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Stage exercise: ทบทวนสถานการณ์สนัติภาพเพือกา้วต่อไป 

 ก่อนอืนจะเริมโดยการทบทวนสถานการณ์สนัติภาพ วธีิคิด และการทาํงานขบัเคลอืนของเครือข่ายทผี่านมาผ่าน

กิจกรรมทเีรียกว่า Stage exercise โดยจะขดีเสน้ยาวทแีบ่งพนืออกเป็นสองดา้นหนึง ดา้นหนึงระบ ุ“การพูดคุยแทรค 1 ไม่

ประสบความสาํเร็จ” ส่วนอีกดา้นหนึงซงึอยู่ตรงขา้มกนั ระบ ุ“การพูดคุยแทรค 1 ประสบความสาํเร็จ” เพอืใหผู้เ้ขา้ร่วมได ้

แสดงความคิดเหน็และอภปิรายกนัว่า มอีะไรทสีาํเร็จ มอีะไรทไีม่สาํเร็จ เป็นการทบทวนความพยายามทผี่านมา 

 

Common Space (พืนทีกลาง) เครืองมือสะทอ้นมมุมองเพอืใหก้ระบวนการสนัติภาพเดินหน้าต่อได ้

เราในฐานะทเีป็นนกัเคลอืนไหวและเป็นผูต้อ้งการสรา้งสนัติภาพจาํเป็นตอ้งถามตวัเอง 2 ขอ้ คือ  

(1) เราจะสามารถช่วยทาํใหก้ระบวนการพูดคุยทเีกิดขนึแลว้ในแทรค 1 ดาํรงอยู่ต่อไปไดอ้ย่างไร?  

(2) เราจะทาํใหค้วามพยายามสรา้งสนัติภาพขยายออกไปทงัในระดบัแทรค 2 และ 3 ในเชงิกวา้งและลกึไดอ้ย่างไร?  

วิธีการหนึงทีจะใชใ้นการสรา้งพืนทีแลกเปลียนและหาฉันทามติของสงัคมไม่ว่าเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

ระดบัชาติ คือ “Common Space” เป็นเครืองมือหนึงในการสรา้งฉันทามติทีนําฝ่ายทีขดัแยง้และมีผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียกบั

ความขดัแยง้ เขา้มามีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการเปลียนแปลงขบัเคลือนความขดัแยง้อย่างสนัติ เป็นการร่วมกนัทํางาน

อย่างใดอย่างหนึงในการแกไ้ขความขดัแยง้ เรืองเหลา่นีเป็นเรืองซบัซอ้นมาก 

เนปาลเป็นพนืทแีรกทีเริมใชเ้ครืองมอืนี อดีตนกัการเมืองร่วมกบันกักิจกรรมทางสงัคมและภาคประชาสงัคม 3 

ฝ่ายช่วยกนัริเริมขนึ จนกลายเป็นวงพูดคุยสนทนาของกลุ่มคนทสีามารถสอืสารถงึผูม้อีาํนาจและทมีเจรจาของทงัสองฝ่ายได ้ 

 

ในการใชเ้ครืองนมี ี6 ขนัตอน ดงันี 

 (1) ระบุตวัคนจากแต่ละฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัความขดัแยง้เพือใหม้านงัคุยกนั กล่าวคือ ระบุคู่ขดัแยง้ (Conflict 

Parties = ผูท้ขีดัแยง้กนัโดยตรง หรืออีกนยัหนึงคือ ผูท้มีส่ีวนหลกัในการขบัเคลอืนใหเ้กิดความขดัแยง้) และผูมี้ส่วนได้

เสีย (Stakeholders = ผูท้ีไดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้) โดยในทางปฏิบตัิ การระบุกลุ่มเหล่านีมีความซบัซอ้นอยู่ 

เพราะเราจะไม่เพยีงแต่ระบุกลุม่คนหรือฝ่ายกวา้งๆเท่านนั แต่เราจะตอ้งลงลกึถงึรายละเอยีดชดัเจนว่านอกจากมใีครบา้งแลว้ 

แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มทวี่านนัมจีดุยนืและความตอ้งการอย่างไรบา้งดว้ย ทงันี เพอืทจีะใหเ้ราพอประเมนิไดว้่า จะมใีครใน 

หวัขอ้:  Common Space: พนืทีกลาง 

วิทยากร:  Dr.Norbert Ropers 

     ทีปรึกษาอาวโุส สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

เวลา:  8-9 กุมภาพนัธ ์2557 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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แต่ละกลุ่มทีพอจะมานงัทาํงานดว้ยกนัไดบ้า้ง ซงึการระบุตวัคนทจีะเขา้ร่วมในพนืทกีลางนี ควรตอ้งใหม้คีวามหลากหลาย

มากทสีุด เพอืใหส้ามารถสะทอ้นภาพของสงัคมโดยรวมไดจ้ริงๆ  

 อย่างทกีลา่วแต่ตน้ การระบุคู่/ฝ่ายทขีดัแยง้รวมทงัผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นเรืองซบัซอ้น กรณีเลบานอน กว่าจะหากนัได ้

และเป็นยอมรบักไ็ดใ้ชเ้วลาไปมากกว่า 1 ปี เพอืดงึคนออกมาได ้27 คน ใหท้าํงานร่วมกนัใน Common Space  

ในการเลอืกระบุตวัแสดงอาจจะมมีากเกินไปกว่าทจีะคุยกนัได ้เราก็อาจจะตดัผูท้ีเกียวขอ้งออกไปโดยการจดัลาํดบั

ความสาํคญัของผูเ้กียวขอ้ง เพอืคน้หาผูม้ีส่วนไดเ้สียตวัจริงและมบีทบาท อาํนาจสาํคญัในการสรา้งการเปลยีนแปลง เรา

อาจจะเอาตวัแทนทเีป็นคู่เจรจาหลกับนโตะ๊มานงัไม่ได ้แต่สามารถเลอืก  

(1) ตวัแทนในองคก์ร หรือสถาบนัจากกลุ่มนนัๆ ทสีามารถสะทอ้นความคิด ความตอ้งการของเขาได ้ใหเ้ขา้มาสู่

กระบวนการนีแทน หรือ  

(2) คนทมีแีนวโนม้เลอืกขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึงของคู่ขดัแยง้ ซงึคนนนัอาจจะไม่ใช่สมาชิกของฝ่ายนนัเสยีทีเดียว แต่

แสดงความคิดของฝ่ายนนัไดใ้นพนืทนีี หรือ 

(3) คนทมีคีวามเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจความรูส้ึก ทศันคติของฝ่ายหนึงฝ่ายใด (อาจจะเขา้อกเขา้ใจฝ่ายนี แมจ้ะไม่

ชอบเขาก็ตาม) สามารถเขา้มาเตมิเต็มในกระบวนการได ้

  

วิธีระบุตวัแสดงและผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 รวบรวมตวัแสดงทเีกยีวขอ้งทงัหมด 

 ระบุตวัแสดงต่างๆทสีนใจจะเขา้ร่วมกระบวนการนี  

 จดัลาํดบัตวัแสดงและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทมีบีทบาทสาํคญัทสีุด 

 ระบ/ุหาคนทสีามารถอธิบายจดุสนใจของตวัแสดง/ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีต่างๆไดใ้น

รายละเอยีด: 

1. คนทเีป็นคู่ขดัแยง้อยา่งเป็นทางการ 

2. คนทเีลอืกขา้ง/เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

3. คนทเีห็นอกเห็นใจ/เขา้ใจฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

 

ในแง่ของจาํนวน อาจจะอยู่ท ี20-30 คนกไ็ดใ้นช่วงตน้ กรณีของซเีรีย มคีนนบัรอ้ยกลุม่ทอียากเขา้มามสี่วนร่วมใน

พืนท ีCommon Space เพือใหเ้ป็นทรูีจ้กัและไดรู้จ้กักลุ่มต่างๆ คือมนัเป็นกระบวนการททีาํใหต้นเองไดป้รากฏตวัและมี

ตวัตนขนึมามากขนึนนัเอง นีเป็นเรืองปกตทิพีบเจอ  
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 (2) ระบุประเด็นความขดัแยง้ทีสําคญัทีสุดในขณะนีว่าคืออะไร โดยอาจจะเป็นประเด็นขอ้เรียกรอ้งหรือความ

ตอ้งการของแต่ละฝ่าย ยกขนึมาเป็นตวัอย่างในการแลกเปลยีนกนัในพนืทนีี งานอย่างหนึงทคีนเหล่านีตอ้งทาํ คือ ตอ้งคุย

แลกเปลยีนในประเด็นนนัๆ ซงึจะทาํใหท้กุคนทราบความคิดเหน็ทแีตกต่างหลากหลายในเรืองเดียวกนันนั  

  

 (3) ระบจุุดสนใจ/ความตอ้งการใหช้ดัเจนทสีุดเท่าทจีะเป็นไปได ้(โดยใชเ้ครืองมอื “หวัหอม”) 

   

(4) นาํจุดสนใจ/ความตอ้งการเหลา่นนัมาเปรียบเทียบใหเ้หน็ (ดงัตาราง) 

 ฝ่าย A ฝ่าย B ฝ่าย C  

ประเดน็ท ี1     

ประเดน็ท ี2     

ประเดน็ท ี3     

 

 การเปรียบเทียบประเด็นความขดัแยง้จากแต่ละฝ่าย จะทาํใหเ้ราเห็นภาพกวา้งว่าแต่ละฝ่ายมปีระเด็นอะไรทีเห็น

ดว้ย มปีระเดน็อะไรทยีงัไม่ลงตวั และมปีระเด็นอะไรทคีนสนใจร่วมกนั ทา้ยทสีุดจะมหีลากหลายประเดน็ทเีราตอ้งพจิารณา

อีกจาํนวนมาก ตวัอย่างเช่น ประเทศเยเมน เพงิทาํกระบวนการเช่นนี รายการประเด็นและผูเ้กียวขอ้งยาวมากจนไม่สามารถ

สรุปในกระดาษได ้ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืหนาประมาณ 80 หนา้  

 หลายคนอาจมคีาํถามว่า เมอืไดข้อ้มูลออกมาแลว้ จะนาํขอ้มูลเหลา่นีไปใชป้ระโยชนต่์ออย่างไร เพราะคนทมีจีุดยนื

แตกต่างกนัขอ้มูลย่อมออกมาไม่ตรงกัน และมีประเด็นหลากหลายมาก ขอ้ดีของการทําแบบนีคือ จะทําใหเ้ราเห็น

รายละเอยีดทหีลากหลายมากขนึ และในความหลากหลายนนัอาจจะมทีางเลอืกร่วมกนัทเีป็นทางออกทแีต่ละฝ่ายพอยอมรบั

ร่วมกนัได ้

 ขอ้ดีอีกประการท ีCommon Space ใหม้ากกว่าการสรา้งตาราง/ขอ้มูลนี คือได ้“บทสนทนา” เหตุผลเบืองหลงั

ระหว่างทางของการสรุปขอ้มูลร่วมกนั เกิดการพูดคุยเสวนาทีไม่รูจ้กัจบ ในการสนทนาทวี่านี จะทาํใหค้นทมีคีวามตอ้งการ

แตกต่างกนั สามารถประนีประนอมความตอ้งการทแีตกต่างกนัได ้ 

เราจะเห็นพนืฐานบางอย่าง จดุร่วมบางอย่างทมีคีวามเป็นไปไดใ้นการประนีประนอม โดยมเีทคนิควธิีการในการทาํ

อยู่เหมือนกนั  คือ จุดสนใจทีเชือมกนัหรือมีความเป็นไปได ้ก็ใหใ้ส่สีทีเหมือนกนัไวเ้ป็นสญัลกัษณ์ เมือถอยมามองดู

ภาพรวม ย่อมเหน็สสีนัหลากหลายทเีห็นจุดร่วมและจดุต่างในขอ้มลู ความรู ้และการแบ่งปนัความเขา้ใจ  

การทาํ Common Space ไม่จาํเป็นตอ้งเริมจากประเด็นรอ้น สามารถเริมตน้จากประเด็นเย็นดา้นวฒันธรรม เช่น 

จะเรียนสองภาษาในพนืทชีายแดนใตไ้ดอ้ย่างไร เป็นตน้ อนัจะเป็นการทาํงานทอียู่บนจุดร่วมเดียวกนั (common ground) 
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 การทาํ Common Space นี มปีระโยชนไ์ม่ใช่แค่เออืต่อการพูดคุยบนโตะ๊เท่านนั แต่ยงัใหป้ระโยชนต่์อการทาํงาน

ของแทรค 2 และ 3 ทสี่งเสริมผูค้นทหีลากหลายไดม้พีนืทหีนุนเสริมกระบวนการสนัติภาพได ้

 

 ยกตวัอย่างประเดน็พูดคุย เช่น “จุดยนืทางการเมอืง” 

เบอืงหลงัจุดยนืทเีราบอกมกัจะแฝงสงิทเีราตอ้งการอยู่ลกึๆภายใน เช่น คนทมีจีุดยนืว่าตอ้งการเอกราช ลกึๆเขา

จะตอ้งมเีหตุผลทมีาของการมจีดุยนืดงักลา่ว การพยายามหาเหตุผลต่างๆเหลา่นนั สามารถก่อใหเ้กดิบทสนทนาอย่างเป็นขนั

เป็นตอนขนึมาได ้เพราะในการคน้หาเหตุผลหรือกระทงัความกลวัต่างๆของคนเรานนั อาจจะตอ้งใชเ้วลายาวนาน และเมอื

ทราบถงึเหตุผลดงักลา่วแลว้ เราก็สามารถนาํเหตผุลเหลา่นนัมาสรา้งบทสนทนาทต่ีอยอดต่อเนอืงออกไปไดอ้กี ซงึสุดทา้ยมนั

ก็อาจจะสามารถนาํพาคนทมีบีทสนทนาร่วมกนันีไปสู่การคน้พบทางออกททีุกคนพอยอมรบัร่วมกนัได ้

 จุดยืนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น “เอกราช” หรือ “การกาํหนดชะตากรรมของตนเอง” สามารถทีจะนํามาสรา้ง

กระบวนการพูดคุยไดท้งัสนิ เพอืใหท้ราบถงึการตีความ ความคิดของผูค้นว่ามองอย่างไร หมายถงึอะไร ซงึเราอาจจะพบว่ามี

หลากหลายเหตุผลและการตีความ เช่น การเป็นรฐัอสิระ การปกครองพเิศษ หรือการกระจายอาํนาจ เป็นตน้ ดงันนั เราตอ้ง

คน้หาความตอ้งการร่วมกนัจากจดุยนืทแีตกต่างใหไ้ด ้  

ถา้คู่ขดัแยง้หรือผูเ้กียวขอ้ง ไม่พยายามพูดคุยกนัใหล้ึกลงไปกว่าจุดยืน กระบวนการพูดคุยก็จะหยุดชะงกัลงได ้

หลงัจากทแีต่ละฝ่ายยนืขอ้เรียกรอ้งต่อกนั เพราะจะไม่เกิดบทสนทนาททีาํใหพู้ดคุยกนัต่อได ้และการจะสรา้งบทสนทนาให ้

คุยกนัได ้ก็ดว้ยการทาํความเขา้ใจในจุดยนื จดุสนใจ และความตอ้งการลกึๆของอีกฝ่ายหนงึนนัเอง 

 

 คําถามทีตอ้งสอบทานตวัเราแต่ละคนคือ เรากําลงัคิดแทนคนอนือยู่หรือไม่ เครืองมือนีจงึมีจุดเด่นตรงทีขอใหทุ้ก

คนเขียนความตอ้งการขึนมา เพราะการเขียนเป็นการสะทอ้นอย่างเป็นรูปธรรมไดม้ากกว่าพูดทีอาจทําใหก้ารตีความ

ความหมายทีตอ้งการสอืสารผิดแผกไป 

 ยกตวัอย่างกรณีบงัซาโมโร มินดาเนา ประเทศฟิลปิปินสม์ีการทาํ Common Space กนัอย่างจริงจงั และนาํขอ้

เรียกรอ้งของฝ่ายบงัซาโมโร (กลุ่มทเีป็นคู่ขดัแยง้กบัรฐับาลฟิลปิปินส)์ มาวเิคราะหห์าเหตุผลเบอืงหลงัความตอ้งการและ

ความกลวัว่าคืออะไร ซงึก็ตอ้งใชเ้วลายาวนานพอสมควร  

 

เขา้สูก่ระบวนการทดลองทํา “Common Space” ดว้ยเครืองมืออา่งปลา 

 การจําลองสถานการณ์ Common Space หรือวงพูดคุย/พืนทีร่วมในการสรา้งจุดร่วมและความเขา้ใจร่วม 

หลงัจากทีสามารถคดัเลือก/ระบุผูท้เีกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ไดแ้ลว้ จะจาํลองกระบวนการพูดคุยกลุ่มคนดงักล่าวดว้ย

เครืองมอืทเีรียกว่า “อ่างปลา” (Fishbowl Exercise)  

 อ่างปลาจะมสีองวงหลกั คนทีอยู่วงในจะเป็นคนคุยเป็นหลกั เหมอืนปลาทวี่ายอยู่ในอ่างปลา 
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ส่วนคนทีอยู่วงนอกจะนงัฟงั แต่ในวงในจะมีเกา้อีว่างอยู่หนึงตวั หากคนนอกตอ้งการจะพูด ใหย้กมือเพือขอ

อนุญาตจากคนวงในทจีะเขา้มาแสดงความเหน็ เมอืแสดงความเหน็จบแลว้ก็ใหอ้อกไปนงัวงนอกเหมอืนเดมิ  

โดยปกต ิกระบวนการพูดคุยลกัษณะนี จะมผีูอ้าํนวยความสะดวกในการพูดคุย (facilitator) หรือไม่มกี็ได ้เพราะ

วงกส็ามารถจดักระบวนการคุยกนัเองได ้

 นอกจากนี จะผูส้งัเกตการณ์จาํนวนหนึงนงัอยู่ขา้งหลงัสุด เพอืดูว่า “ตวัแทนฝ่ายต่างๆ” จะสามารถใชก้ระบวนการ

วธีินีค่อยๆคน้หาความเขา้ใจร่วมกนัไดอ้ย่างไร มจีุดร่วมหรือจุดสนใจของกลุม่ทีหลากหลายในประเดน็ใดบา้ง  

 

 ในเชิงกระบวนการนนั Common Space นีจะพยายามใหก้ลุ่ม/ฝ่ายทขีดัแยง้และผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้ยายามสรา้ง

ความเขา้ใจร่วมและหาจดุสนใจร่วมกนัในประเดน็ใดประเดน็หนึงตามทตีกลงกนั  

 คนทเีกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ เมอืเขา้มาใน Common Space ตวักระบวนการจะทาํใหเ้กิดการประนีประนอมได ้

งา่ยกว่าการจาํกดัวงพูดคุยไวแ้ค่คู่ขดัแยง้หรือคนทสีามารถกาํหนดทศิทางของความรุนแรง (แทรค 1)  

 ในช่วงแรกการทาํ Common Space ผูเ้ขา้ร่วมอาจจะเจอกนัเพอืทาํความรูจ้กักนัก่อน และหลงัจากนนั 2-3 เดือน

ก็ค่อยเริมตน้แลกเปลยีนและแบ่งปนัความกลวัของแต่ละฝ่าย หลงัจากทมีกีารเจอกนัหลายครงัขนึ หลงัๆอาจคน้พบว่า 
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ตวัแสดงหลายตวั มคีวามเห็นทใีกลเ้คียงกนัมากขนึ และสามารถรวมความเห็นได ้ช่วยผลกัดนัประเด็นเขา้ไปสู่โต๊ะพูดคุย

เจรจาได ้ซงึเป็นสงิจาํเป็นท ีการพูดคยุบนโตะ๊ (แทรค 1) จะตอ้งไดร้บัฟงัเสยีงของประชาชนนอกเหนือจากแค่ฟงัคู่ขดัแยง้  

ความสําเร็จของการพูดคุยบนโตะ๊ไม่ไดอ้ยู่ทีการหาขอ้ตกลงระหว่างคู่ขดัแยง้เพียงอย่างเดียว ทว่าขอ้ตกลงนัน

ตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากประชาชนดว้ย ถงึจะเป็นสงิทียงัยืนและสรา้งความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย  

 อย่างไรก็ตาม Common Space สามารถทาํไดใ้นหลายระดบัทงัแทรค 1, 2 และ 3 

กรณีล่าสุดมีการทาํเฉพาะแทรค 1 ในประเทศเยเมน เป็นการพูดคุยระดบัชาติ (National Dialogue) ใชเ้วลา

เตรียมการกว่า 2 ปี ขนัต่อไปจะเป็นการนําผลทีไดจ้ากการคุยไปสู่การปฏิบตัิ ในกรณีนี คนทีนงัอยู่ใน Common Space 

ดงักลา่วเป็นตวัแทนจริงของกลุ่มนนัๆเลย  

อีกแบบหนึง คือ เป็นการประชุมวงปิดเฉพาะประเด็น หรืออาจจะเป็นวงเปิดทเีปิดใหส้าธารณะฟงัดว้ย เป็นการทาํ

หลายระดบัควบคู่กนัไป ตวัอย่างทีสอง กรณีเลบานอน มีการทํา Common Space  ในแทรค 1.5 โดยผูจ้ดัวงจะ

ประสานงานขอใหแ้ทรค 1 ส่งตวัแทนมาร่วมสองคน ในกรณีของเลบานอนนี การพูดคุยระดบัชาติถูกแยกไปพืนทหีนึง 

ในขณะท ีCommon Space จะเป็นการคุยในอกีพนืทหีนงึ แต่จะทาํหนา้ทสี่งขอ้มลู ขอ้เสนอ จุดร่วมไปทแีทรค 1 

 ตวัอย่างทีสาม กรณีแอฟริกาใต ้ เป็นการทาํในแทรค 2 และ 3 โดยภาคประชาสงัคม เพือกา้วขา้มปญัหาความ

รุนแรงจากการเหยยีดสผีวิ  

จะเหน็ไดว้่า Common Space สามารถทาํไดท้กุแบบ แต่หากจะทาํอย่างจริงจงั จะไม่ใช่แค่อ่างปลา แต่จะเป็นการ

ลงรายละเอยีดทชีดัเจน ทุกคนทเีขา้ร่วมในวงจะตอ้งมเีวลาและทาํการบา้นหนกัเพอืใหก้ารพูดคุยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

 ตารางดา้นล่างนีเป็นตวัอย่างใหดู้ ในกรณีตวัอย่างนี สมมติว่าม ี3 ฝ่ายทเีกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ (ในขอ้เท็จจริง

อาจจะม ี5 หรือ 10 ฝ่ายก็เป็นได)้  

พอคดัเลอืกไดว้่าใครควรเขา้ร่วมกระบวนการบา้ง ก็เริมตน้จดัวงโดยการขอใหแ้ต่ละฝ่ายพูดถึง 'คาํถาม' ทสีาํคญั

แก่เขา เปิดโอกาสใหย้กขนึมา เช่น ฝ่ายทหีนงึเป็นขบวนการต่อตา้นรฐั สงิทเีขาตอ้งการอาจจะเป็นขอ้เรียกรอ้ง 5 ขอ้  

เบอืงตน้ทมีผูจ้ดัหรือคณะทาํงานของผูอ้าํนวยการพูดคุยในกระบวนการ Common Space จะใส่ 5 ขอ้เรียกรอ้ง

เขา้มาในตารางเลย  

จากนนัเราก็ทาํไล่เรียงไป ฝ่ายทสีอง ฝ่ายทสีาม มปีระเด็นอะไรสาํคญัทีตอ้งการพูดคุยกนับนโต๊ะเจรจาบา้ง (ดงั

ตาราง) 
 

                     ตารางตวัอย่าง Common Space กบักระบวนการสรา้งฉนัทามติ 
 เริมตน้ ประชุม ปรบัปรุงแกไ้ข #1 ประชุม + พูดคุย ปรบัปรุงแกไ้ข # 2  

 ฝ่าย A ฝ่าย B ฝ่าย C ฝ่าย A + B + C ฝ่าย A ฝ่าย B ฝ่าย C Facilitator A+B+C+ Faci A + C B + C ฝ่าย A ฝ่าย B ฝ่าย C Facilitator  

ประเด็น 1    นาํเสนอ + พูดคุย             

ประเด็น 2                 

ประเด็น 3                 

ประเด็น 4                 

ประเด็น 5                 
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 สมมต ิฝ่ายขบวนการระบุว่ามปีระเดน็ทตีอ้งการนาํเสนอ 5 ขอ้ ฝ่ายทสีองบอกม ี2 ขอ้ ก็ใส่เฉพาะทเีหมอืนกนั  

กระบวนการนี เมอืทาํจริง จะเห็นประเด็นร่วมกนัของแต่ละฝ่ายว่ามอีะไรบา้ง และทา้ยตารางจะเป็นประเด็นทีไม่

เห็นดว้ยกนั ใสเ่รียงลาํดบัลงมา  

ในการทาํกระบวนการนี ทกุประเด็นทแีต่ละฝ่ายยกขนึมา จะตอ้งมกีารตอบสนองจากทุกฝ่ายว่ามคีวามเห็นอย่างไร 

โดยแต่ละฝ่ายจะตอ้งทํารายละเอยีดขอ้คิดเหน็ต่อประเด็นนันๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเอกสาร เมือแต่ละฝ่ายมีเอกสาร

ทีสามารถตอบโตก้นั ทา้ยทีสุดจะไดห้นึงเอกสารทีรวบรวมความเห็นจากแต่ละฝ่ายว่ามีสิงใดเหมือนกนัหรือต่างกนั ดว้ย

เหตุผลสนับสนุนหรือคดัคา้นอย่างไรบา้ง รวมทงัจะมีเอกสารบนัทึกประเด็นสาระสําคญัทีแต่ละฝ่ายนําเสนอ ถกเถียง 

แลกเปลยีนขา้งตน้บนัทึกไว ้โดยจะมีคณะทาํงานของทีมอาํนายความสะดวกในการดูเอกสารทงัหมดร่วมกนั  

 ดงันนั ในลาํดบัแรก แต่ละฝ่ายจะมคีวามเห็นทเีป็นลายลกัษณ์อกัษรของตนเองอยู่ในมอืแลว้ เมอืมาประชมุร่วมกนั

เพอืดูว่าแต่ละฝ่ายเขา้ใจประเด็นนีร่วมกนัอย่างไร เขา้ใจหรือไม่เขา้ใจ เหน็ดว้ยตรงกนัอย่างไร ทเีห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยนนั

เพราะอะไร เพราะฉะนัน วตัถปุระสงคใ์นการเจอกนัครงัแรกไม่ใช่เพือการหาขอ้ตกลงแต่เพอืหาประเด็นทีคิดต่างกนัอนั

นําไปสูข่อ้ตกลงร่วมกนัในอนาคต 

 เมอืเจอกนัครงัแรก จะเป็นการทาํความเขา้ในวตัถปุระสงคข์อง Common Space แก่ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละฝ่าย และให ้

แต่ละฝ่ายไดก้ลบัไปคุยกนัในกลุ่มตวัเองว่าจะเสนอประเด็นอะไร พรอ้มกบัทาํมาเป็นเอกสาร ขอ้เสนอพรอ้มเอกสารของแต่

ละฝ่ายจะเป็นจดุตงัตน้ของกระบวนการใหเ้ดนิหนา้ต่อไป จนสามารถปรบัปรุงเอกสารรวมทจีะนาํไปสู่การหาฉนัทามตร่ิวมกนั

ในระยะยาว  

 ดา้นทีมผูอ้าํนวยการพูดคุย (Facilitator Team) จะตอ้งอ่านเอกสารของทุกฝ่าย เพือดึงประเด็นทีเห็นร่วมกนั

ขนึมา และทาํเป็นเอกสารออกมาเช่นกนั จากประสบการณ์ในการทาํ Common Space ในหลายพนืทคีวามขดัแยง้ การแก ้

เอกสารครงัแรกๆ คู่ขดัแยง้มกัไม่เผยมาชดัเจนว่าจะปรบัเปลยีนจุดยนืของตนเองอย่างไร จะเก็บไวใ้นใจก่อน จนกว่าจะได ้

ประชุมร่วมกนัในครงัที 2 และครงัที 3 หลงัจากฟงัรอบแรก จะเห็นประเด็นทีสามารถต่อรองไดแ้ละมีขอ้เสนอใดในการ

ต่อรองได ้แงนี่ ทมีผูอ้าํนวยการพูดคุยสามารถบนัทกึแยกต่างหากว่ามปีระเด็นใดสามารถนาํมาเจรจาไดใ้นอนาคต   

 หลงัจากทแีต่ละฝ่ายมเีวลานงัคิดในการปรบัเอกสารของฝ่ายตน ระหว่างนนัสามารถนดัเจอพบปะกนัอย่างไม่เป็น

ทางการเพอืพูดคุยบางเรืองกนัก่อนได ้กระบวนการแบบนีจะทาํใหก้ระบวนการพูดคุยในครงัทสีามเกิดขนึได ้ทงันี ไม่ว่าทมี

ผูอ้าํนวยการพูดคุยจะจดัใหม้กีารแยกคุยหรือรวมคุยกนัก็ตาม แต่การปรบัแกเ้อกสารครงัที 2 ประเด็นของการเหน็ร่วมควร

จะเพิมมากขึนเรือยๆ มิใช่เกิดประเด็นความขดัแยง้ใหม่ขึนอีก เป็นไปไดเ้หมือนกนัช่วงแรก ประเด็นทีหยิบมาคุยแรกๆ 

เกิดตดิขดัไปต่อไม่ได ้ทางทมีก็สามารถประเมนิสถานการณแ์ละปรบัเปลยีนประเดน็พูดคุยไดเ้ช่นกนั  

 กระบวนการในการพูดคุยนีสามารถดําเนินไปไดย้าวนานเป็นปีๆ ดงัเช่นกรณีของเลบานอน กระบวนการ 

Common Space นีกินเวลานานถงึ 3 ปี ช่วงแรกของการพูดคุยจะมปีระเด็นทีเห็นต่างกนัจาํนวนมาก สองปีผ่านไป ก็ไม่

สามารถหาประเดน็ร่วมในการพูดคุยตกลงกนัได ้จาํเป็นตอ้งสรรหาประเดน็ทีสามารถตกลงกนัได ้ซงึก็กลายเป็นเรืองการ 
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สรา้งสวสัดิการสงัคม และสามารถจบประเด็นนีร่วมกนัไดภ้ายใน 6 เดือน ถือว่าเลบานอนทาํ Common Space สาํเร็จ 

หลงัจากนนัก็สามารถสรา้งหลกัประกนัสวสัดิการสงัคมรูปแบบใหม่ และนําไปใชไ้ดจ้ริงในเวลาต่อมา ทงันี ในกรณีของ

เลบานอนนนั คนทีเป็นผูริ้เริม Common Space คือ ทีปรึกษาประธานาธิบดี โดยการเชิญคนจาก 27 ฝ่ายเขา้ร่วม

กระบวนการ  

 การทาํ Common Space นี อาจจะทาํแยกต่างหากเป็นเอกเทศ หรืออาจจะทาํควบคู่ไปกบัการเจรจาบนโต๊ะ 

(แทรค 1) ก็ได ้โดยเชิญคนทีใกลช้ิดกับผูน้ําหรือคณะเจรจาของแต่ละฝ่าย (แทรค 1.5) มานงัคุยร่วมกนั ซึงจาก

ประสบการณ์หลายครงัพบว่า ผลการพูดคุยในวง Common Space มีความคืบหนา้กว่าการพูดคุยบนโต๊ะเจรจา และ

สามารถนาํผลของการคุยกนัมาปฏิบตัไิดจ้ริง  สามารถนาํประเดน็ทตีิดลอ็คจากโตะ๊เจรจามาคุยต่อได ้ทาํใหค้นมสี่วนไดเ้สยี

ฝ่ายต่างๆเขา้มาทาํงานร่วมกนัในพนืทเีดยีวกนั ซงึคนเหลา่นีไม่สามารถอยู่บนโต๊ะพูดคุยอย่างเป็นทางการได ้  

อย่างไรก็ตาม Common Space ไม่ใช่กลไกเพอืการตดัสนิใจ หรือกลไกเจรจา แต่เป็นกลไกเสริมเพือคน้หาไอเดีย

ทจีะเป็นช่องทางทางเลอืกต่างๆต่อประเด็นทขีดัแยง้กนั โดยธรรมชาติ กระบวนการพูดคุยทางการ (แทรค 1) มกัจะคุยกนัได ้

ยากและหลายประเด็นไม่สามารถคุยกนัได ้จึงจาํเป็นตอ้งหาพืนทอีย่างไม่เป็นทางการในการหาขอ้สรุปร่วมกนั Common 

Space ก็เป็นทางเลอืกหนึงในหลายๆทางเลอืก 

 ลกัษณะหนึงของ Common Space คือเป็นพนืทปีลอดภยั จะไม่มกีารเปิดเผยการพูดคุยและตวัคนทสีมัพนัธก์นั

ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั เอกสารจะไม่เผยแพร่จนกว่าจะไดข้อ้สรุปร่วมกนั เป็นพนืทร่ีวมในการฟงักนั แลกเปลยีนเรียนรูก้นั 

เพอืนาํไปสู่การหาไอเดยีใหม่ๆในการสรา้งความเขา้ใจและยอมรบัซงึกนัและกนั  

 

 หวัใจของพนืทีนีคือการรบัฟังกนั จึงอยู่ทกีารเปิดใจรบัฟงักนั เขา้อกเขา้ใจกนั เพอืหาจุดร่วมทสีามารถต่อรองให ้

เกิดการอยู่ร่วมกนัและยอมรบัร่วมกนัได ้พนืทนีีไม่ใช่เฉพาะหาจุดร่วม แต่หาจุดต่างเพอืยอมรบั เขา้อกเขา้ใจซงึกนัและกนั

ดว้ย จงึแตกต่างอย่างยงิกบัพนืทกีารพูดคุย/เจรจาอย่างเป็นทางการ  

 ในส่วนของทมีอาํนวยการพูดคุยก็ตอ้งมบีทบาทเชิงรุก (active) ดว้ย เพราะ Common Space แตกต่างจากการ

สานเสวนาทวัไป ในแง่ทจีะมกีารตอบโตท้างเอกสารเพมิเขา้มาซงึตอ้งใชเ้วลาในการคิดและเขยีน ตกผลกึ หาไอเดียใหม่มา

นาํเสนอ ทีมอาํนวยการพูดคุยจะตอ้งเจอกนัมากกว่าช่วงทีประชุม กระบวนการผลติเอกสารและดึงความเห็นร่วมเป็นเรืองที

ตอ้งมกีารเตรียมการอย่างดี และยงับทบาทหนา้ทใีนการเป็นคนจดัการความรูด้ว้ย เพราะเป็นพนืทแีบ่งปนัความรูเ้ชอืมรอ้ย

ความคิดนาํไปสู่ไอเดยีใหม่ได ้เป็นส่วนหนึงของนกัจดัการความรู ้ 
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สุดทา้ย การทาํ Common Space จะมขีอ้พจิารณาอย่างนอ้ย 3 ประการ คือ  

1. จาํนวนและคนทีเขา้ไปอยู่ใน Common Space นี จะตอ้งผูกมดักบัการทํางานประเด็นเชิงลกึอยู่พอสมควร 

เป็นเรืองสาํคญัมากทใีครสกัคนหนึงหรือหลายคนสามารถสะทอ้นปญัหา เป็นตวัแทนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียให ้

มากทสีุดเท่าทจีะเป็นไปได ้ 

2. คนทจีะเขา้มาร่วม จะตอ้งทํางานหนักและสามารถสือสารกบัคนกลุ่มต่างๆได ้ระหว่างทางตอ้งทาํการบา้น ทาํ

เอกสารกลบัมา นดัคุยกบัคนทีเกียวขอ้งเป็นวงเล็ก วงย่อยอีกต่างหากเพือเติมเต็มกระบวนการดว้ย และ

สามารถสอืสารระหว่างกนั ระหว่างคนทมีคีวามคิดต่างกนั และกระบวนการกลุม่ททีาํงานดว้ยกนั  คนทเีต็มใจ 

สมคัรใจจาํเป็นตอ้งผูกมดัตนเองในเวลาทยีาวนานและมากขนึ  

3. คนทีเขา้ร่วมจะตอ้งผ่านการสรา้งศกัยภาพ โดยจะมกีารใหค้วามรูเ้รืองประเด็นสาํคญัๆต่างๆทเีกียวขอ้งกบั

ปญัหาความขดัแยง้ เช่น ดา้นการเมอืงการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมวฒันธรรม เป็นตน้ กล่าวคือ 

เราตอ้งมคีวามรูอ้ะไรบา้ง ก่อนทจีะไปถึงการสรา้ง Common Space คลา้ยกบัเป็นการผสมการเรียนรู ้IPP 

แบบทเีป็นอยู่นกีบัการหาทางออกแบบใหม่เขา้ดว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุความรู ้IPP เป็นการสรุปความรูใ้นเรืองทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพจากวทิยากรซงึไดร้บัเชญิมาแลกเปลยีนในเวทเีรียนรู ้

(Learning Platform) อนัเป็นพนืทกีลางทปีระกอบดว้ยคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้มีภีูมหิลงัและความเหน็ทางการเมอืงทแีตกต่าง

หลากหลายมาร่วมพูดคุยกนั วง IPP นรีิเรมิขนึตงัแต่ปี 2554 ดว้ยความร่วมมอืจากสถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่, สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี, 

ศูนยข์่าวสารสนัติภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล, สาํนกัสนัติวธิีและ 

ธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้, ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ มลูนิธิเบริก์ฮอฟ, และศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัติภาพ 


