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เวทีการแลกเปลี�ยนความคิดเหน็ 

1. เวทกีารแลกเปลี�ยนความคดิเหน็กบัคณะกรรมาธกิารวสิามญัตดิตามและประเมนิผลการแก้ไข
ปญัหาและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ วุฒสิภา เมื�อวนัพุธที� 16 มถุินายน พ.ศ. 2553 ณ 
หอ้งรบัรอง 1-2 อาคารวุฒสิภา เวลา 10.00 – 12.00 น. 

2. เวทสีาธารณะ “จากสงครามสู่สมานฉนัท:์ ลองฟงัประสบการณ์จากไอรแ์ลนดเ์หนือ” เมื�อวนัพุธที� 
16 มถุินายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องจุมภฎ-พนัธุ์ทิพย์ ชั ?น 4 อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณ ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เวลา 13.30 – 16.30 น. 

3. เวทีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั ?นสูง “การ
เสรมิสร้างสงัคมสนัตสิุข” รุ่นที� 1 และ 2 เมื�อวนัพฤหสับดทีี� 17 มถุินายน 2553 ณ ห้องศกัดิ
เดชน์ (หอ้งอบรมสถาบนัพระปกเกลา้) ชั ?น 5 อาคารจอดรถ อาคารบ ีเวลา 09.30 – 12.30 น. 
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• เราไม่ได้มาเมืองไทยเพื�อที�จะบอกให้สงัคมไทยทาํอย่างนั4นอย่างนี4  หรอืมแีบบพมิพเ์ขยีว 
(Blueprint) ของการสรา้งสนัตภิาพมาเสนอใหก้บัท่านเพราะเราไม่มคีวามสามารถที�จะทําอย่าง
นั ?น แต่ละความขดัแยง้กม็ลีกัษณะพเิศษที�แตกต่างกนัไป ไม่มคีวามขดัแยง้ใดที�เหมอืนกนัเป็น
พมิพ์เดยีว แต่เรามาที�นี�เพื�อที�จะแลกเปลี�ยนประสบการณ์ตรงของเราในการสรา้งสนัตภิาพใน
ไอรแ์ลนด์เหนือว่าเราทําอย่างไร ดว้ยวธิคีดิใดจากมุมมองของคนทํางานภาคประชาสงัคม ภาค
การเมอืง และอดตีกลุ่มขบวนการ นอกจากนี?กเ็พื�อที�จะเรยีนรูก้รณีความขดัแยง้ของประเทศไทย
ดว้ยเช่นกนั  
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• ก่อนอื�นเราต้องแยกแยะระหว่างความขดัแย้งกบัความรุนแรงออกจากกนั สําหรบัความ

ขดัแยง้ในไอรแ์ลนดเ์หนือนั ?นสามารถยอ้นไปไดไ้กลถงึ 800 ปี แต่ในส่วนของความรุนแรงแลว้จะ
ขึ?นๆลงๆ แลว้แต่สถานการณ์ ณ ปจัจุบนันี? ในไอรแ์ลนด์เหนือเองก็ยงัคงมคีวามขดัแยง้กนัอยู่
เหมอืนเดมิ โดยชาวคาทอลกิจํานวนหนึ�งก็ยงัคงต้องการแยกไอรแ์ลนด์เหนือออกจากองักฤษ 
ในขณะที�ชาวโปรแตสแตนทก์ย็งัตอ้งการใหอ้ยูก่บัองักฤษต่อไป กล่าวคอื ทุกวนันี4ทั 4งสองฝ่ายก็
ยงัคงมีอุดมการณ์ที�ขดัแย้งกนัอยู่ แต่สิ�งที�แตกต่างไปจากอดีต คือเราเรียนรู้วิธีบริหาร
จดัการกบัความขดัแย้งได้ดีขึ4นโดยไม่ต้องใช้ความรนุแรงแล้ว และอนัที�จรงิแล้ว ความ
ขดัแยง้ที�ปราศจากความรุนแรงนั ?นก็มสี่วนดใีนแง่ของการช่วยพฒันาสงัคมประชาธปิไตยด้วย 
เนื�องจากทุกฝ่ายสามารถแสดงความคดิเห็นของตนได้อย่างอิสระเสร ีแม้จะเห็นต่างแต่ก็ไม่
จาํเป็นตอ้งทาํรา้ยกนัอกีแลว้ 

• ในช่วง 30 ปีที�ผ่านมานั ?นเป็นช่วงที�มคีวามรุนแรงอย่างต่อเนื�อง มผีูเ้สยีชวีติไปเกอืบ 4,000 คน 
บาดเจบ็ทั ?งทางร่างกายและจติใจอกีหลายพนัคน และมผีู้ถูกจบักุมคุมขงัเกอืบ 30,000 คน แต่
ถึงแม้กระนั ?นก็ตาม การแก้ไขปญัหาความขดัแย้งในไอร์แลนด์เหนือนี? ทุกๆฝ่ายต่างก็ไม่
ต้องการที�จะให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง (Intervene) และมองว่าความขดัแย้งนี4 เป็นเรื�อง
กิจการภายใน ซึ�งเขา้ใจว่าคงเป็นเช่นเดยีวกบักรณขีองไทย 

• ความขดัแย้งของไอร์แลนด์เหนือมคีวามเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ที�ยาวนานมาก ประเด็นที�
ขดัแย้งไม่ใช่เรื�องศาสนา หากแต่เป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัอตัลกัษณ์ (Identity) ของกลุ่ม
คน ทั ?งในแง่ของความกลวัว่าจะสูญเสยีอตัลกัษณ์ไป และความต้องการที�จะแสดงออกถึงอตั
ลกัษณ์ของตนเอง รวมถงึประเดน็เรื�องความไมเ่ท่าเทยีมกนั การต่อสูใ้นไอรแ์ลนดเ์หนือจงึนับว่า
เป็นการต่อสูเ้พื�อรกัษาอตัลกัษณ์ ตลอดจนเรยีกรอ้งความเท่าเทยีมกนัในเรื�องต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการศกึษา สงัคม อาชพี และสทิธทิางการเมอืง  

• จริงๆแล้วสนัติภาพคือกระบวนการ (Process) ไม่ใช่ผลลพัธ์ (Product) และกระบวนการ
สนัตภิาพนี?ก็ไม่ได้เกดิขึ?นง่ายๆ จะว่าไปแล้วพวกเราเองก็ถอืว่ากําลงัเรยีนรูจ้ากกระบวนการที�
ยงัคงดาํเนินต่อไป ยงัมอีกีหลายสิ�งหลายอยา่งที�ตอ้งทาํ อาจกล่าวไดว้่าแมก้ระบวนการสนัตภิาพ
ในไอรแ์ลนดเ์หนือจะเกดิขึ?นมานานแลว้ แต่กย็งัไมส่มบรูณ์แบบ ตอ้งใชเ้วลา  

• หลกัการสาํคญัของกระบวนการสนัติภาพ คือ หลกัการครอบคลุมทุกฝ่าย (Inclusivity) 
กระบวนการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์จะสําเรจ็ได้ก็ต่อเมื�อเปิดให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุก
ฝ่ายได้เข้ามามสี่วนร่วม เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการ ไม่ใช่ผลกัหรอืกีดกั ?นฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง
ออกไป ซึ�งในกรณีของการเจรจาที�นําไปสู่ขอ้ตกลง Good Friday Agreement เมื�อปี 1998 ได้
นั ?นกต็ั ?งอยูบ่นหลกัการนี?เช่นเดยีวกนั คอื พดูคุยกบัทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้งทั ?งองักฤษ ไอรแ์ลนด ์และ
ไอรแ์ลนด์เหนือ ทั ?งนี? ภาวะผูนํ้าของแต่ละฝ่ายถอืเป็นปจัจยัสําคญัที�ทําให้การพูดคุยกนัเกดิขึ?น
ได ้ 
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• จรงิๆแล้วการที�จะเอาทุกฝ่ายเขา้มาร่วมและเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการไดน้ั ?น ถอืเป็นเรื�องที�

พูดง่ายแต่ทํายาก ไม่ใช่เรื�องง่ายเลยแม้แต่น้อยที�จะต้องร่วมทํางานกบัคนที�เรามองว่า 
เป็นศตัรูของเรา เป็นคนที�ทําร้ายคนที�เรารกั เป็นภยัต่ออตัลกัษณ์ของเรา ดงัที�เนลสนั 
แมนเดลา อดตีประธานาธบิดขีองแอฟรกิาใต้เคยกล่าวไว้ว่าการทํางานสนัตภิาพกบัเพื�อนเป็น
เรื�องงา่ย แต่การทาํงานกบัศตัรนูั ?นเป็นเรื�องยาก  

• ในส่วนของขอ้ตกลงสนัตภิาพ Good Friday Agreement "C]" $"&] %�%!Cก�P ./MR��ก��
(MT	��
 I�"�� (Power Sharing) �P%JM�T�Cd(�! CTกaSกC(-oPH/+(��%��R+ Tc��"' T� ��
!"#�$%"&  
;Z�TC]T
M�i 1998 $	ก�&'(�)*��+$$,-		./ '/�0��12��ก3����'4���	�5��ก	��65�7�(����

��8ก��0	89:�7��ก�5��0����)-���,;����	�6�<������$�9��	',ก=
��  

• ขอ้ตกลงสนัตภิาพจะเกดิขึ?นไดก้ด็ว้ยการพดูคุยกนัระหว่างคู่ขดัแยง้ทั ?งสองฝ่าย แต่การพูดคุยกนั
ดงักล่าวอาจจะเกดิขึ?นได้ยากในช่วงแรก สาเหตุส่วนหนึ�งกเ็พราะเราต้องพูดกบัคนที�เรามองว่า
เป็นศตัรแูละเป็นคนที�คดิไม่เหมอืนกบัเรา ซึ�งแน่นอนว่าความรูส้กึกย็่อมแตกต่างจากการพูดคุย
กบัคนที�เป็นเพื�อนเรา แต่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายเจ้าหน้าที�รฐั กองกาํลงัติดอาวธุ หรือกลุ่มคนที�คิด
ต่างกนั ในที�สดุกต้็องมาร่วมพดูคยุด้วยกนัทั 4งสิ4น   

• หลงัจากที�ทั ?งรฐับาลองักฤษและกลุ่มต่อต้านรฐัไดใ้ชก้ําลงัและความรุนแรงในการแก้ไขปญัหามา
เป็นเวลานาน ในที�สุดต่างฝ่ายต่างกต็ระหนักได้แล้วว่าการใช้ความรุนแรงไม่อาจแก้ไข
ปัญหาอย่างยั �งยืนได้ ฝา่ยต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ในไอรแ์ลนดเ์หนือจงึเริ�มตดัสนิใจที�
จะหันมาใช้สันติวิธีไปโดยปริยายด้วยมองว่าเป็นวิธีที�ได้ผลที�สุดและแก้ไขปญัหาได้ จาก
ประสบการณ์ตรงนี? เราบอกได้เลยว่าการใช้กําลงัทหารหรอืกองกําลงัติดอาวุธ ไม่มทีางที�จะ
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งยั �งยนื    

• ความคลา้ยคลงึกนัประการหนึ�งของความขดัแยง้ในไอรแ์ลนดเ์หนือและจงัหวดัชายแดนภาคใต้
คอื ความขดัแยง้ทั ?งสองกรณีมปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาที�ยาวนาน และยิ�งเมื�อความขดัแย้ง
เกิดขึ4นมานานมากเท่าไหร่ กจ็ะยิ�งมีแนวโน้มที�จะยืดเยื4อต่อไปอีกมากขึ4นเท่านั4น (The 
longer the conflict runs, the longer it will run.) ซึ�งแทจ้รงิแลว้ความขดัแยง้ทั ?งสองกรณีไม่ไดม้ี
สาเหตุมาจากความแตกต่างทางศาสนา แมว้่าจะมมีติทิางศาสนาวฒันธรรมเกี�ยวขอ้งอยู่ด้วยก็
ตาม อกีสิ�งหนึ�งที�มคีวามคลา้ยคลงึกนัคอืความรูส้กึของประชาชนว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจาก
รฐั  

• สิ�งที�จะเป็นประโยชน์ที�สุดในการแก้ปญัหาคอื การพูดคุย การได้รูจ้กักนั (Contact) และการรบั
ฟงักนัและกนัอย่างแทจ้รงิระหว่างผู้ที�เคยขดัแยง้หรอืเป็นศตัรกูนัมา ในอดตีที�ผ่านมาท่ามกลาง
การต่อสูร้นุแรง บ่อยครั ?งR��$���#+.�" �ก^s�. 
Mก!C(��M�#+)_T-J���/+	Zก$'����Tx ซึ�งสิ�งที�ยากที�สุด
คอืการยอมรบัฟงัในสิ�งที�คุณไม่ต้องการจะฟงัหรอืฟงัแล้วรูส้กึเจบ็ปวด แต่หากเราไม่รบัฟงัเสยี
แลว้ เราจะจดัการกบัปํญหาไดอ้ย่างไร ถงึเราทําเป็นเพกิเฉยไม่สนใจกบัสิ�งที�ไดย้นิ สิ�งนั ?นกม็ไิด้



  �����ก����	
	����������	��� 5 

 
หายไปจากเรา ดงันั ?น จากประสบการณ์ของผม ก้าวแรกสู่สนัติภาพคือการเริ�มรบัฟังกนั
อย่างจริงๆจงัๆ 

• ประเด็นสุดท้ายที�อยากจะฝากคอื สนัติภาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้จะสามารถเกิดขึ4น
ด้วยมือของคนไทยเจ้าของแผน่ดินเท่านั4น ไมอ่าจเกดิจากคนอื�นไดเ้ลย แต่หากท่านต้องการ
ความช่วยเหลือใดๆก็ขอให้บอกกับเราได้ เรายนิดีที�จะสนับสนุนท่านในการสร้างสนัติสุขใน
สงัคมไทย        

--------------------------------------------------------------- 
 

������ ������
 (Jimmy Spratt) ��&�/"ก�#�1��$�	2��3	��=�ก�0!�;�>��!�4!� 
(12� ;����ก! 5+4	,? 2007) ��2����� (Democratic Unionist Party, DUP) )*�+�,-	
โปรแตสแตนท ์โดยพรรคของอเลก็ซ ์มาสคยีเ์คยมองว่าเป็นศตัรโูดยตรง ในอดตีเคย
รบัราชการตํารวจ ปฏิบัติหน้าที (ในไอร์แลนด์เหนือเป็นเวลา 30 ปี เกษียณอายุ
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• ยอ้นหลงัไป 10 ปีที�แลว้ หากมใีครมาบอกผมว่าอกี 10 ปีขา้งหน้า ผมจะได้มาทํางานสนัตภิาพ
ร่วมกนักบัคนที�มานั �งในโต๊ะวนันี? ผมคงจะตอกกลบัไปว่าบา้ (Mad) ไปแลว้ หากมีใครมาบอก
ผมว่ากระบวนการสนัติภาพของไอรแ์ลนด์เหนือจะเดินมาถึงจุดนี4 ได้ จุดที�คนเคยเป็น
ศตัรกูนัมานั �งทาํงานเพื�อสนัติภาพด้วยกนัได้ ผมกค็งจะบอกไปว่าบ้าเหมือนกนั  เพราะ
ในอดีตนั4น ผมไม่เคยเชื�อเลยว่าเราจะทาํได้ แต่มาวนันี? เราทําไดแ้ลว้จรงิๆ ดว้ยความมุ่งมั �น
ทุ่มเทของทุกๆฝา่ย อดทนทาํงานหนกัมาดว้ยกนั   

• บทเรยีนสําคญัที�ผมได้จากการสรา้งสนัตภิาพ คอืเราต้องเปลี�ยนวธิคีดิ เราต้องพร้อมที�จะรบั
ฟังความเห็นจากคนที�คิดไม่เหมือนเรา จากคนที�แตกต่างกบัเรา ต่างวฒันธรรม ต่างวิธี
คิด ถา้เราใจเยน็ อดทน เรยีนรู ้และฟงัเสยีงที�เหน็ต่างจากเราได ้เรากจ็ะหาทางออกที�เหมาะสม
ได้ในที�สุด อย่างไรก็ตาม  เราก็ต้องไม่ละทิ?งหรอืสูญเสยีความเป็นตวัตนและค่านิยมความเชื�อ
ของเราเอง และในขณะเดยีวกนั เรากต็้องยอมรบัตวัตนของอกีฝ่ายให้ได้ดว้ย เพราะความเป็น
จรงิคอืทุกฝา่ยต่างกม็อีตัลกัษณ์ของตวัเองที�ตอ้งการดาํรงรกัษาไวด้ว้ยกนัทั ?งนั ?น 

• ผมเองเป็นคนองักฤษ ผมต้องการที�จะให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ�งขององักฤษต่อไป แต่
ขณะเดยีวกนั ผมกไ็ดร้บัรูแ้ละยอมรบั (Acknowledge) ความคดิที�แตกต่างของอเลก็ซแ์ละไมเคลิ
ว่าเขาต้องการที�แยกตวัไปอยู่กับไอร์แลนด์ ซึ�งผมได้เรียนรู้ที�จะอยู่กบัความคิดต่างนี4 ได้
ตราบเท่าที�พวกเขาไม่ใช้ความรนุแรงในการผลกัดนัความเชื�อดงักล่าว  

• กระบวนการสนัติภาพเป็นเรื�องที�ต้องอาศยัความต่อเนื�องและใช้เวลานาน ทุกคนทุกฝ่ายต้อง
เรยีนรูไ้ปด้วยกนั (Ongoing process) ทั ?งนี? สิ�งท้าทายในการสร้างสนัติภาพ คือ การต้อง
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รวมทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มที�ใช้อาวุธให้เข้าสู่กระบวนการให้ได้ ซึ�งไม่
เฉพาะตํารวจ ทหารเท่านั ?น แต่ต้องรวมถงึกลุ่มอื�นๆโดยเฉพาะอย่างยิ�งครอบครวัของผู้สูญเสยี 
และกลุ่มขบวนการดว้ย ซึ�งในระยะเริ�มต้น หลายคนในพรรคของผมกไ็ม่เหน็ดว้ย แต่ต้องค่อยๆ
ขยายผลออกไปโดยค่อยๆสร้างและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกนั ต้องค่อยเป็นค่อย
ไป อาจจะมทีั ?งขึ?นและลง สะดุดบา้ง คบืหน้าบา้งสลบักนัไปเป็นเรื�องธรรมดา   

• การพดูคุยสนัตภิาพ (Peace Talk) ในช่วงเริ�มตน้นั ?น ไมจ่าํเป็นต้องคุยกบัทุกกลุ่มกไ็ด ้ขอแค่เริ�ม
คุยกบักลุ่มๆเดยีวก่อนกไ็ด ้แล้วมนัจะขยายผลไปเอง แน่นอนว่าย่อมมคีนที�ไม่เหน็ดว้ยกบัการ
พดูคุยดงักล่าว ฝา่ยตดิอาวุธของทั ?งสองฝ่ายกไ็ม่เหน็ดว้ย ไม่อยากจะใหม้กีระบวนการสนัตภิาพ 
ดงันั ?น ถามว่าจะเริ�มต้นอย่างไร เรากต้็องเริ�มจากการมองว่าใครบ้างที�อยากจะพูดคุย ใคร
บ้างที�อยากจะเจรจา แล้วเริ�มคุยกบัคนๆนั4นก่อน  ซึ�งถ้ากระบวนการพูดคุยได้เริ�มต้นขึ?น
แล้ว และมกีารใหค้ํามั �นสญัญากนั ทุกฝ่ายกต็้องรกัษาสญัญานั ?นๆด้วย ถอืเป็นเรื�องสําคญัมาก
เพราะเป็นส่วนหนึ�งของมาตรการในการสรา้งความเชื�อมั �นระหว่างกนั 

• ถามว่าทําไมถึงเริ�มหนัมาพูดคุยกนั เหตุผลกไ็ม่มีมากไปกว่าการมองว่าการพูดคุยกนั
น่าจะเป็นวิธีการที�ดีกว่าที�ใช้อยู่ เพราะเหน็ๆกนัอยู่แลว้ว่าการต่อสูด้ว้ยกําลงัอาวุธไม่สามารถ
แก้ปญัหาใหจ้บไดจ้รงิ เมื�อเวลาผ่านไป ตวัเลขผูเ้สยีชวีติยิ�งมมีากขึ?นเรื�อยๆ การสูญเสยีเพิ�มขึ?น
อกี 1-2 ชวีติกถ็อืว่ามากเกนิพอแลว้  

• ประเดน็เรื�องสทิธมินุษยชนนบัว่าเป็นเรื�องสาํคญัต่อการสรา้งสนัตภิาพ ทุกฝ่ายจะต้องเขา้ใจ และ
ต้องได้รบัการปกป้องสิทธิมนุษยชนของตน สิ�งสําคญัอีกประการหนึ�งคือเราต้องไม่ลืมว่า
ตํารวจ ทหาร หรือเจ้าหน้าที�รฐัเอง ก็มีสิทธิที�จะได้รบัการปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย
เช่นเดียวกนั ไมต่่างไปจากกลุ่มอื�นๆ 

• กรณเีหตุการณ์อย่าง Bloody Sunday1 ไดท้ําใหเ้กดิแนวร่วมที�หนัมาสนับสนุนกลุ่มขบวนการไอ
อาร์เอมากขึ?น ซึ�งไม่เป็นผลดีต่อรฐับาลเลย จริงๆแล้วรฐับาลต้องระมดัระวงั และต้อง
ตระหนักว่าความขดัแย้งไม่อาจแก้ไขได้ด้วยวิธีการทางทหาร ผมมั �นใจว่าไม่มรีฐับาล
องักฤษชุดไหนอกีแลว้ที�จะกลบัไปใชว้ธิกีารนอกระบบอยา่งในอดตีอกี เพราะเป็นสิ�งที�ผดิ รฐับาล
รูแ้ล้วว่าระเบดิหนึ�งลูกที�ฆ่าประชาชนตายไปหนึ�งคน รงัแต่จะสรา้งญาติมติรและคนใกล้ชดิอีก
เป็นสบิเป็นรอ้ยที�ตอ้งเจบ็ปวดและรูส้กึสญูเสยีเพิ�มมากขึ?น จรงิๆแลว้การใชว้ธิกีารทางทหารหรอื
การใช้กฎหมายฉุกเฉินในสถานการณ์ความขดัแย้งนั ?น สามารถกระทําได้ในช่วงสั ?นๆเพื�อ
ควบคุมสถานการณ์เท่าที�จาํเป็นเท่านั ?น ไมอ่าจใชใ้นระยะยาวเพื�อแกไ้ขปญัหาได ้

                                         
1
 วนัอาทติยท์ี� 30 มกราคม 1972 (“Bloody Sunday”) ทหารองักฤษไดย้งิปืนเขา้ใส่กลุ่มผูช้มุนุมประทว้งในเมอืงลอนดอนเดอรร์ี� (Londonderry) กรณีที�

ชาวไอรแ์ลนดเ์หนือถูกกกัขงัโดยไมผ่า่นกระบวนการศาล ซึ�งทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 13 คน เหตุการณ์นี?ส่งผลใหม้วลชนต่างหนัมาสนบัสนุนกลุ่มขบวนการไอ
อารเ์อเป็นจาํนวนมาก ความขดัแยง้ไดข้ยายตวัมากขึ?น เป็นผลใหร้ฐับาลองักฤษระงบัการทาํงานของสภาทอ้งถิ�นของไอรแ์ลนดเ์หนือ และเขา้มาควบคุม
ปกครองไอรแ์ลนดเ์หนือโดยตรงแทน (Direct Rule)  
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• มาตรการสําคญัที�เป็นส่วนหนึ�งของความสําเร็จในการแก้ไขความขดัแย้งกรณีของไอร์แลนด์

เหนือ คอื การถ่ายโอนอาํนาจ (Devolution) ในเรื�องกจิการตํารวจและกระบวนการยุตธิรรม
จากส่วนกลางคอืรฐับาลองักฤษไปสู่ส่วนทอ้งถิ�นคอืสภาไอรแ์ลนดเ์หนือ  

--------------------------------------------------------------- 
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• ผมเป็นคนชนชั ?นกรรมาชพี ไม่ได้รูเ้ร ื�องอะไรที�เป็นหลกัการหรอก ผมจบมหาวทิยาลยัชวีติ ผม
มาจากชุมชนที�ถูกปฏเิสธเสรภีาพ ในอดีตนั4นไม่มีใครหรือพรรคการเมืองใดอยากมาคยุกบั
ผม ผมจึงต้องหาทางให้เขาได้ยิน สําหรบับางคน เขาตดัสนิใจลุกขึ?นมาจบัอาวุธสู ้แต่สําหรบั
ผมไดพ้ยายามใชว้ธิหีาแนวรว่มเพื�อต่อสูท้างการเมอืง  

• เราไดส้รา้งยทุธศาสตรข์องเราเอง เรยีกว่ายุทธศาสตรส์นัตภิาพ คอื เราทําใหร้ฐับาลหนัมาสรา้ง
สนัตภิาพ เราทําใหค้นภายนอกได้รบัรูว้่าทําไมเราต้องต่อสู ้และเรามเีป็นความชอบธรรมที�จะสู ้
เราใชว้ธิปีระทว้งบนถนน เราเรยีนรูท้ี�จะนําเสนอประเดน็ของเราในแบบที�คนอื�นๆไม่อาจปฏเิสธ
ได ้และเราต้องรู้ว่าเราควรจะไปคยุกบัใคร อย่างไร เพื�อให้เขาได้รู้ว่าเรามีประเดน็สาํคญั
อนัชอบธรรมซึ�งควรได้รบัการแก้ไข  

• หากต้องการแก้ไขปัญหา คุณต้องทาํความเข้าใจถึงสาเหตุรากเหง้าของความขดัแย้งให้
ได้ว่าเพราะเหตุใดกลุ่มขบวนการจึงใช้ความรนุแรง มเีงื�อนไขใดที�ทําให้ความรุนแรงดํารง
อยู ่แลว้ตอ้งลงไปแกท้ี�เง ื�อนไขเหล่านั ?น ซึ�งในกรณีของไอรแ์ลนดเ์หนือ สาเหตุรากเหงา้คอืความ
ไม่เป็นธรรมที�ชาวคาทอลกิต้องประสบมาเป็นเวลานานทั ?งทางดา้นการเมอืง ชวีติความเป็นอยู ่
การศกึษา และวฒันธรรม และการที�จะเขา้ใจสาเหตุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กต็อ้งใชว้ธิกีารพดูคยุรบัฟัง
กนัและกนั แล้วเราไม่ต้องไปนั �งสนใจหรอกว่าใครเป็นหวัหน้ากลุ่มขบวนการตวัจรงิ ใครเป็น
เหยี�ยว ใครเป็นพริาบ ส่วนตวัผมคดิว่าคําถามเหล่านี?ไม่ไดเ้ป็นคําถามหลกัที�ต้องหาคําตอบ แต่
คาํถามที�สาํคญักว่าคอื ทาํไมถงึเกดิไออารเ์อ และอะไรเป็นสาเหตุรากเหงา้ของปญัหา   

• อยู่ดีๆจะมาบอกให้ผมยุติความรุนแรงโดยที�ไม่มีอะไรเป็นรปูธรรมในการแก้ไขปัญหา
มนัเป็นไปไม่ได้ นิยามของสนัตภิาพที�หมายความเพยีงแค่ความสงบที�ปราศจากความรุนแรง
นั ?นเป็นมุมมองที�ตื?นเขินมากสําหรบัผม มันต้องพิจารณาถึงเงื�อนไขของความรุนแรงแล้ว
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พยายามไปลดเงื�อนไขนั ?นโดยการสรา้งความเป็นธรรมให้เกดิขึ?นในส้งคมด้วย สนัตภิาพจงึจะ
เกดิขึ?นไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เพราะเราไมอ่าจมสีนัตภิาพไดห้ากปราศจากความเป็นธรรม    

• เป้าหมายของไออารเ์อคอืเป้าหมายทางการเมอืง การใชก้องกําลงัตดิอาวุธเป็นเพยีงยุทธวธิกีาร
ต่อสูเ้ท่านั ?น โดยการต่อสู้ของไออารเ์อมีอยู่ 3 ลกัษณะ คอื 1) การป้องกนัชุมชนคาทอลกิจาก
การโจมตขีองฝา่ยตรงขา้ม 2) การต่อต้านการแทรกซมึหรอืการเขา้ถงึชุมชนของรฐัไม่ว่าจะผ่าน
กจิกรรมหรอืหน่วยงานใดๆ และ 3) การบบีให้รฐับาลองักฤษยอมเจรจาที�จะถอนตวัออกจาก
ไอรแ์ลนดเ์หนือ หรอืไมก่บ็รรลุขอ้ตกลงทางการเมอืงที�ทั ?งสองฝา่ยยอมรบัได ้  

• สาํหรบัผมแลว้ จดุเปลี�ยนของความขดัแยง้เกดิขึ?นในช่วงกลางทศวรรษที� 90 อนัเนื�องมาจากการ
ที�ทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ไดต้ระหนักแลว้ว่า เราจาํเป็นจะต้องมวีธิใีหม่ในการจดัการ
กบัปญัหา ซึ�งวิธีการใหม่ที�ถือว่าได้แปรเปลี�ยน (Transform) ความขดัแย้งไปได้ในที�สุดนั4น
กคื็อการพดูคยุกนั (Dialogue) ซึ�งในช่วงต้นๆเป็นการคุยกนัเฉพาะกลุ่มเลก็ๆและไม่เปิดเผย 

โดยการพูดคุยกนันี?ทําใหแ้ต่ละฝ่ายไดเ้ขา้ใจมุมมองและที�มาของจุดยนืของกนัและกนั และที�สุด
แล้ว เมื�อต่างฝ่ายต่างไว้ใจกนัมากขึ?น การพูดคุยกนัย่อยๆนี?ก็จะนําไปสู่การเจรจาสนัติภาพที�
สาธารณชนไดร้บัทราบดว้ย อนันํามาสู่ขอ้ตกลง Good Friday Agreement ในทา้ยที�สุด 

• กลุ่มขบวนการไออารเ์อกบัรฐับาลองักฤษเริ�มพดูคยุกนัได้อย่างจริงจงัมากขึ4นจากการส่ง
สญัญาณชดัเจนของผูนํ้ารฐับาลองักฤษ เรารูส้กึไดว้่าโทนี� แบลร ์(Tony Blair) นายกรฐัมนตรี
ขององักฤษมคีวามจรงิใจที�จะแก้ไขความขดัแย้ง จรงิๆแล้ว เราเริ�มมองๆและตดิต่อพูดคุยกบั  
โทนี�ตั ?งแต่ก่อนที�เขาจะเป็นนายกฯแล้ว ผ่านทีมงานรอบตัวของเขา โดยเราได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าว่าเขาน่าจะมโีอกาสได้ขึ?นเป็นผู้นํารฐับาลคนต่อไป และเมื�อได้สมัผัสก็ยิ�งมั �นใจว่า
นกัการเมอืงคนนี?มคีวามตั ?งใจชดัเจนที�จะแก้ไขความขดัแยง้ที�ยดืเยื?อนี?ใหไ้ด ้การตดิต่อกนัอย่าง
ต่อเนื�องจงึทาํใหเ้กดิความสมัพนัธท์ี�ดต่ีอกนั  

• รฐับาลอังกฤษประกาศชัดเจนต่อสาธารณะว่าจริงใจจริงๆที�จะแก้ปญัหาและไม่มีการเล่น
การเมอืง เหตุการณ์หนึ�งที�ผมเหน็ว่าโทนี�มคีวามจรงิใจจรงิๆ คอืตอนที�ตวัผมเองได้อยู่กบัเขา
ระหว่างที�เขาตดัสนิใจจะเริ�มถอนกําลงัทหารออกจากไอรแ์ลนดเ์หนือ ผมรูว้่าเขาพูดจรงิ แต่พอ
ข่าวรั �วออกไปทางสื�อมวลชน ทหารบางส่วนก็ไปวางระเบดิเสยีเองเพื�อบั �นทอนกระบวนการ
สนัติภาพ อีกเหตุการณ์หนึ�งในสมยัโทนี�ที�ทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่ากระบวนการสันติภาพ
สามารถเกดิขึ?นไดจ้รงิกค็อื การยกเลกิการแบนตวัผม โดยโทนี�ยอมใหผ้มเดนิทางเขา้ลอนดอน
ได ้การยอมถอนกําลงัทหารที�ไมจ่าํเป็นออกจากหมู่บา้นในพื?นที� ตลอดจนการที�รฐับาลเชิญบิล 
คลินตนัให้เดินทางไปเยี�ยมเจอรรี์� อดมัส์ (Gerry Adams) หวัหน้าพรรคชินเฟนที�กรุง
เบลฟาสต์ ได้ ซึ�งทําให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตน ได้รบัการยอมรบัว่ามีสิทธิที�จะพูดได้ 
(Recognition of the rights of people to speak)    

• มนัเป็นไปไมไ่ดท้ี�จะทาํใหทุ้กคนเหน็ดว้ยกบักระบวนการสนัตภิาพ เป็นเรื�องที�ยากลําบากหากจะ
ทาํใหทุ้กคนเขา้มาร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงแรก แต่เรากต็้องกลา้พอที�จะทําโดยเริ�มจากสิ�ง
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ที�เรามก่ีอนก็ได้ เริ�มจากคนที�เห็นด้วยกบักระบวนการสนัติภาพก่อน แล้วหลงัจากนั4น
กระบวนการมนักจ็ะขยายวงออกไปเอง ผูค้นกจ็ะเขา้ร่วมมากขึ?น ผูท้ี�ไม่เหน็ดว้ยหรอืต่อต้าน
กจ็ะมน้ีอยลง แต่ทั ?งนี?ทั ?งนั ?น เรากต็อ้งรบัฟงัดว้ยว่าทาํไมจงึไมเ่หน็ดว้ยกบักระบวนการ  

• มบีางส่วนในชนิเฟนที�ไม่เหน็ด้วยกบักระบวนการสนัติภาพ แต่เขาก็แค่เดนิออกจากพรรคไป 
ไม่ได้ไปตั ?งพรรคใหม่ แต่ในส่วนของไออาร์เอที�ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการสนัติภาพนั ?น ได้
ออกไปตั ?งกลุ่มก่อการเลก็ๆ อย่างไรกต็าม กลุ่มที�ไม่เหน็ด้วยและยืนยนัที�จะใช้ความรนุแรง
ต่อไปนี4กเ็ป็นเพียงส่วนน้อย และไม่อาจยืนระยะได้เนื�องจากไม่ได้รบัการยอมรบัจาก
ประชาชนอีกต่อไป ในที�สุดแลว้ก็ค่อยๆหมดบทบาทลง สิ�งสําคญัคอืรฐับาลจะต้องไม่ตอบโต้
ความรนุแรงดว้ยความรนุแรง เพราะจะยิ�งเป็นการเตมิเชื?อไฟไปเรื�อยๆ 

• การเริ�มตน้พดูคุยสนัตภิาพ (Peace Talk) นั ?น เป็นธรรมดาที�จะมคีนไม่เหน็ดว้ยเช่นเดยีวกนั แต่
ก็ไม่เป็นไร เราทําไปก่อน แล้วมนัก็จะขยายผลไปเอง จรงิๆแล้วได้มีกลุ่มบุคคลและองค์กร
ภาคประชาสังคมบางส่วนเข้ามาช่วยเปิดพื4นที� ให้เกิดการพูดคุยกันได้มากขึ4น ซึ�ง
ดําเนินการโดยองค์กรพฒันาเอกชน บาทหลวงจากทั ?งสองนิกาย หรอืกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที�
พร้อมจะติดต่อกับพวกเราและพยายามที�จะเข้ามาเป็นตัวกลางคอยช่วยเหลือให้การพูดคุย
เกดิขึ?นไดอ้ย่างต่อเนื�อง ซึ�งในสถานการณ์ ณ ตอนนั ?น พรรคชนิเฟนถูกแบนมาก คนที�ตดัสนิใจ
มาพูดคุยกบัเราจงึต้องถอืว่ายอมเสี�ยงมาก ซึ�งถ้าในวนันั ?น เรามวัแต่นั �งรอการรเิริ�มจากรฐับาล
เพยีงช่องทางเดยีว ถงึวนันี? เรากค็งยงันั �งรออยูต่่อไป  

• ในช่วงแรกของการพดูคุยสนัตภิาพ มกัจะมคีนพดูอยูเ่สมอว่าอย่าไปคุยกบัชนิเฟนเลย เพราะชนิ
เฟนไมไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ�งของไออารเ์อ ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มที�สรา้งความรุนแรง โดยจะมกีระแสความคดิ
ลกัษณะนี?ตลอด แต่ภาคประชาสงัคมของไอร์แลนด์เหนือกลบัไม่ได้คิดอย่างนั ?น สิ� งที�ภาค
ประชาสงัคมทาํคือการจดัการประชุม จดัวงคยุเลก็ๆ 3-4 คน อย่างไรกไ็ด้ และอาจจะไม่
มีผลอะไรออกมากไ็ด้ แต่จากจุดเล็กๆ แบบนี? ถ้ารวมกนัแล้วจะเป็นก้าวย่างที�สําคญัในการ
สร้างบรรยากาศที�เอื?อต่อการสร้างสนัติภาพ เวทีพูดคุยเลก็ๆเหล่านี4 จึงถือเป็นสิ�งสาํคญัที�
ก่อให้เกิดกระบวนการสนัติภาพขึ4น ในส่วนตวัของผมเอง หากมเีวทใีหเ้จอกนัคุยกนั ผมจะไป
เสมอ  

• สิ�งสาํคญัอีกประการหนึ�งคือคู่ขดัแย้งต้องมีความมุ่งมั �นตั 4งใจ  (Willingness) ที�จะพดูคุย
เพื�อหาทางออกร่วมกนั ในปี 1970 มกีารตดิต่อกนัอย่างลบัๆระหว่างชนิเฟน ไออารเ์อ กบั
บุคคลกลุ่มหนึ�งของรฐับาลองักฤษ ซึ�งระหว่างที�มกีารตดิต่อกนันั ?น การต่อสู้ด้วยความรุนแรงก็
ยงัคงเกดิขึ?นอย่างต่อเนื�องอยู่ และในความเป็นจรงิของการตดิต่อกนัโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนั ?น 
ไม่มฝี่ายใดคดิเลยว่าอกีฝ่ายมคีวามจรงิใจ จนกระทั �งปี 1990 ทุกฝ่ายเริ�มสามารถที�จะเขา้ใจกนั
และกนัมากขึ?น เหน็ความต้องการของกนัและกนัมากขึ?น จะเหน็ไดว้่ากระบวนการพูดคุยกนันั ?น 
ต้องใช้เวลายาวนานและมอุีปสรรคยากลําบาก วนันี?สําเรจ็ พรุ่งนี?หยุดชะงกั ความอดทนและ
ความตั ?งใจจรงิจงึเป็นสิ�งสาํคญั  
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• บทเรยีนสําคญัที�ผมได้เรียนรู้จากการแก้ไขปญัหาความขดัแย้ง คือ คู่ขดัแย้งทั 4งสองฝ่าย

จะต้องทาํงานร่วมกนัให้ได้ แม้ว่าจะมีความเชื�อแตกต่างกนัเพียงใดกต็าม กระบวนการ
แก้ไขปญัหาจงึจะประสบความสําเรจ็ หากปราศจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง กจ็ะไม่อาจแก้ไขปญัหาได ้
สิ�งที�ต้องตระหนักไว้เสมอคอื คนที�เห็นไม่ตรงกนั หรือคดัค้านกนั ไม่จาํเป็นต้องเป็นศตัรู
กนั ผมเองกค็ดิอยูต่ลอดว่า “สกัวนัคุณจะรูว้่าผมไมใ่ช่ศตัรคูุณ แต่ผมเป็นเพื�อนคุณ”   

• การเปิดเผยความจริงก็เป็นขั 4นตอนสําคญัของการสร้างความสมานฉันท์ เหตุการณ์ 
Bloody Sunday ที�เกดิขึ?นเมื�อปี 1972 ที�ทหารองักฤษยงิใส่ผูป้ระทว้ง 13 คน เสยีชวีติภายใน 6 
นาท ีหลงัจากเวลาผ่านมา 38 ปี กพ็ึ�งจะเป็นเมื�อวานนี?เอง (15 มถุินายน 2553) ที�รฐับาลองักฤษ
ออกมายอมรบัแล้วว่าเป็นความผดิพลาดของรฐับาลจากผลการสอบสวนของคณะตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิซึ�งมลีอร์ด Saville เป็นประธาน การออกมายอมรบัครั ?งนี?ถือเป็นเรื�องใหญ่และมี
ความหมายมากต่อครอบครวัผู้สูญเสยีและชุมชนของเรา เป็นผลดอีย่างมากต่อกระบวนการ
สนัติภาพ เพราะความยุติธรรมได้เกดิขึ?นสําหรบัพวกเขาแล้ว สิ�งสําคญัคอืรฐับาลต้องไม่หนี
ความยุติธรรมหรือปฏิเสธความจริง ต้องระบุสาเหตุและค้นหาความจรงิ ซึ�งกระบวนการ
สบืเสาะความจรงิก็ไดใ้ช้เวลาไปกว่า 12 ปี ใช้งบประมาณในการดําเนินการไปทั ?งสิ?นไม่ตํ�ากว่า 
9,000 ลา้นบาท ถอืว่าใชเ้วลาและงบประมาณจาํนวนมาก แต่อย่าลมืว่าคนเราต้องการที�จะรู้
ความจริง สิ�งสําคญัคอืรฐับาลจะต้องไม่ทาํผิดแล้วผิดอีก จะต้องอาศยัการนําของรฐับาลใน
การที�จะยุตกิารใช้วธิกีารนอกกฎหมาย หรอืการซอ้มทรมาน เพราะสิ�งเหล่านี?มแีต่จะทําให้เรื�อง
เลวรา้ยลง ไมม่ทีางทาํใหจ้บลงได ้   

• ไม่มหีลกัประกนัสําหรบักระบวนการสนัตภิาพใดๆว่าจะประสบความสําเรจ็ การสรา้งสนัตภิาพ
จากความขดัแยง้ที�ยดืเยื?อเป็นสิ�งที�ยากลําบาก เพราะเราต่างมบีาดแผล (Scar) มปีระวตัศิาสตร์
มายาวนาน การรบัมอืกบัความเจบ็ปวดในอดตีเป็นเรื�องที�ไม่ได้ทําได้ง่ายๆ แต่เราก็ต้องทํา ผม
เองตอ้งมานั �งพดูคุยเจรจากบัคนที�ตอ้งการฆ่าผม แมเ้ป็นเรื�องที�ยากลําบากแต่กต็้องทํา เราต้อง
พยายามสร้างกระบวนการสนัติภาพให้เกิดขึ4นให้ได้ และเมื�อเกิดขึ4นแล้วกต้็องรกัษาแรง
ขบัเคลื�อน (Momentum) ของกระบวนการให้มีความต่อเนื�องด้วย แน่นอนว่ามผีูค้นจาํนวน
หนึ�งที�ไม่เหน็ดว้ยหรอืตั ?งขอ้สงสยักบักระบวนการสนัตภิาพ แต่เราก็ต้องมั �นคงและอดทนต่อไป 
ถอืเป็นกระบวนการที�ยาวนาน ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ�งระดบัผู้นํา จงึต้องเสียสละ อดทน 
และตั 4งใจจริงที�จะทาํงานร่วมกนับนพื4นฐานของการให้เกียรติซึ�งกนัและกนั เพื�อให้เกิด
สนัตภิาพที�ย ั �งยนื และที�สําคญัคอืต้องมวีสิยัทศัน์ในการจดัการความคดิทางการเมอืงที�แตกต่าง
ของทั ?งสองฝา่ยดว้ย    

• การเขา้มามสี่วนเกี�ยวขอ้งของต่างชาตใินการแก้ไขความขดัแยง้นั ?นมอียู่หลายระดบัตั ?งแต่การ
สนบัสนุนช่วยเหลอืจนกระทั �งถงึการแทรกแซง ในกรณีของไอรแ์ลนดเ์หนือนั ?น สหรฐัอเมรกิาได้
ทาํหน้าที�เพยีงการสนบัสนุนช่วยเหลอืใหก้ระบวนการสนัตภิาพดําเนินไปได ้แต่ไม่ไดเ้ขา้มาบอก
ใหเ้ราทําอย่างนั ?นทําอย่างนี? เป็นคลา้ยกบัเพื�อนคอยช่วยเหลอืมากกว่า แมแ้ต่ในส่วนของการ
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พดูคยุนั4น ทางต่างชาติกมี็ส่วนเข้ามาเกี�ยวข้องด้วยเช่นกนัแต่เป็นในแง่ของตวับุคคลที�
ทาํหน้าที�อาํนวยการพดูคุยเท่านั4น ไม่ใช่เข้ามามีอิทธิพลหรือแทรกแซงประเดน็ที�มีการ
พูดคุยกนั ซึ�งบุคคลเหล่านี?มทีั ?งบลิ คลนิตัน (ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาในขณะนั ?น) จอร์จ         
มทิเชล (สมาชิกวุฒิสภาในขณะนั ?น) และมาร์ตติ อาห์ติซาร์รี (ประธานาธิบดีฟินแลนด์ใน
ขณะนั ?น)  

• โดยส่วนตวัผมมองว่าแนวทางแก้ไขปัญหากรณีความขดัแย้งในไอรแ์ลนดเ์หนือที�ย ั �งยืนคือ
การกระจายอาํนาจสู่ท้องถิ�น ซึ�งยิ�งกระจายอํานาจมากเท่าไหร่ก็ยิ�งด ีเพราะเป็นไปตามหลกั
ประชาธปิไตยอยู่แล้ว แต่นั �นไม่ใช่หน้าที�ของผมที�จะบอกหรอืเสนอแนะแก่สงัคมไทย ซึ�งอาจจะ
มองว่าการกระจายอํานาจในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้มน่่าจะใช่แนวทางที�เหมาะสมกไ็ด ้

--------------------------------------------------------------- 
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• จรงิๆผมเองก็เป็นคนสุภาพจติใจด ี(Nice guy) เป็นทั ?งพ่อเป็นทั ?งลูก ในช่วงปี 1970 ได้เขา้
ร่วมกบักลุ่มขบวนการไออารเ์อ ต่อมาก็ถูกจบัโดยทหารองักฤษ ศาลตดัสนิจําคุกอยู่ 16 ปี ซึ�ง
ระหว่างที�อยู่ในคกุกถื็อเป็นโอกาสดีที�ทาํให้ผมคิดอะไรได้มาก ไดแ้ลกเปลี�ยนความคดิเหน็
ต่างๆภายในคุกพอสมควร ในเดอืนตุลาคม ปี 1993 ผมสําเรจ็การศึกษาปรญิญาโทด้านการ
แก้ไขความขดัแยง้ แต่ทฤษฎกีเ็ป็นเรื�องของทฤษฎ ีนักสนัติวิธีจะต้องเป็นนักปฏิบติั ต้องลง
มือทาํจริงๆ ต้องเผชิญกบัความขดัแย้งจริงๆ 

• ในอดตีนั ?น รฐับาลองักฤษไม่เคยตรวจสอบเพื�อทําความเขา้ใจอย่างแท้จรงิเลยว่าเพราะเหตุใด
เราจงึต้องต่อสู ้การต่อสูด้ว้ยวธิรีุนแรง หรอืการใชส้งครามกองโจร (Guerrilla warfare) มใิช่อยู่
ดีๆ กเ็กดิขึ?นมาโดยฉบัพลนั มนัเป็นกระบวนการที�ค่อยเป็นค่อยไปโดยอาศยัความคบัขอ้งใจที�ถูก
บ่มเพาะอัดอั ?นมาเป็นเวลานาน และยิ� งหากรฐับาลแก้ปัญหาด้วยความไม่เข้าใจโดยใช้
การทหารเป็นแนวทางหลกัในการแก้ไขซึ�งถือว่าไม่ตรงจุดแล้ว ความขดัแย้งก็จะยิ� ง
ขยายตวับานปลาย ผู้คนกจ็ะยิ�งปฏิเสธรฐับาลมากขึ4นไปอีก เราต้องไม่ลมืว่าคนเสยีชวีติ
หรือถูกทําร้ายหนึ�งคน เขาก็มีญาติพี�น้อง มีครอบครวั มีเพื�อนฝูง มีเครือข่ายในชุมชนอีก
มากมายนบัรอ้ยคน ซึ�งจะเป็นกลุ่มคนที�ต่อเชื?อความรนุแรงเป็นวงจรอยูเ่รื�อยไป  

• หากต้องการจะแก้ปัญหาความรนุแรง เรากต้็องไปถามคนที�ใช้ความรนุแรงว่าทําไมจงึ
ต้องใช้  คบัขอ้งใจอะไร และใช้เพื�อเป้าหมายใด อยากรูอ้ะไรก็ถามคนที�เขาอยู่ในปญัหา ถาม
กลุ่มคนที�เขาเคลื�อนไหว ถงึไปถามนกัวชิาการ นกัวชิาการกต็อ้งมาฟงัจากคนกลุ่มนี?อยู่ด ีจรงิอยู่
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ที�ว่าผู้ที�เข้าร่วมการต่อสู้บางส่วนอาจจะไม่ได้เห็นอะไรชดัเจนว่าเขาต้องการอะไร อาจจะมแีค่
ภาพรางๆที�ไมแ่จม่ชดันกั แต่สิ�งที�เขารูแ้น่ๆคอืว่าเขาไมต่อ้งการอะไร การทาํความเขา้ใจว่าทําไม
จงึตอ้งใชค้วามรนุแรงนั ?นจงึเป็นสิ�งสาํคญั มิเช่นนั4นบางคนกจ็ะไม่เข้าใจแล้วกพ็ดูง่ายๆแค่ว่า
เลิกรบกนัเถอะ มาดีกนัเถอะโดยไม่ได้ดูถึงเงื�อนไข ไม่ได้แก้ที�รากเหง้าของปัญหาเลย 
แล้วมนัจะจบได้อย่างไร 

• การแก้ไขปญัหาความขดัแย้งด้วยยุทธวิธีทางทหารถูกใช้มาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่ประสบ
ความสําเรจ็ กฎหมายฉุกเฉินที�ใช้กบัไออารเ์อนั4น มีแต่จะส่งผลเสีย (Backfire) ต่อรฐับาล
องักฤษ การจบักุมคุมขงัโดยไม่มกีําหนดเวลารงัแต่จะสรา้งความรูส้กึไม่พอใจในหมู่คนใกล้ชดิ 
หากมเีจตนาดจีรงิๆในการแก้ไขปญัหากอ็ย่าใชก้ําลงัทหารเป็นหลกั แต่ต้องหาสาเหตุของความ
ไมพ่อใจจรงิๆใหเ้จอแลว้จดัการกบัมนั สงัคมต้องเรียนรู้ว่ายงัมีทางออกอื�นๆ ซึ�งทาํได้อีกใน
การแก้ปัญหาที�มากกว่าการใช้ปืนและอาวธุ 

• โดยส่วนตัวมองว่าสาเหตุรากเหง้าของปญัหาความขดัแย้งทั ?งกรณีของไอร์แลนด์เหนือและ
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี�มคีวามคลา้ยคลงึกนัคอื เรื�องการยอมรบัอตัลกัษณ์ของคนในพื4นที�ที�
แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ และความเสมอภาคเท่าเทียมไม่ถกูเลือกปฏิบติั 
ซึ�งอาจจะเป็นเรื�องที�ถูกรฐับาลมองขา้มไป เช่น ประเดน็ทางสงัคมและวฒันธรรมที�อาจจดัการได้
เพยีงแค่แกไ้ขกฎระเบยีบบางประการใหเ้อื?อต่อการสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม สิ�งเหล่านี?จะทํา
ใหเ้ขารูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ�งของสงัคม เป็นส่วนหนึ�งของประเทศ  

• ขบวนการไออารเ์อไมไ่ดม้แีต่ปฏบิตักิารทางทหารเพยีงดา้นเดยีวเท่านั ?น แต่ยงัมกีารรณรงคท์าง
การเมอืงด้วย จรงิๆ แล้วไม่มใีครอยากจะฆ่าคนหรอก ถ้าถามผมในช่วงทศวรรษที� 70 ว่า
อยากจะคุยกบัรฐับาลไหม ผมบอกไม่ เพราะผมกาํลงัจะชนะแล้ว แต่พอเวลาผ่านไป 
ผา่นการคิด ผา่นการเหน็อะไรมามากขึ4น กเ็ริ�มตระหนักแล้วว่า มนัน่าจะมีทางออกอื�นใน
การแก้ไขปัญหานอกจากการใช้ความรนุแรงเข้าใส่กนั รฐับาลองักฤษก็ฉลาดพอ เขาก็คง
คดิได้เช่นเดยีวกนั เพราะหลงัจากนั ?น รฐับาลไดส้่งสญัญาณว่าต้องการจะพูดคุยกบัเรา ทางเรา
จงึส่งสญัญาณว่าจะคุยดว้ยเช่นกนั การพดูคุยสนัตภิาพจงึเกดิขึ?นไดใ้นที�สุด 

• แต่จรงิๆ ก่อนหน้านี?ก็มคีวามพยายามจากหลายๆ ฝ่ายที�ต้องการจะให้เกดิการพูดคุยกนั โดย
เป็นกลุ่มคนเลก็ๆ ที�มคีวามตั ?งใจ มทีั ?งองค์กรพฒันาเอกชน กลุ่มศาสนา และกลุ่มนักวชิาการ 
พยายามรเิริ�มการพูดคุยจากจุดเลก็ๆ ส่วนตวัมองว่าการมตีวักลางที�คอยประสานสื�อสารกบัทั ?ง
สองฝา่ยเป็นเรื�องที�ดใีนทุกระดบั ไม่เฉพาะระดบัใดระดบัหนึ�ง แต่อย่างไรกต็าม การจะหาผู้ที�มี
ความเป็นกลาง (Neutrality) จริงๆ นั4นไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะคนเราเกดิมากต็้องเป็นส่วน
หนึ�งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งอยู่แล้ว มคีวามเชื�อบางอย่างติดตวัมา แต่กระนั4นกต็าม การมอง
เรื�องราวต่างๆ บนพื4นฐานของความเป็นจริงโดยไม่ลาํเอียง (Objective) นั4นกเ็ป็นสิ�งที�
เป็นไปได้ 
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• สําหรบัผมแล้ว การส่งสญัญาณจากรฐับาลที�ทําให้การพูดคุยสนัติภาพระหว่างไออาร์เอกับ

รฐับาลเกดิขึ?นไดอ้ย่างจรงิจงักค็อื ตอนที�รฐับาลแถลงยอมรบัว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ4น
ในพื4นที�จริงๆ มคีวามพยายามในการออกกฎหมายที�เกี�ยวข้องเพื�อแก้ไขความไม่เป็นธรรม
เหล่านั ?น พยายามสรา้งโอกาสและความเท่าเทยีมกนัทางสงัคมวฒันธรรม โดยการดําเนินการ
ของรฐับาลที�ทาํใหท้างไออารเ์อเกดิความไวว้างใจมากยิ�งขึ?นว่าต้องการยุตปิญัหาจรงิๆ กค็อืการ
ที�รฐับาลได้เชิญนักโทษการเมืองจากในคุกให้บินไปคุยกนัที�ดาวนิ� ง ทาํเนียบรฐับาล ซึ�ง
เป็นท่าท ี(Gesture) ที�สําคญัอย่างมาก เนื�องจากนักโทษการเมอืงจะต้องมโีอกาสเขา้มามสี่วน
ร่วมในกระบวนการสนัตภิาพด้วย การกระทําทั ?งหมดเหล่านี?ของรฐับาลถอืเป็นการสิ�งที�ดมีาก
เนื�องจากเป็นการสร้างเงื�อนไขหรือบรรยากาศที�เอื4อต่อการสร้างสนัติภาพให้ทั 4งสองฝ่าย
สามารถเริ�มต้นทาํงานด้วยกนัได้บนพื4นฐานของความจริงใจ 

• ภาวะผูนํ้าจากทุกฝา่ยไมว่่าจะจากทั ?งไออารเ์อ ชนิเฟน และรฐับาลองักฤษถอืเป็นเรื�องสําคญัมาก 
ทุกฝ่ายต้องกล้าที�จะรเิริ�ม มุ่งมั �นตั ?งใจด้วยเจตนาดทีี�ต้องการจะแก้ไขความขดัแยง้ ซึ�งผู้ริเริ�ม
กระบวนการสนัติภาพนี4 นับว่าเป็นกลุ่มคนที�กล้าหาญมีพลงั (Powerful) ไม่ใช่พวก
อ่อนแอ (The weak) ผูนํ้าของทุกฝ่ายจะต้องสามารถกํากบัและประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานให้ดําเนินการตามกรอบของการสร้างสันติภาพให้ได ้
นอกจากนี? การที�เราไดป้ระธานาธบิดบีลิ คลนิตนัเขา้มาช่วยสนับสนุนกม็สี่วนทําใหส้ถานการณ์
ดขีึ?นไดด้ว้ยเช่นกนั 

• เราเองก็ต้องคิดด้วยว่า ทหาร ตํารวจ เขาก็เป็นคนเหมือนกนั พอถอดเครื�องแบบออก
หมดแล้วกไ็ม่ได้มีอะไรที�แตกต่างไปจากเรา ยิ�งในระยะหลงัๆ ทหารตํารวจของรฐับาลที�มา
ยนืเผชญิหน้ากบัพวกเราไดเ้ปลี�ยนจากคนองักฤษเป็นคนไอรชิ ทําใหเ้ราเริ�มคดิไดว้่าแทจ้รงิแลว้
เขาเหล่านี?กเ็ป็นคนเหมอืนกบัพวกเรา ไมใ่ช่อะไรที�ไหน 

• ในสถานการณ์ความขดัแยง้ อะไรกเ็ป็นไปไดท้ั ?งลบและบวก ในอดีต ภาพของการนั �งลงพดูคยุ
กนัระหว่างไออารเ์อกบัรฐับาลองักฤษเป็นสิ�งที�อยู่เหนือจินตนาการ แต่ในที�สุดกเ็กดิขึ?นได้
จรงิอยา่งที�ไมเ่คยมใีครกลา้คาดคดิ 

• หากต้องการจะให้ทางออกต่อปัญหามีความยั �งยืน เราต้องทาํให้ทั 4งสองฝ่ายรู้สึกว่าเป็นผู้
ชนะ ซึ�งแทจ้รงิแลว้ การทําใหค้นอื�นชนะ กเ็ป็นการทําใหเ้ราชนะไปในตวั เพราะถ้าอกีฝ่ายหนึ�ง
แพ ้เราชนะอยูข่า้งเดยีว วนัหนึ�งเขากจ็ะพยายามกลบัมาเอาชนะเราอกี เป็นอยา่งนี?ไมม่ทีี�สิ?นสุด  

• สิ�งสําคญัประการหนึ�งของกระบวนการสนัติภาพ คือ ไม่จาํเป็นว่าจะต้องทําให้ทุกฝ่ายมี
ความเห็นตรงกนั แต่สําคัญคือต้องทําให้ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตาม
ความเชื�อของตน แม้จะเป็นความเหน็ต่างกต็าม ทุกวนันี? ทั ?งสองฝ่ายในไอรแ์ลนดเ์หนือกย็งั
มหีลายประเดน็ที�เหน็ไมต่รงกนั แต่สิ�งที�แตกต่างไปจากอดตีคอื ทั ?งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกนัได้
โดยไมท่าํรา้ยกนัแมจ้ะคดิต่างกนั และหนัมาทาํงานรว่มกนัดว้ยสนัตวิธิ ี 



  �����ก����	
	����������	��� 14 

 
• ในส่วนของไออารเ์อและชนิเฟนเองกย็งัไม่ไดล้ะทิ?งอุดมการณ์ที�จะแยกดนิแดนออกจากองักฤษ 

เพยีงแต่เปลี�ยนวธิกีารต่อสู้เรยีกรอ้งจากการใช้ความรุนแรงมาเป็นสนัตวิธิ ีเพราะเห็นชดัเจน
แล้วว่าความรนุแรงไม่อาจนํามาซึ�งเป้าหมายที�ต้องการได้ เมื�อถึงจุดๆหนึ�ง คุณจะต้อง
ประเมินอย่างจริงๆจงัๆว่าวิธีการที�ใช้อยู่นี4 เป็นเพียงวิธีการเดียวที�จะนําไปสู่เป้าหมายที�
ต้องการอย่างนั4นหรือ ผมเป็นพวกนกัปฏบิตั ิไม่ใช่สนัตวิธิโีรแมนตกิ ในฐานะผูจ้บัอาวุธ เราจงึ
ตอ้งคดิทั ?งระดบัยทุธวธิแีละยทุธศาสตร ์ 

• การเปลี�ยนความคดิจากการใช้ความรุนแรงมาเป็นสนัติวิธีนี? เกิดขึ?นจากการตระหนักรู้ด้วย
ตวัเอง (Self realization) เหน็ได้เอง คดิได้เองจากประสบการณ์ตรงว่าความรุนแรงมนัใช้ไม่
ได้ผล มนันําเราไปสู่เป้าหมายที�ต้องการไม่ได้ และถ้าจะโน้มน้าวใจคนให้มาเห็นด้วยหรือ
สนับสนุนเรา เราก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรง ถึงจุดหนึ�งเมื�อผมต่อสู้ไปมากๆ ฆ่ากนัไปมากๆ 
ผมกม็านั �งคิดว่า แล้วเป้าหมายของเราอยู่ที�ไหน อยู่ที�จาํนวนตวัเลขคนตาย หรืออยู่ที�
การแยกตวัไปรวมกบัประเทศไอรแ์ลนด์ เมื�อผมคดิได้ดงันี?แล้ว ก็เลยไปคุยกบัพวกเดยีว
กนัเองที�ใชก้ําลงั ใหเ้ปลี�ยนวธิ ีการคุยกนัเพื�อใหเ้ปลี�ยนวธินีี?ต้องใชพ้วกเดยีวกนัคุย ต้องใหม้กีาร
คุยภายในกนัเอง ตอ้งช่วยกนัประเมนิและวเิคราะหส์ถานการณ์ว่าวธิกีารที�เราใชม้าในอดตีและที�
จะใช้ต่อไปในอนาคตจะส่งผลต่อโฉมหน้าของความขดัแย้งอย่างไร และจะทําให้เราบรรลุ
เป้าหมายไดห้รอืไม ่ 

• ถามว่าแลว้คนนอกจะช่วยอะไรได้ คนนอกช่วยได้มากในการเปิดพื4นที� เปิดเวทีให้คนกลุ่ม
ต่างๆได้มาเจอกนั ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มเดยีวกนัเอง หรอืคนจากฝ่ายตรงขา้มให้มาเจอกนัมา
คุยกนั คนนอกที�ไม่ใช่คู่ขดัแยง้โดยตรงจะทําหน้าที�คอยเชื�อมประสานใหค้นได้มาเจอกนั คุยกนั 
อนันี?เป็นประโยชน์มาก 

• คําถามที�ผมได้รบัจากคนไทยบ่อยครั ?งเกี�ยวกับจงัหวัดชายแดนภาคใต้ คือ คําถามที�ว่าถ้า
อยากจะคุย แล้วเราจะไปคุยกบัใคร ดว้ยเหตุที�กลุ่มผูก่้อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ไมไ่ดป้รากฏตวัชดัเจนเหมอืนกบัในกรณีของไออารเ์อ แต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ยากเลย ขอแค่
คณุมีความซื�อตรงจริงใจ มีเจตนาดี (Good will) ที�จะพดูคยุกบัเขา ส่งสญัญาณออกไปให้
ชดั แล้วคณุจะประหลาดใจว่าที�สดุแล้วเขาจะแสดงตวัออกมาให้คณุเหน็เอง  

 
ข้อสงัเกตบางประการจากการเรียนรู้กบั 4 วิทยากร 

1. ความขดัแยง้ที�ยดืเยื?อรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีของไอรแ์ลนด์เหนือ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
หรอืแมก้ระทั �งอาเจะห์ของอนิโดนีเซยี ต่างมคีวามคล้ายคลงึกนัในแง่ของรากเหงา้ความขดัแยง้ที�มมีติิ
ทางประวตัศิาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยที�มอีตัลกัษณ์แตกต่างกนั ใน
กรณขีองไอรแ์ลนดเ์หนือ คอื คนไอรชิที�นับถอืศาสนาครสิต์นิกายคาทอลกิกบัคนองักฤษที�นับถอืศาสนา
ครสิตนิ์กายโปรแตสแตนท ์ส่วนกรณขีองจงัหวดัชายแดนภาคใต้ คอื คนไทยที�นับถอืศาสนาพุทธ กบัคน
มลายูที�นับถอืศาสนาอสิลาม หรอืในกรณีของอาเจะห์ คอื คนอาเจะห์กบัคนชวา แต่สิ�งที�ต้องทําความ
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ชดัเจนคอื อตัลกัษณ์ที�แตกต่างเหล่านี?ไม่ว่าจะเป็นทางเชื?อชาติหรอืศาสนานั ?น มใิช่สาเหตุที�ทําให้เกิด
ความขดัแย้ง หากแต่ความรู้สึกของคนส่วนน้อยที�มองว่าตนเองได้รบัการปฏิบตัิที�ไม่เป็นธรรมอันมี
พื?นฐานมาจากความแตกต่างเหล่านั ?นต่างหากที�นํามาซึ�งความขดัแยง้ ซึ�งความไม่เป็นธรรมดงักล่าวนี?
รวมถงึทั ?งทางการเมอืง สงัคมวฒันธรรม และเศรษฐกจิ เมื�อเป็นเช่นนี? โจทยส์ําคญัที�ตามมาคอื จะทาํ
อย่างไรในการปรบัความสมัพนัธท์างสงัคม การเมือง วฒันธรรมระหว่างส่วนกลางที�เป็นคนส่วน
ใหญ่กบัส่วนท้องถิ�นที�เป็นคนส่วนน้อยของประเทศให้ทั 4งสองฝ่ายมีความพอใจที�จะอยู่ร่วมกนัใน
ประเทศเดียวกนัได้มากที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได้  

2. ยุทธการทางทหารเป็นสิ�งจําเป็นในสถานการณ์ที�มกีารปะทะกนัระหว่างกองกําลงัตดิอาวุธ
เพื�อควบคุมความรุนแรง จํากัดพื?นที�ปฏิบตัิการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และสร้างแรงกดดนัทาง
จติวทิยาว่ากองทพัมแีสนยานุภาพที�เหนือกว่าในระดบัที�ทางกลุ่มไม่มทีางที�จะเอาชนะทางการทหารได ้
แต่ในขณะเดยีวกนั การใช้กําลงัทหารของรฐับาลก็ไม่สามารถแก้ไขที�รากเหงา้ของความขดัแยง้ได้ ไม่
อาจปราบปรามกลุ่มผูก่้อความไม่สงบได้อย่างเดด็ขาด ซํ?ารา้ยอาจจะก่อให้เกดิผลขา้งเคยีงที�ไปละเมดิ
สทิธมินุษยชนอีก กล่าวอีกนัยหนึ�งคอืรฐับาลก็ไม่อาจจะเอาชนะกลุ่มก่อความไม่สงบด้วยวธิกีารทาง
ทหารไดเ้ช่นเดยีวกนั ซึ�งถงึที�สุดแลว้ ต่างฝ่ายต่างกส็ูญเสียและเหนื�อยล้าจนเกิดความตระหนักว่า
ทั 4งสองฝ่ายไม่อาจจะแก้ไขปัญหาได้หากไม่มีการพูดคุยเพื�อหาทางออกร่วมกนั แท้จรงิแลว้ การ
พูดคุยกนัไม่ได้แปลว่ามใีครแพ้ หากแต่เป็นความพยายามที�จะเป็นผู้ชนะ ต่างกนัที�ดว้ยสนัตวิธินีี? จะทํา
ใหท้ั ?งสองฝา่ยต่างกส็ามารถประกาศไดว้่าตนเองคอืผูช้นะ    

3. ทั 4งรฐับาลองักฤษและไออารเ์อต่างหนัมาใช้สนัติวิธี ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม
หลกัการ (Principled) JM�	C"�J�k�$�["$�&� TR��-J�*�+ ��-Lok��� ��ก�85������8,;��	'���K9-89 
(Pragmatic) JM�-J���L"
�T"C]"*�+ไม่ได้ผล ไม่สามารถนํามาซึ�งเป้าหมายที�ต้องการได้ ทางเลอืกอื�นที�
เป็นไปไดแ้ละน่าจะไดผ้ลกว่าจงึเป็นสนัตวิธิ ีซึ�งขอ้สรุปที�ไดต้รงนี?ถอืว่ามนํี?าหนักอย่างมาก เนื�องจากเป็น
ขอ้สรุปที�ไดจ้ากการตกลงใจดว้ยตวัเองของผูท้ี�เคยใชค้วามรุนแรง ผ่านประสบการณ์เชงิประจกัษ์ที�มใิช่
การครุน่คดิในเชงิทฤษฎแีลว้ว่า ความรนุแรงนั ?นไมไ่ดผ้ล สนัตวิธิต่ีางหากที�ใชไ้ดจ้รงิ   

4. การเริ�มพูดคุยเพื�อหาทางออกร่วมกนัของคู่ขดัแย้งด้วยความจริงใจนับว่าเป็น
จุดเริ�มต้นหนึ� งของกระบวนการสันติภาพ คู่ขดัแย้งสามารถเริ�มต้นทํางานไปด้วยกันได้โดยไม่
จําเป็นต้องรอให้มคีวามคดิเห็นตรงกนัในทุกประเดน็ ยงัคงเห็นต่างกนัได้ หรอืแม้กระทั �งยงัยดึมั �นใน
อุดมการณ์หรอืความเชื�อของตนอยู่ก็ได้ แต่ขอเพยีงมคีวามตั ?งใจจรงิที�จะสรา้งสนัตสิุขในสงัคม ซึ�งเป็น
กรอบคดิพื?นฐานที�จะทําให้กระบวนการสนัติภาพดําเนินไปได้ และก็ต้องระลกึอยู่เสมอด้วยว่าเมื�อเกิด
กระบวนการสนัติภาพขึ?นแล้ว นั �นนับเป็นเพยีงจุดเริ�มต้นเท่านั ?น เนื�องจากเป็นกระบวนการที�ยาวนาน 
อาศยัเวลาและความอดทน สนัตภิาพไมอ่าจสรา้งไดใ้นวนัสองวนั  

5. การพูดคุยสันติภาพนี?ไม่ใช่เป็นการพูดเพื�อปรบัเปลี�ยนทัศนคติของผู้เห็นต่างจากเรา 
หากแต่เป็นการฟงัเพื�อทําความเขา้ใจร่วมกนัในการหาจุดลงตวั ซึ�งเป็นเครื�องมอืสําคญัในการเปิดพื?นที�
ทางการเมอืงที�ปลอดภยั ให้ความเหน็ต่างสามารถแสดงออกได้ด้วยสนัตวิธิ ีไม่ถูกปิดกั ?นจนต้องแปลง
เปลี�ยนเป็นความก้าวร้าวรุนแรง สิ�งที�ต้องคดิถงึ คอื เราจะทําอย่างไรที�จะให้ทุกๆกลุ่มต่างมีพื4นที�
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ปลอดภัยทางการเมือง และต้องเพิ�มพื4นที�ดังกล่าวให้มากกว่าพื4นที�ทางการทหาร เพื�อลด
แนวโน้มหรือเงื�อนไขของการใช้ความรนุแรง   

6. ไม่เคยมีคาํว่าสายเกินไปสาํหรบัการพูดคุย และการคุยอาจจะไม่จาํเป็นต้องหยุดความ
รุนแรงก่อนแล้วค่อยคุยก็ได้ เนื�องจากในช่วงแรกนั ?น ต่างฝ่ายต่างยงัไม่ไว้วางใจซึ�งกนัและกนั จงึเป็น
ธรรมดาที�จะมองว่าตอ้งรกัษาอํานาจต่อรองของตวัเองเอาไว ้ต่อเมื�อเริ�มไวว้างใจกนัมากขึ?นแลว้ การหยุด
ความรนุแรงจงึอาจจะเกดิขึ?นไดโ้ดยถอืว่าเป็นอกีความกา้วหน้าหนึ�งที�เป็นรปูธรรมจากการพดูคุย 
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เมธสั อนุวตัรอดุม 

สาํนกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้ 


