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การมีสว่ นร่วมสาธารณะในกระบวนการสันติภาพและการพัฒนา “Common Space”
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
7-8 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมือเกิดกระบวนการพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพขึน องค์กรภาคประชาสังคมและสาธารณชนในวงกว้างจําเป็ นอย่าง
ยิงทีจะต้องคุยกันถึงวิธีการต่ างๆทีประชาชนจะสามารถเข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับกระบวนดังกล่าวได้ ซึงเราจะมาวิเคราะห์
ร่วมกันว่าประชาชนจะสามารถเข้าไปเกียวข้องในรูปแบบใดบ้าง
10 รูปแบบการมีสว่ นร่วมสาธารณะในกระบวนการสันติภาพ
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10 รูปแบบ/โมเดลนีจะเกียวข้องกับรัฐบาลและกลุ่มขบวนการต่อต้านรัฐด้วย โดยระดับความเกียวข้องก็จะลดหลัน
ตามกันขึนอยู่กบั การตัดสินใจของรัฐบาล เนืองจากหากฝ่ ายรัฐบาลไม่ให้ความสําคัญ พืนทีการมีส่วนร่วมสาธารณะสํา หรับ
ประชาชนและผูเ้ กียวข้องก็จะเกิดขึนยาก
รายละเอียดดังรู ปประกอบด้านบนและตารางประกอบด้านล่างแสดงถึงวิธีการต่างๆทีประชาชนจะสามารถมีส่วน
ร่วมสาธารณะอย่างไรบ้าง และทีควรให้ความสําคัญ คือรูปแบบที 10 ปฏิบตั กิ ารของมวลชน (Mass Action) (รูปแบบลําดับ
ท้ายสุดจากด้า นล่า ง) เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะเพิก เฉยไม่ให้ค่าต่อการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ภาคประชาชนก็สามารถจะ
ดําเนินการได้ในรู ปของปฏิบตั ิการมวลชน จากนีจะอธิบายทัง 10 รูปแบบการมีส่วนร่วมสาธารณะอย่างเป็ นลําดับว่า เป็ น
ช่ องทางและกลไกทีจะมีส่วนในกระบวนการสันติภาพได้อย่างไร พร้อมยกกรณี ตวั อย่างให้เห็นจุดแข็งและข้อท้าทาย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
[จากรู ปข้างต้น สีแดงเข้มๆ มีความหมายถึงระดับความเข้มข้นที ‘ฝ่ ายทีสาม’ หรือภาคประชาสังคมได้ร บั การ
ยอมรับจากคู่ขดั แย้งทังสองฝ่ ายในแทรค 1 (การเจรจาบนโต๊ะ) และสีเขียวคือ ระดับการมีส่วนร่วมอย่างสําคัญของแทรค 2
(ผูน้ าํ ทางความคิดจากภาคส่วนต่างๆ) และแทรค 3 (ชุมชนคนส่วนใหญ่) แต่พลังการเปลียนแปลงอาจไม่มากเท่ากับรู ปแบบ
ทีได้รบั การยอมรับบนโต๊ะเจรจาอย่างเป็ นทางการ]
อย่างไรก็ตาม ระดับความเข้มข้นทีปรากฏดังกล่าวนันไม่ตายตัว หาก‘ฝ่ ายทีสาม’ได้รบั การยอมรับจากคู่ขดั แย้งทัง
สองฝ่ าย ก็มคี วามเป็ นไปได้สูงทีข้อตกลงจะเกิดขึนได้จริง เช่น รูปแบบที 4 (ฝ่ ายขัดแย้งเชิญเป็ นทีปรึกษา) - 5 (“คอมมอน
สเปซ”) - 6 (การทําประชามติ - การตัดสินใจสาธารณะ) และ 7 (กลไกการดึงฝ่ ายอืนๆให้มามีส่วนร่วมหลังการมีขอ้ ตกลง)
หรือในทางกลับกัน การเปิ ดพืนทีการมีส่วนร่วมสาธารณะอาจจะริเริมจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงและผลักดันให้คู่ขดั แย้งยอมรับ
โดยสามารถปรับดุลอํานาจระหว่างกันในภายหลังได้
10 โมเดล/กลไกทีตัวแสดงสาธารณะ/ภาคประชาสังคมเข้าไปเกียวข้องในความพยายามสร้างสันติภาพของแทรค 1
โมเดล/กลไก
1

การเป็ นตัวแทนทางตรง
(Direct Representation)
-----------รูปแบบนีเกียวข้องกับโต๊ะ
เจรจาโดยตรงมากทีสุด
โดยตัวแทนประชาสังคมเข้า
ไปนังในโต๊ะเจรจาร่วมกับคู่
ขัดแย้งทังสองฝ่ าย และเป็ น

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

สาธารณรัฐเยเมน (ช่วงปี
2013/14), สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก
(Democratic Republic
of Congo), สาธารณรัฐ
เบนิน (ประเทศหนึงใน
แอฟริกาตะวันตก)

3

ความท้าทาย

• ความชอบธรรมสูง

• มีการใช้เฉพาะในการ

เพราะเกิดจากการมีส่วน
ร่วมหลายฝ่ ายทีพยายามหา
ข้อตกลงให้ได้ เปิ ดพืนทีให้
คนส่วนน้อย และได้รบั การ
ยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่
• เมือประชาสังคมเห็นด้วย
และมีส่วนร่วมใน

พูดคุยระดับชาติทมีี ผูม้ สี ่วน
ได้เสียในวงกว้าง
• บางกรณี หากมีประชา
สังคมอยู่ดว้ ย การเจรจาที
แท้จริงระหว่างทังสองฝ่ าย
มักจะเกิดขึนหลังฉาก
มากกว่า โดยทีประชาชนไม่
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โมเดล/กลไก
รูปแบบทีเกิดขึนยาก แต่ก็มี
ตัวอย่างให้เห็นบ้าง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการทีองค์การ
สหประชาชาติ (UN) หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ
ผลักดันให้คู่ขดั แย้งรับภาค
ประชาสังคมมานังบนโต๊ะ
เจรจาด้วย

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

• ทีเยเมน ภายใต้การ

ความท้าทาย

กระบวนการ ประชาสังคม มีส่วนร่วม ผลทีได้มกั เกิด
เจรจาสันติภาพในรูปแบบนี จะเป็ นฝ่ ายทีสามในการช่วย จากการคุยสองฝ่ ายคู่
มีผูค้ นเข้าร่วมบนโต๊ะเจรจา ดันข้อเสนอ เช่น ที
ขัดแย้งนอกรอบ
มากถึง 650 คน นอกจาก “สาธารณรัฐเยเมน” ประชา
ตัวแทนคู่ขดั แย้งทังสอง สังคมมีส่วนโน้มน้าวให้
ฝ่ ายแล้ว ยังมีตวั แทนจาก สังคมรับข้อเสนอทีเกิดจาก
เยาวชนรุ่นใหม่จาํ นวน 30 คู่ขดั แย้งทังสองฝ่ าย
คนและอีก 30 คนเป็ น
ตัวแทนภาคประชาสังคม
เกิดจากการผลักดันจาก
ต่างประเทศ ขณะนียัง
ดําเนินอยู่
• ทีเมียนมาร์ รูปแบบนี
กําลังเกิดขึน อาจจะมีคน
เกียวข้องประมาณ 1,500
คน ส่วนใครเกียวข้องบ้าง
ยังถกเถียงกันอยู่ 3 ฝ่ ายคือ
ฝ่ ายรัฐบาลทหาร ชนกลุ่ม
น้อยทีถืออาวุธ และฝ่ าย
ค้าน (พรรคการเมืองของ
อองซานซูจ)ี โดยฝ่ ายกอง
กําลังติดอาวุธต้องการ ‘ฝ่ าย
ทีสี’ คือฝ่ ายประชาสังคม
เพิมเข้ามาด้วย ขณะนียังไม่
มีขอ้ สรุป
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โมเดล/กลไก

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

สถานะผูส้ งั เกตการณ์
(Observer Status)
-----------ภาคประชาชน กลุม่ พลัง
ทางสังคม นังเป็ นผู ้
สังเกตการณ์บนโต๊ะเจรจา
ว่าคู่ขดั แย้งคุยอย่างไรกัน
โดยสามารถสือสาร
ถ่ายทอดสิงทีคุยกันออก
นอกห้องได้ เพือทุกคนจะ
ได้รบั รู ้

ไลบีเรีย ช่วงปี 2003
(ภาคประชาสังคม 3
องค์กร เข้าร่วมเป็ นผู ้
สังเกตการณ์การพูดคุย
สันติภาพอย่างเป็ นทางการ
ได้แก่ องค์กรทีทํางานด้าน
ผูห้ ญิง องค์กรสิทธิ
มนุษยชน และองค์กรที
ทํางานเกียวข้องกับศาสนิก
สัมพันธ์)

ฟอรัมทีปรึกษาอย่างเป็ น อัฟกานิสถาน ช่วงปี 2011
ทางการ (Official
Consultative Forums)
----------รัฐบาลตังภาคประชาชน
และภาคประชาสังคม กลุ่ม
พลังทางสังคมแยกมา
ต่างหากเป็ นวงคู่ขนานกับ
โต๊ะเจรจาสันติภาพ เพือ
เป็ นวงทีปรึกษา ทังนี คน
เข้าร่วมจะหลากหลายกว่า
แบบที 4

5

• ความโปร่งใส
• การสร้างสะพานเชือม

เพือสือสารกับ ‘คนนอก’
โต๊ะพูดคุย

• ความเห็นสาธารณะ

ความท้าทาย
• ถ้า ‘ฝ่ ายทีสาม’ สือสาร

ในสิงทีคู่ขดั แย้งไม่ตอ้ งการ
สุดท้ายอาจจะทําให้ประเด็น
ทีคู่ขดั แย้งต้องการจะเจรจา
จริงๆออกไปอยู่นอกโต๊ะ
และประชาสังคมจะไม่ได้รู ้
ว่าสิงทีเจรจาจริงๆคืออะไร

• ใครจะได้รบั เชิญเข้าร่วม

ปรากฏเห็นชัดสู่โต๊ะการ
อํานาจอยู่ทรัี ฐบาล ทําให้ตา
พูดคุยว่า ภาคประชาสังคม ลีบนั ไม่อยู่ในวงนี (ในฐานะ
เสนออะไร
คู่ขดั แย้งอีกฝ่ ายหนึง)
• แยกขาดจากการพูดคุย
แบบทางการ
• คู่ขดั แย้งเจรจาจะฟัง
หรือไม่ฟงั ก็ได้ ขาดอํานาจ
การถ่วงดุลกับคู่ขดั แย้งทัง
สองฝ่ าย

IPP 15

โมเดล/กลไก
4

5

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

ความท้าทาย

คู่ขดั แย้งเชิญเป็ นทีปรึกษา
(Parties invite
Consultants)
-----------คู่ขดั แย้งเชิญบางกลุม่ เป็ นที
ปรึกษา อาจเป็ นผูเ้ ชียวชาญ
ด้านศาสนา กฎหมาย ด้าน
ผูห้ ญิงทีจําเป็ นต่อการเจรจา

เคนย่า ช่วงปี 2007/8
• ผูเ้ ชียวชาญและ ‘ตัว
(โคฟี อันนัน อดีต
เชือมต่อ’ (connectors)
เลขาธิการองค์การ
ฝ่ ายต่างๆได้รบั เชิญเข้าร่วม
สหประชาชาติแนะนําให้ทาํ
แบบนี โดยเชิญบางคนบาง
กลุ่มเข้ามาเป็ นทีปรึกษาการ
พูดคุยเจรจา)

• ใครจะได้รบั เชิญเข้าร่วม

การสร้างพืนทีกลางทํางาน
ร่วมกัน (Common
Space)
-----------เป็ นวงทีเชิญคนทีเกียวข้อง
กับการพูดคุยและการแก้ไข
ปัญหาเข้ามาทํางานร่วมกัน
สามารถเกิดขึนได้สองทาง
คือรัฐบาลหนุนให้เกิดขึน
หรือภาคประชาสังคมริเริม
สร้างพืนทีขึนเองเลย ทว่า
พืนทีนีต้องได้รบั การ
ยอมรับจากคู่ขดั แย้งทุก
ฝ่ าย

เลบานอน/ เนปาล/ ไซปรัส
ช่วงปี 2014
• กรณีเลบานอน มีกลุม่
สําคัญ 27 กลุ่มเป็ นปาก
เสียงในการแก้ไขปัญหาและ
เป็ นตัวแทนความคิดของคู่
ขัดแย้ง เกิดขึนได้จากผูม้ ี
อํานาจ 3 ฝ่ าย คือ
ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี และ
ประธานรัฐสภา เชิญ
ตัวแทน 27 กลุ่มเข้ามานัง
ใน Common Space
กรณีไซปรัส เป็ นการริเริม
จากนักธุรกิจ ผูน้ าํ ศาสนา
และภาคประชาสังคมที
อึดอัดกับการเมืองทีไม่มี
ทางออก จึงพัฒนาพืนทีการ
ทํางานร่วมขึนมา

• การสร้างพืนทีกลาง

• เป็ นงานยากทีจะเชิญทุก

ทํางานร่วมกันนี แตกต่าง
จากรูปแบบที 4 เพราะต้อง
คํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียให้
ครอบคลุมทุกกลุม่ ทุกฝ่ าย
ทีเกียวข้องกับความขัดแย้ง
จริงๆ
• เมือเกิดขึนแล้ว รูปแบบ
นีจะกลายเป็ นเครือข่าย
หนุ นเสริมกระบวนการ
สันติภาพได้ (Safety Net)

กลุ่มให้เข้ามาคิดหาทางออก
ด้วยกัน
• ข้อเสนอทีได้ไม่รบั รองว่า
แทรค 1 จะนําไปใช้

6

ขึนอยู่กบั รัฐบาล
• แยกขาดจากการพุดคุย
แบบทางการ

IPP 15

โมเดล/กลไก

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

ความท้าทาย

• กรณีเนปาล รูปแบบนีทํา

ให้ได้ขอ้ ตกลงหยุดยิงเพือ
นําไปสู่การปรับเปลียน
รัฐธรรมนู ญ แต่ยงั ไม่ได้ขอ้
สรุปว่ารัฐธรรมนู ญจะเป็ น
อย่างไร
6

การตัดสินใจสาธารณะ
(ประชามติ) (Public
Decision making Referenda)
----------เมือคู่เจรจาตกลงกันได้แล้ว
จึงนําผลการตกลงนันมา
ถามความคิดเห็นประชาชน
โดยให้สาธารณะตัดสินว่า
รับได้หรือไม่ ออกมาเป็ น
ประชามติ รูปแบบนีจะเป็ น
กระบวนการทีประชาชนได้
มีส่วนร่วมหลังการเจรจา
สันติภาพ

ไอร์แลนด์เหนือ ปี 1998 • ความชอบธรรมสูง
(สาธารณะลงมติเห็นด้วย) เพราะให้ประชาชนเป็ นผู ้
ไซปรัส 2004 (คู่ขดั แย้ง ตัดสิน
ฝ่ ายหนึงปฏิเสธ)
• กรณีไอร์แลนด์เหนือ
ข้อตกลง “Good Friday
Agreement” ทีรัฐบาล
อังกฤษตกลงทีจะถ่ายโอน
อํานาจ (Devolution of
Power) ให้แก่คณะ
ผูบ้ ริหารไอร์แลนด์เหนือ
เพือให้ฝ่ายชาตินิยม
ไอร์แลนด์มอี ิสระในการ
ปกครองตนเอง การลง
ประชามติผลคือเห็นด้วย
70% จากมวลชนทังสอง
ฝ่ าย
• กรณีไซปรัส (ได้ผล
ตรงกันข้าม) โคฟี อันนัน
อดีตเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติใช้เวลาในการ
ไกล่เกลียถึง 5 ปี เพือนํา
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• ความเสียงสูงในการล้ม

การเจรจาสันติภาพ หาก
ประชาชนลงมติไม่รบั ใน
ข้อตกลงนัน สิงทีทํามา
ทังหมดก็อาจสูญได้เช่นกัน

IPP 15

โมเดล/กลไก

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

ความท้าทาย

ข้อตกลงไปลงประชามติ
พบว่าประชาชนฝ่ ายหนึงไม่
เห็นด้วย ล้มการเจรจา
ทังหมดทีใช้เวลามา 5 ปี
หลังจากนันแทรค 1 ไม่เคย
นําข้อตกลงไปถาม
ประชาชนอีกเลย
7

กลไกการดึงฝ่ ายอืนๆให้มี
ส่วนร่วมหลังมีขอ้ ตกลง
(Inclusive postagreement
mechanisms)
------------กลไกเกิดขึนหลังจากมี
ข้อตกลงจากคู่ขดั แย้งแล้ว
โดยดึงภาคประชาสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมในข้อตกลง
ดังกล่าว

เคนยา 2008 (กลไกนํา
ข้อตกลงไปสู่การปฏิบตั )ิ |
ฟิ ลปิ ปิ นส์ (การติดตามการ
หยุดยิง)
• กรณีเคนย่า มีการตัง
องค์กรจํานวนหนึงเป็ น
กลไกขับเคลือนสิงทีคู่
ขัดแย้งเสนอมาให้เกิดขึนได้
จริง มีส่วนในการติดตาม
ประเมินผล ข้อตกลงหยุด
ยิงด้วย
• กรณีฟิลปิ ปิ นส์กลไกทีตัง
ขึนมาสามารถบริหารจัดการ
ผลักดันเป้ าหมายใน
กระบวนการสันติภาพ
สําเร็จมากทีสุด และ
สามารถผลักดันข้อตกลง
สันติภาพได้

8

• มีประสิทธิภาพดี ในการ • ใครจะได้รบั เชิญให้เข้า

ขับเคลือนข้อตกลง
สันติภาพ หรือข้อเสนอที
เกิดขึนภายใต้กระบวนการ
สันติภาพ

ร่วม (ต่างฝ่ ายก็อา้ ง
ความชอบธรรมว่าตนเอง
ควรเข้าร่วมดังนัน ภาค
ประชาสังคมต้องคุยให้มาก
ขึนว่าใครเป็ นตัวแทนทีชอบ
ธรรมในกลไกนี)

IPP 15
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โมเดล/กลไก

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

การริเริมของกลุ่มประชา
สังคมในระดับบน (High
level civil society
initiatives)
----------ภาคประชาสังคมเป็ นคน
ริเริมให้มกี ารเจรจาระหว่าง
คู่ขดั แย้ง เกิดขึนจากการที
คู่ขดั แย้งไม่ยอมเริมต้น
เจรจากันเอง หรือมีการ
เจรจากันแล้วแต่ไม่เป็ นผล
ภาคประชาสังคมจึงจัด
พืนที/ริเริมให้มกี ารพูดคุย
ทังสองฝ่ าย แต่ไม่ใช่ตวั
แทนทีเป็ นทางการ หากแต่
เป็ นผูม้ อี ิทธิพลทาง
ความคิดต่อทังสองฝ่ ายมา
นังคุยกัน จนกลายเป็ น
แทรค 1.5 (อยู่กงๆระหว่
ึ
าง
แทรค 1 และแทรค 2)

จอร์เจีย อัพคาเซีย
• กรณีจอร์เจีย ฝ่ ายรัฐ
ยอมรับกลไกนี
• กรณีอพั คาเซีย รัสเซียซึง
เป็ นหนึงในคู่ขดั แย้งไม่
ยอมรับกลไกนี ขณะทีฝ่ าย
ภาคประชาสังคมสามารถ
เชิญรัฐมนตรีของสอง
ประเทศนีมาคุยกันได้อย่าง
ไม่เป็ นทางการ และทําให้
เกิดวงพูดคุยขึนได้
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• สํารวจความเป็ นไปได้

ความท้าทาย
• คู่ขดั แย้งสองฝ่ ายไว้ใจ

อย่างไม่เปิ ดเผย สร้างความ ใครทีจะเข้ามาเป็ นฝ่ ายที
ไว้วางใจระหว่างคู่ขดั แย้งได้ สามทีจะเชิญตัวแทนต่างๆ
• เกิดเครือข่ายหนุนเสริม มานังคุยกัน
กระบวนการสันติภาพ
(Safety Net)

IPP 15

โมเดล/กลไก
9

กรณี ตวั อย่าง

จุดแข็ง

เวที/การรับฟังความเห็น ไอร์แลนด์เหนือ (1990s + • เป็ นวิธีทประชาสั
ี
งคม
ถนัด และทํามานานแล้ว
สาธารณะ, โพลสันติภาพ 2000s)
• ความชอบธรรมสูง
(Public Hearing and
Panels, Peace Polls)
---------ในกรณีโพลสันติภาพ
แตกต่างจากโพลสํารวจ
ความคิดเห็นทางการเมืองที
คนไทยคุน้ เคย โดยตาม
หลักการแล้ว โพลสันติภาพ
จะต้องทําโดยการรับรูแ้ ละ
ยอมรับจากคู่ขดั แย้งทังสอง
ฝ่ าย

10 ปฏิบตั ิการของมวลชน
(Mass Action)
------------สามารถทําได้เลย ด้วย
อํานาจอยู่ทประชาชนว่
ี
าจะ
ทําหรือไม่ เช่น การ
เดินขบวนกดดันทางการ
เมืองของมวลชนฝ่ ายต่างๆ
หรือการณรงค์ทางการเมือง
รูปแบบต่างๆ

เนปาล ปี 2006 (มวลชน • สามารถทีจะเป็ น
เห็นด้วยกับกระบวนการ เครืองมือทีมีประสิทธิผล
สันติภาพ), ศรีลงั กา ช่วงปี ทีสุด
2002-5 (มวลชนต่อต้าน
กระบวนการสันติภาพ)
• มวลชนมี 2 แบบ กรณี
เนปาล มวลชนนับหมืนคน
ออกมากดดันให้สองฝ่ าย
คุยกันและเดินสู่สนั ติภาพ
แต่อีกรูปแบบหนึงคือกรณี
ศรีลงั กา มวลชนออกมา
กดดันให้รฐั บาลจัดการกับ
ขบวนการปลดปล่อยพยัคฆ์
ทมิฬอีแลม (LTTE) ซึงเป็ น
กลุ่มต่อต้านรัฐให้เด็ดขาด
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ความท้าทาย
• ใครจะเป็ นฝ่ ายเริม
• กรณีการเปิ ดเวทีรบั ฟัง

ความเห็นสาธารณะ รัฐจะ
เปิ ดพืนทีให้มากน้อย
เพียงใด เช่น จะมีตวั แทน
กลุ่มขบวนการต่อต้านรัฐ
เข้ามานังในเวทีดว้ ยหรือไม่
และคนทีจัดเวทีจะถูกกดัน
จากรัฐหรือไม่อย่างไร
• ในส่วนของโพลสันติภาพ
คู่ขดั แย้งสองฝ่ ายทีช่วยกัน
คิดจะยอมรับผลทีออกมา
ได้มากน้อยแค่ไหน
• เป้ าหมายของการ

ปฏิบตั กิ ารคืออะไรต้อง
ชัดเจน

IPP 15

ทังนี ในแง่ของการนํารูปแบบต่างๆไปใช้ในความเป็ นจริงนัน จะไม่ได้ใช้เพียงแค่รูปแบบใดรู ปแบบหนึงเท่านัน อาจ
มีการผสมผสานหลายรูปแบบ โดยตัวอย่างข้างต้นจะเป็ นพืนฐานให้เรามี ‘จินตนาการ’ และแนวทางประกอบการคิดพิจารณา
ว่าควรนํ ารูปแบบมาปรับใช้บา้ งให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาและแต่ละพืนที รวมทังคิดว่าเป้ าหมายทีนํามาใช้คืออะไร หรือ
อาจจะคิดให้นอกกรอบจากรู ปแบบทีมีอยู่ สามารถสร้างสรรค์การมีส่วนร่ วมสาธารณะรู ปแบบใหม่ขนมาใช้
ึ
ในอนาคตได้ก็
เป็ นได้
ความสําเร็จของการสร้างสันติภาพไม่ได้วดั กันทีกิโลเมตร แต่วดั กันทีมิลลิเมตร ดังนัน ต้องสะสมพลังและอย่า
เพิงท้อ คนทํางานสันติภาพต้องอยู่กบั ความเป็ นจริง อะไรทําได้ก็ทําไปก่อน เช่น การมีส่วนร่วมในรูปแบบที 9 (การจัดเวที/
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ) ควรทํากันอย่างมียุทธศาสตร์ โดยตระหนักว่าการทําเวทีสาธารณะในทีสว่างย่อมต้องระวัง
ความเสียงทีเกิดขึนด้วย ไม่อยากให้ทอ้ ภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ โดยทัวไปคนทํางานสันติภาพต้องทํางานกับทุกรัฐบาล สิงทีพึง
คิดให้มากกว่าการเลือกว่าเราจะทํางานกับใครหรือไม่ทาํ งานกับใคร คือการเลือกบนพืนฐานความจริงและข้อจํากัดของแต่ละ
รัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา เราเลือกไม่ทาํ งานกับรัฐบาลไม่ได้ เพราะเขาเป็ นตัวแสดงหนึงทีเราต้องทํางานด้วยอย่างเลียงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนพืนทีความขัดแย้งทัวโลกในภาพรวม ข้อตกลงสันติภาพทีเกิดขึนในช่วงรัฐบาลทหารที
ไม่ได้มาจากการเลือกตังมักไม่ยงยื
ั น โดยข้อตกลงจะมันคงกว่าเมือมาจากรัฐบาลทีมาจากการเลือกตัง
‘คอมมอน สเปซ’ (Common Space) คืออะไรและจะเกิดขึนได้อย่างไร
Common Space คือ พืนทีสําหรับการสร้างความเข้าใจและหาฉันทามติร่วมกัน โดยผ่านการหารือระหว่างกัน
บนฐานของความรู ้ และค่อยๆพัฒนาเป็ นพืนทีทีทุกฝ่ ายสามารถเข้ามามีส่วนในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัย
ทุกฝ่ ายในทีนีคือผูม้ สี ่วนได้เสียโดยตรงและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งและรุนแรง ทังยังมีจุดมุ่งหมายทีจะสร้าง
สะพานเชือมระหว่างความพยายามในการสร้างสันติภาพในระดับแทรค 1 (ผูม้ อี าํ นาจในการกําหนดทิศทางแก้ปญั หาความ
ขัดแย้ง) เข้ากับระดับแทรค 2 (ภาคประชาสังคม ผูน้ าํ ความคิด) และแทรค 3 (ประชาชนฐานราก) ตราบเท่าที Common
Space ยังเป็ นพืนทีทีเปิ ดให้มกี ารถกเถียงหาทางออกของความขัดแย้งอย่างอิสระปลอดภัย มันก็จะเป็ น Safety net หรือ
ข่ายหนุนเสริมให้กระบวนการสันติภาพแทรค 1 เดินต่อไปได้
เรียนรู ้ Common Space จากบทเรียนแอฟริกาใต้
Common Space ริเริมครังแรกทีแอฟริกาใต้ ต้นทศวรรษ 90 เพือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจาก
นโยบายการปกครองแบบแบ่งแยกเชือชาติและการกีดกันสีผวิ อย่างรุนแรง (Apartheid) ซึงแอฟริกาใต้มคี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความเชือทางศาสนา และเผ่าพันธุ ์ มีภาษาทีใช้เป็ นทางการถึง 11 ภาษา ชาวพืนเมืองดังเดิมทีอาศัยอยู่ใน
แอฟริกาใต้ประกอบไปด้วยชนหลากหลายเผ่าพันธุภ์ ายใต้การปกครองโดยคนผิวขาวทีเป็ นคนกลุม่ น้อย
พรรคการเมือง ANC (African National Congress) เป็ นพรรคแกนนํา ในการต่ อ สู ก้ บั รัฐ บาลแบ่ ง แยกสี ผิว
ดําเนินการในลักษณะสงครามใต้ดิน ในขณะเดียวกันรัฐบาลผิวขาวก็ได้จดั ตังกองกําลังของคนวัยหนุ่มผิวขาวในลักษณะ
11
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กองทัพอาชีพ และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทนั สมัยเพือต่อสูก้ บั กลุ่มคนผิวดํา สงครามระหว่าง 2 ฝ่ าย เกิดขึนในประเทศเพือน
บ้านและบริเวณชายแดนของแอฟริกาใต้ดว้ ย รัฐบาลคนผิวขาวจําคุกนักเคลือนไหวของฝ่ ายต่อต้านทีจับได้ระหว่างการสู ร้ บ
ตังแต่ ระดับปฏิบ ตั ิ การจนถึง ระดับผู น้ ํา รวมทังนายเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) ผู น้ ํา กลุ่มต่ อ ต้า นต้องผ่ า น
กระบวนการต่อสูท้ เจ็
ี บปวดหลายครัง
ตังแต่ปี 1987 รัฐบาลผิวขาวได้เริมดําเนินการเจรจาอย่างลับๆ กับพรรค ANC โดยมีแมนเดลาซึงถูกจําคุกอยู่ใน
ขณะนันเป็ นผู อ้ ยู่เบืองหลังการเจรจา แมนเดลาคิดเสมอว่าหากตนเองเป็ นรัฐบาล จะทํา อย่างไรให้แอฟริก าใต้ทีมีความ
หลากหลายวัฒนธรรมสามารถคุยและแสวงหาทางออกร่วมกัน ได้ ด้วยคําถามเรียบง่ายแต่ ทาํ ยากยิงคือ “หากไม่มีพืนที
พูดคุยร่วมกัน แล้วจะหาทางออกได้อย่างไร?”
เพือนําไปสู่ การสร้างประเทศสายรุง้ (Rainbow Nation) ซึงมีนยั ถึงการอยู่ร่วมกัน อย่างกลมกลืนของพลเมือง
หลากสีผวิ และมุ่งไปสู่การสมานฉันท์ของคนในชาติ รัฐบาลภายใต้การนําของประธานาธิบดีแมนเดลาในภายหลังจึงได้ออก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการสมานฉันท์และเอกภาพแห่งชาติ (The Promotion of the National Unity and
Reconciliation Act) และจัด ตังคณะกรรมาธิ ก ารเพื อความจริ ง และการสมานฉั น ท์ (Truth and Reconciliation
Commission - TRC) ขึนเพือเดินสู่เป้ าหมายดังกล่าว
หลักการของ TRC คือ การปรึกษาหารือ (Consultation) การสร้างฉันทามติร่วมกัน (Consensus) และการมีส่วน
ร่ ว ม (Participation) โดยให้ทุก ฝ่ า ยทังผู ก้ ระทํา และผู ถ้ ูก กระทํา มาหารื อ กัน ในคณะกรรมาธิ การ เพือแสวงหาหนทาง
เยียวยาความสู ญเสียทีเกิดขึน โดยหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะเป็ นจุดสินสุดของความเลวร้ายทังหมดทีเกิดขึนในยุคการ
แบ่งแยกสีผวิ
ดังนัน กระบวนการเจรจาหรือการหาทางออกร่วมกันของแอฟริกาใต้จึงมีทงในระดั
ั
บบนซึงเป็ นการเจรจาระดับชาติ
และระดับท้องถินชุมชน Common Space ทีเกิดขึนนันมีการนําตัวแทนจากทังสามระดับ (แทรค 1-3) มานังคุยเพือสะท้อน
ความต้องการของกลุ่มต่างๆร่วมกัน มีการเรียงลําดับปัญ หาและแสวงหาทางออกร่วมกัน ใช้ระยะเวลายาวนาน และมีการ
พูดคุยต่อเนืองอย่างเป็ นระบบ เพือหาทางออกทีประนีประนอมลงตัวได้ โดยสุดท้ายแล้วก็ประสบความสําเร็จ แม้โดยเฉลีย
แล้ว กระบวนการหาทางออกร่วมกันเป็ นเรืองทีทํายากและสําเร็จเพียง 1 ใน 3 ก็ตาม
ลักษณะสําคัญของคอมมอน สเปซ (พืนทีกลาง) คือ
(1) ครอบคลุมทุกฝ่ าย ถ้ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึงได้รบั ผลกระทบ แต่ไม่ได้อยู่ในนันก็ไม่เรียกว่าเป็ น 'พืนทีกลาง'
(2) เป็ นกระบวนการต่ อเนืองยาวนานของคนกลุ่ม หนึ งทีทํา งานร่ ว มกันไปเรื อย คนทีเข้า มาเป็ นนักวิเ คราะห์
แก้ปญั หา และหาทางออก เป็ นนักมาราธอน ไม่ใช่แค่นกั วิงระยะสัน และ
(3) ต้องมีทมี อํานวยความสะดวกในการพูดคุยทีสะท้อนความหลากหลาย สามารถจัดการให้เกิดความต่อเนืองได้
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องค์ประกอบผูเ้ ข้าร่วม
• มีทีมผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการพูดคุย (Facilitators Team) ซึงต้องเป็ นคณะบุคคลทีหลากหลายพอให้เกิด
การยอมรับจากทุกฝ่ าย
• มีทมี หนึงเป็ นคณะเลขาฯ (Secretariat Team) ทีคอยประสานการจัดวง นัดวันและเวลาทีทําให้เกิดการประชุม
ได้ รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือการทํางานของผูอ้ าํ นวยความสะดวก
• มีทีมทีปรึกษา (Advisory Board) ทีมาจากกลุ่มพลังต่างๆในพืนทีทีมีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางบทบาทใน
การแก้ไขปัญหา
• มีตวั แทนแต่ละฝ่ ายซึงตัวละครสําคัญ เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียทีควรเข้ามานังพูดคุยทํางานทางความคิดเพือหาทางออก
ร่วมกัน

กลุ่ม 14

กลุ่ม 1

กลุ่ม 13

กลุ่ม 2

กลุ่ม 12

กลุ่ม 3

กลุ่ม 11

กลุ่ม 4

กลุ่ม 10

กลุ่ม 5
กลุ่ม 9
กลุ่ม 8

กลุ่ม 6
กลุ่ม 7

เกณฑ์ในการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วม
สําหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกให้คน/กลุ่มเข้ามาใน Common Space นัน มี 2 ข้อทีควรคํานึงถึง
(1) ‘ใคร’ ทีมีอิทธิพลพอทีจะโน้มน้าวและนําความคิดคนอืนได้ สามารถนําพาชีวติ ผูค้ นในอนาคตได้ เกิด เติบโต
และอาศัยอยูใ่ นพืนทีความขัดแย้งนีเพือให้มนี าหนั
ํ กความชอบธรรมทีจะพูด
(2) ‘ใคร’ ทีสามารถล้มกระดานได้ถา้ เขาไม่มสี ่วนร่วมในพืนทีนี
13
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เกณฑ์ในการคัดกลุม่ มีแล้ว แต่การหาชือตัวคนทีเข้าเกณฑ์ดงั กล่าว ก็มที างเลือก 2 วิธีเช่นเดียวกัน คือ
(1) ขอรายชือจากกลุ่มนันๆ อย่างเป็ นทางการให้ส่งรายชือมาให้ เช่น พรรคการเมือง บอกให้เขาส่งตัวแทนพรรค
มาร่วม หรือกลุ่มคนต่างๆในพืนทีจะมีมติส่งใครเข้ามาเป็ นตัวแทนอย่างน้อยสองคน เพือจะได้ช่วยคิดช่วยเขียนข้อเสนอและ
สะท้อนความเห็นของกลุ่มขึนมาได้ หรือ
(2) สรรหารายชือจากผูค้ นฐานล่าง ดูว่า ‘ใคร’ สามารถเชือมต่อสือสารสะท้อนวิธีคิดของแต่ละกลุม่ ได้ก็เชิญมาเลย
หลังจากได้ตวั คนจนครบองค์ประกอบของ Common Space แล้ว สิงแรกทีต้องทําคือ การปรับความเข้าใจและ
สร้างความไว้ใจกันก่อน ซึงก็ใช้เวลานานหลายเดือนแล้ว
วิธีการพูดคุยแสวงหาฉันทามติร่วมกัน
ขณะพูดคุยและแสวงหาฉันทามติร่วมกัน จะมีเทคนิคการคุยทีเป็ นระบบเรียกว่า “One Text”
One Text คือกระบวนการทําเอกสารลายลักษณ์อกั ษรทีทําให้ความคิดทีแตกต่างหลากหลายจากทุกฝ่ ายมาอยู่ใน
เอกสารเดียวกัน เป็ นเครืองมือทีทําให้ความเห็นต่างสุดขัวพอพูดคุยถกเถียงและประนีประนอมกันได้ โดยรวบรวมความเห็น
ของทุกฝ่ ายไว้ในเอกสารชุดเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การถกเถียงความเป็ นไปได้ของข้อเสนอทางการเมืองของกลุ่มขบวนการ
จะออกมาเป็ นเอกสารฉบับเดียวโดยมีความเห็นของทุกฝ่ ายอยู่ในนัน และถกเถียงไปด้วยกันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอยู่
ในฉบับเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างถกเถียงในเอกสารคนละฉบับกันซึงจะทําให้ทาํ งานยากและไม่สามารถประนีประนอมกันได้
การทํางานของเอกสารดังกล่าวทีดูไปดู มาจะไม่รูแ้ ล้วว่าเอกสารทีถูกปรับแก้เป็ นความเห็นจากฝ่ า ยใดแล้ว จะทําให้เห็น
ช่องทางทีจะหาจุดลงตัวของความเห็นต่างๆ อันสามารถนํ าไปสูก่ ารประนี ประนอมได้
วงนีเจอกันบ่อยแค่ไหน
บางทีเดือนละครัง บางทีเดือนละสองครัง แต่ระหว่างทีไม่ได้เจอกัน จะมีการประสานการสือสารโดยคณะเลขานุการ
ตลอดเวลา เพือให้มกี ารสือสารและพัฒนาเอกสารร่วมกันไปเรือยๆ ไม่ใช่เรืองง่ายทีจะทําได้ แต่ในวงการสร้างสันติภาพ นี คือ
เครืองมือทีทรงประสิทธิภาพทีสุดในการสร้างฉันทามติร่วมกันสําหรับผูเ้ กียวข้องกับคู่ขดั แย้ง
ทังนี หากจับ Common Space มาจัดวางอยู่ ในแผนผัง ทีรวมรู ปแบบการมีส่ วนร่ วมสาธารณะระดับ ต่ างๆใน
กระบวนการสันติภาพนัน จะเห็นภาพได้ดงั นี
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จากภาพข้า งต้น สังเกตมีก ารทํา เส้น ประไว้เ พือให้เ ห็ น การเชือมต่ อ ระหว่ า ง Common Space กับการเป็ น ผู ้
สังเกตการณ์บนโต๊ะพูดคุย จะเข้าไปอย่างเป็ นทางการหรือไม่ ต้องคิดต่อ แม้ตวั ไม่อยู่แต่อาจส่งต่อความคิดให้ได้ ขณะเดียว
ใน คู่ขดั แย้งแต่ละฝ่ ายก็สามารถระดมเสียงของประชาชนอีกช่องทางหนึงผ่านทาง Common Space ได้
เราพูดถึง Common Space ทีอยู่ระหว่างแทรค 1.5 และ 2 ซึงเป็ นตัวหนุ นแทรค 1 เพือให้การพูดคุยอย่างเป็ น
ทางการเดินหน้า ต่ อไปได้ก็จ ริง แต่ ดา้ นหนึง Common Space ก็เป็ นพืนทีหนุ นแทรค 3 ด้วย เพราะเป็ นพืนทีเชือมต่ อ
สะท้อนเสียงของฝ่ ายต่างๆ พลังอํานาจของ ‘ฝ่ ายทีสาม’ คือ เสียงประชาชนกลุ่มต่างๆ นีจะสามารถสร้างสมดุลอํานาจของ
ฝ่ าย A และ B (คู่เจรจาทังสองฝ่ าย) ไม่ให้ผูกขาดการพูดคุยไว้กบั คนข้างบนแค่ไม่กีคนเท่านัน
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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