้สกึนึกคดิ ความ
ตงึเครยีด ความฉกาจฉกรรจ ์ความหวาดกลวั ความโกรธแคน้ ความเกลยีดชงั ความหวงั ความฝนั ฯลฯ ที่
สอดแทรกมาพรอ้มกบัเรือ่งเลา่ (narratives) ประสบการณ์ของแต่ละคน  

(3) การสานเสวนาในระดบัปฏบิตักิาร (dialogue of action) หรอืบางครัง้เรยีกวา่การสานเสวนาแหง่
ชวีติ (dialogue of life) ซึ่งเน้นใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั  เน้ือหาทีพู่ดคุยกนัในสานเสวนาระดบัน้ี มกั
เป็นปญัหาสำาคญัและเรง่ดว่นต่างๆทีทุ่กฝา่ยกำาลงัเผชญิอยู่ เชน่ ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ปญัหายาเสพตดิ ปญัหา
สทิธมินุษยชน ปญัหาเศรษฐกจิปากทอ้ง เป็นตน้ 

การสานเสวนาทัง้สามระดบั ลว้นมคีวามสำาคญัและมบีทบาททีแ่ตกต่างกนัไปทีช่่วยหนุนเสรมิกนัได้ 
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การสานเสวนาในระดบัแรก คอื ระดบัหลกัการ/ทฤษฎนีัน้ ดูจะเป็นนามธรรมทีสุ่ดและดูเหมอืนจะเป็นเรื่อง
ของนกัวชิาการ ปญัญาชน บน “หอคอยงาชา้ง” มากทีสุ่ด แต่ถ้าจดัวางสานเสวนาระดบัหลกัการ/ทฤษฎไีว้
ในฐานะทีเ่ป็นพืน้ฐานความคดิความรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหานัน้ๆได ้กย็่อมก่อเกดิคุณูปการ
ต่อการสานเสวนาในอกีสองระดบัต่อไป  ส่วนการสานเสวนาในระดบัทีส่อง หรอืระดบัประสบการณ์นัน้ มี
ความสำาคญัในฐานะทีท่ำาใหเ้ขา้ใจถงึความแตกต่างหลากหลายของสภาพปญัหาหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ ทัง้ในแง่
ทีแ่ต่ละคนผูเ้ป็นมนุษยม์คีวามรูส้กึนึกคดิ ไดป้ระสบมา และในแงข่องผลทีเ่กดิขึน้จากการนำาหลกัการ /ทฤษฎี
ต่างๆไปประยกุตใ์ชจ้รงิ  

อย่างไรกต็าม โครงการน้ี เน้นใหก้ารสานเสวนาไปถงึในระดบัทีส่าม คอื ระดบัปฏบิตักิาร ซึง่ยนือยู่
บนฐานภูมปิญัญาแบบที่มอียู่ในสานเสวนาระดบัแรก และฐานประสบการณ์อนัหลากหลายที่มอียู่ในสาน
เสวนาระดบัทีส่อง โดยนำาเน้ือหาเหล่าน้ีมาคดิวเิคราะห ์ประมวลความรู ้โดยตระหนกัถงึความรูส้กึของแต่ละ
ฝา่ย ทัง้ในฐานะผูท้ีป่ระสบปญัหาและผูท้ีจ่ะเป็นพลงัขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา เพื่อร่วมกนัตดัสนิใจดำาเนิน
การตามทางเลอืกต่างๆทีไ่ดต้กลงร่วมกนั หรอืหากไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้อย่างน้อยกส็ามารถมองเหน็
ความเป็นไปไดแ้ละจุดอ่อนจุดแขง็ของทางเลอืกแต่ละทาง ทีเ่กดิขึน้มาในการสานเสวนาระดบัปฏบิตักิารน้ี 

 2.3.4. สานเสวนาเชิงปฏิบติัการทำากนัอย่างไร?
แป้งเชือ้ หรอืยสีต์ เป็นส่วนสำาคญัทีท่ำาใหข้นมปงัฟูขึน้ สำาหรบัคนทำาขนมปงัทีด่แีลว้  กระบวนการ

ทำางานกบัแป้งยสีต์จงึสำาคญัมากเช่นกนั เริม่จากการหมกัใหเ้ชือ้เตบิโต แล้วผสมลงไปในแป้งมวลซึ่งเป็น
ส่วนผสมหลกั แต่ถ้ารบีเทแป้งเชือ้ลงไปในแป้งมวลอย่างทนัททีนัใด ยสีต์จะตายโดยยงัไม่ทนัได้ทำาหน้าที่
ของตน  ยสีตจ์ะเตบิโตไดต้อ้งอาศยัความชืน้กบัความรอ้นเลก็น้อย  ในระยะหมกัตวันัน้  ยสีตจ์ะแขง็แรงและ
ปรบัตวัไดม้ากขึน้ ถา้เตมิน้ำาตาลเลก็น้อย แลว้ปิดไว ้  ข ัน้ตอนสำาคญัของการเตบิโต คอื การผสมน้ำาลงในผง
ยสีต์ เตมิน้ำาตาลเลก็น้อย แล้ววางไวใ้นทีอุ่่น ๆ  ในทำานองเดยีวกนั ในการเปลีย่นแปลงสงัคม กต็้องอาศยั
การเอาใจใสอ่ย่างดตี่อผูค้นในสภาพแวดลอ้มซึง่มพีืน้ทีค่วามสมัพนัธห์ลากหลายประเภท ตอ้งทำาใหเ้กดิพืน้ที่
ปลอดภยั รูส้กึอบอุ่น มรีะยะห่างอยูบ่า้ง เพือ่ใหค้นทีไ่มเ่คยพบปะอยู่ดว้ยกนัไดม้าอยูร่วมกนั เพือ่ใหพ้ืน้ทีน่ัน้
พรอ้มพอต่อการเอือ้ใหส้ิง่ทีร่วมตวักนัสามารถเตบิโตได้3

หลงัจากทำาการ “รูเ้รา” และ “รูเ้ขา” ผา่นการสานเสวนากลุ่มย่อยสามรอบ เวทสีานเสวนาหาคำาตอบ 
เป็นความพยายามทีจ่ะก่อใหเ้กดิการ “รูป้ฏบิตั”ิ ร่วมกนั ในเวทสีานเสวนาหาคำาตอบ ซึง่ถอืเป็นจุดใจกลาง
ของผนืขา่ยใยสายสมัพนัธร์ะหว่างผูค้นในพืน้ทีค่วามขดัแยง้ บรรดาผูเ้ขา้ร่วมทีเ่ปรยีบดงัแป้งเชื้อวกิฤติทีย่งั
ไม่ไดรู้จ้กัมกัคุน้กนัเป็นการส่วนตวัมากนัก ไดม้าพบปะและร่วมกจิกรรมกนัในระยะเวลาที่นานมากขึน้ (4 
วนั) เสมอืนเป็นการเชื่อมต่อสายสมัพนัธข์า้มขดีแบ่งทางสงัคมครัง้สำาคญั จงึมกีารใชว้ธิทีะนุบำารุงอย่างใส่ใจ
หลากหลายชนิด เพื่อใหเ้กดิความพร้อมต่อการทำางานร่วมกนัและพร้อมจะทำางานผสมผสานกบัแป้งมวล
อื่นๆต่อไปภายหลงั วธิกีารต่างๆมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี : 

(1) เริม่จากผูเ้ขา้ร่วมถูกเชญิใหจ้บัคู่สนทนากนั โดยใชว้ธิกีารที่เรยีกว่า “การไถ่ถามอย่างชื่นชม” 
(appreciative inquiry) เพื่อสร้างการสนทนาเชงิบวก ที่ไปพน้การบอกเล่าเพยีงเรื่องความทุกข์และความ

3 เลเดอรคั (กำาลงัจะตพีมิพ์), อา้งแลว้.



11

โกรธแคน้ เหมอืนดงัขบวนการเคลื่อนไหวหลายขบวนการในสงัคมไทยเท่านัน้ แต่เพื่อใหส้ามารถกา้วขา้ม
ความเกลยีดชงัได ้มองเหน็มติเิชงิสรา้งสรรคข์องทัง้ตนเองและคูส่นทนา  

ในแง่การวเิคราะห์แล้ว เวทสีานเสวนาหาคำาตอบน้ีได้เตรยีมเอกสารประกอบ ซึ่งรวบรวมมาจาก
เอกสารปฐมภมู ิรายงานการศกึษา ขอ้วเิคราะหแ์ละขอ้เสนอตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการแกป้ญัหาความขดัแยง้และ
ความรนุแรงโดยทัว่ไป และในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่มผีลการศกึษาและขอ้เสนอเชงินโยบายอยูม่ากมายใน
ชว่งทีผ่า่นมา เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูสำาหรบัการสานเสวนา  

(2) ประกอบกนัไปกบัเอกสารประกอบดงักลา่ว ในเวทแีหง่น้ี เหล่าแป้งเชื้อวกิฤติช่วยกนัระดมสมอง
รวบรวมประเดน็ปญัหาทีต่นคดิวา่สำาคญัสำาหรบัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทีร่นุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ดว้ยวธิกีารทีเ่รยีกว่า “การสานเสวนาแบบเปิดพืน้ที”่ (open space dialogue) ซึง่เป็นเทคนิคทีเ่ปิดโอกาสใหผู้้
เขา้รว่มสามารถกำาหนดวาระและประเดน็การสานเสวนาไดเ้อง (ไมใ่ชใ่หผู้จ้ดัเป็นผูก้ำาหนด ผูจ้ดัจะมหีน้าทีเ่ตรยีม
การประชมุ กำาหนดหวัขอ้หลกัและเวลาใหเ้ทา่นัน้) 

(3) จากนัน้ ประเดน็ทีถ่กูระดมมาจะถกูสกดัคดัเลอืกเฉพาะประเดน็ทีเ่หน็วา่สำาคญัทีส่ดุ 2 ประเดน็ทีค่วร
ยกขึน้มาเป็นประเดน็หลกัในเวทสีานเสวนาหาคำาตอบครัง้น้ี โดยใชเ้ทคนิคทีเ่รยีกวา่ “สภากาแฟ” (world cafe) 
ประเดน็ทีบ่รรดาแป้งเชือ้วกิฤติเหน็วา่สำาคญัทีส่ดุ คอื ปญัหาเรือ่งความยตุธิรรม และเรือ่งเขตปกครองพเิศษ (ดู
รายละเอยีดวธิกีารแบบเปิดพืน้ทีแ่ละแบบสภากาแฟไดใ้นภาคผนวก)  

หลงัการอภปิรายในสองประเดน็หลกัน้ีแลว้ ผูเ้ขา้รว่มสานเสวนาแบง่กลุม่ยอ่ยๆออกเดนิทางไปศกึษาดู
งานในพืน้ทีก่รณคีวามขดัแยง้ประเภทตา่งๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มไดเ้ปิดโลกของตนจากทีคุ่น้เคยอยูก่บัความขดัแยง้
กรณสีามจงัหวดัภาคใต ้ไปสูว่ธิรีบัมอืหรอือยูก่บัความขดัแยง้ในลกัษณะอืน่ๆและของพืน้ทีอ่ืน่ดบูา้ง  รวมทัง้ยงั
เป็นการสรา้งใหเ้กดิการทำางานเป็นทมีรว่มกนัดว้ย

(4) วิธีการสำาคัญที่สุดที่พยายามดึงผู้เข้าร่วม เวทีสานเสวนาหาคำาตอบ น้ีให้สามารถมองเห็น
สถานการณ์ไดท้ัง้ในระยะใกล้และระยะไกลไปพร้อมๆกนั ดุจเดยีวกบัที่กล่าวถงึวธิมีองแบบ “โครงสร้าง -
กระบวนการ” ขา้งตน้ คอื วธิ ี“การสรา้งภาพอนาคต” (scenario building) รว่มกนั4  ซึง่จะกล่าวรายละเอยีด
ในหวัขอ้ถดัไป

 2.3.5. ภาพอนาคตสร้างกนัอย่างไร? ใช้กบักรณีจงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างไร?
วธิกีารสรา้งภาพอนาคตน้ี ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากวธิกีารฝ่าขา้มความแตกแยกทางสผีวิในประเทศ

แอฟรกิาใต้ เมื่อปี 2534-2535  คนทำางานขบัเคลื่อนแปลงเปลี่ยนความขดัแยง้ในกรณีน้ีไดจ้ดัตัง้โครงการ
ภาพอนาคตมองตเ์ฟลอร ์(Mont Fleur Scenario Project) ขึน้ แลว้เชญิคนจากหลากหลายภาคส่วนจำานวน 
22 คน ทัง้ฝา่ยรฐับาล ฝา่ยคา้น ฝา่ยทีป่ระกาศต่อสูด้ว้ยอาวุธ สหภาพแรงงาน นกัธุรกจิ นกัวชิาการ มาร่วม
โครงการสานเสวนาอย่างสืบเน่ืองเป็นเวลา 6 เดือน  คนเหล่าน้ีล้วนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
4 อดมั คาเฮน, เขยีน. พนูลาภ อุทยัเลศิอรุณ, แปล (2551) วิธีสร้างปาฏิหาริยเ์มื่อสถานการณ์ถึงทางตนั (Solving 

Tough Problems), กรุงเทพฯ ; สำานกัพมิพว์เีลริน์.
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แอฟรกิาใตเ้ป็นอยา่งด ีมปีณธิานทีม่ ัน่คงและเป็นผูม้บีทบาทสำาคญัในการสรา้งอนาคตของแอฟรกิาใต ้จงึถอื
ไดว้า่โครงการมองตเ์ฟลอรน้ี์ได้ยอ่ขนาดของแอฟรกิาใตใ้นอนาคตมาไวใ้นสถานทีเ่ดยีวกนั  

โครงการมองเฟลอร์ได้ชกัชวนใหผู้เ้ขา้ร่วมทดลองวาดภาพอนาคตที่เป็นไปได้ (ไม่ใช่ที่แต่ละคน
อยากใหเ้ป็น) ของแอฟรกิาใต้ขึน้ 30 แบบ แลว้ช่วยกนัถกเถยีงแลกเปลีย่นถงึความเป็นไปไดใ้นทางตรรกะ
ของแต่ละภาพอนาคต โดยวเิคราะห์เชื่อมโยงกบัสถานการณ์ปจัจุบนั การเคลื่อนไหวและยุทธศาสตรข์อง
แต่ละฝา่ย รวมถงึปฏกิริยิาตอบโตท้ีจ่ะเกดิขึน้ไดจ้ากฝ่ายอื่นๆ ตลอดจนสญัญาณทีบ่่งชีแ้นวโน้มในอนาคต
ของแอฟรกิาใต้ รอบแรกคดักรองโดยความสมเหตุสมผล (plausibility) และความสอดคลอ้งของตรรกะเรื่อง
เลา่ (consistency) เหลอืภาพอนาคต 9 ภาพ แลว้ทำาซ้ำาอกีครัง้ กระทัง่สุดทา้ยไดภ้าพอนาคต 4 แบบ

รายละเอยีดของภาพอนาคตทัง้สีแ่บบน้ีไดร้บัการเผยแพร่และถกเถยีงแลกเปลีย่นในระดบัประเทศ
และในทีส่าธารณหลากหลายรปูแบบ ทัง้สมาชกิทัง้ 22 คนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมองตเ์ฟลอรจ์ดัการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารมากกว่า 100 ครัง้กบัเหล่าผูน้ำาของตน และกบับรรดาองคก์รภาคการเมอืง ภาคธุรกจิ และภาค
ประชาสงัคม มกีารใหส้มัภาษณ์และการเสวนาเผยแพร่ทัง้ทางวทิยุและโทรทศัน์ มจีดัพมิพเ์ป็นหนังสอืคู่มอื
ฉบบัพกพาหนา 25 หน้าแทรกไปกบัหนังสอืพมิพ์รายสปัดาห์ชื่อดงั และจดัทำาเป็นวิดโีอการ์ตูน เพื่อให้
เน้ือหาในรายงานชิน้น้ีไดเ้ขา้ถงึผูค้นชาวแอฟรกิาใตท้ัง้ทีเ่ป็นคนผวิขาวและคนผวิสมีากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไป
ได ้

ภาพอนาคตทัง้สีแ่บบทีโ่ครงการมองเฟลอรผ์ลติขึน้น้ี ไดก้่อเกดิแรงกระเพื่อมต่อฝ ่ายต่างๆใหน้ำาไป
ถกเถยีงและปรบัยทุธศาสตรข์องฝา่ยตนกนัอยา่งสบืเน่ือง โดยเฉพาะฝา่ยประธานาธบิดคีนผวิขาวและพรรค
ฝ่ายคา้นของคนผวิส ีตลอดจนทำาใหส้าธารณะไดเ้หน็และใคร่ครวญถงึว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของปญัหาใหญ่
หลวงครัง้น้ีอย่างไร และควรทำาอะไรบา้งเพื่อป้องกนัไม่ใหแ้อฟรกิาใตเ้ดนิหน้าไปสู่ภาพอนาคตแบบทีเ่ตม็ไป
ดว้ยความมดืมน แต่เคลื่อนไปในทศิทางของภาพอนาคตแบบทีทุ่กฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกนัไดใ้นฐานะผูช้นะ
ทัง้หมด  การมองเหน็ตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงของปญัหาอย่างไรนัน้ เป็นเรื่องสำาคญัมากสำาหรบัการแก้ไข
ปญัหาทีซ่บัซอ้นเช่นน้ี ดงัคตทิีน่่าสนใจยิง่ทีอ่งคก์รแหง่หน่ึงยดึถอืไวส้ำาหรบัการแกไ้ขปญัหา คอื “หากคณุไม่
สามารถมองเหน็ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปญัหาอย่างไร คุณกไ็ม่สามารถทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงของทางออก
ได”้5 

ในทีสุ่ด โครงการน้ีมสี่วนช่วยใหแ้อฟรกิาใต้สามารถนำาพาตวัเองออกจากสภาวะเขมง็ตงึทีทุ่กฝ ่าย
พร้อมจะเข้าห้ำาหัน่กันได้ไม่นาทีใดก็นาทีหน่ึง  แอฟริกาใต้สามารถจัดการเลือกตัง้ทัว่ประเทศโดยให้
ประชากรทุกฝา่ยมสีทิธิอ์อกเสยีง และประธานาธบิดผีวิส ีเนลสนั แมนเดลา ไดร้บัชยัชนะ  พรอ้มกบันโยบาย
ทางเศรษฐกจิทีป่รบัทศิทางใหม่ หลงัไดร้บัแรงกระตุ้นเตอืนจากรายงานภาพอนาคตของโครงการมองตเ์ฟล
อรน้ี์ และนำาพาใหป้ระเทศแอฟรกิาใตไ้ดพ้ฒันาอย่างต่อเน่ืองมาจนถงึป ั จจบุนั (ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีาร
สรา้งภาพอนาคตไดใ้นภาคผนวก)

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมองเฟลอร์น้ี คือ แป้งเชื้อวิกฤติที่ไปทำา งานผสมผสานกับแป้งมวลทัว่
แอฟรกิาใต้นัน่เอง ในทำานองเดยีวกบักรณีแอฟรกิาใต้  สำาหรบัโครงการคน้หากุญแจฯน้ี ผูเ้ขา้ร่วม เวทสีาน
เสวนาหาคำาตอบ ซึ่งถูกวาดหวงัใหเ้ป็นแป้งเชื้อวกิฤติในกรณีปญัหาความรุนแรงเรือ้รงัในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ก็ได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปญัหาลึกๆที่ยงัไม่ได้รบัการกล่าวถึงมากนัก สญัญาณแนวโน้ม 

5 อดมั คาเฮน, อา้งแลว้.
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ยุทธศาสตร์และนโยบายของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ที่เป็นฝ่ายรฐั ทหาร ตำารวจ ฝ่ายความมัน่คง ฝ่าย-
ขบวนการฯ ฝ่ายภาคประชาสงัคม และฝ่ายชุมชน พรอ้มกบัปฏกิริยิาตอบรบัต่อมาตรการทีเ่ปลีย่นแปรไป
ของแต่ละฝา่ย แลว้นำาเสนอออกมาเป็นภาพอนาคตจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 4 ภาพไดเ้ช่นกนั  ภาพอนาคต
ดงักล่าว จะช่วยฉุดรัง้จติใจห่อเหี่ยวที่วนเวยีนอยู่กบัการบอกเล่าประสบการณ์เลวร้ายและไม่เป็นธรรมที่
แต่ละฝ่ายรูส้กึ หรอืการวเิคราะห์ปญัหาในปจัจุบนัไปต่างๆนานา ว่าอะไรเป็น “สาเหตุจรงิๆกนัแน่” จนไม่
สามารถพาตนเองฝา่วงจรดงักล่าว เพือ่ไปสูอ่นาคตทีด่มูคีวามหวงัมากกวา่ได้

 3. ผลงานเชิงเน้ือหา
 3.1. ประเดน็ท่ีหาความเหน็พ้องได้ยาก

ปญัหาความขดัแย้งรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีลกัษณะที่ซบัซ้อนและเป็นพลวตั ทัง้ยงั
เกีย่วขอ้งกบัผูค้นหลากหลาย การแกไ้ขปญัหาจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อทุกฝ่ายมองเหน็และตระหนักถงึสภาพ
ปญัหาในภาพรวมร่วมกนัเสยีก่อน อย่างไรกต็าม ทีผ่า่นมามกีารวเิคราะหเ์หตุปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรง
ยืดเยื้อในจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยู่มากมาย เช่น เรื่องปฏิบตัิการของกลุ่มขบวนการกลุ่มต่างๆ เรื่อง
นโยบายปราบปรามของภาครฐั เรื่องความไม่เป็นธรรม เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องทรพัยากรธรรมชาติ เรื่อง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องยาเสพติด เรื่องการสื่อสารมวลชน เรื่องการต่างประเทศ ฯลฯ 
ประเดน็ทัง้หมดน้ีลว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการก่อใหเ้กดิปญัหาและการแกไ้ขปญัหากส็มควรต้องจดัการกบั
มติติ่างๆเหลา่น้ีทัง้สิน้ 

กระนัน้กต็าม ประเดน็ดงักล่าวเป็นเรื่องในระดบัโครงสรา้ง ซึง่ค่อนขา้งมคีวามลงตวัและแมจ้ะยงัไม่
ง่ายทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีในเชงิปฏบิตัใิหลุ้ล่วงไปได ้แต่กเ็ป็นไปไดท้ีจ่ะแสวงหาความเหน็พอ้งและตกลง
ร่วมมอืกนัขบัเคลื่อนปญัหาไปสู่ทางออก  ดงันัน้ โครงการน้ีจงึพุ่งประเดน็ความสนใจไปทีป่ระเดน็ปญัหาที่
แก้ไขได้ยากกว่า และไม่สามารถแสวงความเหน็พอ้งร่วมกนัได้ง่ายๆ เน่ืองจากเป็นเรื่องในเชงิอตัลกัษณ์ 
วฒันธรรม คณุคา่ วธิคีดิ จุดยนื และท่าทขีองผูเ้กีย่วขอ้ง  ประเดน็ดงักลา่ว ไดแ้ก่  ประเดน็เชงิประวตัศิาสตร์ 
ศาสนา ภาษา และการเมอืงการปกครอง ประเดน็เหลา่น้ียงัไมไ่ดม้กีารพดูคยุถกเถยีงแลกเปลีย่นหาทางออก
รว่มกนัอยา่งจรงิจงัในสาธารณะ เน่ืองจากเป็นเรื่องอ่อนไหวอย่างยิง่ต่อความรูส้กึของทุกฝา่ย6

6 อน่ึง ในวงสานเสวนาหาคำาตอบครัง้ทีห่น่ึง ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนเหน็วา่ (1) เรื่องศาสนาและภาษาไมไ่ดเ้ป็นปญัหาในตวัเอง 
แต่ปญัหาอยู่เรื่องการศกึษามากกว่า และ (2) ควรจะกล่าวถงึปญัหาความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในทางกฎหมายและ
ความไวเ้น้ือเชือ่ใจกนัเป็นประเดน็เพิม่เตมิ 

สำาหรบัประเดน็แรก ในทีน้ี่ ยงัคงยนืยนัใหค้วามสำาคญักบัเรื่องศาสนาและภาษา เพราะตอ้งการเผชญิกบัประเดน็
ปญัหาทีอ่่อนไหวและในระดบัลกึๆแลว้ มคีวามพยายามไมพ่ดูถงึกนัอยู ่กลา่วเฉพาะเรื่อง ศาสนานัน้ แมจ้ะไมเ่ป็นปญัหา
โดยตวัเอง แต่การตคีวามแนวคดิและทา่ทต่ีอศาสนาของแต่ละฝา่ยถอืเป็นจุดคานงดัสำาคญัต่อความผนัแปรของความขดั
แยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

สำาหรบัประเด็นที่สอง ในเรื่องความเป็นธรรมทางกฎหมายนัน้ กล่าวได้ว่าหาความเห็นพ้องร่วมกนัได้ไม่ยาก 
(แมว้่าในทางปฏบิตัจิะยงัไมส่ามารถแกป้ญัหาไดก้ต็าม)  สว่นเรื่องความไวเ้น้ือเชือ่ใจกนันัน้ อนัทีจ่รงิแลว้ถอืเป็นเรื่องที่
สำาคญัทีสุ่ดของการสรา้งสนัตภิาพใหท้กุฝา่ยดำารงอยู่ร่วมกนัได ้แต่ในอกีทางหน่ึง กเ็ป็นผลจากความพยายามแกป้ญัหา
ในดา้นต่างๆทัง้หมดดว้ยเช่นกนั ยิง่สามารถแกป้ญัหาในเรื่องความไมเ่ป็นธรรม ปญัหาเศรษฐกจิ ปญัหาการละเมดิสทิธิ
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สำาหรบัปจัจยั 3 ประการแรกนัน้ ค่อนขา้งชดัเจนว่าเป็นเรื่องมติทิางวฒันธรรม ความคดิความเชื่อ 
และขอ้งเกีย่วกบัคุณค่าและความหมายของชวีติ รวมถงึอตัลกัษณ์ของผูค้นกลุ่มต่างๆ กล่าวคอื ในขณะที่
สงัคมไทยโดยรวมมแีนวโน้มเหน็ว่าคนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ควรเปิดรบัและปรบัเปลีย่นตนเองมาเป็น 
“คนไทย” ได้แล้ว แต่คนจำานวนมากในพื้นที่ก็พยายามต่อสู้เพื่อรกัษาอตัลกัษณ์ของตนเองไว้ ส่วนปจัจยั
ประการสุดทา้ยนัน้ ค่อนขา้งเกีย่วกบัเรื่องเชงิโครงสรา้งมากกว่า แต่กข็อ้งเกี่ยวกบัประเดน็ปญัหาการแบ่ง
แยกดนิแดนอนัเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดของสงัคมไทย จงึไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแสวงหาขอ้ตกลงกนัได้  
โครงการน้ีเชื่อว่า ในระยะยาวแลว้ หากประเดน็ทัง้ 4 ประการน้ี ไม่ไดร้บัการถกแถลงสรา้งความเขา้ใจใน
ระดบัสาธารณะและแสวงหาขอ้ตกลงทีย่อมรบัร่วมกนัไดแ้ลว้ ความรูส้กึลกึๆทีย่งัคงไมไ่วว้างใจในกนัและกนั  
(trust) จะยงัคงอยู่ และสงัคมไทยก็จะไม่สามารถแปลงเปลี่ยนปญัหาความขดัแย้งรุนแรงและยืดเยื้อใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไปสูส่ภาวะทีเ่กดิเป็นความขดัแยง้เชงิสรา้งสรรคแ์ละสนัตภิาพได้

 3.1.1. ประวติัศาสตร์
รฐัไทยกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ปีระวตัศิาสตรค์นละชดุกนัทัง้ในอดตีไกลและอดตีใกล ้กรณีความ

รุนแรงทีช่าวบา้นจงัหวดัชายแดนภาคใตถู้กกระทำา ลว้นไม่ไดร้บัการยอมรบัไวใ้นประวตัศิาสตรร์ฐัไทย หรอื
ถูกอธบิายและจดจำาจากมุมมองของรฐัไทยตลอดมา กรณีสำาคญัๆในอดตีไกล เช่น กรณีสงคราม 4 เดอืนที่
ปตัตานีพ่ายแพต้่อสยาม เมื่อปี 2329, กรณี “ปฏริปูหวัเมอืงปกัษ์ใต”้ (จากมุมรฐัไทย) เมื่อปี 2445 ไม่ไดถู้ก
บนัทกึไวว้่าเป็นการทีส่่วนกลางเขา้รุกรานยดึอำานาจรฐัปตัตานี; กรณีการปะทะกนัระหว่างเจา้หน้าทีต่ำารวจ
กบัชาวบา้นทีบ่า้นดุซงญอ ในขณะทีช่าวบา้นกำาลงัรวมตวักนัต่อตา้นกลุ่มจนีคอมมวินิสต ์เมื่อปี 2491 ทำาให้
มชีาวบา้นเสยีชวีติหลายรอ้ยคน กถ็ูกบนัทกึว่าเป็นการกบฏแบ่งแยกดนิแดน; กรณีการหายตวัไปของผูน้ำา
ศาสนา 4 คน รวมทัง้หะยสีุหลง ในปี 2497 ซึง่ถูก “จดจำา” โดยรฐัไทยว่ามคีวามคดิแบ่งแยกดนิแดนและได้
หลบหนีไปยงัต่างประเทศแลว้ ในขณะทีค่นในพืน้ทีเ่ชื่อกนัว่าหะยสีุหลงถูกฆาตกรรมอย่างทารุณและทิ้งศพ
ถ่วงเสาปูนลงในทะเลสาบสงขลา; กรณีชาวบา้นถูกฆาตกรรมทีส่ะพานกอตอ จนนำามาซึ่งการประทว้งเรยีก
รอ้งความเป็นธรรมครัง้ใหญ่ทีห่น้าศาลากลาง และมสัยดิกลาง จงัหวดัปตัตานี 45 วนั ระหว่าง ธ.ค. 2518 – 
ม.ค. 2519 ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มนบัแสนคน กรณีน้ีกไ็มไ่ดร้บัการบนัทกึไวใ้นประวตัศิาสตร ์เป็นตน้ 

ส่วนเหตุการณ์ในอดีตอันใกล้เข้ามาที่สำา คัญๆ เช่น การถูกบังคับให้หายตัวไป (enforced  
disappearance) ของทนาย สมชาย นีละไพจติร เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2547 รวมถงึชาวบา้อกีกว่า 30 คนที่
ถูกบงัคบัใหห้ายตวัไปในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนั; เหตุการณ์เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2547 ซึง่มกีลุ่มคนนับร้อย
ถอือาวุธมดีพรา้เขา้โจมตเีจา้หน้าทีแ่ละจุดตรวจพรอ้มๆกนัในสามจงัหวดั จนทำาใหเ้จา้หน้าทีใ่ชปื้นตอบโต้  
เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจเสยีชวีติ 5 คน และฝ่ายผูก้่อความไม่สงบเสยีชวีติ 106 คน รวมทัง้
เหตุการณ์การยงิเขา้ใส่มสัยดิกรอืเซะ เป็นผลใหผู้ท้ีอ่ยู่ในมสัยดิ 32 คนเสยีชวีติทัง้หมด; เหตุการณ์ตากใบ

มนุษยชน ฯลฯ รวมทัง้แกไ้ขปญัหาความไมล่งรอยกนัในดา้นประวตัศิาสตร ์ศาสนา ภาษา และการเมอืงการปกครอง ได้
อย่างเห็นผลมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิง่ได้ทำาให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีความไว้เน้ือเชื่อใจกันมากขึ้นเท่านัน้ กล่าวโดยสรุป  
โครงการน้ีจงึไมไ่ดน้ำาเรื่องการศกึษามาแทนเรื่องศาสนาและภาษา และไมไ่ดเ้พิม่เรื่องความไมเ่ป็นธรรมและความไวเ้น้ือ
เชื่อใจกนัขึน้มา แต่ยงัคงยนืยนัใหค้วามตัง้ใจเดมิทีจ่ะเผชญิกบัประเดน็ปญัหาทีห่าความเหน็พอ้งร่วมกนัไดย้าก ดงัใน 4 
ประเดน็ดงักลา่วในหวัขอ้น้ี
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เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2547 ซึง่ชาวมสุลมิ 79 คนเสยีชวีติจากการขาดอากาศหายใจ เน่ืองจากถูกซอ้นทบักนั
หลายชัน้เป็นเวลานาน ในระหว่างถกูเจา้หน้าทีล่ำาเลยีงไปคา่ยองิคยทุธบรหิารทีป่ตัตานี ; นอกจากเหตุการณ์
เหล่าน้ีแล้ว ยงัมีเหตุการณ์ทีต่นัหยงลมิอ เมื่อวนัที่ 20-21 กนัยายน 2548 ซึ่งมเีรื่องราวเหตุการณ์ย่อยซบั
ซอ้น แต่มาสิน้สุดทีก่ารเสยีชวีติของนาวกิโยธนิ 2 คน; และเหตุการณ์รายวนัทีท่ ัง้ทีเ่ป็นเหตุการณ์อหิมา่มถกู
ยงิ เหตุการณ์พระถูกฆ่าและวดัถูกเผา โดยเฉพาะเหตุการณ์ทีว่ดัพรหมประสทิธิเ์มื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2548 
รวมถึงเหตุการณ์รุนแรงกรณีมสัยดิอลักุรฟอน บ้านไอบาแย ที่ชาวบ้านถูกอาวุธสงครามกราดยิงขณะ
ละหมาดอยูใ่นมสัยดิ เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2552 เป็นอาท ิเหตุการณ์ในอดตีอนัใกลเ้หลา่น้ี ไมส่ามารถหาคำา
อธบิายใหเ้ป็นทีล่งตวักนัไดท้ัง้คนพทุธและมสุลมิในพืน้ที ่และองคก์รภาครฐัเชน่กนั  

ประวตัศิาสตรท์ัง้ในอดตีไกลและอดตีอนัใกลท้ีย่งัไม่ลงตวัและไม่สามารถหาขอ้ตกลงกนัไดจ้ากทุก
ฝา่ยเหลา่น้ี เป็นปจัจยัสำาคญัทีค่วามโกรธแคน้ เกลยีดชงั และความรูส้กึต่อตา้นรฐัไทยยงัคงดำารงอยูต่ลอดมา  
และทำาใหผู้ค้นจำานวนไมน้่อยเขา้ร่วมกบัขบวนการฯ และยนิยอมรว่มมอืในการก่อเหตุการณ์ไมส่งบน้อยใหญ่
อย่างสบืเน่ืองกระทัง่ปจัจุบนั

 3.1.2. ศาสนา
แมม้ติทิางศาสนาจะไม่ใช่ปจัจยัตน้เหตุของความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ปฏเิสธไม่ได้

ว่าแนวคดิบางประการในศาสนาอสิลามถกูนำามาใชต้คีวามใหมเ่พือ่อธบิายความชอบธรรมในการต่อสูข้องขบ
วนการฯ แมก้รอบคดิหลกัของอสิลาม คอื มนุษยท์ุกคนตอ้งศรทัธาว่าอลัเลาะฮเ์ป็นพระเจา้องคเ์ดยีวไมม่ใีคร
ร่วมภาคีกับพระองค์ ส่วนท่านนบีมูหมัหมดัคือศาสนทูตของพระองค์ที่มาทำาหน้าที่ตักเตือนและชี้แนะ
แนวทางทีถู่กตอ้งแก่มวลมนุษยชาตไิม่ใช่เพยีงแค่คนทีเ่ป็นมุสลมิเท่านัน้ แต่กม็กีารตคีวามแนวคดิต่างๆไป
ในหลากหลายทศิทาง 

ตวัอย่างเช่น “การทำาสงคราม” ในทศันะอสิลามแลว้ถอืเป็นตวัเลอืกสุดทา้ยอนุญาต มเีงื่อนไขกำากบั
ในรายละเอยีดมากมาย โดยตอ้งเป็นไปเพือ่อลัเลาะหเ์ท่านัน้ ตอ้งเป็นการป้องกนั ไมใ่ชก่ารรุกราน  ความคดิ
น้ีถูกตคีวามใหมว่่าเป็นการต่อสูเ้พือ่เรยีกดนิแดนทีเ่คยถกูรกุรานกลบัคนืมาเพือ่สถาปนาความเป็นอสิลามให้
เกดิขึน้ในพื้นที ่หรอืแนวคดิ “ญฮีาด” กม็กัถูกเขา้ใจเป็นเพยีงเรื่องการญฮีาดด้วยอาวุธ ซึ่งถอืเป็นญีฮาดที่
เลก็ที่สุด ขณะที่ญีฮาดที่ยิง่ใหญ่ที่สุด คอื การต่อสู้กบัจิตใจด้านมดืของตนเอง นอกจากน้ี ยงัมญีีฮาดใน
ลกัษณะอื่นๆอกี เช่น การญฮีาดดว้ยการเป็นนกัพฒันา เป็นนกัเขยีน หรอืเป็นคร ูเพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง
ทางความคดิ เป็นตน้

อกีแนวคดิหน่ึงทีถู่กนำามาใช ้คอื การทำา “ซุมเปาะ” โดยหลกัการอสิลามแลว้ มสุลมิจะไม่สาบานตน
กบัสิง่อื่นใดยกเวน้แต่เพยีงกบัอลัเลาะหเ์ท่านัน้ หลกัการน้ีถูกตคีวามมาใชใ้หผู้ป้ฏบิตักิารต้องผูกมดัอยู่กบั
กลุ่มขบวนการ โดยหากใครผดิคำาสาบานอาจต้องชดใชด้้วยชวีติ  นอกจากน้ี แนวคดิ “มูนาฟิก” ซึ่งความ
หมายเดมิ คอื ลกัษณะของคนที่เมือ่พดูจาเขากโ็กหก เมือ่สญัญาเขากผ็ดิคำาสญัญา เมื่อไดร้บัความไวว้างใจ 
เขากท็ุจรติ มกีารตคีวามใหม่เพื่ออธบิายสาเหตุของการฆ่าคนมุสลมิดว้ยกนั ว่าเป็นเพราะกลบักลอกหนัไป
ใหค้วามรว่มมอืกบัรฐั

จากการตคีวามแนวคดิในศาสนาอสิลามในทำานองดงักล่าวมาปรบัใช้ในการต่อสู้ของขบวนการฯ 
ทำาใหน้ับวนัปฏบิตักิารของฝ่ายขบวนการเอง จะยิง่ใชว้ธิกีารที่แมแ้ต่คนมุสลมิด้วยกนัก็รูส้กึว่าเป็นวธิกีาร
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นอกศาสนาอิสลาม มากขึ้นทุกที ทัง้การฆ่าตัดคอ การทำาร้ายผู้บริสุทธิ  ์การวางระเบิดในแหล่งที่มีคน
พลุกพล่าน เช่น หา้งสรรพสนิค้า หรอืตลาด เป็นต้น   ปฏบิตักิารเหล่าน้ีในทางกลบักนั กส็ามารถบัน่ทอน
ศาสนาอสิลามด้วยเช่นกนั เพราะหากไม่ได้รบัการอธบิายหรอืปฏเิสธจากชุมชนมุสลมิอย่างแขง็ขนัเพยีง
พอแล้ว คนทัว่ไปที่ไม่ใช่มุสลมิย่อมจะเขา้ใจผดิคดิว่าวธิีการเหล่าน้ีคอืวถิีแห่งอสิลาม ดงัที่เกดิความรู้สกึ
เกลยีดกลวัอสิลาม (islamophobia) อยู่ทัว่โลกหลงัเหตุการณ์เครื่องบนิชนอาคารแฝดเวริ์ลดเ์ทรดเซน็เตอร์ 
เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2544

กระนัน้กต็าม พลงัในทางศาสนาจากในพืน้ทีก่ย็งัไม่เขม้แขง็มากเพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัการตคีวาม
หลกัการอสิลามในลกัษณะทีส่อดรบักบัการใชค้วามรุนแรงทำารา้ยมนุษยด์งักลา่วได ้ทัง้น้ีเกดิจากปจัจยัหลาย
ประการ ทัง้ทีเ่กดิจากนโยบายของรฐั และเกดิจากปจัจยัภายในกลุม่คนมสุลมิในพืน้ทีเ่อง อาทเิชน่ 

ประการแรก ระบบการเรยีนการสอนในสายศาสนาไม่ได้รบัการยอมรบัใหเ้ท่าเทยีมกบัสายสามญั 
นกัเรยีนทีต่อ้งการไปศกึษาต่อทีป่ระเทศมุสลมิ ครสูอนศาสนาหรอืผูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษามาจากโลกอาหรบัไม่
ไดร้บัการยอมรบัหรอืใหเ้ทยีบวฒุไิดใ้นระบบราชการไทย และไมส่ามารถประกอบอาชพีไดห้ลากหลายเท่าที่
ควรจะเป็น ทำาใหไ้ม่ม ี“ที่ยนื” ในลกัษณะขา้มวฒันธรรมเพื่อสื่อสารกบักลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรมได้

ประการทีส่อง โรงเรยีนตาดกีาและปอเนาะซึง่ใชร้ปูแบบการสอนตามอธัยาศยัและตามวถิมีสุลมิ และ
มคีวามสำาคญัในฐานะเป็นสถาบนัทีค่อยปกป้องและทำานุบำารุงศาสนา ถูกรฐัไทยจดัระเบยีบใหม่ใหเ้ป็นแบบ
สมยัใหม่และใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนของส่วนกลาง เพราะคดิว่าจะช่วยป้องกนัปญัหาการเป็นแหล่งบ่ม
เพาะผูก้่อการได ้ทำาใหค้นในพืน้ทีขุ่น่เคอืงว่าไม่ใหเ้กยีรต ิและรูส้กึว่าอูลามะและการสบืทอดศาสนากำาลงัถูก
ทำาลาย  

ประการทีส่าม กลุม่ผูน้ำาศาสนา รวมถงึนกัคดินกัวชิาการทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการอสิลามในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กย็งัไม่สามารถฝา่ขา้มความแตกต่างของหลกัคดิบางประการ เพื่อประสานพลงัและ
ร่วมกนัแกไ้ขความเขา้ใจของสาธารณชนทีม่ตี่ออสิลามในฐานะศาสนาแห่งสนัตภิาพไดอ้ย่างมพีลงัมากเพยีง
พอ

ขณะเดยีวกนั ท่ามกลางความเป็นไปของคนมุสลมิ คนอกีกลุ่มหน่ึงคอืชาวไทยพุทธ ซึง่เป็นคนกลุ่ม
น้อยในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ และรูส้กึหวาดกลวัว่าจะกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง ซึง่เกดิขึน้ได้
ทุกเมือ่และไมรู่ว้่าเป็นฝีมอืของฝา่ยใด ไมต่่างไปจากชาวมสุลมิและเจา้หน้าทีร่ฐั ชาวไทยพทุธในพืน้ทีรู่ส้กึไม่
ไดร้บัความเป็นธรรมจากภาครฐัทีใ่หอ้ภสิทิธิต์่อชาวมุสลมิมากกวา่  เหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
หลงัปี 2547 เป็นต้นมา มกัใหค้วามสนใจแต่เหตุการณ์ใหญ่อย่างกรณีกรอืเซะและตากใบ ในขณะทีก่รณีที่
ชาวไทยพทุธเป็นเหยือ่ของความรุนแรงกลบัไมถ่กูพดูถงึมากนกั   โครงการต่างๆจากภายนอกทัง้ทีเ่ป็นจาก
ภาครฐัและภาคประชาสงัคม กม็ุ่งเน้นไปทีช่าวมุสลมิเป็นส่วนใหญ่ แต่กลบัละเลยการร่วมไมร้่วมมอืดำาเนิน
โครงการกบัชาวพทุธในพืน้ทีส่ามจงัหวดัดว้ย
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 3.1.3. ภาษา 
ภาษาเป็นเครือ่งแสดงออกทางอตัลกัษณ์และวฒันธรรมทีส่ำาคญัยิง่ประการหน่ึง และชดัเจนมากกว่า

การแสดงออกอื่นๆ อย่าง เพลง การแต่งกาย หรอืวถิกีารกนิอาหาร สำาเนียงของภาษาหน่ึงๆ กส็ามารถบ่ง
บอกถงึความเป็นถิน่ที ่ซึง่คนหน่ึงๆเตบิโตเรยีนรูภ้าษาของบรรพบุรุษไดเ้ป็นอย่างด ีแต่เรื่องภาษาพืน้ทีอ่นั
หลากหลายตามกลุม่ชาตพินัธุต์่างๆทีอ่ยูใ่นสงัคมไทยกลบัไดร้บัการถกแถลงอภปิรายกนัน้อยมาก  

กล่าวเฉพาะเรื่องจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภาษาทีใ่ชก้นัมากในพืน้ทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัจากภาครฐั 
ขา้ราชการมคีวามรูภ้าษามลายนู้อยมาก รายการวทิยุและโทรทศัน์มเีน้ือหากำาหนดมาจากส่วนกลาง และใช้
ภาษาไทยกลางเป็นหลกั  ขอ้เสนอของคณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์หง่ชาต ิทีม่อีานนัท ์ปนัยาร
ชุน เป็นประธาน ทีเ่สนอใหภ้าษามลายปูตัตานีเป็นภาษาทำางาน (working language) เพิม่เตมิอกีหน่ึงภาษา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กไ็ดร้บัการคดัค้านอย่างหนักหน่วง ส่วนหน่ึงด้วยความเขา้ใจผดิว่า ขอ้เสนอดงั
กลา่ว เป็นการเสนอใหใ้ชภ้าษามลายปูตัตานีเป็นภาษาทางการ (official language)

ขอ้ปญัหาเรื่องภาษามอีย่างน้อย 3 ประการทีท่ ัง้ละเอยีดอ่อนและยงัไม่ลงตวัในปจัจุบนั  ประการ
แรก ภาษาถิน่ทีใ่ชก้นัเป็นส่วนใหญ่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ควรถูกเรยีกว่าอะไร ระหว่างยาวี , มลายูถิน่, 
มลายถูิน่ไทย, ปตัตานีถิน่, และปตัตานีมลาย ู คำาเรยีกภาษาถิน่ดงักล่าวน้ี ลว้นมนีัยทางประวตัศิาสตรแ์ละ
การเมอืงอตัลกัษณ์ทัง้สิ้น การใชค้ำาเรยีกแต่ละชนิดย่อมจะสะทอ้นถงึนิยามความหมายใหก้บัคนในพืน้ทีไ่ป
ดว้ยเช่นกนั

ข้อปญัหาประการทีส่อง ตัวอกัษรที่ใช้ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ควรเป็นตัวอกัษรชนิดใด 
ระหว่างอกัษรอารบกิ (หรอืยาวี), อกัษรโรมนั (หรอืรูมี), หรอือกัษรไทย  อกัษรยาวแีสดงถงึการอนุรกัษ์มร
กดของคนท้องถิ่นไว้ แต่มีข้ออ่อนที่จำากดัไว้อยู่ในคนเพียงจำานวนหน่ึง  อกัษรรูมี มีลักษณะคล้ายกับ
มาตรฐานภาษามาเลยแ์ละภาษาบาฮาซา (Bhahasa) ของอนิโดนีเซยีมากกว่า ดงันัน้ จงึเปิดต่อการสื่อสาร
กบัคนอกี 200 ลา้นคนในภูมภิาคไดง้่ายกว่า  สว่นอกัษรไทยนัน้ เท่าทีผ่า่นมา จำากดัอยู่เฉพาะการใชเ้ป็นชื่อ
บุคคลและสถานที ่เพื่อใหเ้ขา้ใจกนัง่ายในหมู่คนไทย ประเดน็เรื่องตวัอกัษรที่ใชเ้ป็นอกีเรื่องหน่ึงทีต่้องถก
แถลงกนัดว้ยความใส่ใจและละเอยีดอ่อน เพราะอาจถูกเขา้ใจผดิไดท้ัง้สองทาง ว่า เป็นการเคารพหรอืการ
พยายามจะเปลีย่นอตัลกัษณ์ทอ้งถิน่

ขอ้ปญัหาประการทีส่าม ซึ่งเป็นประเดน็ที่สำาคญัที่สุดประการหน่ึง คอื การเรยีนการสอนเด็กและ
เยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ควรใชภ้าษาอะไร? โดยทัว่ไป ดูเหมอืนว่าภาษาเขยีนตามมาตรฐานมา
เลยจ์ะถกูใชส้อนอยู่ แต่การออกเสยีงคำาอ่านนัน้ เป็นไปใน 2 ทศิทาง เดก็และเยาวชนมแีนวโน้มอกเสยีตาม
ภาษาแม ่มากกวา่ทีจ่ะเป็นไปตามตวัเขยีน

ทัง้สามประเดน็น้ี ลว้นไม่สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกนัไดง้่าย เพราะเกี่ยวพนักบัการใหค้วามเคารพ
ต่อคนกลุม่ใดกลุม่หน่ึง หรอืใหค้วามสำาคญักบัคนทัง้สองกลุม่ทีใ่ชค้นละภาษา แต่เป็นภาษาทีใ่ชก้นัอย่างมาก
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

 3.1.4. การเมืองการปกครอง
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ถูกละเลยจากรฐัไทย ขา้ราชการในอดตีจะถูกลงโทษโดยการส่งมาที่

พืน้ทีแ่ห่งน้ี ในขณะทีข่า้ราชการบางคนใชพ้ื้นทีน้ี่เพื่อไต่ระดบัตำาแหน่งทางราชการ ในทางกลบักนั คนใน
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พืน้ทีก่ร็ูส้กึขุน่เคอืงว่าผูว้่าราชการจงัหวดัมกัเป็นคนต่างทอ้งถิน่ทีถู่กแต่งตัง้มาจากส่วนกลาง โดยใหเ้หตุผล
ว่าคนในพืน้ที่มวีุฒกิารศกึษาและประสบการณ์การบรหิารราชการทีไ่ม่เพยีงพอ ในทางกลบักนั มองจากมุม
ของราชการแลว้ ขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนใตก้ไ็ม่ไดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดกิารชนิดทีคุ่ม้ค่าต่อภาวะ
ความเสี่ยงอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในพื้นที่ ทำาใหเ้จา้หน้าทีท่ี่มคีวามเป็นธรรมและทำางานอย่างกระตอืรอืร้นเกดิ
ความทอ้แทแ้ละกำาลงัใจถดถอย

ในแง่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนัน้ คนในพื้นที่จ ังหวดั
ชายแดนภาคใตจ้ะไดเ้ขา้มามบีทบาทเป็นตวัแทนทางการเมอืงอยู่ในรฐัสภาไทยอยู่บา้ง ตวัอย่างเช่น “กลุ่ม
วาดะห”์ ทีก่่อตัง้โดย เด่น โต๊ะมนีา ลูกชายของหะยสีุหลง โต๊ะมนีา อดตีผูน้ำาศาสนาคนสำาคญัของปตัตานีที่
หายตวัไปอย่างน่าเคลอืบแคลง กลุม่น้ีไดร้บัเลอืกเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในการเลอืกตัง้แต่ละครัง้ ราว  
5-6 คนนบัแต่ช่วงก่อตัง้กลุ่มขึน้เมื่อปี 2529 จนถงึปี 2544 และไมไ่ดร้บัเลอืกตัง้แมแ้ต่ทีน่ัง่เดยีวจากทัง้หมด 
11 ทีน่ัง่ในปี 2548 อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากกลุ่มวาดะหย์า้ยไปอยู่กบัพรรคไทยรกัไทย ซึง่เป็นรฐับาลทีใ่ช้
ความรนุแรงในการจดัการปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นหลกั  อกีกรณีหน่ึงทีน่่าสนใจ คอื 
กรณีของ นพ.แวมาฮาด ีแวดาโอ๊ะ ซึง่ครัง้หน่ึงเคยเป็นจำาเลยคดฐีานความผดิการก่อการรา้ย แต่ศาลยกฟ้อง
ในที่สุด ได้รบัคะแนนเลือกตัง้อย่างถล่มทลายให้เป็นวุฒสิมาชิกเมื่อต้นปี 2549  แม้การที่คนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดม้สี่วนร่วมทางการเมอืงผา่นการเมอืงระบบตวัแทนดงักล่าวจะเป็นสญัญาณสำาคญัในการ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัไทยกบัคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่บา้ง แต่การมสี่วนร่วมดงักล่าวน้ียงัไม่
ครอบคลุมถงึกลุ่มขบวนการหรอืผูก้่อการ ทำาใหป้ญัหาความขดัแยง้รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัไม่
สามารถผอ่นคลายลงไปไดม้ากนกั  

รฐัไทยสญูเสยีความชอบธรรมในการปกครองคนในพืน้ทีไ่ปอยา่งมาก นโยบายของรฐักลบักลายเป็น
สว่นหน่ึงของปญัหาในพืน้ที ่ซึง่ยิง่สรา้งความขดัแยง้ ความหวาดระแวง และความกลวัใหเ้กดิขึน้ในพืน้ทีม่าก
ขึน้  กระบวนการยุตธิรรมไม่ไดร้บัความไวว้างใจจากชาวบา้นในพืน้ที ่หลายครัง้เจา้หน้าทีก่ระทำาต่อผูต้้อง
สงสยั/ผูต้้องหาอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามกระบวนขัน้ตอนทางกฎหมาย มกีารทรมานและละเมดิ
สทิธมินุษยชนหลายประการ แต่ไม่ไดร้บัการลงโทษ  บางส่วนเหน็ว่าเจา้หน้าทีม่ลีกัษณะไม่เป็นมติรและมี
กระบวนการเชญิตวัชาวบา้นหลายคนไปสอบสวนโดยไม่มเีหตุอนัควร เพื่อเป็นขอ้อา้งในการของบประมาณ
เพิม่เตมิ  คนในพืน้ทีเ่ชื่อกนัว่าภาครฐัเป็นผูส้รา้งสถานการณ์ความรุนแรงขึน้ เพื่อเป็นขอ้อา้งในการต่ออายุ
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพืน้ที ่ มบีางกรณีคนในพืน้ทีถู่กปิดบงัขอ้มูลข่าวสารหรอืเพื่อขอเพิม่งบ
ประมาณ  ภาวะดงักล่าวยงัถูกซ้ำาเตมิดว้ยบทบาทของกลุ่มผูค้า้ยาเสพตดิทีใ่ชโ้อกาสความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ป็นปจัจยัในการคา้ยาเสพตดิและผสมโรงใชค้วามรนุแรง

กลุ่มประชาสงัคมและคนในชุมชนทีพ่ยายามจดัทำาโครงการต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาปญัหา บางกลุ่ม
ถกูระแวงสงสยัจากทัง้ฝา่ยรฐัและชาวบา้น จงึไมไ่ดร้บัแรงสนบัสนุนเท่าทีค่วร  

นบัแต่ปี 2547 เป็นตน้มา มกีารเสนอตวัแบบการปกครองชนิดพเิศษขึน้มาในสงัคมไทยอยา่งน้อย 6 
แบบ7 แต่การตอบรบัหรอืนำาไปถกเถยีงพฒันาทางความคดิกนัต่อไปในระดบัสาธารณะมน้ีอย จงึยงัไม่เกดิ

7 ตวัแบบการปกครองแบบพเิศษทัง้ 6 แบบ ไดแ้ก่ “นครปตัตานี” โดย พล.อ.ชวลติ ยงใจยทุธ, การ “ปฏริปูมณฑล” โดย
นพ.ประเวศ วะสี, “นครทัง้สาม” โดยอุดม ปตันวงศ์, “ทบวงการบรหิารการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยศรสีมภพ 
จติรภ์ริมยศ์ร ีและสุกร ีหลงัปเูต๊ะ, “ทบวงการบรหิารพืน้ทีช่ายแดนใต”้ โดยอำานาจ ศรพีนูสุข, และ “ปตัตานีมหานคร” 
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การยอมรบัจากประชาชนหลากหลายกลุ่มและกลุ่มผูก้่อการมากนัก อน่ึง สงัคมไทยส่วนใหญ่เกรงว่าการ
ปกครองพเิศษจะกลายเป็นกา้วแรกสูก่ารแบง่แยกดนิแดนในทีสุ่ด   

 3.2. ภาพอนาคตทัง้ส่ีแบบของจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ผลจากการระดมความคดิเหน็และร่วมกนัวเิคราะหไ์ตรต่รองในวงสานเสวนาต่างๆ ผูร้่วมสานเสวนา

เหน็ร่วมกนัวา่กุญแจสำาคญัทีจ่ะเป็นปจัจยัทำาใหส้ถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปลีย่นแปลงหรอืไม่น้น 
ขึน้อยู่กบัสองภาคส่วนสำาคญั คอื ภาครฐัและฝา่ยขบวนการฯ ว่าจะปรบัทศิทางนโยบายการต่อสูข้องตนเอง
ให้เป็นไปในลกัษณะใด ดงันัน้ ภาพสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเกี่ยวกบัปญัหาความรุนแรงในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตน้ัน้มทีางเป็นไปได ้4 แบบ ดงัต่อไปน้ี

 3.2.1. ภาพอนาคต#1 : บหุงาบีแต บรายง (ไม่ปรบัตวัทัง้คู่)
ภาพอนาคตแบบแรก คอื ทัง้สองฝ่ายยงัคงยดึมัน่ถอืมัน่ตามความคดิและแนวทางแกไ้ขปญัหาใน

แบบเดมิของตนแลว้ กลา่วคอื ในมติทิางการเมอืงการปกครอง ฝา่ยขบวนการฯยงัคงดำารงเป้าหมายการแบง่
แยกดนิแดน เรยีกรอ้งเอกราชเพื่อเรยีกคนืดนิแดนทีเ่คยเป็นของอสิลามอยู่เดมิกลบัคนืมา  ปฏบิตักิารของ
ขบวนการฯที่เกิดขึ้นในบางครัง้ จากสายตาคนภายนอก อาจดูเหมอืนใช้วธิทีี่ไม่อยู่ในกรอบของอิสลาม
ทำารา้ยผูบ้รสิุทธิแ์ละใชค้วามรุนแรงทัง้ในแบบไม่เลอืกหน้าและทีม่แีบบแผน แต่อนัทีจ่รงิแลว้เป็นการลงโทษ
พวก “กาเฟร” อนัเป็นคนต่างศาสนา รวมถงึพวก “มนูาฟิก” ซึง่ทรยศต่ออสิลาม และอดตีผูป้ฏบิตักิารของขบ
วนการฯทีผ่่าน “ซุมเปาะ” มาแลว้เมื่อครัง้เขา้ร่วมกบัขบวนการฯ กลบัผดิสาบานไปเป็นแนวร่วมกบัรฐั ทัง้
สองกลุม่น้ีจะตอ้งไดร้บัการชดใชด้ว้ยชวีติ   การเรีย่ไรเงนิจากมวลชนของตนจำาเป็นจะตอ้งมตี่อไป เพือ่ทำาให้
ขบวนการฯมทีุนรอนสำาหรบัปฏบิตักิาร และเน่ืองจากเป็นปฏบิตักิารลบั จงึทำาใหถ้กูมองวา่ไม่มคีวามโปรง่ใส
อยู่บา้ง ในขณะเดยีวกนั กพ็ยายามเพิม่ประสทิธภิาพในการดูแลมวลชนของตนเอง โดยใหค้วามช่วยเหลอื
อย่างทนักาลเมื่อมวลชนของตนถกูจบักุม  ทรพัยากรบุคคลและเมด็เงนิทีล่งทุนลงแรงไปอย่างต่อเน่ือง ย่อม
คุม้ค่า หยาดเหงื่อแรงกายทีไ่ดเ้สยีสละกนัไป กระทัง่ชวีติเลอืดเน้ือจะไม่สญูเปล่า เพราะการเคลื่อนไหวโดย
ภาพรวมเขา้ใกลเ้ป้าหมายปลายทางมากขึน้เรือ่ยๆ แมข้ณะน้ีสถานการณ์ยงัไมก่า้วสูร่ะดบันานาชาตกิต็าม

ขณะเดยีวกนั ทางภาครฐัทัง้ทหารและพลเรอืนฝ่ายความมัน่คง เน่ืองจากเหน็ว่าปจัจุบนัมกีารปรบั
ตวัใชน้โยบายแขง็กรา้วไดอ้ย่างจำากดัวงและมปีระสทิธภิาพ ไม่หว่านแหเหมอืนอดตี ฝ ่ายรฐัจงึคงยงัคงเชื่อ
มัน่ในแนวทางของตนวา่มาถกูทางแลว้ สามารถแกะรอยปฏบิตักิารและโครงสรา้งองคก์รของฝา่ยขบวนการฯ
ไดม้ากขึน้เรื่อยๆ และกำาลงัเขา้ใกลเ้ป้าหมายในการเขา้ถงึเหล่าบุคคลระดบัแกนนำาของขบวนการฯไดม้าก
ขึน้ทุกท ี ในระหว่างน้ี มคีวามจำาเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้“ยาแรง” บา้งในบางกรณี แต่กน็ับว่าคุม้ค่าเพราะในหลาย
ครัง้สามารถหยุดยัง้ปฏบิตักิารก่อความเสยีหายและชวีติของผูบ้รสิุทธิไ์ด้  แมว้่าในบางครัง้ จะมเีหตุระเบดิ
หรอืเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆบา้ง กน็ับว่าเป็นเรื่องทีค่าดการณ์ได ้เพราะเมื่อใช ้“ยาแรง” ย่อมต้องถูกตอบโต้
บา้ง  ชวีติเลอืดเน้ือและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทหารและเจา้หน้าทีร่ฐั ถอืเป็นการเสยีสละอยา่งใหญ่หลวง
เพือ่ปกป้องความมัน่คงของชาติ

ภายใตเ้งื่อนไขทีท่ ัง้สองฝา่ยยงัไม่ปรบัแนวทางของตน สภาวการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ คอื การทหารจะนำา

โดย อคัคชา พรหมสตูร
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การเมอืงมากขึน้ ทำาใหค้วามรุนแรงยกระดบัขึน้ มคีนตายมากขึน้ สภาวะดงักล่าวน้ีไม่เป็นคุณต่อฝา่ยใดเลย 
ทัง้ฝา่ยรฐัและฝา่ยขบวนการต้องสญูเสยีงบประมาณจำานวนมาก แต่ไม่สามารถเอาชนะกนัไดอ้ย่างเบด็เสรจ็
เดด็ขาด   ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นมากทีสุ่ด คอื ประชาชนทัว่ไปในพืน้ที ่ซึ่งทัง้โกรธแคน้และหวาดกลวัและจะยิง่ถอย
ห่างออกจากภาครฐัและฝา่ยขบวนการฯมากขึน้เรื่อยๆ ภายในชุมชนกนัเองกจ็ะยิง่เกดิความหวาดระแวงไม่
ไวว้างใจกนั กระทัง่เกลยีดชงักนัเอง จนทำาใหชุ้มชนแบ่งขัว้แยกขา้งกนัไป ชุมชนอ่อนแอลงจนในทีสุ่ดเกดิ
เป็นปญัหาสงัคมตดิตามมามากมาย เศรษฐกจิในสามจงัหวดัภาคใต้ตกต่ำาฝืดเคอืง คนหนุ่มสาวจะยิง่ไม่มี
งานทำามากขึน้อกี กลุม่ผูค้า้ยาเสพตดิจะยิง่ผสมโรงใชโ้อกาสน้ีแสวงหาผลประโยชน์มากขึน้ ทา่มกลางสภาพ
การณ์เช่นน้ี องคก์รภาคประชาสงัคมจะยิง่มคีวามสำาคญัในการช่วยแกไ้ขปญัหา แต่กจ็ะยิง่ทำางานไดย้ากขึน้
ดว้ยเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนมากขึน้จากการกระทำาของทัง้ฝ ่ายรฐัและฝ่ายขบวน
การฯ กจ็ะเกดิแรงกดดนัจากนานาชาตมิากขึน้ใหท้ัง้สองตอ้งกลบัมาหาทางปรบัเปลีย่นแนวทางและวธิกีาร
ของตนให้มคีวามชอบธรรมมากขึ้น ใช้ความรุนแรงให้น้อยลง กล่าวอีกนัยหน่ึง คอื กลบัมาใช้แนวทาง
ทางการเมอืงนัน่เอง

ภาพอนาคตแบบแรกน้ี ใหช้ื่อว่า “บุหงาบแีต บรายง” หรอืดอกผกากรอง ส่วนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้รยีกว่า ดอกขีไ้ก่ ซึง่เป็นไมพุ้่ม มหีลายส ีดผูวิเผนิอาจเหน็ว่าสวย แต่เมื่อเขา้ใกลแ้ลว้จะพบว่ามกีลิน่
ทีไ่ม่หอม จงึไม่เป็นทีนิ่ยมนำามาปลูก ปล่อยใหข้ึน้อยู่ตามรมิทาง ซึง่ตรงกบัสภาพทีล่ำาบากของประชาชนใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีต่้องเผชญิกบัความรุนแรงต่อไปอกีนาน เพราะในภาพอนาคตน้ี ไม่มกีารปรบัตวั 
หากมุง่แต่จะเอาชนะกนัต่อไป 8

 3.2.2. ภาพอนาคต#2 : บหุงามือลอ (รฐัปรบัตวัฝ่ายเดียว)9

ในภาพอนาคตแบบทีส่องน้ี ขบวนการฯยงัคงไมป่รบัแนวทางในการต่อสูด้งักลา่วแลว้ในภาพอนาคต
ภาพทีห่น่ึง  แต่ผูท้ีป่รบัเปลีย่นนโยบายกลบัเป็นฝา่ยรฐั สบืเน่ืองจากกระแสความคดิในสงัคมทีเ่รยีกรอ้งใหใ้ช้
แนวทางสนัตวิธิใีนการแก้ไขปญัหา ผสานกบักลุ่มความคดิสายพริาบภายในกองทพัและฝ่ายความมัน่คง
สามารถโน้มน้าวชกัจงูใหค้นส่วนใหญ่ในกองทพัยอมรบัฟงั โดยชีใ้หเ้หน็ว่าการดำาเนินนโยบายการทหารนำา
การเมอืงมานานไม่ทำาใหก้องทพัมัน่ใจไดเ้ลยว่าจะสามารถรกัษาความมัน่คงของชาตแิละบูรณภาพของดนิ
แดนไวไ้ดอ้ยา่งยัง่ยนืจรงิ และจำาเป็นทบทวนนโยบายใหม ่โดยมองใหเ้หน็ว่าตน้เหตุของความรนุแรงในพืน้ที่
มาจากการถูกทำาให ้“หลงผดิ” ดว้ยการปลูกฝงัอุดมการณ์ดา้นเชือ้ชาตแิละศาสนาบางประการ จงึไดลุ้กขึน้
มาจบัอาวุธต่อสูก้บัรฐั ดว้ยเหตุน้ี การใชก้ำาลงัทางทหารจงึไม่มวีนัปราบปรามไดห้มดสิน้ เพราะกำาลงัทหาร
8 ในเวทสีานเสวนาหาคำาตอบครัง้ทีห่น่ึงนัน้ ยงัไมไ่ดม้ตเิอกฉนัทว์า่จะใชส้ญัลกัษณ์ในหมวดใดเป็นตวัแทนภาพอนาคตทัง้ 

4 แบบ  ในทีน้ี่ จงึใชส้ญัลกัษณ์ในหมวดดอกไมแ้ทนไปพลางๆก่อน ในอกีแงห่น่ึง อาจใชส้ญัลกัษณ์ในหมวดการพายเรอื
กไ็ด ้กลา่วคอื ภาพอนาคตทีห่น่ึงน้ี เปรยีบเสมอืนเป็นการ “พายเรอืในอ่าง” ซึง่สือ่ความถงึ การทีต่่างฝา่ยต่างยดึมัน่ใน
จงัหวะและทศิทางฝีพายของตนเอง โดยไมพ่จิารณาภาพรวมวา่เรอืกำาลงัมุง่ไปในทศิทางใด ทำาใหไ้มส่ามารถพายเรอืไป
สูเ่ป้าหมายใดๆได ้ทำาไดเ้พยีงพายเรอืวนไปวนมาอยูใ่นสภาพปญัหาเดมิๆเทา่นัน้

9 ภาพอนาคตน้ี ในหมวดพายเรอื อาจแทนไดด้ว้ยกริยิา “พายเรอืสำาป ัน้” ซึง่เป็นเรอืถิน่ไทยในอดตีใชแ้จวไปตามทอ้งร่อง
ของสวน เพือ่ออกสูค่ลองใหญ่ เปรยีบเสมอืนวา่ ในทีสุ่ด คนในสามจงัหวดัภาคใตไ้ดเ้ปลีย่นวถิชีวีติการเดนิทาง โดยรบั
เอาวถิแีบบคนไทยมาใชเ้พิม่มากขึน้
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ไม่สามารถทำาใหค้วามเชื่อที ่“หลงผดิ” หมดไปได ้ดงันัน้ จงึต้องใชว้ธิกีารใหม่ทีถู่กฝาถูกตวัมากกว่าน้ี โดย
ใชแ้นวทางการลดเงื่อนไขต่างๆทีจ่ะนำาไปสู่การใชค้วามรุนแรง และเปิดพืน้ทีใ่หข้บวนการฯหรอืผูท้ีเ่หน็ดว้ย
กบัขบวนการฯสามารถต่อสู้ด้วยหนทางอื่น เช่น การต่อสูใ้นเวทกีารเมอืง และการต่อสู้ตามกระบวนการ
ยตุธิรรม เป็นตน้  การปรบัตวัของภาครฐัดำาเนินการอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป แต่โดยภาพรวมแลว้ เป็นการปรบั
ตวัอยา่งขนานใหญ่และรอบดา้น ไดแ้ก่

(1) ในมติกิารเมอืงการปกครอง มกีารปรบัตวัทัง้ดา้นนโยบาย ดา้นยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ดา้นการ
บรหิารจดัการ และด้านการมสี่วนร่วม โดยปฏริูปโครงสร้างการปกครองที่กระจายอำานาจและกระจายงบ
ประมาณลงมายงัทอ้งถิน่; ปรบัเปลีย่นระบบการบรหิารใหค้นในพื้นทีห่ลากหลายกลุ่ม ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม
กำาหนดหรอืตดัสนิใจเชงินโยบายด้านต่างๆมากขึน้ โดยอาจเปิดเวทสีาธารณะเพื่อนำาขอ้เสนอรูปแบบการ
ปกครองในลกัษณะต่างๆที่เคยมีผู้เสนอแล้ว มาปรกึษาหาและทำาความเข้าใจร่วมกนั เพื่อหารูปแบบที่
ยอมรบัไดก้บัทุกฝา่ยในสงัคมการเมอืงไทย; ใหส้ทิธใินการเขา้ถงึและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที่ ; สง่
เสริมวิถีเศรษฐกิจ  การทำา มาหาเลี้ยงชีพของท้องถิ่น ;  กำา หนดเกณฑ์การเข้าใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ให้อยู่ในระดับที่ไม่มากเกินไปจนระบบนิเวศไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ทัน ; 
ปรบัปรงุนโยบายและวธิกีารปราบปรามจบักุมใหถ้กูตอ้งเทีย่งธรรมตามหลกันิตธิรรมและหลกักฎหมายอย่าง
เครง่ครดั ไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยท์ัง้กบัผูต้อ้งสงสยั ผูต้อ้งหา และผูต้อ้งขงั ;  เจา้
หน้าทีทุ่กฝา่ยปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั และปฏบิตัหิน้าทีไ่ดม้ปีระสทิธผิลมากขึน้ 

(2) ในมติดิา้นศาสนา ภาครฐัประยุกตใ์ชแ้นวคดิจติวทิยามวลชนมาปรบัใช ้โดยเปลีย่นจากวธิคีดิที่
เหน็ผูน้ำาศาสนาและโรงเรยีนสอนศาสนาเป็นแหล่งบ่มเพาะซ่องสุมผูก้่อการ มาเป็นการรุกเขา้พชิติใจคนใน
พืน้ที ่โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลสายศาสนาสามารถมทีีย่นืไดอ้ยู่ในสงัคมและสามารถทำางานพฒันาพืน้ทีร่่วม
กบัภาครฐัได ้เมื่อนัน้ ผูป้ลุกป ัน่และความหลงผดิกจ็ะไม่สามารถแทรกซมึเขา้มาอยู่ในวงการดา้นศาสนาใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้  ดงันัน้ จงึมกีารปรบัสดัส่วนบุคลากรภาครฐั โดยมกีารบรรจุคนในพื้นที่ทำางาน
เป็นเจ้าหน้าที่ภาครฐัมากขึ้น;   สนับสนุนและใหค้วามสำาคญัแก่องค์กรศาสนา/ผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้องถิ่น 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่;  สง่เสรมิการศกึษาของคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งเป็นธรรมและไมเ่ลอืก
ปฏบิตัทิ ัง้ส่วนทีเ่ป็นสายศาสนาและสายสามญั;  ทะนุบำารุงวฒันธรรม ประเพณี และภาษาของทอ้งถิน่; จดั
ระเบยีบพืน้ทีแ่หล่งเรงิรมยท์ัง้หลายใหอ้ยูเ่ฉพาะบางพืน้ทีแ่ละคนอยู่ละพืน้ทีก่บัมสัยดิและวดั;  มีการปรบัตวั
ยงัเชือ่มโยงมติทิางศาสนาเขา้กบัมติทิางด้านเศรษฐกจิ โดยมกีารส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนและเศรษฐกจิใน
พืน้ที ่โดยขยายตลาดสูม่าเลเซยี ประชาคมอาเซยีน และโลกอาหรบั เป็นตน้

(3) ในแง่ภาษา อทิธพิลของโลกโลกาภวิตัน์ทีค่วามเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในแอฟรกิาเหนือและ
โลกอาหรบักลายมาเป็นจุดสนใจของโลกอกีครัง้หน่ึง รวมทัง้บทบาทของประชาคมอาเซยีนซึง่ประกอบดว้ย
ประชากรมุสลมิเป็นจำานวนมาก สง่ผลใหป้ระเทศไทยจำาเป็นต้องใหค้วามสนใจกบัภาษาทีใ่ชใ้นกลุ่มประเทศ
เหล่าน้ีมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถรูเ้ท่าทนัทัง้ในแง่ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิการคา้และประเดน็ความมัน่คง
ระหว่างประเทศ ซึง่ตอ้งอาศยัทัง้ความรูด้า้นภาษาและภมูหิลงัประวตัศิาสตรข์องกลุ่มประเทศเหลา่น้ี  ดงันัน้ 
ภาครฐัตระหนกัถงึคณุประโยชน์ของการส่งเสรมิสงัคมภาษามลายูและอาหรบั เพราะทัง้เป็นการแสดงความ
เคารพต่อคณุคา่เชงิอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุม่วฒันธรรม อนัเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อโลกมสุลมิ และยงั
สรา้งผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิการคา้กบักลุ่มประเทศทีใ่ชภ้าษาทัง้สองน้ีดว้ย ดงันัน้ ภาครฐัจงึประกาศให้
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ภาษามลายปูตัตานีเป็นภาษาทำางาน (working language) เพิม่เตมิอกีหน่ึงภาษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
โดยยงัคงยดึถอืใหภ้าษาไทยเป็นภาษาทางการ (official language) ดงัเดมิ  สว่นขอ้ความเหน็ทีย่งัไมล่งรอย
กนัในประเดน็เรื่องคำาเรยีกชื่อภาษาที่ใชก้นัมากในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เรื่องลกัษณะของตวัอกัษรที่ใช้
แทนคำาพดู และเรื่องภาษาทีใ่ชส้อนในโรงเรยีนนัน้ กม็กีารเปิดเวทปีรกึษาหารอืกบัทุกฝา่ยเพื่อหาขอ้สรุปที่
ยอมรบัไดท้ัว่กนั

(4) ในดา้นประวตัศิาสตร ์ภาครฐัเปิดใจกวา้งมากขึน้ โดยรเิริม่จุดประเดน็ ตัง้คณะกรรมการรบัฟงั
และชำาระประวตัศิาสตร ์ตลอดจนสรา้งเวทใีหเ้กดิการสนทนากนัอย่างกวา้งขวางถงึเรื่องความไม่ลงรอยกนั 
ทัง้ในแง่ขอ้เทจ็จรงิและการบนัทกึเหตุการณ์ประวตัศิาสตร์ ทัง้ที่เป็นประวตัศิาสตร์จากมุมมองของคนใน
พื้นที่และจากมุมมองภาครฐั  มกีารใช้หลกัยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์ (restorative justice) และยุตธิรรมเชงิ
เปลี่ยนผ่าน (transitional justice) เพื่อชำาระประวตัศิาสตร์ที่ไม่ลงตวัและสมานแผลที่เกิดขึ้นต่อทัง้ภาครฐั 
กลุม่ชาวมสุสลิม และกลุ่มชาวพุทธ  กรณีเหตุการณ์ใดทีพ่บว่าเป็นความผดิหรอืความเขา้ใจผดิของรฐัเอง ก็
ออกมายอมรบัผดิ ขอโทษ แสดงรบัผดิชอบ ลงโทษเจา้หน้าทีท่ีก่ระทำาผดิอย่างเทีย่งธรรม รวมทัง้เยยีวยา
บาดแผลทางประวตัศิาสตร ์ตลอดจนชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึน้กบับุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างเที่ยง
ธรรม และดว้ยมาตรการทีย่อมรบัไดจ้ากทุกฝา่ย  สว่นกรณีเหตุการณ์ทีพ่บว่าเป็นความผดิของผูค้นในพืน้ที่
จรงิ รฐักม็คีวามใจกวา้งเพยีงพอทีจ่ะใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคอืงอาฆาต และชดเชยเยยีวยาใหแ้ก่เจา้หน้าที่
อย่างสมน้ำาสมเน้ือ

หากรฐัปรบัตวัในลกัษณะดงักล่าว ในขณะทีข่บวนการยงัคงไม่ปรบัตวั สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ คอื ภาครฐั
และทหารจะใกล้ชดิประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รบัการศกึษาที่ดขี ึน้ทัง้สายสามญัและสายศาสนา 
ประชาคมโลกจะเริม่ยอมรบัปตัตานีมากขึน้ ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารของรฐัไดส้ะดวกมากขึน้ รฐักบั
ประชาชนร่วมมอืกนัดูแลทรพัยากรธรรมชาตไิด้ดขีึน้  ชุมชนหมู่บ้านเขม้แขง็ มงีานทำา และมกีารพฒันา
วสิาหกจิชุมชน ในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัวถิขีองอสิลาม ซึง่จะส่งผลใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครวัดขีึน้ การ
อพยพยา้ยไปทำางานในต่างประเทศกจ็ะลดลง ปญัหายาเสพตดิลดลง ในขณะทีม่ทีุนและมตีลาดต่างประเทศ
เพิม่มากขึน้ คณุภาพชวีติของคนในพืน้ทีก่ย็กระดบัมากขึน้  

ผลทัง้หมดน้ีทำาใหม้วลชนฝ่ายรฐัจะเพิม่มากขึน้ ส่วนมวลชนฝ่ายขบวนการจะลดลง  สมาชกิของ
ขบวนการขดัแยง้กนัเอง บางส่วนแยกตวัออกมาใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐัมากขึน้ ทำาใหอ้งคก์รอ่อนแอลง 
ขบวนการจไดร้บัความช่วยเหลอืจากองคก์รระหว่างประเทศน้อยลง ทำาใหย้ิง่เสื่อมลง ทัง้น้ีฝ่ายขบวนการฯ
ยงัคงพยายามยกระดบัความรุนแรงใหม้ากขึน้อกี เพื่อสรา้งความหวาดกลวัใหก้บัคนในพื้นที ่และพยายาม
แสดงใหน้านาชาตเิหน็ว่ารฐัควบคุมสถานการณ์ไมไ่ด ้ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้น้ี อาจสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิชะงกังนั
ไปบา้งในช่วงแรก แต่หากฝา่ยรฐัยดึมัน่ในวธิกีารแกไ้ขปญัหาดงัทีต่นไดป้รบัแนวทางมาแลว้ ความรุนแรงที่
เกดิขึน้น้ีก็จะไม่มผีลในระยะยาว เพราะรฐักบัประชาชนใกล้ชดิกนัมากขึน้ ในขณะที่ฝ ่ายขบวนการฯกเ็ริม่
อ่อนแอลง อกีทัง้ความรุนแรงทีข่ยายตวัมากในช่วงแรกนัน้ จะยิง่ทำาใหสู้ญเสยีแรงสนับสนุนจากนานาชาติ
มากขึน้ไปอกี ในทีสุ่ด ฝ่ายขบวนการฯตอ้งหนักลบัมาปรบัความคดิและพฒันาแนวทางของฝ่ายตนใหม่ ลด
การใชม้าตรการทางทหาร และหนัมาใชม้าตรการทางการเมอืงมากขึน้ เพื่อใหไ้ด้รบัความชอบธรรมจาก
ชมุชนและประชาชนในพืน้ทีม่ากขึน้เช่นกนั เพราะไมเ่ชน่นัน้ ขบวนการฯกอ็าจจะเขา้สูภ่าวะวกิฤตไิด้
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ภาพอนาคตแบบทีส่องน้ี ใหช้ื่อว่า “บุหงามอืลอ” เพราะหมายถงึ ดอกมะล ิอนัเป็นดอกไมท้ีนิ่ยมชม
ชอบกนัในสงัคมไทย ซึง่สื่อความหมายวา่ อตัลกัษณ์มลายจูะกลมกลนือตัลกัษณ์ของประเทศมากขึน้ เพราะ
การใชค้วามรุนแรงของฝา่ยขบวนการจะไดผ้ลน้อยลงเน่ืองจากรฐัปรบัตวัและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดด้ยีิง่ขึน้ 

 3.2.3. ภาพอนาคต#3: บหุงารายอ (ขบวนการฯปรบัตวัฝ่ายเดียว)10

ภาพอนาคตชนิดทีส่าม คอื ฝา่ยรฐัยงัคงยนืยนัในแนวทางเช่นเดมิ ไม่ยอมปรบัเปลีย่นนโยบาย แต่
ขบวนการฯปรบัตวั แมใ้นทางการทหาร ฝา่ยขบวนการฯจะเหนือกว่าฝา่ยทหารของภาครฐัอยู่หลายกา้ว แต่
ปฏบิตักิารความรุนแรงแต่ละครัง้กส็ง่ผลขา้งเคยีงกดผูค้นทัง้พทุธและมสุลมิใหอ้ยูใ่นความหวาดกลวัเพิม่มาก
ขึน้อยา่งต่อเน่ือง เป็นการสญูเสยีฐานมวลชนจากภายในขบวนการฯเอง ฝา่ยขบวนการฯจงึตอ้งหนัมาทำางาน
ดา้นการเมอืงมากขึน้ ซึง่เป็นมติทิีภ่าครฐักา้วนำาอยูห่ลายกา้วเช่นกนั ก่อนทีม่วลชนในพืน้ทีจ่ะไมพ่อใจจนถงึ
จุดทีอ่อกมาแสดงพลงัปฏเิสธ ต่อตา้น หรอืไมใ่หค้วามรว่มมอืกบัขบวนการฯในระดบัทีม่นียัสำาคญั ดงันัน้ ปีก
การเมอืงในฝายขบวนการฯจงึสามารถขึน้มามอีทิธพิลและบทบาททางความคดิเหนือ หรอือย่างน้อยควบคู่
ไปกบั ปีกการทหารไดอ้กีครัง้หน่ึง การปรบัตวัทีเ่ป็นไปไดข้องฝา่ยขบวนการฯมดีงัน้ี

(1) ในทางการเมอืง ฝ่ายขบวนการฯส่งสญัญาณชดัเจนว่าพร้อมทีจ่ะพูดคุยเพื่อนำาไปสู่การเจรจา 
โดยพฒันาปีกการเมืองของขบวนการให้เข้มแขง็มากเพียงพอที่จะต่อรองกบัภาครฐั  เริ่มมีการทำางาน
ทางการเมือง สร้างความเข้าใจกบัคนทัว่ไปว่า เน้ือหาสาระที่เป็นแรงผลกัดันเบื้องหลังให้ต้องออกมา
เคลื่อนไหวต่อสู้กบัภาครฐัตลอดมา จนกลายเป็นขอ้เรยีกร้องใหม้กีารแบ่งแยกดนิแดนนัน้ แท้จรงิแล้วคอื
อะไรบา้ง อาทเิช่น ตอ้งการระบบการปกครองชนิดใดตามกรอบรฐัธรรมนูญ สดัส่วนการจดัสรรอำานาจและ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นกลางกบัในพืน้ที ่เรือ่งอะไรบา้งทีก่ารปกครองในระบอบรฐัธรรมนูญควรมรีปูแบบที่
อ่อนไหวเป็นพเิศษต่อความแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรม เป็นตน้  

(2) ในทางศาสนา ก็มปีรบัแนวทางปฏิบตัิการให้อยู่ในกรอบศาสนามากขึ้น ให้อยู่ในแนวทางที่
ประชาชนโดยเฉพาะมวลชนฝา่ยตนยอมรบัมากขึน้ และเพือ่ปรบัเปลีย่นความเขา้ใจของคนทัว่ไปทีเ่หมารวม
ว่าอสิลามเป็นศาสนาทีรุ่นแรง โดยเป็นตวัแทนของคนมุสลมิทัว่ไปในการสรา้งความเขา้ใจใหม่ ว่าอสิลามไม่
อาจน่ิงเฉยต่อความไมเ่ป็นธรรม แต่ใชว้ธิตี่อสูอ้ยา่งมหีลกัการและเทีย่งธรรม  ทัง้น้ี โดยรปูธรรม ขบวนการฯ
แสดงความพรอ้มทีจ่ะลดความรุนแรงเพื่อแสดงความจรงิใจ ใชค้วามรุนแรงในเป้าหมายทีจ่ำากดั และไม่รวม
บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้โดยตรง และอาจรวมถงึการช่วยเป็นปากเสยีงใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัความ
เป็นธรรมจากรฐัไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ไม่ว่าผูท้ีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรมนัน้จะเป็นมุสลมิหรอืพุทธ เพื่อแสดง
ใหเ้หน็การไมเ่ลอืกปฏบิตัแิมก้บัคนต่างศาสนา ทีม่อียูใ่นคำาสอนของอสิลาม  

ทัง้น้ี ขบวนการฯทำาการปรบัปรุงขยายขอบเขตการตคีวามแนวคดิอสิลามทีเ่คยนำามาใชเ้ป็นเครื่อง
มอืในการปฏบิตักิารอกีครัง้หน่ึง เพื่ออธบิายใหผู้ป้ฏบิตักิารของฝา่ยขบวนการฯไม่สบัสนกบัทศิทางใหม่ของ
ขบวนการฯ เช่น แนวคดิ “กาเฟร” แม้อดีตสยามจะเป็น “กาเฟรหรับยี์” หรอืเป็นคนต่างศาสนาที่เป็นคู่

10 ภาพอนาคตน้ี ในหมวดพายเรอื อาจแทนไดด้ว้ยกริยิา “พายเรอืกอและ” ซึง่เป็นเรอืในพืน้ถิน่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เปรยีบเสมอืนวา่ในทีสุ่ด ผูค้นในสามจงัหวดัยงัคงดำารงอตัลกัษณ์ในวถิกีารหาอยูห่ากนิของตนเองไวไ้ด้
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สงครามกบัปตัตานี แต่สยาม และโดยเฉพาะคนไทยพุทธในพืน้ที ่กส็ามารถอยู่ร่วมกนักบัปตัตานีต่อไปใน
อนาคตไดใ้น 2 ฐานะ คอื “กาเฟรซมิมยี”์ หรอืเป็นคนต่างศาสนาทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของอสิลาม ซึ่งจะ
ต้องได้รบัการดูแลด้วยความเป็นธรรม หรอืในอีกฐานะหน่ึง คอื “กาเฟรมุอาฮดั” หรอืคนต่างศาสนาที่ทำา
สญัญาไมร่กุรานต่อกนั ไมล่ะเมดิซึง่กนัและกนั

(3) ในแง่ภาษา ขบวนการฯเริม่ตระหนักถงึขอ้จำากดัของการรูภ้าษาพืน้ถิน่เพยีงภาษาเดยีว เพราะ
แมจ้ะเป็นการรกัษาอตัลกัษณ์ของตนเอง แต่ก็ทำาใหไ้ม่รู้เท่าทนัคนกลุ่มอื่น จงึส่งเสรมิใหค้นในพื้นที่ โดย
เฉพาะเดก็และเยาวชน ไดเ้รยีนรูภ้าษาไทย เพิม่เตมิจากการเรยีนรูภ้าษาพืน้ถิน่เดมิควบคูก่นัไป เพือ่ใหผู้ค้น
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัรู ้เขา้ใจ วฒันธรรมและวถิกีารใชช้วีติของผูค้นอนัแตกต่างหลากหลายที่
อยูใ่นสว่นต่างๆของประเทศไทย และสามารถสือ่สารแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมกบัคนทุกภมูภิาคของไทยได้
อย่างเท่าเทยีมและเท่าทนั

หากขบวนการฯปรบัตวัได้ดงักล่าวน้ี โดยที่ภาครฐัยงัคงไม่ปรบัตวัแต่อย่างใด ยงัคงมนีโยบายใช้
มาตรการทางทหารนำา  สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ การต่อต้านรฐัจะยิ่งชดัเจนและรุนแรงขึ้น ประชาชนยงัคง
หวาดระแวงรฐัอยู่ ยงัคงมคีวามรุนแรงเกดิขึน้กบัเจา้หน้าทีภ่าครฐัต่อไป รฐัยงัคงสูญเสยีฐานมวลชนทัง้ใน
ระดบัประเทศและในระดบัพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง ในขณะทีม่วลชนทีส่นับสนุนรฐักจ็ะค่อยๆอ่อนแอลง จนหมด
ความมัน่ใจต่อรฐั ภาครฐัตกเป็นฝ่ายตัง้รบัทางการเมอืงมากขึน้ กลไกของรฐัเกดิความแตกแยกกนัเองมาก
ขึน้  ตรงกนัขา้ม มวลชนทีส่นบัสนุนฝา่ยขบวนการจะเพิม่มากขึน้ 

ภาพอนาคตแบบทีส่ามน้ี ใหช้ือ่ว่า “บุหงารายอ” เพราะหมายถงึ ดอกชบา อนัเป็นดอกไมป้ระจำาชาติ
ของมลายูนัน้ หมายความว่า ขบวนการสามารถจูงใจชาวไทยเชื้อสายมลายูได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ดำารง
อตัลกัษณ์มลายไูดอ้ยา่งเด่นชดันัน่เอง

 3.2.4. ภาพอนาคต#4 : บหุงารำาไป (ปรบัตวัทัง้คู่)11

ภาพอนาคตชนิดทีส่ ี ่นอกเหนือจากการปรบัตวัของทัง้ฝา่ยรฐัและฝา่ยขบวนการฯ ในดา้นต่างๆเพื่อ
ตอบสนองต่อประชาชนในพืน้ที ่และแสดงใหค้นในสงัคมไทยเหน็ถงึความใจกวา้งของฝ ่ายตน ดงักล่าวแลว้
ในภาพอนาคตที ่2-3 แล้ว ยงัมกีารปรบัตวัเพื่อตอบสนองต่อการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัด้วย กล่าวคอื ทัง้
ฝ่ายรฐัและฝ่ายขบวนการฯลดปฏบิตักิารทีใ่ชค้วามรุนแรงลง และหาทางออกร่วมกนัโดยวธิกีารพูดคุย อนั
อาจนำาไปสู่การเจรจา โดยอาจเป็นการเจรจาแบบทวภิาค ี(ภาครฐักบัฝ่ายขบวนการฯ) หรอืไตรภาค ี(คอื 
ฝา่ยรฐั ฝา่ยขบวนการ และภาคประชาสงัคม) หรอืแมแ้ต่จะเชญิองคก์รต่างประเทศเขา้ร่วมเป็นสกัขพียานก็
เป็นไปไดข้ึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี ช่วงรอบแรกๆของการเจรจา ฝ่ายขบวนการฯอาจจำาเป็นต้องพสิูจน์ความเป็นตวัจรงิของตน 
โดยการแสดงใหเ้หน็ว่าสามารถควบคุมกำาลงัของฝา่ยตนไม่ใหใ้ชค้วามรุนแรงในพืน้ทีไ่ด ้ในขณะทีภ่าครฐัก็

11  ภาพอนาคตน้ี ในหมวดพายเรอื อาจแทนไดด้ว้ยกริยิา “พายเรอืกรรเชยีง” ซึง่เป็นการพายเรอืทีค่นทัง้สองดา้นของกาบ
เรอืชกัฝีพายและวาดลงไปในน้ำาเป็นจงัหวะเดยีวกนัหรอืพรอ้มเพรยีงกนั ทำาใหต้วัเรอืสามารถแล่นไปสูท่ศิทางเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ เปรยีบเสมอืนทัง้ภาครฐัและฝา่ยขบวนการฯยอมเจรจาเพือ่หาจุดร่วมในบทบาทของแต่ละฝา่ย เพือ่ให้
คนทกุกลุม่ทกุฝา่ยสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมสีนัตสิุข
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จำาเป็นตอ้งพสิจูน์ความจรงิใจของตนเชน่กนั โดยปรบันโยบายพืน้ทีส่ามจงัหวดัภาคใตใ้หเ้ป็นเขตปลอดอาวธุ  
ลดกำาลงัทหารลงอย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยเริม่จากในพืน้ทีท่ีไ่มม่คีวามจำาเป็นตอ้งใชก้ำาลงัทหารก่อน พรอ้ม
กบัปรบัปรุงกระบวนการยุตธิรรมใหเ้ขม้แขง็ เที่ยงธรรมและมปีระสทิธภิาพ ยกเลกิการใช้กฎหมายพเิศษ
ฉบบัต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็น พรบ.ความมัน่คงฯ พรก.ฉุกเฉินฯ และกฎอยัการศกึ 

หากผา่นด่านพสิจูน์ความเป็นตวัจรงิและความจรงิใจได ้เมื่อการเจรจาลุล่วงไปไดร้ะดบัหน่ึงทีท่ำาให้
ทัง้สองฝา่ยเริม่ไวว้างใจกนัมากขึน้ ฝา่ยขบวนการฯจงึกลา้พอทีจ่ะออกมาเปิดเผยตวัตนและพรอ้มเผชญิหน้า
ดว้ยหนทางการเมอืง โดยภาครฐัใหค้ำารบัรองความปลอดภยัต่อการเปิดเผยตวัตนของฝา่ยขบวนการฯ ฝา่ย
ขบวนการฯยกระดบัการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชน  รวมทัง้ตัง้พรรคการเมอืงเพื่อขบั
เคลื่อนและต่อสูท้างการเมอืงจากภายในระบบรฐัสภาดว้ยเช่นกนั  พรอ้มกนัไปนัน้ กม็กีารดำาเนินโครงการ
พฒันาและช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการหาเลี้ยงชีพของคนในพื้นที่ และริเริ่มให้การสนับสนุน
สวสัดกิารดา้นต่างๆ เชน่ ดา้นการศกึษา การดแูลผูเ้จบ็ปว่ย เป็นตน้  

นอกจากน้ี ทัง้สองฝ่ายยงัร่วมกนัเปิดเวทสีาธารณะทัง้ในระดบัประเทศและระดบัพื้นที ่เพื่อร่วมกนั
ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัระบบการบรหิารและการปกครองทัง้ส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิน่ขึน้มาใชเ้ป็นกลไก
กำากบัระบบความสมัพนัธ์กนัใหม่ ทีท่ำาใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเทีย่งธรรม เคารพและรกัษาอตัลกัษณ์
ของกนัและกนั รวมถงึสามารถสรา้งคณูุปการใหแ้ก่กนัได้

ภาพอนาคตแบบทีส่ ีน้ี่ ใหช้ือ่วา่ “บุหงารำาไป” เพราะหมายถงึ การรวมดอกไมห้อม คอืการนำาดอกไม้
แหง้หลากหลายชนิดมาอยู่ดว้ยกนั แต่ละชนิดกม็สีสีนัและมกีลิน่หอมของตน และอาจมกีารใส่น้ำาหอมเพื่อ
เพิม่เติมความหอมให้อยู่ทนนาน ภาพอนาคตน้ีแสดงถึงเป้าหมายของการที่ผู้คนหลากหลายภาคส่วน
สามารถดำาเนินชวีติอยู่รว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิุข

 3.3. สญัญาณความเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นช่วงทีผ่่านมา มลีกัษณะเป็นแบบบุหงาบแีต บรายง (ภาพ

อนาคตที ่1)   ต่างฝ่ายต่างใชค้วามรุนแรงเขา้ห้ำาหัน่กนั โดยมชีุมชนพลเมอืงอยู่ตรงกลางเป็นผูไ้ดร้บัความ
เสยีหาย  กระนัน้ กม็สีญัญาณความเปลีย่นแปลงหลายประการทีเ่ป็นไปไดว้่า สถานการณ์จะเคลื่อนจาก บุ
หงาบแีต บรายง ไปเป็นบุหงารำาไป (ภาพอนาคตที ่4) โดยอาจเปลีย่นเป็นบุหงามอืลอก่อนในกรณีทีร่ฐัปรบั
ตวั หรอือาจเคลื่อนไปสู่สภาพแบบบุหงารายอในกรณีทีข่บวนการเป็นฝ่ายรเิริม่ปรบัตวัไดก้่อน  ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลากหลายประการ ในทีน้ี่ พจิารณาแนวโน้มหลกัทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อน 2 ดา้น ไดแ้ก่ แนวโน้มดา้น
การเมอืง และแนวโน้มดา้นสงัคมและคณุคา่

 3.3.1. แนวโน้มด้านการเมือง  
รฐัมแีนวโน้มตอ้งการรกัษาบูรณภาพแห่งดนิแดนไวอ้ย่างแน่วแน่ อย่างไรกต็าม จากความพยายาม

แกไ้ขปญัหากนัมาหลายปี รฐัเริม่มองเหน็เช่นกนัว่าไมส่ามารถเอาชนะกลุ่มก่อการไดอ้ย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด
และยัง่ยนืไดโ้ดยใชว้ธิกีารทางการทหารเพยีงอย่างเดยีว ปจัจุบนัมแีนวโน้มการใชม้าตรการทางการเมอืง
มากขึน้ ผู้นำาฝ่ายทหารของภาครฐัระบุชดัเจนถงึแนวนโยบายที่จะใชม้าตรการสนัติวธินีำา มสีญัญาณการ
ปฏริูปโครงสร้างอำานาจบรหิารปกครองให้กระจายลงสู่ท้องถิน่อยู่บ้าง รวมทัง้มบีรรยากาศการสร้างพื้นที่



26

ทางการเมอืงให้เปิดกวา้งสำาหรบัความแตกต่างทางความคดิและอุดมการณ์มากขึน้ ยกเวน้เพยีงเรื่องเดยีว 
คอื ความคดิเรือ่งการแบง่แยกดนิแดน 

ในขณะเดยีวกนั ขบวนการก่อการเองกน่็าจะพอมองเหน็และยอมรบัความเป็นจรงิอยู่บ้าง ว่า ฝ ่าย
ตนมกีำาลงัน้อยกว่าฝา่ยรฐัอย่างมากมาย และไดท้ำาการเคลื่อนไหวต่อสูด้ว้ยความรุนแรงมาเป็นเวลาหลายปี
แลว้ สถานการณ์มทีัง้ทีบ่างครัง้เป็นบวกต่อฝา่ยขบวนการ ในขณะทีบ่างครัง้กส็ง่ผลลบ แต่โดยภาพรวมแลว้ 
แนวโน้มดูจะไม่ดำาเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดของขบวนการฯ คือ การแบ่งแยกดินแดน ได้เลย  ในขณะ
เดยีวกนั โครงสร้างองคก์รและกลยุทธ์การเคลื่อนไหวของฝ่ายขบวนการฯก็ค่อยๆถูกฝ่ายรฐัแกะรอยและ
ศกึษาทำาความเขา้ใจไดม้ากขึน้เรื่อยๆ จนสามารถหาทางรบัมอืหรอืป้องกนัเหตุการณ์ความรุนแรงทีจ่ะเกดิ
ขึน้ไดบ้อ่ยครัง้มากขึน้  

ดว้ยเหตุทีท่ ัง้สองฝา่ยเริม่มองเหน็ภาพกวา้งในลกัษณะดงักล่าว จงึปรากฏมรี่องรอยของการพูดคุย
กนัระหว่างฝา่ยรฐัและฝา่ยขบวนการฯอยู่บา้ง แต่ยงัมจีุดอ่อนอยูอ่กีหลายประการ กล่าวคอื เป็นการพดูคุยที่
ไมม่ทีศิทางชดัเจน ขาดความมุง่มัน่หรอืเรยีกไดว้า่ขาดเจตจำานงทางการเมอืง ไมม่ขีอ้ผกูมดัทางการเมอืง ที่
สำาคญั คอื สว่นยอ่ยของแต่ละฝา่ยมกีารแขง่ขนักนัเอง ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นภาครฐัและฝา่ยขบวนการ  

เป็นไปไดท้ีภ่าพอนาคตจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะเคลือ่นไปสูภ่าพแบบทีส่องหรอืสามก่อน ในกรณีที่
แนวโน้มความเปลีย่นแปลงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เคลื่อนไปสู่ภาพอนาคตแบบบุหงามอืลอ (ภาพทีส่อง) 
ซึง่ฝ่ายรฐัไดเ้ปรยีบนัน้ หากฝ่ายขบวนการฯไม่ตอ้งการใหฝ้า่ยตนตกสู่ความเสื่อม กจ็ำาเป็นต้องปรบัเปลีย่น
แนวทางของตนเอง  ในทำานองเดยีวกนั หากสถานการณ์เคลื่อนไปสู่ภาพอนาคตแบบ บุหงารายอ (ภาพที่
สาม) ซึ่งฝ่ายขบวนการได้เปรยีบนัน้ โดยที่รฐัยงัคงยดึมัน่ที่จะต้องรกัษาแนวทางเดมิไว้ให้ได้ รฐัก็จะไม่
สามารถยนืกรานใชแ้นวนโยบายการทหารนำาการเมอืงและใชค้วามรุนแรงในการปราบปรามไดด้งัเช่นทีผ่า่น
มา แต่จำาเป็นต้องปรบันโยบายให้ตอบสนองประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถ “ได้ใจ” ของ
มวลชนมาอยู่กบัฝา่ยตนใหม้ากขึน้

อย่างไรก็ตาม หากทัง้ฝ่ายรฐัรกัษาบูรณภาพของดนิแดนไว ้และฝ่ายขบวนการฯรกัษาอตัลกัษณ์
มลายูไว้ ทัง้สองฝ่ายก็จำาเป็นต้องปรบัตวั เพื่อตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่มากยิง่ขึ้น และสร้างสาย
สมัพนัธช์นิดใหม่ เพือ่เป็นแนวทางใหส้ามารถร่วมกนัแกไ้ขปญัหาใหลุ้ล่วงไปไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยเริม่จากการ
เจรจากนัอย่างมทีศิทางทีช่ดัเจน ไปจนถงึขัน้ทีสุ่ดทา้ยสามารถระดมทุกฝ ่ายใหร้่วมกนัออกแบบโครงสร้าง
การบรหิารปกครองในระดบัท้องถิ่นจงัหวดัชายแดนใต้ที่มคีวามเป็นธรรมขึ้นมาได้ ภาพอนาคตจงัหวดั
ชายแดนภาคใตก้จ็ะสามารถเคลือ่นสู่บุหงารำาไปได้

 3.3.2. แนวโน้มด้านสงัคมและคณุค่า
แรงผลกัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัทีสุ่ด คอื แนวโน้มทางการเมอืง    การปรบันโยบายการ

แก้ไขปัญหาของฝ่ายรฐัและการปรบัแนวทางการเคล่ือนไหวของฝ่ายขบวนการคือกญุแจสำาคญัใน
การแปลงเปลี่ยนความขดัแยง้ที่รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไปสู่สภาวะใหม่ทีท่ ัง้ฝ ่ายรฐั ฝ่ายขบวน
การฯ และชมุชน/ประชาชนในพืน้ที ่สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างสนัตสิุขและเป็นธรรม อยา่งไรกต็าม การคาด
หวงัใหท้ัง้ภาครฐัและกลุม่ขบวนการปรบัตวัเชงินโยบายเองนัน้ แมจ้ะไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้แต่กไ็มใ่ชเ่รือ่ง
ง่ายเช่นกนั ดงันัน้ แนวโน้มด้านสงัคมและคุณค่าจงึเป็นแรงผลกัเสรมิใหส้ถานการณ์เป็นไปในทางที่ดขี ึน้ 
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ด้วยเหตุน้ี องค์กรภาคประชาสงัคมและชุมชนพลเมืองฐานรากจึงเป็นภาคส่วนท่ีเป็นกญุแจสำาคญั
อนัดบัสอง ท่ีสามารถมีอิทธิพลโน้มน้าวหรือกดดนัให้ทัง้ฝ่ายรฐัและฝ่ายขบวนการปรบัตวัได้  

ปจัจุบนัเริม่มสีญัญาณอ่อนๆทีบ่ง่บอกว่าคนในสงัคมไทยเริม่จะเหน็คุณค่าของสงัคมพหุวฒันธรรมที่
ยงัคงมเีอกภาพบนความหลากหลาย มรีายการวทิยุทีใ่ชภ้าษาไทยควบคู่กบัภาษามลายูถิน่บ้างแล้ว  ส่วน
ภาคประชาสงัคมเริม่มกีารรวมตวักนั มกีารทำางานทางความคดิกบัฝ่ายต่างๆ มกีารเปิดเวทสีาธารณะเชงิ
นโยบายมากขึน้ ทัง้ยงัไดร้บัทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆมากขึน้ดว้ย อย่างไรกต็าม องคก์รภาคประชา
สงัคมยงัไมเ่ขม้แขง็มากเพยีงพอทีจ่ะกลายเป็นพลงัผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีเพราะ (เชน่เดยีว
กบัการพูดคุยของภาครฐัและฝ่ายขบวนการ) ทศิทางในการขบัเคลื่อนยงัไม่ชดัเจน และทำางานในเชงิรบั
มากกว่าเชงิรกุ  แนวโน้มอกีประการทีส่ำาคญั คอื ในระดบัชมุชนฐานราก แมใ้นหลายๆสถานการณ์ ชุมชนยงั
คงตกเป็นเหยื่อหรอืผูถู้กกระทำา และอยู่ในสภาวะความกลวั ทัง้ยงัถูกนำามาอา้งเพื่อใชร้องรบัวาระทางการ
เมอืงของแต่ละฝ่าย ในขณะที่ตวัชุมชนเองกลบัมสี่วนร่วมเพียงน้อยนิดในกระบวนการแก้ไขปญัหา แต่
ปจัจุบนัมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้บา้ง กลา่วคอื ผูห้ญงิไดก้า้วเขา้มามบีทบาทมากขึน้ 

 3.3.3. ภาคประชาสงัคมควรมีบทบาทอย่างไร?
หากพจิารณาความขดัแยง้ในฐานะเป็นสภาวะทีไ่มห่ยดุน่ิงแลว้ มผีูเ้สนอวา่ความขดัแยง้มกีารเคลือ่น

ตวัจากสภาพความสมัพนัธ์ทีไ่ม่สนัต ิไปสู่ความสมัพนัธ์อนัเป็นสนัติ การเคลื่อนตวัดงักล่าวเกดิจากความ
สมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั 2 ประการ คอื ระดบัความสมดุลทางอำานาจ และระดบัความตระหนักรูส้กึความขดั
แยง้ ดงัแสดงในแผนภาพขา้งล่าง  เดมิในสภาวะแรกสุด ความขดัแยง้ไม่ปรากฏออกมาใหผู้ค้นไดเ้หน็หรอื
รบัรู ้เพราะยงัไม่มกีารตระหนักถงึความไม่สมดุลทางอำานาจและความไม่เป็นธรรม ในช่วงแรกน้ี การใหก้าร
ศกึษาเพือ่ยกระดบัการตระหนกัรูถ้งึความสมัพนัธอ์นัไมเ่ท่าเทยีมเป็นเรือ่งจำาเป็น   

ไม่สนัติ ความสมัพนัธ์ สันติ

หยดุน่ิง ไรเ้สถยีรภาพ พลวตั

อำา
นา

จ สม
ดลุ 3. การเจรจา

4. สนัตภิาพทีย่ ัง่ยนื

ไม
ส่ม

ดลุ 1. การใหศ้กึษา

ความขดัแยง้แฝง
2. การเผชญิหน้า

ความขดัแยง้ปรากฏ

ต่ำา สงู

ระดบัการตระหนักรู้ถึงความขดัแย้ง

ทีม่า : Curle, Adam (1971) Making Peace. London : Tavistock. อา้งจาก Lederach, John 
Paul (1997) Building Peace. Washington D.C. : United States Institute of Peace Press. p. 
65.
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เมื่อความขดัแยง้ปรากฏตวัออกมาใหเ้หน็กนัแล้ว ความขดัแยง้จะเคลื่อนสู่ สภาวะทีส่อง คอื การ
เผชญิหน้า ในช่วงน้ี อำานาจของฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ยงัไม่สมดุลกนัอยู่ จำาเป็นต้องทำาใหฝ้ ่ายที่
ดอ้ยอำานาจกว่าเปลีย่นแปลงตนเอง ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งทีส่ามารถเกดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ และโดยปกต ิผูท้ีม่อีำานาจ
มากกว่าและผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากสภาวะอนัไม่สมดุลทางอำานาจดงักล่าว มกัไม่ใหค้วามสนใจอย่างจรงิจงั
ต่อเรือ่งน้ี  ณ จดุน้ี ภาคสว่นทีส่ำาคญัและสามารถมบีทบาทได ้คอื เหลา่องคก์รเสรมิอำานาจ (advocacy) เพือ่
สร้างการเปลีย่นแปลง เพื่อยกระดบัอำานาจของฝ่ายทีอ่่อนแอกว่าใหเ้กดิดุลอำานาจขึน้ จนความขดัแยง้ยก
ระดบัขึน้สู่สภาวะทีส่าม คอื การเจรจา อนัเป็นสภาวะที่ทุกฝ่ายในความขดัแยง้มอีำานาจใกล้เคยีงกนัและ
ยอมรบัการมอียู่ของแต่ละฝ่าย เพราะตระหนกัรูว้่าไม่สามารถลบลา้งฝ่ายอื่นออกไป หรอืบงัคบัใหฝ้่ายอื่นๆ
กระทำาตามความตอ้งการของฝา่ยตนไดเ้สยี แต่จำาเป็นตอ้งอาศยัอยูร่่วมกนัในพืน้ทีท่างสงัคมการเมอืงหน่ึงๆ  
ดงันัน้จงึจำาเป็นตอ้งทำางานร่วมกบัฝา่ยทีไ่มเ่หน็ดว้ย เพือ่บรรลุเป้าหมายทีฝ่า่ยตนตอ้งการ  

เมื่อถึงจุดน้ี หากการเจรจาสามารถนำาไปสู่การปฏิรูปปรบัเปลี่ยนเชิงโครงสร้างความสมัพนัธ์ที่
สามารถแกไ้ขประเดน็ปญัหาพื้นฐานทีแ่ต่ละฝ่ายใหค้วามสำาคญัไดโ้ดยมขี ัน้ตอนและกลไกรูปธรรมรองรบั 
ความขดัแยง้กส็ามารถเคลื่อนไปสู่สภาวะทีส่ ี่ คอื สนัตภิาพทีย่ ัง่ยนื อนัเป็นสภาวะทีม่ ี“ความเป็นธรรมมาก
ขึน้” หรอืเกดิ “สมัพนัธภาพอนัเป็นสนัตมิากขึน้” ได ้ อยา่งไรกต็าม การเคลือ่นตวัของความขดัแยง้ไมจ่ำาเป็น
ตอ้งเป็นไปตามลำาดบัขัน้ดงักล่าวเสยีทเีดยีว บางครัง้ อาจมกีารกา้วกระโดขา้มจากสภาวะหน่ึงไปสู่สภาวะที่
เป็นสนัตมิากกว่าได ้หรอืบางครัง้ ความขดัแยง้อาจเคลื่อนหมุนวนกลบัไปกลบัมาระหว่างสภาวะต่างๆได้
เชน่กนั12 

นับตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา สภาวะความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้เคลื่อนตวัออกจาก
สภาวะที ่1 (ความขดัแยง้แฝงเรน้) มาสูส่ภาวะทีส่อง (การเผชญิหน้า) และมคีวามพยายามผลกัดนัยกระดบั
ใหค้วามขดัแยง้เคลื่อนขึน้สู่สภาวะที่สาม (การเจรจา) อยู่พอสมควร แม้จะยงัไม่ประสบผลมากนัก ภาค
ประชาสงัคมทัง้ภายนอกและภายในพื้นที ่จงึสามารถแสดงบทบาทสำาคญัในการเสรมิสรา้งอำานาจใหก้บัคนใน
พื้นที่ได้ เพื่อใหส้ามารถยกระดบัอำานาจขึ้นมามสีมดุลอำานาจกบัฝ ่ายภาครฐัและฝ่ายขบวนการฯ และมี
อทิธพิลร่วมกนัในการผลกัดนัใหเ้กดิการปรบัตวัเชงินโยบายของทัง้ภาครฐัและฝ ่ายขบวนการได้ อาทเิช่น 
การตรวจสอบกระบวนการยตุธิรรม การรณรงคเ์รยีกรอ้งใหล้ดการเลอืกปฏบิตัลิงหรอืปญัหาการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน ผลกัดนัใหม้กีารปฏริปูการศกึษา ชว่ยพฒันาแกไ้ขปญหาทางเศรษฐกจิ การทำามาหาเลีย้งชพี และ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชนพลเมอืงในพืน้ที ่รวมถงึช่วยแสวงหาหนทางแกไ้ขปญัหาปญัหายา
เสพตดิ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ภาคประชาสงัคมยงั อาจตัง้ “สภาประชาชน” อนัเป็นเวทกีลางสำาหรบัให้ผูค้นจากทัง้
ภายในและภายนอกพื้นที่หลากหลายกลุ่ม สามารถแสดงความคดิเห็นและมสี่วนในการชี้แนะทศิทางเชงิ
นโยบายของแต่ละฝ่ายได้  นอกจากน้ี ยงัจำาเป็นต้องมีสือ่มวลชนที่มเีสรภีาพควบคู่ไปกบัคุณภาพ เพื่อ
ใหก้ารเขา้ถงึและรายงานความจรงิเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดแีก่ทุกฝ ่ายได้เช่นกนั โดยมใิช่เพยีงแค่ตาม
รายงานสถานการณ์ในเชงิรบัเพยีงอย่างเดยีว ในขณะเดยีวกนั ภาคชุมชนฐานรากก็จำาเป็นจะต้องแสดง

12 Curle, Adam (1971) Making Peace. London : Tavistock. cited from Lederach, John Paul (1997) Building 
Peace : Sustainable Reconciliation in Divided Societies, Washington D.C. : United States Institute of 
Peace Press, p.64-66
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บทบาทเชงิรุกในการใชส้ทิธขิองตนตามครรลองประชาธปิไตยอย่างเตม็ที ่ใหภ้าคส่วนของตนไดม้พีืน้ทีส่่ง
เสยีงใหฝ้่ายต่างๆได้ยนิด้วยเช่นกนั โดยไม่ยอมปล่อยใหภ้าคส่วนของตนเองถูกนำาไปอา้งเพื่อรองรบัวาระ
ทางการเมอืงของฝา่ยหน่ึงฝา่ยใด

อย่างไรกต็าม การพยายามเสรมิสรา้งและยกระดบัใหเ้กดิการดลุอำานาจกนัระหว่างฝา่ยต่างๆ เพือ่ให้
ความขดัแยง้เคลื่อนตวัไปสู่สภาวะการเจรจากนัได้นัน้ นอกจากต้องใชเ้วลาระดบัหน่ึงแล้ว ยงัจำาเป็นต้อง
เผชญิกบัผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการคงอยูข่องความขดัแยง้และความรุนแรงจำานวนหน่ึง เชน่ กลุม่ทีไ่ดร้บั
งบประมาณเพิม่เตมิ หรอืกลุม่ทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการคา้อาวธุ ทัง้ยงัมอุีปสรรคหลากหลายประการ เช่น  
ปญัหาการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ที่แย่งชงิอำานาจและการมอีทิธพิลกนัในพื้นที ่ปญัหาการเมอืงระดบัชาตทิี่ยงั
อ่อนแอ ปญัหายาเสพตดิทีจ่ะคอยผสมโรงเขา้มาเป็นระยะๆ ปญัหาความไม่มปีระสทิธภิาพและไม่มคีวาม
เป็นมอือาชพีของระบบราชการ ปญัหาความรูส้กึอยากมอีาวุธอยู่ในมอืเพื่อสามารถป้องกนัตนเองได ้ตลอด
จนปญัหาคอรร์ปัชัน่  

ปญัหาและอุปสรรคเหล่าน้ีแม้ดูจะไม่สามารถฝ่าขา้มไปได้ง่ายๆ ภาคประชาสงัคมทัง้นอกและใน
พื้นที่ และภาคชุมชนพลเมอืงในพื้นที่จำาเป็นต้องสร้างเวทกีลางมคีวามยดืหยุ่นปรบัตวัต่อปญัหาใหม่ๆได้
อย่างชาญฉลาด เพื่อแสวงความร่วมไมร้่วมมอืกนัแกป้ญัหาเหล่าน้ีกนัอย่างสบืเน่ือง รวมถงึทำาใหเ้ป็นเวททีี่
สามารถโน้มน้าวใหก้ลุ่มทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการคงอยู่ของความรุนแรง สามารถมองเหน็ผลประโยชน์
ทีม่ากกวา่ของสภาวะอนัเป็นสนัตภิาพทีย่ ัง่ยนืได ้ในขณะเดยีกนั เวทกีลางแหง่น้ียงัควรแสดงบทบาทมุง่ไปสู่
ทศิทางและเป้าหมายทีต่อ้งการใหเ้กดิการปรบัตวัของภาครฐัและฝา่ยขบวนการฯ เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาหลาย
ฝา่ยได ้ หากทำาไดเ้ช่นน้ี ปญัหาความขดัแยง้รุนแรงและยดืเยือ้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กน่็าทีจ่ะสามารถ
ถูกขบัเคลื่อนแปลงเปลีย่น ไปสู่สภาวะทีม่คีวามเป็นธรรมมากขึน้และทุกฝ ่ายอยู่ร่วมกนัอย่างมสีนัตสิุขมาก
ขึน้ได ้

 4. ผลลพัธเ์ชิงกระบวนการ : สายสมัพนัธ ์ความไว้ใจ และความร่วมมือ
การสานเสวนากลุม่ย่อยทัง้ภายในกลุ่มกนัเองหรอืขา้มกลุ่มกนั และการสานเสวนาหาคำาตอบในเวที

ใหญ่นัน้ ถกูคาดหวงัไวว้่าคนกลุ่มต่างๆทีเ่ป็นตวัแทนและมบีทบาทสำาคญัอยูใ่นภาคส่วนต่างๆจะสามารถถกั
ทอสายสมัพนัธ ์สรา้งความไวเ้น้ือเชื่อใจกนัมากขึน้ จนสามารถร่วมมอืสรา้งกนัเวทกีลางดงักล่าวขา้งตน้ได้  
อย่างไรก็ตาม หากเปรยีบกบัทฤษฎีการทำาขนมปงัแล้ว กระบวนการน้ี คอืช่วงการดูแลและเตรยีมความ
พรอ้มใหเ้หล่า “แป้งเชือ้วกิฤต”ิ (critical yeast) สามารถทำางานขยายผลกบั “แป้งมวล” อื่นๆ เพื่อใหข้นมปงั
ฟูน่ากนิ  ดงันัน้ ช่วงน้ีจงึต้องอาศยัเวลาและความใส่ใจ  เท่าที่ผ่านมาการพูดถงึประเดน็ปญัหาในวงสาน
เสวนากลุม่ยอ่ยต่างๆ ยงัมลีกัษณะเป็นการสานเสวนาในระดบัประสบการณ์ กลา่วคอื เน้นไปทีป่ญัหาทีผู่เ้ขา้
ร่วมประสบมาโดยตรง จากเพื่อนฝูง คนใกล้ตวั หรอืแม้กระทัง่ข่าวลือ ที่มอียู่ในชวีติประจำาวนั เช่น การ
คอรปัชัน่ การจบักุม การเลอืกปฏบิตั ิการเสยีชวีติจากความรุนแรงประเภทต่างๆ เป็นต้น เพราะฉะนัน้  
แนวทางแก้ปญัหาจึงมุ่งเน้นไปที่ (1) การแก้ไขปญัหาระยะสัน้ และ (2) ฝากความหวงัไว้กบัปจัจยัหรือ
องคก์รภายนอก ทัง้องคก์รภาคประชาสงัคม ภาควชิาการ และโดยเฉพาะองคก์รภาครฐั  

จุดเน้นประการแรกทีมุ่่งเรื่องราวรายวนัทีเ่กดิขึน้ ทำาใหค้นในพืน้ทีรู่ส้กึหมดความหวงั มองไม่เหน็
ทางออกว่าจะมหีน่วยงานไหนช่วยคลีค่ลายปญัหาได้ ในขณะทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี กไ็ดร้่วมประชุมและ
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สมัมนาต่างๆทีม่กีารจดัขึน้จำานวนมากตลอด 7 ปีทีผ่่านมา แต่ปญัหากย็งัคงเกดิขึน้ ทำาใหห้ลายคนเริม่เบื่อ
กบัทีจ่ะตอ้งพดูเรือ่งราวซ้ำาๆกนัในเวทกีารประชมุต่างๆ การทีไ่มเ่หน็สถานการณ์คลีค่ลายทำาใหห้ลายคนเริม่
ถอยห่างจากปญัหา และไม่สามารถเหน็ทางออกได ้เพราะการกดักร่อนของปญัหารายวนั ไดล้ดทอนความ
สามารถในการคดิและจนิตนาการถงึสภาวะความสมัพนัธแ์บบใหม่ๆ ทีพ่อจะชว่ยคลีค่ลายปญัหาได้

จุดเน้นประการทีส่องทีห่วงัพึง่องคก์รภายนอก ทำาให ้หลายครัง้ คนกลุ่มต่างๆในพืน้ทีท่ีเ่ขา้มาร่วม
สานเสวนา ยงัคงมีรูส้กึเป็นเพยีงแขกรบัเชญิใหม้าเขา้ร่วมโครงการ ยงัไม่รูส้กึตระหนกัถงึความสำาคญัว่าตวั
เองทีจ่ะบทบาทในการมสีว่นรว่มในการคลีค่ลายปญัหาไดอ้ย่างไร นอกจากน้ี กล่าวเฉพาะองคก์รภาครฐันัน้ 
ความรูส้กึของคนในพืน้ทีม่ลีกัษณะยอ้นแยง้กนัอยู่ในท ีกล่าวคอื ในแง่หน่ึง กห็วงัพึง่พาหรอืเรยีกรอ้งใหร้ฐั
ดำาเนินการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้และความรุนแรงใหลุ้ล่วงไปใหไ้ด ้ดงัทีม่กัมคีำาถามอยู่เสมอว่า “รฐักำาลงั
ทำาอะไรอยู่ ทัง้ๆทีป่ญัหาความรุนแรงเกดิขึ้นมาตัง้แต่ปี 2547 จนบดัน้ีก็ยงัแกไ้ขไม่ได้ งบประมาณก็ลงมา
เยอะ ความรุนแรงกย็งัเกดิขึน้ทุกวนั”  แต่ในอกีแงห่น่ึง บางคนในพืน้ทีค่วามขดัแยง้น้ี กย็งัรูส้กึไมไ่วว้างใจรฐั
มากเพยีงพอ ทัง้ยงัมที่าทตี่อภาครฐัในฐานะเป็นฝา่ยตรงขา้มอกีดว้ย  ความเคยชนิทีม่องรฐัทัง้ในฐานะเป็นผู้
แกป้ญัหาและฝา่ยตรงขา้มหรอืผูก้่อปญัหาดงักล่าวน้ี เป็นสิง่ทา้ทายสำาคญัทีท่ำาใหค้นกลุม่ต่างๆในพืน้ทีค่วาม
ขดัแยง้ไมส่ามารถลุกขึน้ยนืดว้ยตวัเอง และมบีทบาทนำาเพือ่จดัการกบัปญัหาในบรบิทของตวัเองได้

วธิกีารมองปญัหาดงักล่าวน้ีกล่าวไดว้่าไดร้บัอทิธพิลมาจากแนวคดิการแกไ้ขความขดัแยง้ (conflict 
resolution) ซึง่เน้นมองทีป่ระเดน็ปญัหาเป็นสำาคญั อย่างไรกต็าม หากมองจากฐานแนวคดิการแปลงเปลีย่น
ความขดัแยง้ (conflict transformation) ซึ่งเน้นทีบ่รบิทและความสมัพนัธ์ ทีท่ำาใหเ้กดิความขดัแยง้และเป็น
ปจัจยัทีจ่ะสามารถทำาใหค้วามขดัแยง้นัน้ๆเปลีย่นแปลงไปสูส่ภาวะใหมท่ีเ่ป็นธรรมและเกดิสนัตภิาพไดอ้ยา่ง
ยัง่ยนืมากกว่าแลว้ กเ็ป็นทีเ่ขา้ใจไดว้่า การทำางานในพืน้ทีค่วามขดัแยง้ยดืเยือ้ โดยเริม่จากการสานเสวนา
กลุม่ยอ่ยเหล่าน้ี จำาเป็นตอ้งใชเ้วลาและการจดัวงสานเสวนาซ้ำาๆหลายครัง้ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มไดท้ีร่ะบายความ
รู้สกึ ได้เรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั ได้เห็นว่าใครคดิอะไร ทำาอะไร และรู้สกึอย่างไร กล่าวได้ว่า ช่วงน้ีเป็นช่วง
เปลี่ยนความคดิทศันคติและท่าทขีองผูเ้ขา้ร่วม ใหส้ามารถไวว้างใจและเปิดใจกนัได้มากขึ้นเพยีงพอ จน
ทำาใหเ้ยื่อใยสายสมัพนัธท์ีเ่คยเบาบางไป ค่อยๆเริม่ก่อตวัถกัทอขึน้ใหม่อกีครัง้หน่ึง และสามารถเคลื่อนจาก
การสานเสวนาในระดบัประสบการณ์ มาสรา้งความร่วมไมร้่วมมอืกนัผา่นการสานเสวนาในระดบัปฏบิตักิาร
จรงิได้

ทัง้น้ีเป็นไปไดเ้สมอว่า ผูเ้ขา้ร่วมคนใดคนหน่ึงหรอืหลายคน อาจสามารถเฉลยีวพบ (serendipity) 
ถงึสภาวะหรอืแรงบนัดาลใจบางประการ ที่มพีลงัเพยีงพอจะทำาใหทุ้กฝ่ายสามารถก้าวพน้ความรุมเร้าใน
จติใจจากปญัหารายวนัและเฉพาะหน้า และขึน้มามบีทบาทนำาในการแกไ้ขปญัหาอย่างยัง่ยนืมากขึน้ได ้ เท่า
ทีด่ำาเนินโครงการในชว่งทีผ่า่นมา มสีญัญาณความเปลีย่นแปลงบางประการ ดงัต่อไปน้ี

ในการสานเสวนาครัง้หน่ึง มคีวามเหน็จากผูเ้ขา้ร่วมทีม่าจากภาคสื่อมวลชน ว่า “ชาวบา้นสามารถ
บอกไดห้มดว่ารฐัลม้เหลวอยา่งไร แต่ไมส่ามารถนำาขอ้มลูไปยนืยนัหรอืโตเ้ถยีงกบัรฐัได ้ซึง่สะทอ้นว่าเป็นจุด
อ่อนของชาวบา้นและภาคประชาสงัคมทีไ่มส่ามารถสูท้างวชิาการกบัรฐัได”้  เสยีงสะทอ้นเชงิวพิากษ์ในกลุม่ผู้
เขา้ร่วมด้วยกนัเองน้ี นับเป็นแรงกระตุ้นหน่ึงทีพ่ยายามจะทำาใหชุ้มชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความขดัแยง้
รนุแรง ลุกขึน้มาแสดงบทบาทเชงิรกุมากขึน้
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แมจ้ะยงัมกีารวางท่าทตี่อกนัและไม่ไวว้างใจกนัและกนัมากนัก ดงัที่มขีา้ราชการพลเรอืนคนหน่ึง 
กล่าวว่า “ไม่กล้าทีจ่ะแลกเปลีย่นขอ้มูลทีเ่ขามอียู่ เพราะไม่แน่ใจตวัผูเ้ขา้ร่วม รวมถงึทศันคตติ่อการมอง
ปญัหาสามจงัหวดัชายแดนใต้ ยงัมองต่างกนั” แต่กน็ับว่าวงสานเสวนาสามารถสรา้งพื้นทีป่ลอดภยัใหเ้กดิ
ความกลา้แสดงความไม่มัน่ใจหรอืความกริง่กลวัทีม่อียู่ในจติใจออกมาได ้ ทัง้ยงัเริม่ปรากฏมกีาร “กา้วขา้ม
ออกไป” (passing over) ทำาความเขา้ใจฝา่ยอื่นๆบา้ง มกีารแสดงความเหน็ใจเจา้หน้าทีโ่ดยเฉพาะทหารบา้ง  
ดงัทีผู่ค้นเขา้ร่วมแสดงความรู้สกึว่า “ทหารบางคนกต็้องการรอยยิ้มจากคนรอบขา้งเหมอืนกนั” คำาพูดดงั
กล่าวน้ี สะท้อนใหเ้หน็ว่าผูร้่วมสานเสวนาบางคนได้ตระหนักถึงผลในแง่ลบของการคดิแบบเหมารวม น้ี
ทำาใหเ้ริม่เหน็ช่องทางทีจ่ะทำางานร่วมกนัไดอ้ยู่ แมจ้ะยงัพดูถงึรฐัและหน่วยงานความมัน่คงในแง่ลบอยู่บ้าง 
แต่เมือ่ตระหนกัว่าไมใ่ชเ่จา้หน้ารฐัทุกคนจะไม่ดทีัง้หมด นัน่กห็มายความว่า ประตูยงัไม่ปิดตาย พลเมอืงยงั
มพีืน้ทีท่ีจ่ะรว่มมอืทำางานกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัไดอ้ยู่

ในขณะเดยีวกนั เจา้หน้าทีท่หารหลายคนก็แสดงท่าทเีชงิบวกต่อคนในพื้นที่ เจา้หน้าที่ฝ ่ายความ
มัน่คง ซึง่มารบัหน้าทีใ่หม่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเขา้ร่วมการประชมุเป็นครัง้แรก โดยออกตวัว่า 
ต้องการมาเรยีนรูแ้ละสงัเกตการณ์การทำางานของโครงการ ไดแ้สดงท่าทไีวอ้ย่างน่าสนใจว่า  “ผมสมัผสัได้
กบัทุกขย์าก แมว้่าจะมปีญัหาทุกขร์ะทมอย่างสาหสั แต่ทุกคนยงัช่วยแกป้ญัหา ไม่ทบัถมกนั หรอืโจมตกีนั”  
ในขณะทีเ่สยีงสะทอ้นจากทหารอกีคนหน่ึง ใหก้ำาลงัใจผูค้นในวงสานเสวนาว่า “ทีผ่า่นมาเรากเ็จบ็ปวดมาก
พอแลว้ เราไม่ลมืความเจบ็ปวดนัน้ แต่อย่าตอกย้ ำาจนทำาใหห้ลอนไม่จบไม่สิ้น ขออย่าใหเ้กดิเหตุการณ์ซ้ ำา
รอยเดมิ หรอืถา้เกดิขึ้น ประชาชนควรจะตอ้งรว่มกนัและไม่ยอมใหส้ิง่ทีเ่กดิขึ้นผา่นพน้ไป”  

ทหารอกีคนหน่ึงทีเ่ขา้ร่วมสานเสวนาอย่างต่อเน่ือง กแ็สดงท่าทพีรอ้มปรบัปรุงแนวทางการทำางาน 
และยอมรบัว่าหน่วยงานของตวัเองกม็จีุดบกพร่อง รวมถงึยงัไดเ้ปิดรบัฟงัเสยีงวพิากษ์วจิารณ์และการตัง้
คำาถามจากกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมคนอื่นๆได ้ทัง้ยงัไดแ้สดงจุดยนืในการทำางานของตวัเอง โดยอา้งถงึนโยบายของ
แม่ทพัภาคทีส่ ีค่นใหม่ซึง่เน้นแนวทางสนัตวิธิ ีแมก้ระนัน้ กย็งัมขีอ้กงัขาของผูเ้ขา้ร่วมคนอื่นๆว่าจะมคีวาม
จรงิใจหรอืทำาตามสิง่ทีพ่ดูไดจ้รงิหรอืไม่ การมองโลกในแง่รา้ยดงักล่าวน้ี เป็นทีเ่ขา้ใจไดจ้ากประสบการณ์ที่
คนในพืน้ทีไ่ดป้ระสบพบมา และถอืเป็นสิง่ทา้ทายใหฝ้่ายทหารไดพ้สิูจน์คำาพูดของตนใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์อกี
ดว้ย

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ตัง้แต่ปี 2547 ทำาให้การไปมาหาสู่กัน ไม่
สามารถกระทำาไดต้ามปกต ิทำาใหเ้กดิความห่างเหนิ ดงันัน้ การจดัสานเสวนากลุม่เลก็ๆ จงึชว่ยสานสมัพนัธ์
และลดความหวาดระแวงลงได ้ดงัทีผู่เ้ขา้ร่วมบางคนแสดงประเมนิความเปลีย่นแปลงไวว้า่  “กลุม่ต่างๆเริม่มี
ความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั ซึง่เป็นคนทีล่ว้นแต่คดิต่างกนั แต่วนัน้ีเริม่มกีารพดูคุยกนั โครงการน้ีเปรยีบเสมอืน
การแหวกเมฆหมอกของความหวาดระแวงทีต่่างฝา่ยต่างมอีคตติ่อกนั” ในขณะทีอ่กีคนหน่ึงใหค้วามมัน่ใจกบั
คนอื่นๆในวงสานเสวนาว่า “วนัน้ีทุกคนมคีวามทุกขเ์หมอืนกนั และเริม่จะมกีารแลกเปลีย่นกนั ผมคดิว่า
แนวทางทีก่ำาลงัทำาอยู่น้ี เป็นแนวทางทีถ่กูตอ้งแลว้ ผมคดิว่าไม่มทีางออกไหนทีด่ทีีสุ่ดเท่ากบัการพูดคุย”  ทัง้
ยงัสนบัสนุนใหโ้ครงการดำาเนินการต่อไป “ถา้ทำาลกึไปเรือ่ยๆกจ็ะพบคำาตอบ” 

ในการสานเสวนาคละขา้มกลุ่มรอบหลงัๆ รวมถงึการสานเสวนาหาคำาตอบเวทใีหญ่นัน้  ผูเ้ขา้ร่วม
แสดงความกระตอืรอืรน้ และกลา้ทีจ่ะเปิดการพดูคยุและรบัฟงัในกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั แมว้่าจะมกีารกล่าวโทษ
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กนับา้ง หรอืถงึขัน้ตัง้คำาถามซึง่ๆหน้าเอากบัการเน้นย้ำาเล่าซ้ำาประสบการณ์ความรนุแรงทีต่นไดร้บัมาวา่เพือ่
วตัถุประสงคอ์ะไร แต่ผูเ้ขา้ร่วมกส็ามารถร่วมรบัฟงักนั และยงัขอใหม้กีารต่อเวลาในการพดูคุยกนัอกี  หลงั
จากมกีารพูดคุยกนัขา้มกลุ่มแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมบางคนเริม่รูส้กึอยากจะใหม้กีารพูดคุยและฟงัจากกลุ่มทีห่ลาก
หลาย และไดเ้ริม่มกีารคดิถงึการทำางานร่วมกนัในอนาคตบา้งแลว้  

ทีส่ำาคญั คอื เริม่มกีารนัดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมทีม่าจากฝ ่ายความ
มัน่คงและกลุ่มเยาวชนบา้งแลว้  ในขณะเดยีวกนั ท่าทขีองผูน้ำาศาสนาเริม่อ่อนลงและเปิดกวา้งต่อฝ ่ายอื่นๆ
มากขึน้ โดยใหค้วามสำาคญักบัเยาวชนและเรยีกรอ้งใหเ้ยาวชนแสดงพลงัของตวัเอง ทัง้ยงัใหเ้กยีรตเิยาวชน
ในการนำาเสนอก่อน เพราะ “อยากจะดลูลีาของคนหนุ่ม ...อยากจะกระตุน้ใหลู้กหลานกลา้ และแสดงความคดิ
เหน็ ต้องฉลาด ไม่ใช่กล้าแบบโง่ จะต้องมเีคลด็ลบัในการพูด” นอกจากน้ี ยงัมคีวามพยายามกระชบัสาย
สมัพนัธท์ีถ่กูเหตุการณ์ความรนุแรงพยายามทำาใหข้าดสะบัน้ลง โดยการ จดัสานเสวนาวงเลก็กนัเองในชมุชน 
โดยทีส่ว่นกลางไมจ่ำาเป็นตอ้งลงไปกระตุน้ ซึง่สง่ผลใหค้นพทุธเกดิรูส้กึดทีีค่นมสุลมิมาเยีย่ม และนัง่ใหเ้ขาได้
ระบายความรูส้กึ ถงึแมจ้ะไม่หมดกต็าม กล่าวอกีนัยหน่ึง เยื่อใยสายสมัพนัธท์ีเ่คยถูกทำาใหเ้บาบางหรอืขาด
สะบัน้ไป ไดเ้ริม่คอ่ยๆถกูถกัทอเชือ่มต่อจุดยทุธศาสตรต์่างๆขึน้มาใหมบ่า้งแลว้

ขอ้สำาคญั คอื ในขณะทีท่ีผ่่านมา มกีารเรยีกรอ้งใหท้ัง้ฝ ่ายรฐัและฝ่ายขบวนการฯเปิดโต๊ะเจรจรกนั 
แต่ผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาบางคน มขีอ้เสนอเชงิรุกสำาหรบัภาคต่างๆรวมทัง้ตนเองดว้ยว่า ถ้าจะเปิดโต๊ะเจรจา
กนัจรงิ จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเจรจาดว้ย รวมทัง้ยงัตอ้งคดิถงึสภาวะก่อนการเจรจาและโดย
เฉพาะหลงัเจรจาดว้ยวา่จะเป็นอยา่งไร 

ความเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี พจิารณาตามยุทธศาสตร ์“กาลกัน้ำา” แลว้ นบัว่าเป็นสญัญาณทีด่ทีีแ่สดง
ใหเ้หน็ว่ากลุ่มคนคละกลุ่มเหล่าน้ีทีเ่ป็นเสมอืน “น้ำาส่วนตน้” พยายามเอาชนะแรงโน้มถ่วงทางสงัคมของการ
หนีหน้ากนัและกนั เน่ืองดว้ยมคีวามคดิความเชื่อแตกต่างกนั เพื่อไปใหถ้งึสภาวะสนัตภิาพระหว่างกนัและ
กนัในกลุ่มคนจำานวนไม่มากก่อน พรอ้มกนัไปกบัการแปลงเปลีย่นใหแ้รงโน้มถ่วงดงักล่าว กลายมาเป็นพลงั
ขบัเคลื่อนให ้“น้ำาส่วนที่เหลอื” ใหไ้หลจากสภาวะความขดัแยง้รุนแรงยดืเยื้อไปสู่สภาวะใหม่ที่มสีนัตภิาพ
ระหว่างกนัและกนัในระดบักวา้งขวางมากขึน้ได ้ อย่างไรกต็าม ยงัมีส่ิงท้าทายอีกจำานวนหน่ึงท่ียงัคงรอ
ให้ต้องฝ่าข้ามไป ได้แก่ การรกัษาเครือข่ายสายสมัพนัธ์และความร่วมมือของผู้คนคละข้ามกลุ่มดงั
กล่าวน้ีให้ดำารงอยู่และเพ่ิมพูนความเข้มแขง็ เหนียวแน่น และทนทานมากเพียงพอท่ีจะสามารถ
ปรบัตวัรบัมือกบัปัญหานานาประการท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต

โจทย์ท้าทายดงักล่าวน้ี จำาเป็นต้องอาศยัความต่อเน่ืองของการทำางานร่วมกนัและการสร้างสาย
สมัพนัธ์เชื่อมต่อถงึกนัขา้มกลุ่มย่อยต่างๆ ทัง้น้ี อาจมอีงคก์รผูท้ำาหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการเชื่อมประสาน
กลุ่มต่างๆ แต่องคก์รตวักลางหรอืผูท้ีเ่ป็นคนกลางน้ีควรมบีทบาทเพยีงในระยะแรก เมื่อกลุ่มต่างๆสามารถ
ประสานกนัเป็นเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็เพยีงพอทีจ่ะประสานและทำางานร่วมกนัแลว้ กค็วรค่อยๆลดบทบาทของ
ตนเองลงเหลือเพียงเป็นฝ่ายสนับสนุนเท่านัน้   เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้นำาศาสนาท่านหน่ึงที่
พยายามจะสรา้งมสัยดิขึน้ นบัเป็นตวัอยา่งสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการสรา้งความเปลีย่นแปลงไดด้ี

เริม่แรกของความรเิริม่ในการสรา้งมสัยดิ ผูน้ำาศาสนาท่านน้ีไดข้อเรีย่รายเงนิจากชาวบา้นในชุมชน 
แต่เงินที่ได้มายงัไม่พอกบัค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ทำาให้โครงการสร้างมสัยิดยงัเป็นเพียงภาพฝ นัใน
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จนิตนาการเท่านัน้ เมือ่ชาวบา้นทีบ่รจิาคเงนิไม่เหน็ความคบืหน้าใดๆเกดิขึน้ กร็ูส้กึกงัขา จงึไม่ใหค้วามร่วม
มอืสนบัสนุนต่อ  ผูน้ำาศาสนาทราบเรื่องน้ีเขา้ จงึตดัสนิใจว่าจะตอ้งดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงก่อน โดยไม่
รอใหไ้ดเ้งนิครบพอทีจ่ะสรา้งมสัยดิทัง้หลงั ซึง่ตอ้งใชเ้วลาอกีนานมาก ดงันัน้จงึ “ขอใหข้ึ้นเสาก่อน [คนอืน่ๆ]  
จะได้เหน็ว่าทำาจรงิ แล้วจะสนับสนุนเงนิใหท้ำาต่อ” หลงัจากนำาเงนิเท่าทีม่อียู่มาก่อสร้างเป็นเสามสัยดิแลว้ 
ชาวบ้านเหน็ว่าผูน้ำาศาสนาท่านน้ีตัง้ใจทีจ่ะสร้างมสัยดิจรงิ จงึเกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจเพยีงพอที่จะ
ใหก้ารสนบัสนุนต่อไป จนในทีสุ่ดกส็ามารถสรา้งมสัยดิทัง้หลงัไดส้ำาเรจ็สมบรูณ์

เรื่องเล่าวธิกีารสรา้งมสัยดิน้ี กล่าวไดว้่าผูน้ำาศาสนาท่านน้ีสามารถเฉลยีวพบ (serendipity) วธิกีาร
ทำาใหเ้ป้าหมายใหญ่ๆทีย่งัเหน็อยูอ่กีไกล สามารถดำาเนินการใหลุ้ล่วงได ้ทัง้ทีย่งัไมม่คีวามพรอ้มเตม็ที ่ในแง่
ยุทธศาสตรแ์ลว้ วธิกีารของผูน้ำาศาสนาท่านน้ีคอืการใชแ้นวคดิกาลกัน้ำา (siphon) ไปปฏบิตักิารจรงิ การขึน้
เสามสัยดิก่อน โดยไมร่อใหม้เีงนิครบพอทีจ่ะสรา้งมสัยดิทัง้หลงั คอื การดงึน้ำาสว่นหน่ึงออกมาจากภาชนะใบ
แรกในปรมิาณทีม่ากพอจะตา้นแรงโน้มถ่วงโลก แรงโน้มถ่วงในกรณีการสรา้งมสัยดิน้ี คอื แรงไม่มัน่ใจหรอื
ระแวงสงสยัวา่ผูน้ำาศาสนาท่านน้ีจะตัง้ใจสรา้งมสัยดิจรงิ  การทีช่าวบา้นเหน็ว่าท่านตัง้ใจทำาจรงิ กเ็ท่ากบัได้
เอาชนะแรงโน้มถ่วงที่ต้านทานอยู่ในตอนแรกได้ และสามารถทำาให้แรงโน้มถ่วงน้ีกลายเป็นแรงผลกัดนั
สำาคญัที่ทำาใหน้้ำาส่วนที่เหลอืในภาชนะใบแรก สามารถไหลสู่ภาชนะใบที่สองได้เองจนได้น้ำาในปรมิาณที่
ต้องการ น้ำาในภาชนะใบที่สองในกรณีน้ี คอื เงนิทุนส่วนที่เหลือที่จะต้องระดมมาเพิม่อีก ซึ่งก็ได้รบัการ
สนบัสนุนจากชาวบา้นอย่างสบืเน่ืองจนสรา้งมสัยดิไดส้ำาเรจ็

ในทำานองเดยีวกนั ภาพฝนัปลายทาง คอื การเกดิเวททีีเ่กดิจากการถกัทอสายสมัพนัธข์องผูค้นขา้ม
กลุม่ โยงใยกนัจนไวว้างใจกนัมากพอทีจ่ะก่อเกดิเป็นความรว่มมอืและแสดงบทบาทนำาในการสรา้งสนัตภิาพ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทัง้ยงัเป็นเวททีีม่สีายสมัพนัธเ์หนียวแน่นทนทาน ดำารงอยู่ไดอ้ย่างสบืเน่ืองยัง่ยนื 
และปรบัตวัรบัมอืกบัปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างชาญฉลาด ภาพฝนัดงักล่าวน้ี เหน็เคา้รางขึน้มาบา้งจาก
การดำาเนินงานในช่วงทีผ่า่นมา แต่ยงัเป็นเป้าหมายทีอ่ยู่อกีไกลลบิ ดงันัน้ จะเกดิเวทดีงักล่าวน้ีขึน้จรงิได ้ใน
ระยะเบื้องตน้น้ี จำาเป็นตอ้งมกีารสรา้งและธำารงความรเิริม่ในการร่วมไมร้่วมมอืกนัของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบั
ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใต ้แสดงบทบาทขบัเคลือ่นเชงิรกุบางประการ เพื่อแสดงใหค้นกลุ่มต่างๆทัง้
ทีอ่ยู่ภายในเครอืข่ายกนัเองและอยู่ภายนอกเครอืข่าย เกดิความเชื่อมัน่และเหน็ถงึความตัง้ใจเอาจรงิมาก
เพยีงพอ ทีจ่ะไวว้างใจและใหก้ารสนบัสนุนเพิม่เตมิต่อไป   

ลกัษณะหรอืแนวทางของกจิกรรมหรอืการขบัเคลือ่นดงักลา่วน้ี ไมส่ามารถมใีครแนะนำาใครได ้แตต่อ้ง
อาศยัจนิตนาการ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และจติใจแบบศลิปินทีไ่ม่นิยมสรา้งผลงานซ้ำาในแบบเดมิๆ  สิง่
เหลา่น้ีมอียูแ่ลว้ในตวัผูค้นทีพ่ยายามแปลงเปลีย่นความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปสูส่นัตภิาพ สิง่ที่
ต้องทำาคอืเพยีงแค่กระตุน้จติใจดงักล่าวใหฟ้ื้นตื่นขึน้มา แหวกทะลุกรอบวธิคีดิเดมิๆทีไ่ม่ไดช้่วยใหป้ญัหา
บรรเทาเบาบางลง แลว้คดิคน้วธิกีารใหม่ๆ ในการรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ผชญิอยูไ่ดอ้ยา่งมพีลงั ขณะเดยีวกนั 
คงไวซ้ึง่จติใจแบบเฉลยีวพบ โดยไมล่ะเลยสิง่ไมค่าดฝนัทีเ่กดิขึน้ตลอดเสน้ทางการขบัเคลือ่นสนัตภิาพ ทีอ่าจมี
พลงัพลกิผนัสถานการณ์ไปในทางทีด่ไีด้
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 5. ท้ายเรื่อง
โครงการคน้หากุญแจฯน้ี จดัทำาขึน้ดว้ยความพยายามทีจ่ะทดลองมองปญัหาความรุนแรงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตด้ว้ยแงมุ่มใหม่ๆ และแสวงหาแนวทางใหม่ๆการขบัเคลื่อนสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาค
ใต ้ทีฉ่ีกแนวไปจากวธิคีดิทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนั  โดยแทนทีจ่ะมองปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ว่าจะต้องหา
ขอ้ยุตใิหไ้ด ้ณ ช่วงเวลาหน่ึงๆในอนาคตขา้งหน้า โครงการน้ีเพยีงมามองกรณีดงักล่าวในฐานะเป็นผลพวง
ของบรบิทและเงือ่นไขความสมัพนัธร์ะหว่างฝา่ยต่างๆทีไ่มเ่อือ้ใหเ้กดิความไวเ้น้ือเชือ่ใจกนัมากเพยีงพอทีจ่ะ
อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเป็นทีพ่อใจกบัทุกฝ่ายในระยะยาว สิง่ทีโ่ครงการน้ีพยายามกระทำา คอื (1)  นำาเสยีงและ
ตรรกะวธิคีดิทีไ่ม่คอ่ยจะไดย้นิมากนกั ของฝา่ยต่างๆ โดยเฉพาะของฝา่ยขบวนการฯ มาเป็นปจัจยัสำาคญัใน
การคดิวเิคราะหเ์พือ่ใหเ้ขา้ใจปญัหาครบทุกดา้น (2) ใชว้ธิกีารสรา้งภาพอนาคต เพือ่น้อมนำาความรูส้กึนึกคดิ
ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ ใหส้ามารถหลุดออกจากวงจรการวเิคราะหป์ญัหาแบบเดมิๆ และมองใหเ้หน็
ทางเลอืกในอนาคตหลากหลายชนิดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ท่ามกลางความป ัน่ปว่นของสถานการณ์ทีข่ ึน้ๆลงๆ และความพยายามหาทางขบัเคลือ่นสนัตภิาพใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปจัจุบนั  ทัง้เรื่องการรวมวเิคราะหต์รรกะวธิคีดิของฝ่ายขบวนการฯและการใชว้ธิี
การสรา้งภาพอนาคตทีโ่ครงการน้ีพยายามกระทำานัน้ เป็นไปภายใตค้วามคาดหวงัว่า เมื่ออ่านรายงานฉบบั
น้ีแลว้ ผูอ่้านจะสามารถกา้วขา้มพน้ความรูส้กึทอ้แท ้เบื่อหน่าย หรอืตกเป็นฝ ่ายตัง้รบัต่อสถานการณ์ โดย
ไมรู่ว้า่ตนเองควรทำาอะไรด ี รายงานชิน้น้ีหวงัไวว้่าผูอ่้านจะสามารถมองเหน็ไดว้า่ตนเองอยูส่ว่นใดของความ
ขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้น้ี รวมทัง้รู้ถงึบทบาทและสิง่ที่ตนเองสามารถกระทำาเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงได้ อย่างมสีำานึกรูใ้นเชงิยุทธศาสตร์ว่าการกระทำาของตนเชื่อมต่อกบัความพยายามของภาค
สว่นอื่นๆอยา่งไรในยทุธศาสตรภ์าพใหญ่ของการขบัเคลือ่นสนัตภิาพ 

เป็นที่แน่ชดัสำาหรบัหลายภาคส่วนและสำาหรบัโครงการน้ีด้วยว่า ปญัหาความรุนแรงในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้ะไมส่ามารถคลีค่ลายไปได ้หากไมม่กีารพดูคยุเจรจาเพื่อสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งภาค
รฐักบัฝา่ยขบวนการฯ แต่การพุง่เป้าไปทีก่ารเปิดโต๊ะเจรจาเพยีงอยา่งเดยีว นอกจากจะไมส่ามารถรอคอยได้
แล้ว ยงัไม่น่าจะก่อให้เกิดผลความเปลี่ยนแปลงที่ย ัง่ยนืมากนัก หากผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ ่าย โดยเฉพาะภาค
ประชาสงัคมและภาคชมุชนพลเมอืง ยงัไม่ไดเ้ตรยีมความพรอ้มสำาหรบัสถานการณ์หลงัจากทีท่ ัง้สองฝา่ยได้
ขอ้ตกลงร่วมกนัเรยีบรอ้ยแลว้  

การสานเสวนาในรปูแบบต่างๆทีโ่ครงการน้ีพยายามจดัใหม้ขีึน้เป็นจำานวนมากมายนัน้ เป็นไปเพื่อ
เร่งภาวะและเงื่อนไขต่างๆสำาหรบัการเจรจาของทัง้สองฝ่ายใหสุ้กงอมเรว็ขึน้ โดยพยายามสรา้งพืน้ทีท่ีทุ่ก
ฝ่ายรู้สึกปลอดภัยที่จะเรยีนรู้จุดยืนของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายที่มคีวามเห็นแตกต่างกนัมากๆ และ
สามารถฝา่ความปราการทางจติวทิยาทีฝ่า่ยหน่ึงกริง่เกรงว่าการกระจายอำานาจหรอืการปกครองตนเอง จะ
นำาไปสู่การแบง่แยกดนิแดนในทีสุ่ด ในขณะทีอ่กีฝา่ยหน่ึงกงัวลว่าหากไมย่ดึมัน่ในเป้าหมายการแบ่งแยกดนิ
แดนแลว้ ขบวนการเคลื่อนไหวต่อสูข้องฝา่ยตนจะต้องสลายตวัไปในทีสุ่ดเช่นกนั  ดงันัน้ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้
ในโครงการน้ีทัง้หมด จงึเป็นไปเพื่อเตรยีมความพร้อมสำาหรบัใหม้กีารนำาขอ้ตกลงทีเ่กดิขึน้จากการเจรจา
ของทัง้สองฝา่ย สามารถนำาไปปฏบิตัไิดจ้รงิจงัและมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
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 6. ภาคผนวก
 6.1. เคร่ืองมือการสานเสวนา
 6.1.1. วิธีการสร้างภาพอนาคต (Scenario building)

วธิกีารสรา้งภาพอนาคต (scenario planning) เป็นวธิกีารหน่ึงทีป่ระเทศต่างๆ ใหค้วามสนใจ อนัไดม้า
จากแรงบนัดาลใจจากประเทศแอฟรกิาใต้ ซึ่งทำาโครงการภาพอนาคตมองต์เฟลอร์ (Mont Fleur Scenario 
Project)13 ในปี พ.ศ. 2534-2535 เพื่อยุตคิวามแตกแยกทางสผีวิ โดยได้นำาผู้นำาอนัประกอบด้วยผู้ที่จะมี
บทบาทสำาคญัในการสรา้งอนาคตของแอฟรกิาใตจ้ำานวน 22 คน ทัง้ฝา่ยรฐับาล ฝา่ยคา้น ฝา่ยทีป่ระกาศต่อสู้
ดว้ยอาวุธ สหภาพแรงงาน นกัธุรกจิ นกัวชิาการ ซึ่งถอืเป็นการย่อขนาดของแอฟรกิาใตใ้นอนาคตมาไวใ้น
สถานที่เดยีวกนั มาร่วมกนัสานเสวนาผ่านวธิกีารสร้างภาพอนาคต อนัเป็นกระบวนการในการเปิดใจรบั
ความเหน็และความคาดหวงัของฝา่ยตรงขา้ม การทีค่นกลุม่ทีเ่คยขดัแยง้กนัมเีป้าหมายรว่มกนั รูว้่าอนาคตที่
ฝนัเห็นเป็นอย่างไร และอนาคตที่ไม่อยากใหเ้ป็นมหีน้าตาอย่างไร ได้ช่วยใหค้วามขดัแยง้ในแอฟรกิาใต้
บรรเทาลง จนในทีสุ่ดสามารถเลอืกตัง้ทัว่ประเทศโดยใหป้ระชากรทุกฝา่ยมสีทิธิอ์อกเสยีง และประธานาธบิดี
ผวิส ีเนลสนั แมนเดลา ไดร้บัชยัชนะ 

วตัถุประสงค์ของการประชุมคอืการจำาลองภาพอนาคต (scenarios making) ในการประชุม มกีาร
แบง่กลุม่ยอ่ยหลายกลุม่เพือ่ระดมสมองเกีย่วกบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตอนัใกลไ้ปจนถงึอกีสบิ
ปีขา้งหน้า กตกิาคอืไม่อนุญาตใหพ้ดูในสิง่ทีต่นตอ้งการใหเ้กดิขึน้ หากพดูแต่สิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้กลุ่มย่อยที่
จะมาเสนอเรื่องต่อทีป่ระชมุใหญ่ตอ้งพยายามใหเ้รื่องสมเหตุผลและดนู่าเชื่อถอื ในระหว่างการนำาเสนอ หา้ม
ผูฟ้งัแยง้ในทำานองว่า "เป็นไปไม่ได้" หรอื "เราไมต่อ้งการใหเ้รื่องเช่นน้ีเกดิขึน้" หากอนุญาตใหถ้ามเพยีงว่า 
"ทำาไมถงึเป็นเช่นนัน้" หรอื "แลว้จะเกดิอะไรต่อจากนัน้" จากการประชุมครัง้แรก ไดเ้รื่องราวต่างๆ 30 เรื่อง 
แลว้ยบุรวมใหเ้หลอืเพยีง 9 เรือ่ง เมือ่เลกิประชมุแลว้กจ็ดัแบง่สมาชกิผูเ้คยเขา้ประชุมเป็น 4 กลุม่ เพือ่ศกึษา
รายละเอยีดของการจำาลองภาพใน 4 มติ ิคอื สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และการต่างประเทศ โดยร่วมกนั
ทำางานจนถงึเดอืนธนัวาคม จงึมาประชมุรว่มกนัใหม่

ในการประชุมครัง้ที่ 2 น้ีมกีารอภปิรายถงึภาพจำาลองทัง้ 9 เรื่องโดยละเอยีด จากนัน้จงึสรุปเหลอื
เพยีงภาพจำาลอง (scenarios) ของการเปลี่ยนผ่าน 4 เรื่องทีค่ดิว่าสำาคญัและเป็นไปได้มากที่สุด ประกอบ
ด้วยภาพจำาลองทีค่วร หลกีเลี่ยง 3 เรื่อง และทีค่วรผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ 1 เรื่องดงัน้ี ภาพจำาลองนกกระจอก
เทศ หมายถงึกรณีทีร่ฐับาลคนผวิขาวมุดหวัเขา้ไปในทรายเพื่อหลกีเลีย่งการเจรจากบัคนผวิดำา ภาพจำาลอง
เป็ดง่อย หมายถงึกรณีทีก่ารเปลีย่นผา่นยดืเยือ้ พยายามเอาใจทุกฝา่ยแต่ลงเอยทีไ่ม่มฝี่ายใดพอใจ ภาพจำา
ลองอคิารสั (ตวัละครจากตำานานกรกีผูบ้นิหนีจากเกาะกรตีดว้ยปีกขนนกทีย่ดึตดิดว้ยขีผ้ึง้ แต่เพลนิบนิสูด่วง
อาทิตย์จนขี้ผึ้งละลายและตกลงในทะเล) หมายถึงกรณีที่รฐับาลคนผิวดำาขึ้นครองอำานาจแล้วทุ่มเทงบ
ประมาณมหาศาลแก่โครงการประชานิยมทีไ่ม่ยัง่ยนื จนเศรษฐกจิพงัพนิาศ และ ภาพจำาลองฟลามงิโก (นกที่
บนิขึน้อยา่งชา้ๆ พรอ้มกนั) หมายถงึกรณีทีก่ารเปลีย่นผา่นประสบความสำาเรจ็โดยความรว่มมอืกนั 

เมือ่ภาพจำาลองทัง้สีเ่รื่องเป็นทีย่อมรบัแลว้ สมาชกิทีเ่คยเขา้ร่วมประชุมไดน้ำาเสนอภาพจำาลองสู่การ
สนทนาทัง้ในระดบัประเทศและกบัเหล่าผู้นำาของตนเอง อีกทัง้นำาเสนอผ่านสื่อมวลชนจดัพมิพ์คู่มอืเป็น
13 พนูลาภ อุทยัเลศิอรุณ, แปล (2551) วิธีสร้างปาฎิหาริยเ์มื่อสถานการณ์ถึงทางตนั (Solving Tough Problems) โดย 

อดมั คาเฮน (Adam Kahane). กรุงเทพฯ: สำานกัพมิพว์เีลริน์.
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ใบแทรกหนงัสอืพมิพ ์แจกจ่าย วดิโีอการต์ูน ฯลฯ พรอ้มทัง้จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารกว่า 100 ครัง้ ปฏกิริยิา
ของประธานาธบิดเีดอเคลริก์ก็คอื "ผมไม่ใช่นอกกระจอกเทศ" ปฏกิริยิาของพรรคฝ่ายค้านคอืปฏเิสธทีจ่ะ
เป็นอคิารสัโดยการเปลีย่นนโยบายเศรษฐกจิและการยบุกองกำาลงัตดิอาวธุ ปฏกิริยิาของสงัคมคอืการยอมรบั
ทีจ่ะเป็นฝงูนกฟลามงิโกทีบ่นิขึน้ชา้ๆ อยา่งมัน่คงและพรอ้มเพรยีง  ความสำาเรจ็ในประเทศแอฟรกิาใต ้ทำาให้
ประเทศอื่นๆ ที่มีความขดัแย้งในลกัษณะใกล้เคียงกนั เช่น แคว้นบาสก์ในสเปน โคลมัเบีย ปารากวยั 
กวัเตมาลา ไซปรสั ฯลฯ ไดน้ำาวธิสีรา้งภาพอนาคตมาใชมุ้ง่หวงัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปสูส่นัตภิาพ  

ภาพอนาคตทีด่ไีมไ่ดข้ึน้อยู่กบัความถกูตอ้งของการคาดการณ์สิง่ทีเ่กดิขึน้ แต่ขึน้อยู่กบัความเป็นไป
ไดข้องการสรา้งเสน้ทางเชงิตรรกะทีส่มเหตสุมผลเพือ่รองรบัการบรรยายสภาพการเปลีย่นแปลงจากปจัจุบนั
ไปยงัอนาคต และยงัขึน้อยู่กบัการใหค้วามสำาคญักบัความสอดคลอ้งภายในของภาพทีส่รา้งขึน้ด้วย แต่ละ
ภาพจะเป็นการดำาเนินเรือ่งเลา่ทีไ่มม่คีวามขดัแยง้ภายใน และมทีัง้เหตุการณ์พงึและไมพ่งึประสงค ์การสรา้ง
ภาพอนาคตเป็นการซกัซอ้มอนาคตใหเ้ขา้ใจถงึผลการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างแรงผลกัดนัต่างๆ ซึง่อาจเสรมิกนั
หรอืหกัล้างกนั ซึ่งอาจชกันำาให้เกิดการตดัสนิในในประเด็นที่คัง่ค้างอยู่ในใจมานาน และทำาให้สามารถ
วางแผนกลยทุธท์ีร่อบคอบกวา่เดมิ

วธิกีารสรา้งภาพอนาคต (Scenario building) เป็นเทคนิคทีเ่น้นการสรา้งเรื่องราวเกีย่วกบัอนาคตที่
อาจจะเกดิขึน้จากโครงเรื่อง (plot) ทีม่เีหตุและผลชดัเจน โดยใหพ้จิารณาถงึแนวโน้ม (trends) ทีเ่หน็อยู่ใน
ปจัจุบนัและปจัจยัความไม่แน่นอน (uncertainties) ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดโ้ดยไม่คาดฝนัและมผีลกระทบสูงต่อ
เรือ่งนัน้ๆ เพือ่ใหเ้หน็ภาพอนาคตทีเ่ป็นไปได ้(plausible) และเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีอ่ยู่ในความสนใจ ภาพ
อนาคตจงึมไีดห้ลายเรื่องขึน้อยู่กบัแนวโน้มและปจัจยัความไม่แน่นอนทีน่ำามาพจิารณา ภาพอนาคตไม่ควร
น้อยกว่า 3 เรื่อง เพื่อสะท้อนใหเ้ห็นความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และไม่ควรมากกว่า 4 เรื่อง เพราะจะ
ทำาใหน้ำาไปสูก่ารปฏบิตัไิดย้าก 

ขัน้ตอนการสร้างภาพอนาคต 
1. กำาหนดขอบเขตของภาพอนาคต คณะผูจ้ดัควรกำาหนดขอบเขตให้ชดัเจน ว่าจะสร้างภาพ

อนาคตในระดบัโลก ภูมภิาค ประเทศ อนุภูมภิาค ภายในประเทศ องคก์ร หรอืปจัเจกบุคคล จะมองอนาคต
ไกลเพียงใด 10 ปีหรือ 20 ปี หรือจะเจาะเฉพาะประเด็นใด เป็นต้น การกำาหนดขอบเขตที่แคบ ทำาให้
สามารถลงลกึในการวเิคราะหป์ระเดน็ได ้แต่กอ็าจทำาใหค้รอบคลุมไมท่ัว่ถงึ หากขอบเขตกวา้งไป กจ็ะทำาให้
ไม่สามารถลงลกึได ้ดงันัน้ คณะผูจ้ดัจงึควรกำาหนดขอบเขตทีเ่หมาะสมขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องโครงการ
และทรพัยากรทีม่อียู ่

ข ัน้ตอนน้ี การกำาหนด “คำาถามหลกั” หรอื “ปจัจยัความไม่แน่นอนตวัหลกัๆ” เป็นเรื่องสำาคญั หาก
กลุ่มไม่ใหค้วามสนใจกบัการกำาหนดคำาถามทีพ่ยายามจะตอบ กจิกรรมอื่นๆ ทีจ่ะทำาต่อไปกเ็ปล่าประโยชน์ 
การกำาหนดประเดน็หลกัอย่างรอบคอบ จะมผีลกระทบอย่างมากต่อภาพอนาคตทีจ่ะพฒันาขึน้ ภาพอนาคต
ทุกภาพจะพฒันาขึน้ภายใต้ประเดน็หลกัชุดเดยีวกนั มกีารนิยามเหตุการณ์ต่างๆ (events) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประเดน็หลกั และเหตุการณ์เหล่าน้ีจะมโีอกาสในการเกิดเท่ากนั การสร้างภาพในอนาคตจงึต้องคำานึงถงึ
ความสอดคลอ้งภายในใหม้าก เพือ่ใหส้ายโซ่เชงิสาเหตุนำาไปสูภ่าพอนาคตไดต้่อไป

2. เชิญผู้เข้าร่วมระดมความคิด โดยทัว่ไป จำานวนผู้เข้าร่วมระดมความคดิในการประชุมเชงิ
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ปฏบิตักิารเพื่อเขยีนภาพอนาคตควรมปีระมาณ 25-30 คน เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมแต่ละท่านมโีอกาสแสดงความ
คดิเหน็ได้ นอกจากน้ี ยงัควรมกีารแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคดิกลุ่มละ 6-10 คน ควรต้องเชญิผูม้สี่วนร่วม
เป็นเจา้ของ (stakeholders) ใหค้รบทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

3. เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมระดมความคิด เพื่อความมปีระสทิธภิาพ ควรมกีารสื่อสาร
ใหผู้เ้ขา้ร่วมระดมความคดิเขา้ใจในบทบาทและหน้าทีว่่า พวกเขาคอืผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ทีจ่ะระดมความ
คดิ ซึ่งจะเป็นผูใ้หท้ัง้ขอ้มูล ความรู้ และความเหน็ในการสรา้งภาพอนาคต คณะผูจ้ดัอาจช่วยเตรยีมความ
พรอ้มโดยการจดัเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานและสรปุประเดน็ทีจ่ะระดมความคดิใหศ้กึษาลว่งหน้า

4. จดัเตรียมสถานท่ีประชุมเชิงปฏิบติัการ สถานทีป่ระชุมเชงิปฏบิตักิารควรมสีิง่อำานวยความ
สะดวกพรอ้ม มคีวามเป็นส่วนตวัพอสมควร การพกัค้างแรม การรบัประทานอาหารร่วมกนั และกจิกรรม
กลุม่อื่นๆ จะใหโ้อกาสผูเ้ขา้รว่มฯไดพ้ดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็อยา่งเป็นกนัเอง ซึง่จะนำาไปสูค่วามเขา้ใจ
มมุมองของผูท้ีม่พีืน้ฐานต่างกนัและการสรา้งเครอืขา่ยรว่มทำางานในอนาคต

5. เร่ิมประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างภาพอนาคต การประชุมเชงิปฏบิตักิารจะเริม่จากการสรปุ
ประเดน็และขอบเขตของภาพอนาคต เพื่อความเขา้ใจตรงกนั อาจมกีารนำาเสนอบทความจากผูท้รงคุณวุฒิ
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง แต่กไ็มค่วรใชเ้วลาของทีป่ระชมุมากเกนิไป

• การระบุแนวโน้ม แนวโน้มเป็นแรงผลกัดนั (driving forces) ทีเ่กดิขึ้นค่อนขา้งจะแน่นอน 
ขนาดของแรงน้ีในอนาคตสามารถทำา นาย (forecast) จากผลได้ของอดีต โดยการคำา นวณจากตัว
แบบ(models) ต่างๆ หรือโดยการคาดคะเนของผู้เชี่ยวชาญ เรามกัจะพิจารณาแนวโน้มในด้านสังคม 
(social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ (economics) สิ่งแวดล้อม (environment) และการเมือง 
(politics) หรอืใชช้ือ่ยอ่วา่ STEEP ซึง่เป็นภาวะแวดลอ้มของประเดน็ทีก่ำาลงัพจิารณาอยู่

• การระบุความไม่แน่นอนหรอืเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกดิหรอืไม่เกิดในอนาคต และไม่
จำาเป็นตอ้งเป็นเรือ่งไม่ดเีสมอ อาจเป็นปจัจยัดา้นบวกกไ็ด ้ความไม่แน่นอนทีจ่ะตอ้งพยายามมองหานัน้ เป็น
ความไม่แน่นอนทีส่ามารถพลกิผนัเหตุการณ์หรอืแนวโน้มที่กำาลงัดำาเนินอยู่โดยสิ้นเชงิ ซึ่งปจัจุบนัอาจเป็น
เพยีงสญัญาณอ่อนๆ พอสงัเกตเหน็ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปจัจยัทีม่คีวามสำาคญัมาก

6. กำาหนดประเดน็หลกัของโครงเร่ืองของภาพอนาคต โครงเรื่องของภาพอนาคตแต่ละชุด ได้
มาจากแนวโน้มและความไม่แน่นอน 3-4 แนว เรยีกว่า ตรรกะของภาพอนาคต (scenario logics) อาจใช้
ภาพอนาคตชดุหน่ึงเป็นประเดน็หลกั และใชช้ดุอื่นๆ ประกอบเป็นประเดน็รองกไ็ด้

7. เขียนภาพอนาคต ภาพอนาคตเป็นเรื่องเล่า (narrative) เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อใหเ้รื่องเล่า
เป็นทีน่่าสนใจ อาจนึกถงึขา่วพาดหวัหนังสอืพมิพใ์นวนันัน้ ซึ่งอาจมตีวัละคร แลว้เล่าเหตุการณ์ทีต่วัละคร
นัน้ประสบในวนัหน่ึง หรอือาจเป็นการบรรยายเหตุการณ์โดยทัว่ไปกไ็ด ้หลงัจากเขยีนภาพอนาคตเสรจ็แลว้ 
ควรมกีารตรวจสอบความเป็นไปได ้จากขอ้มลูและหลกัฐาน

8. เช่ือมโยงภาพอนาคตกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การใชภ้าพอนาคตทุกภาพเป็นหลงัฉาก
แสดงอนาคตต่างๆ ทีอ่าจเป็นจรงิได ้ช่วยกำาหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธอ์ย่างไดผ้ลทีสุ่ด เพราะไม่ไดท้ิ้งภาพ
อนาคตภาพหน่ึงภาพใดไป จงึยงัจะพจิารณาเหตุปจัจยัทุกอย่างได้ครบถ้วน ภายใต้ทรพัยากรจำากดั เพื่อ
ขยายผลสิง่ที่พงึประสงค์ และป้องกนัสิง่ที่ไม่พงึประสงค์มใิห้เกิดขึ้น วสิยัทศัน์ที่ผู้มสี่วนร่วมเป็นเจ้าของ
กำาหนดขึน้ เป็นเป้าหมายทีต่อ้งใชก้ลยทุธใ์นการบรรลุและมสีว่นในการกำาหนดกลยทุธด์ว้ย
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 6.1.2. การสานเสวนาแบบเปิดพืน้ท่ี (Open space dialogue)
การสานเสวนาแบบเปิดพืน้ที ่เป็นการประชมุอกีรปูแบบหน่ึงทีเ่คยถกูนำามาใชอ้ยา่งไดผ้ล มาแลว้ทัว่

โลก ซึง่บางครัง้กม็ผีูเ้ขา้ร่วมกว่า 1,000 คน การสานเสวนาน้ีจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสามารถกำาหนดวาระ
และประเดน็การสานเสวนาไดเ้อง (ไมใ่ชใ่หผู้จ้ดัเป็นผูก้ำาหนด) โดยผูจ้ดัจะมหีน้าทีเ่ตรยีมการประชมุ กำาหนด
หวัขอ้หลกัและเวลาใหเ้ท่านัน้ โดยมเีครื่องมอืสองอย่างในการสานเสวนา อย่างแรกคอื กระดานข่าว และ
อย่างทีส่องคอื ตลาดชมุชน 

กระดานขา่ว ผูจ้ดัจะขอใหทุ้กคนตัง้สตใิครค่รวญถงึประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้หลกัของการ
ประชุม เลอืกประเดน็ทีเ่หน็เป็นเรื่องสำาคญัเพยีงหน่ึงประเดน็ แลว้ตัง้ชื่อประเดน็นัน้อย่างสัน้ๆ และเขา้ใจได้
ง่าย เขยีนชื่อประเดน็ทีเ่ลอืกและชื่อของผูเ้สนอประเดน็ลงในกระดาษทีว่างอยู่บนโต๊ะ หลงัจากนัน้ลุกขึน้ยนื
แล้วอธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่าประเดน็นัน้คอือะไร แล้วนำากระดาษทีเ่ขยีนชื่อประเดน็มาตดิไวท้ี่ผนัง ในการ
เลอืกประเดน็ต้องแน่ใจว่าประเดน็นัน้เป็นเรื่องทีอ่ยู่ในใจของคุณอย่างแทจ้รงิ คุณพรอ้มทีจ่ะลงทุนลงแรงกบั
มนั ไม่ใช่เป็นเพยีงความคดิดีๆ  สำาหรบัใหค้นอื่นเอาไปพจิารณา คุณเองต้องพรอ้มทีจ่ะนำาประเดน็ไปสาน
เสวนา นัน่คอืคุณจะเป็นผูด้ำาเนินการสานเสวนาในกลุ่ม เป็นผูอ้ธบิายประเดน็แก่ผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนา และ
บนัทกึผลการสานเสวนาดว้ย อยา่งไรกด็คีุณอาจไม่เสนอประเดน็ใดเลยกไ็ดห้ากพบว่าประเดน็ในใจของคุณ
ตดิอยูบ่นผนงัแลว้ แต่ถา้ไมม่ใีครเสนอ  คณุควรจะเขยีนประเดน็นัน้ไปตดิไวเ้อง

เมื่อทุกประเดน็ถูกตดิไวบ้นผนงัแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาจะช่วยรวมประเดน็ทีใ่กลเ้คยีงกนัเขา้ดว้ย
กนั เพือ่ใหเ้หลอืจำานวนประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบัจำานวนผูเ้ขา้สานเสวนาและเวลาทีม่ ีถา้มผีูเ้ขา้ร่วมสานเสวนา
มากและมีเวลาพอสำาหรบัการสานเสวนาหลายรอบ ก็กำาหนดจำานวนประเด็นให้มากได้ (สำาหรบัแต่ละ
ประเดน็ในแต่ละรอบควรมผีูเ้ขา้ร่วมระหว่าง 3 – 10 คน) เมื่อรวมประเดน็จนไดจ้ำานวนทีเ่หมาะสมแลว้ ให้
แยกประเดน็เป็นกลุม่แต่ละกลุม่มปีระเดน็จำานวนเท่าๆ กนั โดยทีจ่ำานวนของกลุม่ประเดน็เท่ากบัจำานวนรอบ
ทีจ่ะทำาการสานเสวนาแต่ละรอบแลว้ 

ตลาดชมุชน เริม่โดยเชญิใหทุ้กคนออกมาทีผ่นงั   อ่านประเดน็ต่าง ๆแลว้เลอืกลงชื่อของตนเพือ่เขา้
กลุ่มสานเสวนาในประเดน็ทีคุ่ณเลอืกในแต่ละรอบ และต่อจากน้ีไปเจา้ของประเดน็จะเป็นผูร้บัหน้าทีด่ำาเนิน
การสานเสวนาของแต่ละกลุ่มกนัเอง แมว้่าการสานเสวนาแบบเปิดพืน้ที ่จะเน้นการเปิดพืน้ทีใ่หทุ้กคน แต่มี
หลกัการสำาคญัอยู่สีป่ระการ ไดแ้ก่ (1) ทุกคนทีม่าร่วมในกลุ่มเป็นคนที ่“ใช่เลย” ไม่ต้องกงัวลว่าใครจะมา
หรอืไมม่าอยูใ่นกลุม่เรา  ใหถ้อืวา่กลุม่ของเราเป็นกลุม่ใชไ้ดแ้ลว้ (2) สิง่ใดทีเ่กดิขึน้ยอ่มเป็นสิง่เดยีวทีเ่กดิขึน้
ได้  คุณไม่อาจกะเกณฑ์ใหส้ิง่ใดเกดิขึน้ หรอืหา้มไม่ใหส้ิง่ใดเกดิขึน้ ผูท้ี่นำากลุ่มต้องไวว้างใจว่ากลุ่มจะหา
หนทางของตวัเองได ้(3)  สิง่ดีๆ  จะเกดิขึน้เมื่อถงึเวลาของมนั ไม่มใีครจะกำาหนดไดว้่าความคดิดีๆ  การพูด
คุยดีๆ ของกลุ่ม จะเกดิขึน้เมื่อใด อย่าใหน้าฬกิาเป็นผูข้ดัขวางการทำางานของกลุ่ม (4)  การสานเสวนาจบลง
เมือ่มนัจบ เมือ่หมดความคดิสรา้งสรรค ์หมดการเรยีนรู ้ไมม่ปีระโยชน์อนัใดทีก่ลุม่จะตอ้งประชุมกนัต่อ และ
ในทางกลบักนั ถา้ยงัมคีวามคดิสรา้งสรรค ์กลุ่มยงัเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆไดอ้กีกไ็ม่มเีหตุผลใดทีก่ลุม่จะไม่คยุกนัต่อ 
กฎเพยีงขอ้เดยีวของการสานเสวนาแบบเปิดพื้นที่ คอื กฎของเท้าทัง้สอง ความสำาเรจ็ของกระบวนการ
สานเสวนาแบบเปิดพืน้ทีข่ ึน้อยู่กบัทุกคนทีม่าร่วมสานเสวนา หากคุณไม่อาจช่วยสรา้งสรรคใ์ดๆ ใหแ้ก่กลุ่ม
เดมิ คณุมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะใชเ้ทา้ทัง้สองไปหากลุ่มใหมท่ีค่ณุจะสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้ได ้
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 6.1.3. การสานเสวนาแบบร้านกาแฟ (World café dialogue)
การสานเสวนาแบบร้านกาแฟ เป็นรูปแบบการสานเสวนาที่จำาลองมาจากร้านกาแฟที่ผู้เขา้ร่วม

สามารถเลอืกนัง่ตามโต๊ะกาแฟ (โต๊ะละประมาณ 5 คน) พดูคุยแบบเป็นกนัเองในกลุ่มเลก็ๆ ปลดปล่อยจาก
รปูแบบทางการ ใหค้วามสำาคญักบัความรูแ้ละความเหน็ของทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนั 

ทีโ่ต๊ะกาแฟแต่ละโต๊ะ จะมผีูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาอาสาทำาหน้าที่เป็นเถ้าแก่หน่ึงคนประจำาอยู่ตลอด
เวลา สว่นผูอ้ื่นจะเปลีย่นไปเลอืกโต๊ะใหม่เมื่อจบการตอบคำาถามในแต่ละรอบ การสานเสวนาแบบน้ีจะไม่มผีู้
ดำาเนินการสานเสวนา  ดงันัน้  ผูใ้ดขอพดูผูน้ัน้ตอ้งหยบิแท่งชว่ยพดู (talking stick) มาถอืไว ้เมือ่พดูเสรจ็ให้
วางลง เพือ่เปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดพ้ดูต่อไป การใชแ้ท่งช่วยพดูเป็นการฝึกใหพ้ดูน้อยลง ไตร่ตรองมากขึน้ คดิ
ก่อนพดู ไมโ่พลง่ถาม ไมส่วนแยง้ ทำาใจใหน่ิ้งและชา้ลง มบีางเวลาทีทุ่กคนน่ิง คดิ อยูใ่นความเงยีบ 

การสานเสวนาจะทำาใหเ้กดิการแลกเปลีย่น ขอ้มลู ความคดิ ความเหน็ ความรูส้กึ ของสมาชกิในโต๊ะ  
ระหว่างทีฟ่งัหากเกดิความคดิหรอืจนิตนาการบางอย่างขึน้มา เรากส็ามารถบนัทกึความคดิและจนิตนาการ
เหล่านัน้เป็น รปูวาด แผนภาพ คำาสำาคญัลงไปบนกระดาษฟลปิชารต์ทีอ่ยู่บนโต๊ะ เถ้าแก่ประจำาโต๊ะจะใชฟ้
ลปิชารต์น้ีในการอธบิายสรปุเรือ่งทีพ่ดูคยุกนัก่อนหน้านัน้ใหผู้ม้าใหมใ่นรอบถดัไป  เมือ่จบการสานเสวนาให้
นำาฟลปิชารต์ไปตดิไวบ้นผนงัเพือ่การเรยีนรูข้องทุกคนทีส่นใจมาอ่านต่อไป

การสานเสวนาแบบรา้นกาแฟ เป็นการบรหิารจดัการความรูแ้ละความเหน็ของผูค้น ในบรรยากาศ
แห่งมติรภาพ พูดคุยในทีท่ีเ่รารูส้กึว่าความเหน็ของเรากม็คีวามสำาคญั เท่าเทยีมกบัของคนอื่นๆ ไม่มยีศถา
บรรดาศกัดิ ์ไมม่ตีำาแหน่ง ฐานะ คุณวุฒหิรอืวยัวฒุ ิมาขวางกัน้ความรูส้กึ หากทำาเช่นน้ีแลว้ เรากจ็ะสามารถ
พดูออกมาจากใจ สือ่ออกมาจากใจ และสง่ความคดิเหน็อนัเป็นเบือ้งลกึและตวัตนทีแ่ทจ้รงิของเราออกไปได ้

การสานเสวนาเป็นการใชค้วามกลา้หาญอยา่งหน่ึงทีจ่ะออกไปเผชญิกบัความหลากหลาย ความเป็น
ไปไดท้ีน่อกเหนือจากทีเ่ราเชื่ออยู่ เมื่อเขา้สู่การสานเสวนา  เราจะรูส้กึสนุกสนาน ตื่นเตน้ เมื่อไดค้น้พบกบั
ความต่อเน่ืองเชื่อมโยงในสิง่ทีเ่ราไม่เคยรูเ้หน็ สนใจ หรอืตัง้คำาถามมาก่อน เกดิการผสมผสานใหม่ แมแ้ต่
ความคดิเดมิของเรา เมื่อโยนลงไปในวงกอ็าจเปลีย่นแปลงไปไม่เหมอืนเดมิ เกดิแง่มุมใหม่ๆ ขึน้กบัเรา ที่
ช่วยใหเ้ราเตบิโตกว่าเดมิ กวา้งขวางมากกว่าเดมิ และมคีวามเขา้อกเขา้ใจในคนอื่นมากขึน้กว่าเดมิ ดงันัน้  
การสานเสวนาแบบรา้นกาแฟจงึสนับสนุนการมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง การแลกเปลีย่นความเชื่อ มุมมอง 
ขนบธรรมเนียม ซึง่เป็นสาระทีส่ำาคญัของการสานเสวนา

เมือ่สานเสวนาครบทุกรอบแลว้  ควรเชญิผูเ้ขา้สานเสวนาทุกคน  มานัง่ลอ้มวงเป็นวงกลม  เพือ่สรปุ
บทเรยีนรว่มกนั  ทัง้ในดา้นกระบวนการและเน้ือหา  เพือ่เป็นการเปิดใจสูก่นัในวงทีใ่หญ่ขึน้  บางครัง้  อาจมี
เรื่องทีผู่เ้ขา้ร่วมสานเสวนาบางคนจะตกลงทีจ่ะร่วมมอืกนัดำาเนินงานต่อไป  แต่ถงึแมว้่าจะแยกยา้ยกนัไป
โดยไม่มขีอ้สรุปร่วมใด ๆ  กห็วงัว่าทุกคนจะรกัษาความรูส้กึทีด่ตี่อกนั  และมเีรื่องทีจ่ะนำาไปใคร่ครวญเพื่อ
ปรบัปรงุความคดิ ความเชื่อของตนเองต่อไป 
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 6.2. รายละเอียดกิจกรรมของโครงการฯ
 6.2.1. รายการสานเสวนากลุ่มย่อยและสานเสวนาหาคำาตอบ
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 6.2.2. รายช่ือผู้เข้าร่วมสานเสวนาหาคำาตอบ 2 ครัง้
ก  ารสานเสวนาหาคำาตอบ ครัง้ท่ี   1   วนัท่ี   3-7   กรกฎาคม   2553   ณ จงัหวดัภเูกต็  
1. พล.ท.สำาเรจ็ ศรหีร่าย ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษกองทพับก (ขณะเขา้ร่วมประชุมตำาแหน่งรองแมท่พัภาค 4 และ

รองผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการสงครามพเิศษยะลา)
2. พนัโท สถริพงศ ์อาจหาญ  กองพลทหารราบที ่15
3. พนัเอก ชาครติ อุจรตัน์ เสนาธกิารหน่วยเฉพาะกจิสนัตสิุข        
4. พลตรสีรุสทิธิ ์ถนดัทาง ผูอ้ำานวยการศูนยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
5. นายสมโภชน์ สุวรรณรตัน์ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการศูนยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้
6. พนัเอกชนิวฒัน์ แมน้เดช รองผูอ้ำานวยการกองรกัษาความมัน่คงภายใน จงัหวดัปตัตานี
7. พนัเอกทะเบยีน เมอืงพระฝาง หน่วยสนัตสิุขที ่1
8. พ.ต.ท.รงัษ ีมัน่จติร รองผูก้ำากบัการสอบสวน ศนูยป์ฏบิตักิารจงัหวดัชายแดนใต้
9. นายตูแวดานียา ตแูวแมแง ผูอ้ำานวยการศูนยพ์ทิกัษ์วฒันธรรมเพือ่ประชาธปิไตยจงัหวดัชายแดนใต้
10. นายอบัดุลเราะมนั มอลอ โฆษกสหพนัธนิ์สตินกัศกึษาจงัหวดัชายแดนใต ้(สนน.จชต)
11. นายภูวนาท ลอ่งเซ่ง ปลดัอำาเภอทีท่ำาการปกครองจงัหวดัยะลา 
12. นางสาวซุกกรยีะห ์บาเหะ เจา้หน้าทีโ่ครงการสนัตอิาสาสกัขพียาน
13. นางแยนะ สาละแม ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ/นกัปกป้องสทิธมินุษยชน
14. นางตสันีม   เจ๊ะตู อดตีผูใ้หญ่บา้น อ.เจาะไอรอ้ง/ผูบ้รหิารศูนยเ์ยยีวยาเดก็กำาพรา้และดอ้ยโอกาส จ.นราธวิาส
15. นายอบัดุลอาซสิ ยานยา ประธานชมรมสถาบนัปอเนาะจงัหวดัชายแดนใต้
16. นายอบัดุลเรา๊ะมนั อบัดุลสมดั อดตีประธานคณะกรรมการอสิลามประจำาจงัหวดันราธวิาส
17. นายอบัดุลเลาะห ์หะยยีามา ผูจ้ดัการโรงเรยีนนะฮฏ์อตุลซบูาน
18. นายเจะฮเูซน็ เจะอุบง กรรมการอสิลามจงัหวดัปตัตานี
19. นายอฮัหมดัสมบรูณ์ บวัหลวง นกัวชิาการอสิระ
20. ผศ.ดร.ศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์รี นกัวชิาการศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(DWS)
21. นางสาวดวงยิหวา อุตรสนิธุ อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี
22.  นายมฮูมัหมดัอายบุ ปาทาน ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(DWS)
23. นายดนยั มูส่า สำานกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ
24. นายสมชาย หอมลออ ประธานมลูนิธผิสานวฒันธรรม
25. ผศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศริโิชต ิ อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
26. นายเมธสั อนุวตัรอุดม นกัวชิาการ สำานกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้
27. นางจริาพร บุนนาค ผูป้ระสานงานอาวโุสโครงการคน้หากุญแจฯ
28. นายสรรทดั ศรจีารภุกัดิ ์ เจา้หน้าทีม่ลูนิธคิอนราดอาเดนาวร์
29. Ms. Li Saengsanthitam เจา้หน้าทีม่ลูนิธคิอนราดอาเดนาวร์
30. นางสาวงามศุกร ์รตันเสถยีร อาจารยศ์ูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
31. นางสาวศริพิร เพง็จนัทร์ เจา้หน้าที ่ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
32. นายโคทม อารยีา อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
33. นางสาวปารชิาด สุวรรณบุบผา อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
34. นายชาญชยั  ชยัสุขโกศล อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
35. นางสาวฟารดีา ขจดัมาร ผูป้ระสานงานโครงการคน้หากุญแจฯ
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36. นายฆอซาล ีอาแว เจา้หน้าทีว่จิยั ศนูยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล

การสานเสวนาหาคำาตอบ   ครัง้ท่ี   2   วนัท่ี   30   มกราคม   - 1   กมุภาพนัธ ์  2554   ณ จงัหวดัสตลู  
1. พล.ท.สำาเรจ็ ศรหีร่าย ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษกองทพับก   
2. พนัเอก อุดมวทิย ์อโนวลัย์ รองเลขาธกิารศูนยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้
3. พนัเอกชนิวฒัน์ แมน้เดช รองผูอ้ำานวยการกองรกัษาความมัน่คงภายใน จงัหวดัปตัตานี
4. นายภูวนาถ ลอ่งเซ่ง ปลดัอำาเภอทีท่ำาการปกครอง จงัหวดัยะลา 
5. นายอาเตฟ็ โซ๊ะโก ประธานเครอืขา่ยเยาวชนนกัศกึษาเพือ่พทิกัษ์ประชาชน
6. นางสาวไลลา เจ๊ะซู ผูป้ระสานงานโครงการ In south
7. นายกติตศิกัดิ ์ปตัตานี สมาพนัธนิ์สตินกัศกึษาจงัหวดัชายแดนใต้
8. นายศอลาฮุดดนี สมาอนู สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล
9. พนัโท สฐริพงษ์ อาจหาญ กองอำานวยการรกัษาความมัน่คงภายใน
10. รอ้ยเอก ชยัน์พฒัน์ อนิทรเทพ กองพลทหารราบที ่5 พนั 2
11. นายมะรอซาล ีบากา ประธานชมรมอุสตาซอำาเภอทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี
12. นางตสันีม  เจ๊ะตู อดตีผูใ้หญ่บา้นอ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส/ผูบ้รหิารศูนยเ์ยยีวยาเดก็กำาพรา้และดอ้ย

จงัหวดันราธวิาส
13. นางแยนะ สาละแม ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ตากใบ/นกัปกป้องสทิธมินุษยชน
14. นางสาวรอฮานี จอืนารา ผูป้ระสานงานโครงการโรงเรยีนสนัตภิาพ
15. นายอบัดุลอาซสิ ยานยา ประธานชมรมสถาบนัปอเนาะจงัหวดัชายแดนใต้
16. นายอบัดุลเลาะ หะยยีามา ผูจ้ดัการโรงเรยีนนะฮฏ์อตุลซบูาน 
17. นายอฮัหมดัสมบรูณ์ บวัหลวง นกัวชิาการอสิระ
18. นายอสิมาอลี เบญจสมธิ ประธานศูนยอ์นุรกัษศ์ลิปะฯ (PUSTA)
19. นายมฮูำาหมดัอนัวรั หะยเีต๊ะ กลุม่สือ่บุหงารายา
20. นายเจะอามงิ โตะตาหยง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร จ.นราธวิาส พรรคประชาธปิตัย์/กรรมาธกิารภาคใต้
21. นางจริาพร บุนนาค ผูป้ระสานงานอาวโุสโครงการคน้หากุญแจฯ
22. พล.ต. สุรสทิธิ ์ถนดัทาง  ผูอ้ำานวยการศูนยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
23. นางสาวพรเพญ็ คงขจรเกยีรติ ผูอ้ำานวยการมลูนิธผิสานวฒันธรรม
24. ผศ.ดร.ฉนัทนา บรรพศริโิชต ิ อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
25. นายโคทม อารยีา อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
26. นางปารชิาด สุวรรณบุบผา อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
27. นายเอกพนัธุ ์ปิณฑวณิช อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
28. นายชาญชยั ชยัสุขโกศล อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
29. นางสาวงามศุกร ์รตันเสถยีร อาจารย ์ศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
30. นายฆอสาล ีอาแว เจา้หน้าทีว่จิยั ศนูยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล
31. นางสาวซุกกรยีะห ์บาเหะ ผูป้ระสานงานโครงการคน้หากุญแจฯ
32. นายปรชัญา  โต๊ะอแิต ผูป้ระสานงานโครงการคน้หากุญแจฯ
33. นายสรรทดั ศรจีารภุกัดิ ์ เจา้หน้าทีม่ลูนิธคิอนราดอาเดนาวร์
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