
  

Core Module 6 : สันติ สมานฉันท์และความเป็นมนุษย์

หวัข้อย่อย
“การวิเคราะห์และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง”

(Conflict Analysis & Transformation)

อธษิฐาน์ คงทรัพย ์และชาญชัย ชัยสุขโกศล
ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาสันติวิธ ีมหาวทิยาลยัมหดิล

28-29 มถิุนายน 2554

โครงการอบรมเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำาสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.)



  

Outline

● ทำาความเข้าใจ "ความขัดแย้ง" และ "สันติวิธี” 

● วิธีเผชญิความขัดแย้ง

● วิธีวิเคราะห์ความขัดแย้ง

● การแปลงเปลีย่นความขัดแย้ง



  

ทำาความเข้าใจ “ความขัดแย้ง”

● ความขัดแย้ง  ความรุนแรง → ??
● ป้องกันความขัดแย้ง (สำานัก conflict prevention) 

หรือ ป้องกันความรุนแรง ??
● ความขัดแย้งแฝงเร้น vs ความขัดแย้งปรากฏ
● ความขัดแย้ง : บั่นทอน vs สร้างสรรค์

● แปลงเปลีย่นความขัดแย้ง  รูปแบบทีส่ร้างสรรค์ได้ →
(สำานัก conflict transformation)

● ทางแพร่ง (dilemma) & ข้อพพิาท (dispute)



  

ทำาความเข้าใจ “สนัติวิธ”ี

● สันติวิธี ≠ นิ่งเฉย ไม่ทำาอะไร;

● สันติวิธี => ทำาอะไรบางอย่าง แต่ทำาโดยไม่ใช้ความรนุแรง
● ใช้สันติวิธีแล้ว ไม่จำาเป็นทีฝ่่ายตรงข้ามจะตอบโต้ด้วยสันติวิธี

● สันติวิธี ไม่จำาเป็นต้องได้ผลเสมอไป  ข้ึนอยู่กับ :

● การวิเคราะห์ & ทำาความเข้าใจสถานการณ์ + จินตนาการ
● ต้องมีวินัย มีการฝึกฝน และมีการจดัต้ังอย่างดี 



  

ความหลากหลายของสันติวิธี

PrinciplePragmatist

Strategic

Tactic

คานธี

ทหารโซเวียตตอบโต้
ทหารจีนเย้ยหยัน

อหิงสาปฏิบัตกิาร
ไร้ความรุนแรง ขบวนการ 

ชิปโก้

OTPOR
(เซอร์เบีย)

ท่ีมา : ปรับจาก Robert Burrowes (1998)



  

ความหลากหลายของสันติวิธ ี(กรณีไทย)

PrinciplePragmatist

Strategic

Tactic

สมัชชา
คนจน

ฉีกบัตรเลือกตั้ง/
วันอาทติย์สีแดง

อหิงสาปฏิบัตกิาร
ไร้ความรุนแรง สันตอิาสา

สักขีพยาน

เสื้อเหลือง 
(ก่อนมาตรา 7)



  

แผนผังสนัติวิธี
ความขดัแย้ง เป้าหมาย/

สันตภิาพ
สันตวิธีิ

ความรุนแรง

สันติวธีิ 
(ของไทย)

ของ
คูขั่ดแย้ง

ของ
ฝา่ยทีส่าม

ฝา่ยต่อต้าน : อหงิสา (ahimsa)
     ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (nonviolent action)

ฝา่ยรักษาอำานาจ : กองทัพไม่ติดอาวธุ (unarmed army), 
  การตำารวจการประท้วง (protest policing)

แบบแตะรากความขัดแย้ง

เชิงยับยั้งความรุนแรง (violence restrain/contained)

ท่ีมา : ชาญชัย & อธิษฐาน์

ชนช้ันนำาฮั้วกัน

เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่



แผนที่ความขัดแย้ง : คำาที่มักได้ยิน



การเผชิญความขดัแย้ง (1)

ใส่ใจตนเอง

ใส่ใจ
ผู้อื่น

ไม่ทำาอะไร
ไม่ใส่ใจอะไรท้ังสิ้น

ยนิยอม

เอาชนะ

ก้าวขา้ม 
(transcend)

รอมชอม

รักษาสิทธิ

หลีกเลี่ยง

ยอมตาม

เอาชนะ

ทะลกุรอบ

ประนปีระนอมร่วม
มือ

ท่าทีต่อความขัดแย้ง
วิธีการเผชิญความ

ขัดแยง้

ท่ีมา : ปรับจาก โคทม อารียา



การเผชิญความขดัแย้ง (2)

ท่ีมา : Johan Galtung (2003)

ฝา่ย ข.

ฝ่าย ก. ฝา่ย ก.

ฝา่ย ข.

เคร่ืองมือในการเผชิญ
ความขัดแย้ง

ผลลัพธ์

หลบหลีก

ความรุนแรง / 
คำาพิพากษา

ความรุนแรง / 
คำาพิพากษา

สานเสวนา

เจรจาต่อรอง

ถอนตัว

ชนะฝา่ยเดียว

ชนะฝ่ายเดียว

ก้าวข้าม 
(transcend)

ประนีประนอม



วิธวีิเคราะห์ความขัดแย้ง (1)

ฝ่าย ก. ฝ่าย ข.



วิธวีิเคราะห์ความขัดแย้ง (2) : ตัวอย่าง

เยลลี่ เรดเปิดประตูรถ ไปกระแทกรถของเรด
 อยากให้ขอโทษ

เฉยๆ ไมส่นใจ “ทำาไมต้องขอโทษ”
ไม่พอใจ กระแทกประตูกลับ
& “ขอโทษ หายกนั”

ไม่พอใจ กระแทกประตูกลับ 1 ที
กระแทกประตูกลับ 7 ที

ขับรถครูดรถของเรด
ขับชนท้าย&ด้านหนา้
ของรถเยลลี

พุ่งชนด้านข้างรถของเรด

ถอยกลับมาชน
รถของเยลลี่

พุ่งชนทา้ยจน
รถหมุนทั้ง 2 คัน

เตรียมพุ่ง
เข้าชนเตรียมพุ่ง

เข้าชน

B a n g !

ท่ีมา : ดวงหทัย



การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (1) : ยืดเยื้อ หยั่งราก

ท่ีมา : John Paul Lederach (2003)



พฤติกรรม ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ 

แบบแผนพฤติกรรม (จำาแนก แจงนับ)

แบบแผนความสัมพันธ์
(การสื่อสาร, ท่าที, ความกลัว, ความหวัง)

วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ คุณค่า

การแปลงเปลีย่นความขัดแย้ง (2) : ที่ศูนย์กลางพายุ

เหตุแห่งแบบแผนพฤติกรรม
(โครงสร้าง, ระเบียบ, ระบบ)

ท่ีมา : ปรับจาก โคทม อารียา
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