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Stage exercise: ทบทวนสถานการณ์สนั ติภาพเพือก้าวต่อไป
ก่อนอืนจะเริมโดยการทบทวนสถานการณ์สนั ติภาพ วิธีคิด และการทํางานขับเคลือนของเครือข่ายทีผ่านมาผ่าน
กิจกรรมทีเรียกว่า Stage exercise โดยจะขีดเส้นยาวทีแบ่งพืนออกเป็ นสองด้านหนึง ด้านหนึงระบุ “การพูดคุยแทรค 1 ไม่
ประสบความสําเร็จ” ส่วนอีกด้านหนึงซึงอยู่ตรงข้ามกัน ระบุ “การพูดคุยแทรค 1 ประสบความสําเร็จ” เพือให้ผูเ้ ข้าร่วมได้
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันว่า มีอะไรทีสําเร็จ มีอะไรทีไม่สาํ เร็จ เป็ นการทบทวนความพยายามทีผ่านมา
Common Space (พืนทีกลาง) เครืองมือสะท้อนมุมมองเพือให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อได้
เราในฐานะทีเป็ นนักเคลือนไหวและเป็ นผูต้ อ้ งการสร้างสันติภาพจําเป็ นต้องถามตัวเอง 2 ข้อ คือ
(1) เราจะสามารถช่วยทําให้กระบวนการพูดคุยทีเกิดขึนแล้วในแทรค 1 ดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างไร?
(2) เราจะทําให้ความพยายามสร้างสันติภาพขยายออกไปทังในระดับแทรค 2 และ 3 ในเชิงกว้างและลึกได้อย่างไร?
วิธีการหนึงทีจะใช้ในการสร้างพืนทีแลกเปลียนและหาฉัน ทามติ ของสัง คมไม่ว่ าเป็ นขนาดเล็กหรือ ขนาดใหญ่
ระดับชาติ คือ “Common Space” เป็ นเครืองมือหนึ งในการสร้างฉันทามติทีนํ าฝ่ ายทีขัดแย้งและมีผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียกับ
ความขัดแย้ง เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเปลียนแปลงขับเคลือนความขัดแย้งอย่างสันติ เป็ นการร่วมกันทํางาน
อย่างใดอย่างหนึ งในการแก้ไขความขัดแย้ง เรืองเหล่านีเป็ นเรืองซับซ้อนมาก
เนปาลเป็ นพืนทีแรกทีเริมใช้เครืองมือนี อดีตนักการเมืองร่วมกับนักกิจกรรมทางสังคมและภาคประชาสังคม 3
ฝ่ ายช่วยกันริเริมขึน จนกลายเป็ นวงพูดคุยสนทนาของกลุ่มคนทีสามารถสือสารถึงผูม้ อี าํ นาจและทีมเจรจาของทังสองฝ่ ายได้
ในการใช้เครืองนีมี 6 ขันตอน ดังนี
(1) ระบุตวั คนจากแต่ละฝ่ ายทีเกียวข้องกับความขัดแย้งเพือให้มานังคุยกัน กล่าวคือ ระบุคู่ขดั แย้ง (Conflict
Parties = ผูท้ ขัี ดแย้งกันโดยตรง หรืออีกนัยหนึงคือ ผูท้ มีี ส่วนหลักในการขับเคลือนให้เกิดความขัดแย้ง) และผูม้ ีส่วนได้
เสีย (Stakeholders = ผูท้ ีได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง) โดยในทางปฏิบตั ิ การระบุกลุ่มเหล่านีมีความซับซ้อนอยู่
เพราะเราจะไม่เพียงแต่ระบุกลุม่ คนหรือฝ่ ายกว้างๆเท่านัน แต่เราจะต้องลงลึกถึงรายละเอียดชัดเจนว่านอกจากมีใครบ้างแล้ว
แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มทีว่านันมีจดุ ยืนและความต้องการอย่างไรบ้างด้วย ทังนี เพือทีจะให้เราพอประเมินได้ว่า จะมีใครใน
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แต่ละกลุ่มทีพอจะมานังทํางานด้วยกันได้บา้ ง ซึงการระบุตวั คนทีจะเข้าร่วมในพืนทีกลางนี ควรต้องให้มคี วามหลากหลาย
มากทีสุด เพือให้สามารถสะท้อนภาพของสังคมโดยรวมได้จริงๆ
อย่างทีกล่าวแต่ตน้ การระบุคู่/ฝ่ ายทีขัดแย้งรวมทังผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นเรืองซับซ้อน กรณีเลบานอน กว่าจะหากันได้
และเป็ นยอมรับก็ได้ใช้เวลาไปมากกว่า 1 ปี เพือดึงคนออกมาได้ 27 คน ให้ทาํ งานร่วมกันใน Common Space
ในการเลือกระบุตวั แสดงอาจจะมีมากเกินไปกว่าทีจะคุยกันได้ เราก็อาจจะตัดผูท้ ีเกียวข้องออกไปโดยการจัดลําดับ
ความสําคัญของผูเ้ กียวข้อง เพือค้นหาผูม้ ีส่วนได้เสียตัวจริงและมีบทบาท อํานาจสําคัญในการสร้างการเปลียนแปลง เรา
อาจจะเอาตัวแทนทีเป็ นคู่เจรจาหลักบนโต๊ะมานังไม่ได้ แต่สามารถเลือก
(1) ตัวแทนในองค์กร หรือสถาบันจากกลุ่มนันๆ ทีสามารถสะท้อนความคิด ความต้องการของเขาได้ ให้เข้ามาสู่
กระบวนการนีแทน หรือ
(2) คนทีมีแนวโน้มเลือกข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงของคู่ ขดั แย้ง ซึงคนนันอาจจะไม่ใช่สมาชิกของฝ่ ายนันเสียทีเดียว แต่
แสดงความคิดของฝ่ ายนันได้ในพืนทีนี หรือ
(3) คนทีมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความรู ส้ ึก ทัศนคติของฝ่ ายหนึงฝ่ ายใด (อาจจะเข้าอกเข้าใจฝ่ ายนี แม้จะไม่
ชอบเขาก็ตาม) สามารถเข้ามาเติมเต็มในกระบวนการได้
วิธีระบุตวั แสดงและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
 รวบรวมตัวแสดงทีเกียวข้องทังหมด
 ระบุตวั แสดงต่างๆทีสนใจจะเข้าร่วมกระบวนการนี
 จัดลําดับตัวแสดงและผูม้ สี ่วนได้เสียทีมีบทบาทสําคัญทีสุด
 ระบุ/หาคนทีสามารถอธิบายจุดสนใจของตัวแสดง/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆได้ใน
รายละเอียด:
1. คนทีเป็ นคู่ขดั แย้งอย่างเป็ นทางการ
2. คนทีเลือกข้าง/เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
3. คนทีเห็นอกเห็นใจ/เข้าใจฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ในแง่ของจํานวน อาจจะอยู่ที 20-30 คนก็ได้ในช่วงต้น กรณีของซีเรีย มีคนนับร้อยกลุม่ ทีอยากเข้ามามีส่วนร่วมใน
พืนที Common Space เพือให้เป็ นทีรูจ้ กั และได้รูจ้ กั กลุ่มต่างๆ คือมันเป็ นกระบวนการทีทําให้ตนเองได้ปรากฏตัวและมี
ตัวตนขึนมามากขึนนันเอง นีเป็ นเรืองปกติทพบเจอ
ี
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(2) ระบุประเด็น ความขัดแย้ง ทีสําคัญทีสุดในขณะนีว่าคืออะไร โดยอาจจะเป็ นประเด็นข้อเรีย กร้องหรือความ
ต้องการของแต่ละฝ่ าย ยกขึนมาเป็ นตัวอย่างในการแลกเปลียนกันในพืนทีนี งานอย่างหนึงทีคนเหล่านีต้องทํา คือ ต้องคุย
แลกเปลียนในประเด็นนันๆ ซึงจะทําให้ทกุ คนทราบความคิดเห็นทีแตกต่างหลากหลายในเรืองเดียวกันนัน
(3) ระบุจุดสนใจ/ความต้องการให้ชดั เจนทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ (โดยใช้เครืองมือ “หัวหอม”)
(4) นําจุดสนใจ/ความต้องการเหล่านันมาเปรียบเทียบให้เห็น (ดังตาราง)
ฝ่ าย A
ฝ่ าย B
ฝ่ าย C
ประเด็นที 1
ประเด็นที 2
ประเด็นที 3
การเปรียบเทียบประเด็นความขัดแย้งจากแต่ละฝ่ าย จะทําให้เราเห็นภาพกว้างว่าแต่ ละฝ่ ายมีประเด็นอะไรทีเห็น
ด้วย มีประเด็นอะไรทียังไม่ลงตัว และมีประเด็นอะไรทีคนสนใจร่วมกัน ท้ายทีสุดจะมีหลากหลายประเด็นทีเราต้องพิจารณา
อีกจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น ประเทศเยเมน เพิงทํากระบวนการเช่นนี รายการประเด็นและผูเ้ กียวข้องยาวมากจนไม่สามารถ
สรุปในกระดาษได้ ต้องทําเป็ นหนังสือหนาประมาณ 80 หน้า
หลายคนอาจมีคาํ ถามว่า เมือได้ขอ้ มูลออกมาแล้ว จะนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างไร เพราะคนทีมีจุดยืน
แตกต่ า งกัน ข้อ มู ล ย่ อ มออกมาไม่ ต รงกัน และมีป ระเด็น หลากหลายมาก ข้อ ดี ข องการทํา แบบนี คื อ จะทํา ให้เ ราเห็ น
รายละเอียดทีหลากหลายมากขึน และในความหลากหลายนันอาจจะมีทางเลือกร่วมกันทีเป็ นทางออกทีแต่ละฝ่ ายพอยอมรับ
ร่วมกันได้
ข้อดีอีกประการที Common Space ให้มากกว่าการสร้างตาราง/ข้อมูลนี คือได้ “บทสนทนา” เหตุผลเบืองหลัง
ระหว่างทางของการสรุปข้อมูลร่วมกัน เกิดการพูดคุยเสวนาทีไม่รูจ้ กั จบ ในการสนทนาทีว่านี จะทําให้คนทีมีความต้องการ
แตกต่างกัน สามารถประนีประนอมความต้องการทีแตกต่างกันได้
เราจะเห็นพืนฐานบางอย่าง จุดร่วมบางอย่างทีมีความเป็ นไปได้ในการประนีประนอม โดยมีเทคนิควิธีการในการทํา
อยู่เหมือนกัน คื อ จุดสนใจทีเชือมกัน หรือมีความเป็ นไปได้ ก็ให้ใส่สีทีเหมือนกันไว้เ ป็ นสัญลัก ษณ์ เมือถอยมามองดู
ภาพรวม ย่อมเห็นสีสนั หลากหลายทีเห็นจุดร่วมและจุดต่างในข้อมูล ความรู ้ และการแบ่งปันความเข้าใจ
การทํา Common Space ไม่จาํ เป็ นต้องเริมจากประเด็นร้อน สามารถเริมต้นจากประเด็นเย็นด้านวัฒนธรรม เช่น
จะเรียนสองภาษาในพืนทีชายแดนใต้ได้อย่างไร เป็ นต้น อันจะเป็ นการทํางานทีอยู่บนจุดร่วมเดียวกัน (common ground)
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การทํา Common Space นี มีประโยชน์ไม่ใช่แค่เอือต่อการพูดคุยบนโต๊ะเท่านัน แต่ยงั ให้ประโยชน์ต่อการทํางาน
ของแทรค 2 และ 3 ทีส่งเสริมผูค้ นทีหลากหลายได้มพี นที
ื หนุ นเสริมกระบวนการสันติภาพได้
ยกตัวอย่างประเด็นพูดคุย เช่น “จุดยืนทางการเมือง”
เบืองหลังจุดยืนทีเราบอกมักจะแฝงสิงทีเราต้องการอยู่ลกึ ๆภายใน เช่น คนทีมีจุดยืนว่าต้องการเอกราช ลึกๆเขา
จะต้องมีเหตุผลทีมาของการมีจดุ ยืนดังกล่าว การพยายามหาเหตุผลต่างๆเหล่านัน สามารถก่อให้เกิดบทสนทนาอย่างเป็ นขัน
เป็ นตอนขึนมาได้ เพราะในการค้นหาเหตุผลหรือกระทังความกลัวต่างๆของคนเรานัน อาจจะต้องใช้เวลายาวนาน และเมือ
ทราบถึงเหตุผลดังกล่าวแล้ว เราก็สามารถนําเหตุผลเหล่านันมาสร้างบทสนทนาทีต่อยอดต่อเนืองออกไปได้อกี ซึงสุดท้ายมัน
ก็อาจจะสามารถนําพาคนทีมีบทสนทนาร่วมกันนีไปสู่การค้นพบทางออกทีทุกคนพอยอมรับร่วมกันได้
จุดยืนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ น “เอกราช” หรือ “การกําหนดชะตากรรมของตนเอง” สามารถทีจะนํามาสร้าง
กระบวนการพูดคุยได้ทงสิ
ั น เพือให้ทราบถึงการตีความ ความคิดของผูค้ นว่ามองอย่างไร หมายถึงอะไร ซึงเราอาจจะพบว่ามี
หลากหลายเหตุผลและการตีความ เช่น การเป็ นรัฐอิสระ การปกครองพิเศษ หรือการกระจายอํานาจ เป็ นต้น ดังนัน เราต้อง
ค้นหาความต้องการร่วมกันจากจุดยืนทีแตกต่างให้ได้
ถ้าคู่ขดั แย้งหรือผูเ้ กียวข้อง ไม่พยายามพูดคุยกันให้ลึกลงไปกว่าจุดยืน กระบวนการพูดคุยก็จะหยุดชะงักลงได้
หลังจากทีแต่ละฝ่ ายยืนข้อเรียกร้องต่อกัน เพราะจะไม่เกิดบทสนทนาทีทําให้พูดคุยกันต่อได้ และการจะสร้างบทสนทนาให้
คุยกันได้ ก็ดว้ ยการทําความเข้าใจในจุดยืน จุดสนใจ และความต้องการลึกๆของอีกฝ่ ายหนึงนันเอง
คําถามทีต้องสอบทานตัวเราแต่ละคนคือ เรากําลังคิดแทนคนอืนอยู่หรือไม่ เครืองมือนี จึงมีจุดเด่นตรงทีขอให้ทุก
คนเขียนความต้อ งการขึนมา เพราะการเขียนเป็ นการสะท้อนอย่างเป็ นรู ปธรรมได้มากกว่าพูดทีอาจทําให้การตี ความ
ความหมายทีต้องการสือสารผิดแผกไป
ยกตัวอย่างกรณี บงั ซาโมโร มินดาเนา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์มีการทํา Common Space กันอย่างจริงจัง และนําข้อ
เรียกร้องของฝ่ ายบังซาโมโร (กลุ่มทีเป็ นคู่ขดั แย้งกับรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์) มาวิเคราะห์หาเหตุผลเบืองหลังความต้องการและ
ความกลัวว่าคืออะไร ซึงก็ตอ้ งใช้เวลายาวนานพอสมควร
เข้าสูก่ ระบวนการทดลองทํา “Common Space” ด้วยเครืองมืออ่างปลา
การจํา ลองสถานการณ์ Common Space หรื อ วงพู ด คุ ย /พืนทีร่ ว มในการสร้า งจุ ด ร่ ว มและความเข้า ใจร่ ว ม
หลังจากทีสามารถคัดเลือก/ระบุผู ท้ เกี
ี ยวข้องกับความขัดแย้งได้แล้ว จะจําลองกระบวนการพูดคุยกลุ่มคนดังกล่าวด้วย
เครืองมือทีเรียกว่า “อ่างปลา” (Fishbowl Exercise)
อ่างปลาจะมีสองวงหลัก คนทีอยู่วงในจะเป็ นคนคุยเป็ นหลัก เหมือนปลาทีว่ายอยู่ในอ่างปลา
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ส่วนคนทีอยู่วงนอกจะนังฟัง แต่ ในวงในจะมีเก้าอีว่างอยู่หนึงตัว หากคนนอกต้องการจะพู ด ให้ย กมือเพือขอ
อนุญาตจากคนวงในทีจะเข้ามาแสดงความเห็น เมือแสดงความเห็นจบแล้วก็ให้ออกไปนังวงนอกเหมือนเดิม
โดยปกติ กระบวนการพูดคุยลักษณะนี จะมีผอู ้ าํ นวยความสะดวกในการพูดคุย (facilitator) หรือไม่มกี ็ได้ เพราะ
วงก็สามารถจัดกระบวนการคุยกันเองได้
นอกจากนี จะผูส้ งั เกตการณ์จาํ นวนหนึงนังอยู่ขา้ งหลังสุด เพือดูว่า “ตัวแทนฝ่ ายต่างๆ” จะสามารถใช้กระบวนการ
วิธีนีค่อยๆค้นหาความเข้าใจร่วมกันได้อย่างไร มีจุดร่วมหรือจุดสนใจของกลุม่ ทีหลากหลายในประเด็นใดบ้าง

ในเชิงกระบวนการนัน Common Space นีจะพยายามให้กลุ่ม/ฝ่ ายทีขัดแย้งและผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้พยายามสร้าง
ความเข้าใจร่วมและหาจุดสนใจร่วมกันในประเด็นใดประเด็นหนึงตามทีตกลงกัน
คนทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง เมือเข้ามาใน Common Space ตัวกระบวนการจะทําให้เกิดการประนีประนอมได้
ง่ายกว่าการจํากัดวงพูดคุยไว้แค่คู่ขดั แย้งหรือคนทีสามารถกําหนดทิศทางของความรุนแรง (แทรค 1)
ในช่วงแรกการทํา Common Space ผูเ้ ข้าร่วมอาจจะเจอกันเพือทําความรูจ้ กั กันก่อน และหลังจากนัน 2-3 เดือน
ก็ค่อยเริมต้นแลกเปลียนและแบ่งปันความกลัวของแต่ละฝ่ าย หลังจากทีมีการเจอกันหลายครังขึน หลังๆอาจค้นพบว่า
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ตัวแสดงหลายตัว มีความเห็นทีใกล้เคียงกันมากขึน และสามารถรวมความเห็นได้ ช่วยผลักดันประเด็นเข้าไปสู่โต๊ะพูดคุย
เจรจาได้ ซึงเป็ นสิงจําเป็ นที การพูดคุยบนโต๊ะ (แทรค 1) จะต้องได้รบั ฟังเสียงของประชาชนนอกเหนือจากแค่ฟงั คู่ขดั แย้ง
ความสําเร็จของการพูดคุยบนโต๊ะไม่ได้อยู่ทีการหาข้อตกลงระหว่างคู่ขดั แย้งเพียงอย่างเดียว ทว่าข้อตกลงนัน
ต้องได้รบั การยอมรับจากประชาชนด้วย ถึงจะเป็ นสิงทียังยืนและสร้างความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
อย่างไรก็ตาม Common Space สามารถทําได้ในหลายระดับทังแทรค 1, 2 และ 3
กรณี ล่า สุดมีการทําเฉพาะแทรค 1 ในประเทศเยเมน เป็ นการพูดคุยระดับชาติ (National Dialogue) ใช้เวลา
เตรียมการกว่า 2 ปี ขันต่อไปจะเป็ นการนําผลทีได้จากการคุยไปสู่การปฏิบตั ิ ในกรณี นี คนทีนังอยู่ใน Common Space
ดังกล่าวเป็ นตัวแทนจริงของกลุ่มนันๆเลย
อีกแบบหนึง คือ เป็ นการประชุมวงปิ ดเฉพาะประเด็น หรืออาจจะเป็ นวงเปิ ดทีเปิ ดให้สาธารณะฟังด้วย เป็ นการทํา
หลายระดับ ควบคู่ ก นั ไป ตัว อย่ า งทีสอง กรณี เ ลบานอน มีก ารทํา Common Space ในแทรค 1.5 โดยผู จ้ ดั วงจะ
ประสานงานขอให้แทรค 1 ส่ง ตัวแทนมาร่ วมสองคน ในกรณี ของเลบานอนนี การพู ดคุย ระดับชาติถู กแยกไปพืนทีหนึง
ในขณะที Common Space จะเป็ นการคุยในอีกพืนทีหนึง แต่จะทําหน้าทีส่งข้อมูล ข้อเสนอ จุดร่วมไปทีแทรค 1
ตัวอย่างทีสาม กรณีแอฟริกาใต้ เป็ นการทําในแทรค 2 และ 3 โดยภาคประชาสังคม เพือก้าวข้ามปัญหาความ
รุนแรงจากการเหยียดสีผวิ
จะเห็นได้ว่า Common Space สามารถทําได้ทกุ แบบ แต่หากจะทําอย่างจริงจัง จะไม่ใช่แค่อ่างปลา แต่จะเป็ นการ
ลงรายละเอียดทีชัดเจน ทุกคนทีเข้าร่วมในวงจะต้องมีเวลาและทําการบ้านหนักเพือให้การพูดคุยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางด้านล่างนีเป็ นตัวอย่างให้ดู ในกรณีตวั อย่างนี สมมติว่ามี 3 ฝ่ ายทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง (ในข้อเท็จจริง
อาจจะมี 5 หรือ 10 ฝ่ ายก็เป็ นได้)
พอคัดเลือกได้ว่าใครควรเข้าร่วมกระบวนการบ้าง ก็เริมต้นจัดวงโดยการขอให้แต่ละฝ่ ายพูดถึง 'คําถาม' ทีสําคัญ
แก่เขา เปิ ดโอกาสให้ยกขึนมา เช่น ฝ่ ายทีหนึงเป็ นขบวนการต่อต้านรัฐ สิงทีเขาต้องการอาจจะเป็ นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ
เบืองต้นทีมผูจ้ ดั หรือคณะทํางานของผูอ้ าํ นวยการพูดคุยในกระบวนการ Common Space จะใส่ 5 ข้อเรียกร้อง
เข้ามาในตารางเลย
จากนันเราก็ทาํ ไล่เรียงไป ฝ่ ายทีสอง ฝ่ ายทีสาม มีประเด็นอะไรสําคัญทีต้องการพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาบ้าง (ดัง
ตาราง)
ตารางตัวอย่าง Common Space กับกระบวนการสร้างฉันทามติ
เริมต้น

ประชุม

ฝ่ าย A ฝ่ าย B ฝ่ าย C ฝ่ าย A + B + C
ประเด็น 1

ปรับปรุงแก้ไข #1

ประชุม + พูดคุย

ฝ่ าย A ฝ่ าย B ฝ่ าย C Facilitator A+B+C+ Faci

นําเสนอ + พูดคุย

ประเด็น 2
ประเด็น 3
ประเด็น 4
ประเด็น 5
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ปรับปรุงแก้ไข # 2

A + C B + C ฝ่ าย A ฝ่ าย B ฝ่ าย C Facilitator
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สมมติ ฝ่ ายขบวนการระบุว่ามีประเด็นทีต้องการนําเสนอ 5 ข้อ ฝ่ ายทีสองบอกมี 2 ข้อ ก็ใส่เฉพาะทีเหมือนกัน
กระบวนการนี เมือทําจริง จะเห็นประเด็นร่วมกันของแต่ละฝ่ ายว่ามีอะไรบ้าง และท้ายตารางจะเป็ นประเด็นทีไม่
เห็นด้วยกัน ใส่เรียงลําดับลงมา
ในการทํากระบวนการนี ทุกประเด็นทีแต่ละฝ่ ายยกขึนมา จะต้องมีการตอบสนองจากทุกฝ่ ายว่ามีความเห็นอย่างไร
โดยแต่ละฝ่ ายจะต้องทํารายละเอียดข้อคิดเห็นต่อประเด็นนันๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเอกสาร เมือแต่ละฝ่ ายมีเอกสาร
ทีสามารถตอบโต้กนั ท้ายทีสุดจะได้หนึ งเอกสารทีรวบรวมความเห็นจากแต่ละฝ่ ายว่ามีสิงใดเหมือนกันหรือต่างกัน ด้วย
เหตุผลสนับสนุ นหรือคัดค้านอย่างไรบ้าง รวมทังจะมีเอกสารบัน ทึ กประเด็น สาระสํา คัญทีแต่ละฝ่ ายนํ าเสนอ ถกเถียง
แลกเปลียนข้างต้นบันทึกไว้ โดยจะมีคณะทํางานของทีมอํานายความสะดวกในการดูเอกสารทังหมดร่วมกัน
ดังนัน ในลําดับแรก แต่ละฝ่ ายจะมีความเห็นทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของตนเองอยู่ในมือแล้ว เมือมาประชุมร่วมกัน
เพือดูว่าแต่ละฝ่ ายเข้าใจประเด็นนีร่วมกันอย่างไร เข้าใจหรือไม่เข้าใจ เห็นด้วยตรงกันอย่างไร ทีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนัน
เพราะอะไร เพราะฉะนัน วัตถุประสงค์ในการเจอกันครังแรกไม่ใช่ เพือการหาข้อตกลงแต่เพือหาประเด็นทีคิดต่างกันอัน
นําไปสูข่ อ้ ตกลงร่วมกันในอนาคต
เมือเจอกันครังแรก จะเป็ นการทําความเข้าในวัตถุประสงค์ของ Common Space แก่ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละฝ่ าย และให้
แต่ละฝ่ ายได้กลับไปคุยกันในกลุ่มตัวเองว่าจะเสนอประเด็นอะไร พร้อมกับทํามาเป็ นเอกสาร ข้อเสนอพร้อมเอกสารของแต่
ละฝ่ ายจะเป็ นจุดตังต้นของกระบวนการให้เดินหน้าต่อไป จนสามารถปรับปรุงเอกสารรวมทีจะนําไปสู่การหาฉันทามติร่วมกัน
ในระยะยาว
ด้า นทีมผู อ้ าํ นวยการพูดคุย (Facilitator Team) จะต้องอ่านเอกสารของทุกฝ่ าย เพือดึงประเด็นทีเห็นร่วมกัน
ขึนมา และทําเป็ นเอกสารออกมาเช่นกัน จากประสบการณ์ในการทํา Common Space ในหลายพืนทีความขัดแย้ง การแก้
เอกสารครังแรกๆ คู่ขดั แย้งมักไม่เผยมาชัดเจนว่าจะปรับเปลียนจุดยืนของตนเองอย่างไร จะเก็บไว้ในใจก่อน จนกว่าจะได้
ประชุมร่วมกันในครังที 2 และครังที 3 หลังจากฟังรอบแรก จะเห็นประเด็นทีสามารถต่ อรองได้และมีขอ้ เสนอใดในการ
ต่อรองได้ แง่นี ทีมผูอ้ าํ นวยการพูดคุยสามารถบันทึกแยกต่างหากว่ามีประเด็นใดสามารถนํามาเจรจาได้ในอนาคต
หลังจากทีแต่ละฝ่ ายมีเวลานังคิดในการปรับเอกสารของฝ่ ายตน ระหว่างนันสามารถนัดเจอพบปะกันอย่างไม่เป็ น
ทางการเพือพูดคุยบางเรืองกันก่อนได้ กระบวนการแบบนีจะทําให้กระบวนการพูดคุยในครังทีสามเกิดขึนได้ ทังนี ไม่ว่าทีม
ผูอ้ าํ นวยการพูดคุยจะจัดให้มกี ารแยกคุยหรือรวมคุยกันก็ตาม แต่การปรับแก้เอกสารครังที 2 ประเด็นของการเห็นร่วมควร
จะเพิมมากขึนเรือยๆ มิใช่ เกิดประเด็นความขัดแย้งใหม่ขึนอีก เป็ นไปได้เหมือนกันช่วงแรก ประเด็นทีหยิบมาคุยแรกๆ
เกิดติดขัดไปต่อไม่ได้ ทางทีมก็สามารถประเมินสถานการณ์และปรับเปลียนประเด็นพูดคุยได้เช่นกัน
กระบวนการในการพู ด คุ ย นี สามารถดํา เนิ น ไปได้ย าวนานเป็ น ปี ๆ ดัง เช่ น กรณี ข องเลบานอน กระบวนการ
Common Space นีกินเวลานานถึง 3 ปี ช่ วงแรกของการพูดคุยจะมีประเด็นทีเห็นต่างกันจํานวนมาก สองปี ผ่านไป ก็ไม่
สามารถหาประเด็นร่วมในการพูดคุยตกลงกันได้ จําเป็ นต้องสรรหาประเด็นทีสามารถตกลงกันได้ ซึงก็กลายเป็ นเรืองการ
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สร้างสวัสดิการสังคม และสามารถจบประเด็นนีร่ วมกัน ได้ภายใน 6 เดือน ถือว่า เลบานอนทํา Common Space สําเร็จ
หลังจากนันก็ สามารถสร้างหลักประกันสวัสดิการสังคมรู ปแบบใหม่ และนําไปใช้ได้จริ งในเวลาต่ อมา ทังนี ในกรณี ของ
เลบานอนนัน คนทีเป็ น ผู ร้ ิ เ ริ ม Common Space คื อ ที ปรึ ก ษาประธานาธิ บ ดี โดยการเชิ ญ คนจาก 27 ฝ่ ายเข้า ร่ ว ม
กระบวนการ
การทํา Common Space นี อาจจะทําแยกต่ างหากเป็ นเอกเทศ หรืออาจจะทํา ควบคู่ ไปกับการเจรจาบนโต๊ ะ
(แทรค 1) ก็ ได้ โดยเชิ ญ คนที ใกล้ชิ ด กับ ผู น้ ํ า หรื อ คณะเจรจาของแต่ ล ะฝ่ าย (แทรค 1.5) มานังคุย ร่ ว มกัน ซึงจาก
ประสบการณ์ หลายครังพบว่า ผลการพูดคุยในวง Common Space มีความคืบหน้ากว่าการพูด คุยบนโต๊ะเจรจา และ
สามารถนําผลของการคุยกันมาปฏิบตั ไิ ด้จริง สามารถนําประเด็นทีติดล็อคจากโต๊ะเจรจามาคุยต่อได้ ทําให้คนมีส่วนได้เสีย
ฝ่ ายต่างๆเข้ามาทํางานร่วมกันในพืนทีเดียวกัน ซึงคนเหล่านีไม่สามารถอยู่บนโต๊ะพูดคุยอย่างเป็ นทางการได้
อย่างไรก็ตาม Common Space ไม่ใช่กลไกเพือการตัดสินใจ หรือกลไกเจรจา แต่เป็ นกลไกเสริมเพือค้นหาไอเดีย
ทีจะเป็ นช่องทางทางเลือกต่างๆต่อประเด็นทีขัดแย้งกัน โดยธรรมชาติ กระบวนการพูดคุยทางการ (แทรค 1) มักจะคุยกันได้
ยากและหลายประเด็นไม่สามารถคุยกันได้ จึงจําเป็ นต้องหาพืนทีอย่างไม่เป็ นทางการในการหาข้อสรุปร่วมกัน Common
Space ก็เป็ นทางเลือกหนึงในหลายๆทางเลือก
ลักษณะหนึงของ Common Space คือเป็ นพืนทีปลอดภัย จะไม่มกี ารเปิ ดเผยการพูดคุยและตัวคนทีสัมพันธ์กนั
ภายใต้ขอ้ ตกลงร่วมกัน เอกสารจะไม่เผยแพร่จนกว่าจะได้ขอ้ สรุปร่วมกัน เป็ นพืนทีร่วมในการฟังกัน แลกเปลียนเรียนรูก้ นั
เพือนําไปสู่การหาไอเดียใหม่ๆในการสร้างความเข้าใจและยอมรับซึงกันและกัน
หัวใจของพืนทีนี คือการรับฟังกัน จึงอยู่ทการเปิ
ี
ดใจรับฟังกัน เข้าอกเข้าใจกัน เพือหาจุดร่วมทีสามารถต่อรองให้
เกิดการอยู่ร่วมกันและยอมรับร่วมกันได้ พืนทีนีไม่ใช่เฉพาะหาจุดร่วม แต่หาจุดต่างเพือยอมรับ เข้าอกเข้าใจซึงกันและกัน
ด้วย จึงแตกต่างอย่างยิงกับพืนทีการพูดคุย/เจรจาอย่างเป็ นทางการ
ในส่วนของทีมอํานวยการพูดคุยก็ตอ้ งมีบทบาทเชิงรุก (active) ด้วย เพราะ Common Space แตกต่างจากการ
สานเสวนาทัวไป ในแง่ทจะมี
ี การตอบโต้ทางเอกสารเพิมเข้ามาซึงต้องใช้เวลาในการคิดและเขียน ตกผลึก หาไอเดียใหม่มา
นําเสนอ ทีมอํานวยการพูดคุยจะต้องเจอกันมากกว่าช่วงทีประชุม กระบวนการผลิตเอกสารและดึงความเห็นร่วมเป็ นเรืองที
ต้องมีการเตรียมการอย่างดี และยังบทบาทหน้าทีในการเป็ นคนจัดการความรูด้ ว้ ย เพราะเป็ นพืนทีแบ่งปันความรู เ้ ชือมร้อย
ความคิดนําไปสู่ไอเดียใหม่ได้ เป็ นส่วนหนึงของนักจัดการความรู ้
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สุดท้าย การทํา Common Space จะมีขอ้ พิจารณาอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. จํานวนและคนทีเข้าไปอยู่ใน Common Space นี จะต้องผูกมัดกับการทํางานประเด็นเชิงลึกอยู่พอสมควร
เป็ นเรืองสําคัญมากทีใครสักคนหนึงหรือหลายคนสามารถสะท้อนปัญหา เป็ นตัวแทนของผูม้ สี ่วนได้เสียให้
มากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
2. คนทีจะเข้ามาร่วม จะต้องทํางานหนักและสามารถสือสารกับคนกลุ่มต่างๆได้ ระหว่างทางต้องทําการบ้าน ทํา
เอกสารกลับมา นัดคุยกับคนทีเกียวข้องเป็ นวงเล็ก วงย่อยอีกต่างหากเพือเติมเต็มกระบวนการด้วย และ
สามารถสือสารระหว่างกัน ระหว่างคนทีมีความคิดต่างกัน และกระบวนการกลุม่ ทีทํางานด้วยกัน คนทีเต็มใจ
สมัครใจจําเป็ นต้องผูกมัดตนเองในเวลาทียาวนานและมากขึน
3. คนทีเข้าร่ วมจะต้องผ่านการสร้างศักยภาพ โดยจะมีการให้ความรู เ้ รืองประเด็นสําคัญๆต่างๆทีเกียวข้องกับ
ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม เป็ นต้น กล่าวคือ
เราต้องมีความรูอ้ ะไรบ้าง ก่อนทีจะไปถึงการสร้าง Common Space คล้ายกับเป็ นการผสมการเรียนรู ้ IPP
แบบทีเป็ นอยู่นกัี บการหาทางออกแบบใหม่เข้าด้วยกัน

ชุดความรู ้ IPP เป็ นการสรุปความรูใ้ นเรืองทีเกียวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึงได้รบั เชิญมาแลกเปลียนในเวทีเรียนรู ้
(Learning Platform) อันเป็ นพืนทีกลางทีประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ภูมหิ ลังและความเห็นทางการเมืองทีแตกต่าง
หลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นีริเริมขึนตังแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวธิ ีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิรก์ ฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
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