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 เมอืเกิดกระบวนการพูดคุยหรือเจรจาสนัติภาพขนึ องคก์รภาคประชาสงัคมและสาธารณชนในวงกวา้งจาํเป็นอย่าง

ยงิทจีะตอ้งคุยกนัถงึวิธีการต่างๆทีประชาชนจะสามารถเขา้ไปมส่ีวนเกียวขอ้งกบักระบวนดงักล่าวได ้ซงึเราจะมาวเิคราะห์

ร่วมกนัว่าประชาชนจะสามารถเขา้ไปเกียวขอ้งในรูปแบบใดบา้ง 
 

 10 รูปแบบการมีสว่นร่วมสาธารณะในกระบวนการสนัติภาพ 

หวัขอ้:  การมีสว่นร่วมสาธารณะในกระบวนการสนัติภาพและการพฒันา “Common Space” 

วิทยากร:           Dr.Norbert Ropers 

                    ทีปรึกษาอาวโุส สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

เวลา:  7-8 กุมภาพนัธ ์2558 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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10 รูปแบบ/โมเดลนีจะเกยีวขอ้งกบัรฐับาลและกลุ่มขบวนการต่อตา้นรฐัดว้ย โดยระดบัความเกียวขอ้งก็จะลดหลนั

ตามกนัขนึอยู่กบัการตดัสนิใจของรฐับาล เนืองจากหากฝ่ายรฐับาลไม่ใหค้วามสาํคญั พนืทกีารมสี่วนร่วมสาธารณะสาํหรบั

ประชาชนและผูเ้กียวขอ้งกจ็ะเกิดขนึยาก  

รายละเอียดดงัรูปประกอบดา้นบนและตารางประกอบดา้นล่างแสดงถึงวธิีการต่างๆทีประชาชนจะสามารถมส่ีวน

ร่วมสาธารณะอย่างไรบา้ง และทคีวรใหค้วามสาํคญั คือรูปแบบท ี10 ปฏบิตักิารของมวลชน (Mass Action) (รูปแบบลาํดบั

ทา้ยสุดจากดา้นล่าง) เพราะแมว้่ารฐับาลจะเพิกเฉยไม่ใหค่้าต่อการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ภาคประชาชนก็สามารถจะ

ดาํเนินการไดใ้นรูปของปฏิบตัิการมวลชน จากนีจะอธิบายทงั 10 รูปแบบการมีส่วนร่วมสาธารณะอย่างเป็นลาํดบัว่าเป็น

ช่องทางและกลไกทจีะมีส่วนในกระบวนการสนัติภาพไดอ้ย่างไร พรอ้มยกกรณีตวัอย่างใหเ้ห็นจุดแข็งและขอ้ทา้ทาย ดงั

รายละเอยีดต่อไปนี  

 [จากรูปขา้งตน้ สีแดงเขม้ๆ มีความหมายถึงระดบัความเขม้ขน้ที ‘ฝ่ายทีสาม’ หรือภาคประชาสงัคมไดร้บัการ

ยอมรบัจากคู่ขดัแยง้ทงัสองฝ่ายในแทรค 1 (การเจรจาบนโตะ๊) และสเีขยีวคือ ระดบัการมส่ีวนร่วมอย่างสาํคญัของแทรค 2 

(ผูน้าํทางความคิดจากภาคส่วนต่างๆ) และแทรค 3 (ชุมชนคนส่วนใหญ่) แต่พลงัการเปลยีนแปลงอาจไม่มากเท่ากบัรูปแบบ

ทไีดร้บัการยอมรบับนโตะ๊เจรจาอย่างเป็นทางการ]  

อย่างไรก็ตาม ระดบัความเขม้ขน้ทปีรากฏดงักล่าวนนัไม่ตายตวั หาก‘ฝ่ายทสีาม’ไดร้บัการยอมรบัจากคู่ขดัแยง้ทงั

สองฝ่าย ก็มคีวามเป็นไปไดสู้งทขีอ้ตกลงจะเกิดขนึไดจ้ริง เช่น รูปแบบที 4 (ฝ่ายขดัแยง้เชิญเป็นทปีรึกษา) - 5 (“คอมมอน 

สเปซ”) - 6 (การทาํประชามติ - การตดัสินใจสาธารณะ) และ 7 (กลไกการดึงฝ่ายอืนๆใหม้ามส่ีวนร่วมหลงัการมขีอ้ตกลง) 

หรือในทางกลบักนั การเปิดพนืทกีารมสี่วนร่วมสาธารณะอาจจะริเริมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึงและผลกัดนัใหคู่้ขดัแยง้ยอมรบั 

โดยสามารถปรบัดุลอาํนาจระหว่างกนัในภายหลงัได ้

 

10 โมเดล/กลไกทีตวัแสดงสาธารณะ/ภาคประชาสงัคมเขา้ไปเกยีวขอ้งในความพยายามสรา้งสนัติภาพของแทรค 1 

 
 โมเดล/กลไก กรณีตวัอย่าง จุดแข็ง ความทา้ทาย 

1 การเป็นตวัแทนทางตรง  

(Direct Representation) 

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

รูปแบบนีเกียวขอ้งกบัโตะ๊

เจรจาโดยตรงมากทสีุด 

โดยตวัแทนประชาสงัคมเขา้

ไปนงัในโตะ๊เจรจาร่วมกบัคู่

ขดัแยง้ทงัสองฝ่าย และเป็น

สาธารณรฐัเยเมน (ช่วงปี 

2013/14), สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยคองโก 

(Democratic Republic 

of Congo), สาธารณรฐั

เบนิน (ประเทศหนึงใน

แอฟริกาตะวนัตก)  

•  ความชอบธรรมสูง 

เพราะเกิดจากการมส่ีวน

ร่วมหลายฝ่ายทพียายามหา

ขอ้ตกลงใหไ้ด ้เปิดพนืทใีห ้

คนส่วนนอ้ย และไดร้บัการ

ยอมรบัจากสงัคมส่วนใหญ่ 

•  เมอืประชาสงัคมเห็นดว้ย

และมส่ีวนร่วมใน

•  มกีารใชเ้ฉพาะในการ

พูดคุยระดบัชาติทมีผูีม้ส่ีวน

ไดเ้สยีในวงกวา้ง 

•  บางกรณี หากมปีระชา

สงัคมอยู่ดว้ย การเจรจาที

แทจ้ริงระหว่างทงัสองฝ่าย

มกัจะเกิดขนึหลงัฉาก

มากกว่า โดยทปีระชาชนไม่
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 โมเดล/กลไก กรณีตวัอย่าง จุดแข็ง ความทา้ทาย 

รูปแบบทเีกิดขนึยาก แต่ก็มี

ตวัอย่างใหเ้หน็บา้ง ส่วน

ใหญ่เกดิจากการทอีงคก์าร

สหประชาชาต ิ(UN) หรือ

องคก์รระหว่างประเทศ

ผลกัดนัใหคู่้ขดัแยง้รบัภาค

ประชาสงัคมมานงับนโต๊ะ

เจรจาดว้ย  

•  ทเียเมน ภายใตก้าร

เจรจาสนัตภิาพในรูปแบบนี

มผูีค้นเขา้ร่วมบนโตะ๊เจรจา

มากถงึ 650 คน นอกจาก

ตวัแทนคู่ขดัแยง้ทงัสอง

ฝ่ายแลว้ ยงัมตีวัแทนจาก

เยาวชนรุ่นใหม่จาํนวน 30 

คนและอีก 30 คนเป็น

ตวัแทนภาคประชาสงัคม 

เกิดจากการผลกัดนัจาก

ต่างประเทศ ขณะนียงั

ดาํเนินอยู่ 

•  ทเีมยีนมาร ์รูปแบบนี

กาํลงัเกิดขนึ อาจจะมคีน

เกยีวขอ้งประมาณ 1,500 

คน ส่วนใครเกียวขอ้งบา้ง

ยงัถกเถยีงกนัอยู ่3 ฝ่ายคือ 

ฝ่ายรฐับาลทหาร ชนกลุ่ม

นอ้ยทถีอือาวุธ และฝ่าย

คา้น (พรรคการเมอืงของ

อองซานซูจ)ี โดยฝ่ายกอง

กาํลงัตดิอาวุธตอ้งการ ‘ฝ่าย

ทสี’ี คือฝ่ายประชาสงัคม

เพมิเขา้มาดว้ย ขณะนียงัไม่

มขีอ้สรุป 

กระบวนการ ประชาสงัคม

จะเป็นฝ่ายทีสามในการช่วย

ดนัขอ้เสนอ เช่น ท ี

“สาธารณรฐัเยเมน”  ประชา

สงัคมมส่ีวนโนม้นา้วให ้

สงัคมรบัขอ้เสนอทเีกิดจาก

คู่ขดัแยง้ทงัสองฝ่าย 

มส่ีวนร่วม ผลทไีดม้กัเกิด

จากการคุยสองฝ่ายคู่

ขดัแยง้นอกรอบ 
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 โมเดล/กลไก กรณีตวัอย่าง จุดแข็ง ความทา้ทาย 

2 สถานะผูส้งัเกตการณ์  

(Observer Status) 

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

ภาคประชาชน กลุม่พลงั

ทางสงัคม นงัเป็นผู ้

สงัเกตการณ์บนโต๊ะเจรจา

ว่าคู่ขดัแยง้คุยอยา่งไรกนั 

โดยสามารถสอืสาร

ถ่ายทอดสงิทคีุยกนัออก

นอกหอ้งได ้เพอืทุกคนจะ

ไดร้บัรู ้

ไลบเีรีย ช่วงปี 2003  

(ภาคประชาสงัคม 3 

องคก์ร เขา้ร่วมเป็นผู ้

สงัเกตการณ์การพูดคุย

สนัตภิาพอย่างเป็นทางการ 

ไดแ้ก่ องคก์รททีาํงานดา้น

ผูห้ญงิ องคก์รสทิธิ

มนุษยชน และองคก์รที

ทาํงานเกียวขอ้งกบัศาสนิก

สมัพนัธ)์ 

•  ความโปร่งใส 

•  การสรา้งสะพานเชอืม

เพอืสอืสารกบั ‘คนนอก’ 

โตะ๊พูดคุย 

•  ถา้ ‘ฝ่ายทสีาม’ สอืสาร

ในสงิทคู่ีขดัแยง้ไม่ตอ้งการ 

สุดทา้ยอาจจะทาํใหป้ระเดน็

ทคู่ีขดัแยง้ตอ้งการจะเจรจา

จริงๆออกไปอยู่นอกโตะ๊ 

และประชาสงัคมจะไม่ไดรู้ ้

ว่าสงิทเีจรจาจริงๆคืออะไร 

3 ฟอรมัทีปรึกษาอย่างเป็น

ทางการ (Official 

Consultative Forums) 

- - - - - - - - - - - 

รฐับาลตงัภาคประชาชน 

และภาคประชาสงัคม กลุ่ม

พลงัทางสงัคมแยกมา

ต่างหากเป็นวงคู่ขนานกบั

โตะ๊เจรจาสนัตภิาพ เพอื

เป็นวงทปีรึกษา ทงันี คน

เขา้ร่วมจะหลากหลายกว่า

แบบท ี4 

อฟักานิสถาน ช่วงปี 2011 

 

•  ความเหน็สาธารณะ

ปรากฏเห็นชดัสู่โตะ๊การ

พูดคุยว่า ภาคประชาสงัคม

เสนออะไร 

•  ใครจะไดร้บัเชญิเขา้ร่วม 

อาํนาจอยู่ทรีฐับาล ทาํใหต้า

ลบีนัไมอ่ยู่ในวงน ี(ในฐานะ

คู่ขดัแยง้อกีฝ่ายหนึง) 

•  แยกขาดจากการพูดคุย

แบบทางการ  

•  คู่ขดัแยง้เจรจาจะฟงั

หรือไมฟ่งัก็ได ้ขาดอาํนาจ

การถ่วงดุลกบัคู่ขดัแยง้ทงั

สองฝ่าย 
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 โมเดล/กลไก กรณีตวัอย่าง จุดแข็ง ความทา้ทาย 

4 คู่ขดัแยง้เชิญเป็นทีปรึกษา 

(Parties invite 

Consultants) 

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

คู่ขดัแยง้เชญิบางกลุม่เป็นที

ปรึกษา อาจเป็นผูเ้ชยีวชาญ

ดา้นศาสนา กฎหมาย ดา้น

ผูห้ญงิทจีาํเป็นต่อการเจรจา 

เคนย่า ช่วงปี 2007/8 

(โคฟี อนันนั อดตี

เลขาธิการองคก์าร

สหประชาชาตแินะนาํใหท้าํ

แบบนี โดยเชญิบางคนบาง

กลุ่มเขา้มาเป็นทปีรึกษาการ

พูดคุยเจรจา) 

 

•  ผูเ้ชยีวชาญและ ‘ตวั

เชอืมต่อ’ (connectors) 

ฝ่ายต่างๆไดร้บัเชญิเขา้ร่วม 

•  ใครจะไดร้บัเชญิเขา้ร่วม 

ขนึอยู่กบัรฐับาล 

•  แยกขาดจากการพุดคุย

แบบทางการ 

5 การสรา้งพืนทีกลางทํางาน

ร่วมกนั (Common 

Space) 

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

เป็นวงทเีชญิคนทเีกยีวขอ้ง

กบัการพูดคุยและการแกไ้ข

ปญัหาเขา้มาทาํงานร่วมกนั 

สามารถเกิดขนึไดส้องทาง

คือรฐับาลหนุนใหเ้กิดขนึ

หรือภาคประชาสงัคมริเริม

สรา้งพนืทขีนึเองเลย ทว่า

พนืทนีีตอ้งไดร้บัการ

ยอมรบัจากคู่ขดัแยง้ทกุ

ฝ่าย 

เลบานอน/ เนปาล/ ไซปรสั 

ช่วงปี 2014 

•  กรณีเลบานอน มกีลุม่

สาํคญั 27 กลุ่มเป็นปาก

เสยีงในการแกไ้ขปญัหาและ

เป็นตวัแทนความคิดของคู่

ขดัแยง้ เกิดขนึไดจ้ากผูม้ี

อาํนาจ 3 ฝ่าย คือ

ประธานาธิบด ี

นายกรฐัมนตรี และ

ประธานรฐัสภา เชิญ

ตวัแทน 27 กลุ่มเขา้มานงั

ใน Common Space 

กรณีไซปรสั เป็นการริเริม

จากนกัธุรกิจ ผูน้าํศาสนา 

และภาคประชาสงัคมท ี   

อดึอดักบัการเมอืงทไีม่มี

ทางออก จงึพฒันาพนืทกีาร

ทาํงานร่วมขนึมา 

•  การสรา้งพนืทกีลาง

ทาํงานร่วมกนัน ีแตกต่าง

จากรูปแบบท ี4 เพราะตอ้ง

คาํนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีให ้

ครอบคลุมทุกกลุม่ ทกุฝ่าย

ทเีกียวขอ้งกบัความขดัแยง้

จริงๆ 

•  เมอืเกิดขนึแลว้ รูปแบบ

นีจะกลายเป็นเครือข่าย

หนุนเสริมกระบวนการ

สนัตภิาพได ้(Safety Net) 

•  เป็นงานยากทจีะเชญิทกุ

กลุ่มใหเ้ขา้มาคิดหาทางออก

ดว้ยกนั 

•  ขอ้เสนอทไีดไ้ม่รบัรองว่า

แทรค 1 จะนาํไปใช ้
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 โมเดล/กลไก กรณีตวัอย่าง จุดแข็ง ความทา้ทาย 

•  กรณีเนปาล รูปแบบนีทาํ

ใหไ้ดข้อ้ตกลงหยุดยงิเพอื

นาํไปสู่การปรบัเปลยีน

รฐัธรรมนูญ แต่ยงัไม่ไดข้อ้

สรุปว่ารฐัธรรมนูญจะเป็น

อย่างไร 

6 การตดัสนิใจสาธารณะ 

(ประชามติ) (Public 

Decision making - 

Referenda) 

- - - - - - - - - - - 

เมอืคู่เจรจาตกลงกนัไดแ้ลว้ 

จงึนาํผลการตกลงนนัมา

ถามความคิดเห็นประชาชน 

โดยใหส้าธารณะตดัสนิว่า

รบัไดห้รือไม ่ออกมาเป็น

ประชามต ิรูปแบบนีจะเป็น

กระบวนการทปีระชาชนได ้

มส่ีวนร่วมหลงัการเจรจา

สนัตภิาพ 

ไอรแ์ลนดเ์หนอื ปี 1998 

(สาธารณะลงมติเหน็ดว้ย) 

ไซปรสั 2004 (คู่ขดัแยง้

ฝ่ายหนึงปฏเิสธ) 

•  กรณีไอรแ์ลนดเ์หนือ 

ขอ้ตกลง “Good Friday 

Agreement” ทรีฐับาล

องักฤษตกลงทจีะถ่ายโอน

อาํนาจ (Devolution of 

Power) ใหแ้ก่คณะ

ผูบ้ริหารไอรแ์ลนดเ์หนือ

เพอืใหฝ่้ายชาตินิยม

ไอรแ์ลนดม์อีิสระในการ

ปกครองตนเอง การลง

ประชามตผิลคือเหน็ดว้ย 

70% จากมวลชนทงัสอง

ฝ่าย 

•  กรณีไซปรสั (ไดผ้ล

ตรงกนัขา้ม) โคฟี อนันนั 

อดตีเลขาธิการองคก์าร

สหประชาชาตใิชเ้วลาในการ

ไกลเ่กลยีถงึ 5 ปี เพอืนาํ

•  ความชอบธรรมสูง 

เพราะใหป้ระชาชนเป็นผู ้

ตดัสนิ  

•  ความเสยีงสูงในการลม้

การเจรจาสนัติภาพ หาก

ประชาชนลงมตไิม่รบัใน

ขอ้ตกลงนนั สงิททีาํมา

ทงัหมดก็อาจสูญไดเ้ช่นกนั 
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ขอ้ตกลงไปลงประชามติ 

พบว่าประชาชนฝ่ายหนึงไม่

เห็นดว้ย ลม้การเจรจา

ทงัหมดทใีชเ้วลามา 5 ปี 

หลงัจากนนัแทรค 1 ไม่เคย

นาํขอ้ตกลงไปถาม

ประชาชนอีกเลย 

7 กลไกการดึงฝ่ายอนืๆใหม้ี

สว่นร่วมหลงัมีขอ้ตกลง 

(Inclusive post-

agreement 

mechanisms) 

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

กลไกเกิดขนึหลงัจากมี

ขอ้ตกลงจากคู่ขดัแยง้แลว้ 

โดยดงึภาคประชาสงัคมเขา้

มามส่ีวนร่วมในขอ้ตกลง

ดงักลา่ว 

เคนยา 2008 (กลไกนาํ

ขอ้ตกลงไปสู่การปฏบิตั)ิ | 

ฟิลปิปินส ์(การติดตามการ

หยุดยงิ) 

•  กรณีเคนย่า มกีารตงั

องคก์รจาํนวนหนึงเป็น

กลไกขบัเคลอืนสงิทคู่ี

ขดัแยง้เสนอมาใหเ้กิดขนึได ้

จริง มส่ีวนในการตดิตาม

ประเมนิผล ขอ้ตกลงหยุด

ยงิดว้ย 

•  กรณีฟิลปิปินสก์ลไกทตีงั

ขนึมาสามารถบริหารจดัการ

ผลกัดนัเป้าหมายใน

กระบวนการสนัตภิาพ

สาํเร็จมากทสีุด และ

สามารถผลกัดนัขอ้ตกลง

สนัตภิาพได ้

•  มปีระสทิธิภาพด ีในการ

ขบัเคลอืนขอ้ตกลง

สนัตภิาพ หรือขอ้เสนอที

เกิดขนึภายใตก้ระบวนการ

สนัตภิาพ 

•  ใครจะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้

ร่วม (ต่างฝ่ายก็อา้ง

ความชอบธรรมว่าตนเอง

ควรเขา้ร่วมดงันนั ภาค

ประชาสงัคมตอ้งคุยใหม้าก

ขนึว่าใครเป็นตวัแทนทชีอบ

ธรรมในกลไกนี) 
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 โมเดล/กลไก กรณีตวัอย่าง จุดแข็ง ความทา้ทาย 

8 การริเริมของกลุ่มประชา

สงัคมในระดบับน (High 

level civil society 

initiatives) 

- - - - - - - - - - -  

ภาคประชาสงัคมเป็นคน

ริเริมใหม้กีารเจรจาระหว่าง

คู่ขดัแยง้ เกิดขนึจากการที

คู่ขดัแยง้ไม่ยอมเริมตน้

เจรจากนัเอง หรือมกีาร

เจรจากนัแลว้แต่ไม่เป็นผล 

ภาคประชาสงัคมจึงจดั

พนืท/ีริเริมใหม้กีารพูดคุย

ทงัสองฝ่าย แต่ไม่ใช่ตวั

แทนทเีป็นทางการ หากแต่

เป็นผูม้อีิทธิพลทาง

ความคิดต่อทงัสองฝ่ายมา

นงัคุยกนั จนกลายเป็น 

แทรค 1.5 (อยู่กงึๆระหว่าง

แทรค 1 และแทรค 2) 

จอรเ์จยี อพัคาเซยี 

•  กรณีจอรเ์จีย ฝ่ายรฐั

ยอมรบักลไกนี  

•  กรณีอพัคาเซยี รสัเซยีซงึ

เป็นหนึงในคู่ขดัแยง้ไม่

ยอมรบักลไกนี ขณะทฝ่ีาย

ภาคประชาสงัคมสามารถ

เชญิรฐัมนตรีของสอง

ประเทศนีมาคุยกนัไดอ้ย่าง

ไม่เป็นทางการ และทาํให ้

เกิดวงพูดคุยขนึได ้

•  สาํรวจความเป็นไปได ้

อย่างไม่เปิดเผย สรา้งความ

ไวว้างใจระหว่างคู่ขดัแยง้ได ้

•  เกิดเครือข่ายหนุนเสริม

กระบวนการสนัตภิาพ 

(Safety Net) 

•  คู่ขดัแยง้สองฝ่ายไวใ้จ

ใครทจีะเขา้มาเป็นฝ่ายที

สามทจีะเชิญตวัแทนต่างๆ

มานงัคุยกนั 
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 โมเดล/กลไก กรณีตวัอย่าง จุดแข็ง ความทา้ทาย 

9 เวที/การรบัฟังความเห็น

สาธารณะ, โพลสนัติภาพ 

(Public Hearing and 

Panels, Peace Polls) 

- - - - - - - - - - 

ในกรณีโพลสนัติภาพ 

แตกต่างจากโพลสาํรวจ

ความคิดเหน็ทางการเมอืงที

คนไทยคุน้เคย โดยตาม

หลกัการแลว้ โพลสนัตภิาพ

จะตอ้งทาํโดยการรบัรูแ้ละ

ยอมรบัจากคู่ขดัแยง้ทงัสอง

ฝ่าย 

ไอรแ์ลนดเ์หนอื (1990s + 

2000s) 

 

 

•  เป็นวธีิทปีระชาสงัคม

ถนดั และทาํมานานแลว้ 

•  ความชอบธรรมสูง 

•  ใครจะเป็นฝ่ายเริม 

•  กรณีการเปิดเวทรีบัฟงั

ความเหน็สาธารณะ รฐัจะ

เปิดพนืทใีหม้ากนอ้ย

เพยีงใด เช่น จะมตีวัแทน

กลุ่มขบวนการต่อตา้นรฐั

เขา้มานงัในเวทดีว้ยหรือไม ่

และคนทจีดัเวทจีะถูกกดนั

จากรฐัหรือไม่อย่างไร 

•  ในสว่นของโพลสนัตภิาพ 

คู่ขดัแยง้สองฝ่ายทช่ีวยกนั

คิดจะยอมรบัผลทอีอกมา

ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

10 ปฏิบติัการของมวลชน 

(Mass Action) 

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

สามารถทาํไดเ้ลย ดว้ย

อาํนาจอยู่ทปีระชาชนว่าจะ

ทาํหรือไม ่เช่น การ

เดนิขบวนกดดนัทางการ

เมอืงของมวลชนฝ่ายต่างๆ 

หรือการณรงคท์างการเมอืง

รูปแบบต่างๆ 

เนปาล ปี 2006 (มวลชน

เห็นดว้ยกบักระบวนการ

สนัตภิาพ), ศรีลงักา ช่วงปี 

2002-5 (มวลชนต่อตา้น

กระบวนการสนัตภิาพ) 

•  มวลชนม ี2 แบบ กรณี

เนปาล มวลชนนบัหมนืคน

ออกมากดดนัใหส้องฝ่าย

คุยกนัและเดินสู่สนัติภาพ 

แต่อีกรูปแบบหนึงคือกรณี

ศรีลงักา มวลชนออกมา

กดดนัใหร้ฐับาลจดัการกบั

ขบวนการปลดปลอ่ยพยคัฆ์

ทมฬิอแีลม (LTTE) ซงึเป็น

กลุ่มต่อตา้นรฐัใหเ้ดด็ขาด 

•  สามารถทจีะเป็น

เครืองมอืทมีปีระสทิธิผล

ทสีุด  

• เป้าหมายของการ

ปฏบิตักิารคืออะไรตอ้ง

ชดัเจน 
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 ทงันี ในแง่ของการนาํรูปแบบต่างๆไปใชใ้นความเป็นจริงนนั จะไม่ไดใ้ชเ้พียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึงเท่านนั อาจ

มกีารผสมผสานหลายรูปแบบ โดยตวัอย่างขา้งตน้จะเป็นพนืฐานใหเ้ราม ี‘จินตนาการ’ และแนวทางประกอบการคิดพจิารณา

ว่าควรนํารูปแบบมาปรบัใชบ้า้งใหเ้หมาะสมกบัแต่ละช่วงเวลาและแต่ละพืนที รวมทงัคิดว่าเป้าหมายทนีาํมาใชคื้ออะไร หรือ

อาจจะคิดใหน้อกกรอบจากรูปแบบทีมีอยู่ สามารถสรา้งสรรคก์ารมส่ีวนร่วมสาธารณะรูปแบบใหม่ขนึมาใชใ้นอนาคตไดก้็

เป็นได ้

ความสําเร็จของการสรา้งสนัติภาพไม่ไดว้ดักนัทีกิโลเมตร แต่วดักนัทีมิลลิเมตร ดงันนั ตอ้งสะสมพลงัและอย่า

เพงิทอ้ คนทาํงานสนัติภาพตอ้งอยู่กบัความเป็นจริง อะไรทําไดก้็ทําไปก่อน เช่น การมสี่วนร่วมในรูปแบบท ี9 (การจดัเวท/ี

การรบัฟงัความคิดเหน็สาธารณะ) ควรทาํกนัอย่างมยีุทธศาสตร ์โดยตระหนกัว่าการทาํเวทสีาธารณะในทีสว่างย่อมตอ้งระวงั

ความเสยีงทเีกิดขนึดว้ย ไม่อยากใหท้อ้ภายใตข้อ้จาํกดัต่างๆ โดยทวัไปคนทาํงานสนัติภาพตอ้งทาํงานกบัทุกรฐับาล สงิทพีึง

คิดใหม้ากกว่าการเลอืกว่าเราจะทาํงานกบัใครหรือไม่ทาํงานกบัใคร คือการเลอืกบนพนืฐานความจริงและขอ้จาํกดัของแต่ละ

รฐับาลในแต่ละช่วงเวลา เราเลอืกไม่ทาํงานกบัรฐับาลไม่ได ้เพราะเขาเป็นตวัแสดงหนึงทเีราตอ้งทาํงานดว้ยอย่างเลยีงไม่ได ้ 

 อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนพนืทคีวามขดัแยง้ทวัโลกในภาพรวม ขอ้ตกลงสนัติภาพทเีกิดขนึในช่วงรฐับาลทหารที

ไม่ไดม้าจากการเลอืกตงัมกัไม่ยงัยนื โดยขอ้ตกลงจะมนัคงกว่าเมอืมาจากรฐับาลทมีาจากการเลอืกตงั  

 

‘คอมมอน สเปซ’ (Common Space) คืออะไรและจะเกดิขึนไดอ้ยา่งไร 

 Common Space คือ พืนทีสาํหรบัการสรา้งความเขา้ใจและหาฉันทามติร่วมกนั โดยผ่านการหารือระหว่างกนั

บนฐานของความรู ้และค่อยๆพฒันาเป็นพนืทีทีทุกฝ่ายสามารถเขา้มามีส่วนในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างปลอดภยั 

ทุกฝ่ายในทีนีคือผูม้ส่ีวนไดเ้สียโดยตรงและผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้และรุนแรง ทงัยงัมจีุดมุ่งหมายทีจะสรา้ง

สะพานเชือมระหว่างความพยายามในการสรา้งสนัติภาพในระดบัแทรค 1 (ผูม้อีาํนาจในการกาํหนดทศิทางแกป้ญัหาความ

ขดัแยง้) เขา้กบัระดบัแทรค 2 (ภาคประชาสงัคม ผูน้าํความคิด) และแทรค 3 (ประชาชนฐานราก) ตราบเท่าท ีCommon 

Space ยงัเป็นพนืททีเีปิดใหม้กีารถกเถียงหาทางออกของความขดัแยง้อย่างอิสระปลอดภยั มนัก็จะเป็น Safety net หรือ

ข่ายหนุนเสริมใหก้ระบวนการสนัติภาพแทรค 1 เดนิต่อไปได ้

 

 เรียนรู ้Common Space จากบทเรียนแอฟริกาใต ้

 Common Space ริเริมครงัแรกทแีอฟริกาใต ้ตน้ทศวรรษ 90 เพอืหาทางออกในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้จาก

นโยบายการปกครองแบบแบ่งแยกเชือชาติและการกีดกนัสผีวิอย่างรุนแรง (Apartheid) ซงึแอฟริกาใตม้คีวามหลากหลาย

ทางวฒันธรรม ความเชือทางศาสนา และเผ่าพนัธุ ์มีภาษาทีใชเ้ป็นทางการถึง 11 ภาษา ชาวพนืเมอืงดงัเดิมทีอาศยัอยู่ใน

แอฟริกาใตป้ระกอบไปดว้ยชนหลากหลายเผ่าพนัธุภ์ายใตก้ารปกครองโดยคนผวิขาวทเีป็นคนกลุม่นอ้ย  

 พรรคการเมือง ANC (African National Congress) เป็นพรรคแกนนําในการต่อสูก้บัรฐับาลแบ่งแยกสีผิว 

ดาํเนินการในลกัษณะสงครามใตดิ้น ในขณะเดยีวกนัรฐับาลผวิขาวก็ไดจ้ดัตงักองกาํลงัของคนวยัหนุ่มผวิขาวในลกัษณะ 
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กองทพัอาชีพ และมอีาวุธยุทโธปกรณ์ทนัสมยัเพอืต่อสูก้บักลุ่มคนผิวดาํ สงครามระหว่าง 2 ฝ่าย เกิดขนึในประเทศเพือน

บา้นและบริเวณชายแดนของแอฟริกาใตด้ว้ย รฐับาลคนผวิขาวจาํคุกนกัเคลอืนไหวของฝ่ายต่อตา้นทจีบัไดร้ะหว่างการสูร้บ 

ตงัแต่ระดบัปฏิบตัิการจนถึงระดบัผูน้ํา รวมทงันายเนลสนั แมนเดลา (Nelson Mandela) ผูน้ํากลุ่มต่อตา้นตอ้งผ่าน

กระบวนการต่อสูท้เีจบ็ปวดหลายครงั 

 ตงัแต่ปี 1987 รฐับาลผวิขาวไดเ้ริมดาํเนินการเจรจาอย่างลบัๆ กบัพรรค ANC โดยมแีมนเดลาซงึถูกจาํคุกอยู่ใน

ขณะนนัเป็นผูอ้ยู่เบืองหลงัการเจรจา แมนเดลาคิดเสมอว่าหากตนเองเป็นรฐับาล จะทาํอย่างไรใหแ้อฟริกาใตท้ีมีความ

หลากหลายวฒันธรรมสามารถคุยและแสวงหาทางออกร่วมกนัได ้ดว้ยคําถามเรียบง่ายแต่ทาํยากยิงคือ “หากไม่มีพืนที

พูดคุยร่วมกนั แลว้จะหาทางออกไดอ้ย่างไร?”  

เพือนําไปสู่การสรา้งประเทศสายรุง้ (Rainbow Nation) ซึงมีนยัถึงการอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลืนของพลเมือง

หลากสีผวิและมุ่งไปสู่การสมานฉนัทข์องคนในชาติ รฐับาลภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีแมนเดลาในภายหลงัจึงไดอ้อก

พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการส่งเสริมการสมานฉันทแ์ละเอกภาพแห่งชาติ (The Promotion of the National Unity and 

Reconciliation Act) และจ ัดตังคณะกรรมาธิการเพือความจริงและการสมานฉันท์ (Truth and Reconciliation 

Commission - TRC) ขนึเพอืเดนิสู่เป้าหมายดงักลา่ว  

 หลกัการของ TRC คือ การปรึกษาหารือ (Consultation) การสรา้งฉนัทามติร่วมกนั (Consensus) และการมสี่วน

ร่วม (Participation) โดยใหทุ้กฝ่ายทงัผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํ มาหารือกนัในคณะกรรมาธิการ เพือแสวงหาหนทาง

เยียวยาความสูญเสยีทเีกิดขนึ โดยหวงัว่ากระบวนการดงักล่าวจะเป็นจุดสนิสุดของความเลวรา้ยทงัหมดทเีกิดขนึในยุคการ

แบ่งแยกสผีวิ 

 ดงันนั กระบวนการเจรจาหรือการหาทางออกร่วมกนัของแอฟริกาใตจ้ึงมทีงัในระดบับนซงึเป็นการเจรจาระดบัชาติ 

และระดบัทอ้งถนิชุมชน Common Space ทเีกิดขนึนนัมกีารนาํตวัแทนจากทงัสามระดบั (แทรค 1-3) มานงัคุยเพอืสะทอ้น

ความตอ้งการของกลุ่มต่างๆร่วมกนั มกีารเรียงลาํดบัปญัหาและแสวงหาทางออกร่วมกนั ใชร้ะยะเวลายาวนาน และมกีาร

พูดคุยต่อเนืองอย่างเป็นระบบ เพอืหาทางออกทปีระนีประนอมลงตวัได ้โดยสุดทา้ยแลว้ก็ประสบความสาํเร็จ แมโ้ดยเฉลยี

แลว้ กระบวนการหาทางออกร่วมกนัเป็นเรืองททีาํยากและสาํเร็จเพียง 1 ใน 3 ก็ตาม  

 

 ลกัษณะสาํคญัของคอมมอน สเปซ (พนืทกีลาง) คือ  

(1) ครอบคลุมทุกฝ่าย ถา้มกีลุ่มใดกลุ่มหนึงไดร้บัผลกระทบ แต่ไม่ไดอ้ยู่ในนนักไ็ม่เรียกว่าเป็น 'พนืทกีลาง' 

(2) เป็นกระบวนการต่อเนืองยาวนานของคนกลุ่มหนึงทีทํางานร่วมกนัไปเรือย คนทีเขา้มาเป็นนักวิเคราะห ์

แกป้ญัหา และหาทางออก เป็นนกัมาราธอน ไม่ใช่แค่นกัวงิระยะสนั และ 

(3) ตอ้งมทีมีอาํนวยความสะดวกในการพูดคุยทสีะทอ้นความหลากหลาย สามารถจดัการใหเ้กิดความต่อเนืองได ้ 
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องคป์ระกอบผูเ้ขา้ร่วม 

• มีทีมผูอ้าํนวยความสะดวกในการพูดคุย (Facilitators Team) ซึงตอ้งเป็นคณะบุคคลทีหลากหลายพอใหเ้กิด

การยอมรบัจากทุกฝ่าย  

• มทีมีหนึงเป็นคณะเลขาฯ (Secretariat Team) ทคีอยประสานการจดัวง นดัวนัและเวลาททีาํใหเ้กิดการประชุม

ได ้รวมถงึสนบัสนุนช่วยเหลอืการทาํงานของผูอ้าํนวยความสะดวก  

• มทีีมทปีรึกษา (Advisory Board) ทมีาจากกลุ่มพลงัต่างๆในพนืททีมีีอิทธิพลในการกาํหนดทิศทางบทบาทใน

การแกไ้ขปญัหา   

• มตีวัแทนแต่ละฝ่ายซงึตวัละครสาํคญั เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีทคีวรเขา้มานงัพูดคุยทาํงานทางความคิดเพอืหาทางออก

ร่วมกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑใ์นการคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วม 

 สาํหรบัเกณฑใ์นการคดัเลอืกใหค้น/กลุ่มเขา้มาใน Common Space นนั ม ี2 ขอ้ทคีวรคาํนึงถงึ  

(1) ‘ใคร’ ทมีีอิทธิพลพอทจีะโนม้นา้วและนําความคิดคนอนืได ้สามารถนาํพาชีวติผูค้นในอนาคตได ้เกิด เติบโต 

และอาศยัอยูใ่นพนืทคีวามขดัแยง้นเีพอืใหม้นีาํหนกัความชอบธรรมทจีะพูด  

(2) ‘ใคร’ ทสีามารถลม้กระดานไดถ้า้เขาไม่มส่ีวนร่วมในพนืทนีี  

กลุ่ม 1 

กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม 5 

กลุ่ม 6 

กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 

กลุ่ม 9 

กลุ่ม 10 

กลุ่ม 11 

กลุ่ม 12 

กลุ่ม 13 

กลุ่ม 14 
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 เกณฑใ์นการคดักลุม่มแีลว้ แต่การหาชอืตวัคนทเีขา้เกณฑด์งักลา่ว กม็ทีางเลอืก 2 วธิีเช่นเดยีวกนั คือ  

(1) ขอรายชอืจากกลุ่มนนัๆ อย่างเป็นทางการใหส่้งรายชือมาให ้เช่น พรรคการเมอืง บอกใหเ้ขาส่งตวัแทนพรรค

มาร่วม หรือกลุ่มคนต่างๆในพนืทจีะมมีติส่งใครเขา้มาเป็นตวัแทนอยา่งนอ้ยสองคน เพอืจะไดช่้วยคิดช่วยเขยีนขอ้เสนอและ

สะทอ้นความเหน็ของกลุ่มขนึมาได ้หรือ 

(2) สรรหารายชอืจากผูค้นฐานลา่ง ดูว่า ‘ใคร’ สามารถเชอืมต่อสอืสารสะทอ้นวธิีคิดของแต่ละกลุม่ไดก้็เชิญมาเลย  

 หลงัจากไดต้วัคนจนครบองค์ประกอบของ Common Space แลว้ สงิแรกทตีอ้งทาํคือ การปรบัความเขา้ใจและ

สรา้งความไวใ้จกนัก่อน ซงึก็ใชเ้วลานานหลายเดอืนแลว้ 

 

 วธีิการพูดคุยแสวงหาฉนัทามติร่วมกนั 

 ขณะพูดคุยและแสวงหาฉนัทามตร่ิวมกนั จะมเีทคนิคการคุยทเีป็นระบบเรียกว่า “One Text”  

One Text คือกระบวนการทําเอกสารลายลกัษณ์อกัษรทีทําใหค้วามคิดทีแตกต่างหลากหลายจากทุกฝ่ายมาอยู่ใน

เอกสารเดียวกนั เป็นเครืองมอืททีาํใหค้วามเห็นต่างสุดขวัพอพูดคุยถกเถยีงและประนีประนอมกนัได ้โดยรวบรวมความเห็น

ของทุกฝ่ายไวใ้นเอกสารชดุเดยีวกนั ยกตวัอย่างเช่น การถกเถยีงความเป็นไปไดข้องขอ้เสนอทางการเมอืงของกลุ่มขบวนการ 

จะออกมาเป็นเอกสารฉบบัเดียวโดยมคีวามเห็นของทุกฝ่ายอยู่ในนนั และถกเถยีงไปดว้ยกนัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยู่

ในฉบบัเดียวกนั ไมใ่ช่ต่างคนต่างถกเถยีงในเอกสารคนละฉบบักนัซงึจะทาํใหท้าํงานยากและไม่สามารถประนีประนอมกนัได ้

การทาํงานของเอกสารดงักล่าวทีดูไปดูมาจะไม่รูแ้ลว้ว่าเอกสารทีถูกปรบัแกเ้ป็นความเห็นจากฝ่ายใดแลว้ จะทําใหเ้ห็น

ช่องทางทีจะหาจุดลงตวัของความเห็นต่างๆ อนัสามารถนําไปสูก่ารประนีประนอมได ้

 วงนเีจอกนับ่อยแค่ไหน  

บางทเีดอืนละครงั บางทเีดอืนละสองครงั แต่ระหว่างทไีม่ไดเ้จอกนั จะมกีารประสานการสอืสารโดยคณะเลขานุการ

ตลอดเวลา เพอืใหม้กีารสอืสารและพฒันาเอกสารร่วมกนัไปเรือยๆ ไม่ใช่เรืองงา่ยทจีะทาํได ้แต่ในวงการสรา้งสนัติภาพ นีคือ

เครืองมือททีรงประสทิธิภาพทีสุดในการสรา้งฉันทามติร่วมกนัสาํหรบัผูเ้กียวขอ้งกบัคู่ขดัแยง้ 

 

 ทงันี หากจบั Common Space มาจดัวางอยู่ในแผนผงัทีรวมรูปแบบการมีส่วนร่วมสาธารณะระดบัต่างๆใน

กระบวนการสนัตภิาพนนั จะเหน็ภาพไดด้งันี  
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 จากภาพขา้งตน้ สงัเกตมีการทําเสน้ประไวเ้พือใหเ้ห็นการเชือมต่อระหว่าง Common Space กบัการเป็นผู ้

สงัเกตการณ์บนโตะ๊พูดคุย จะเขา้ไปอย่างเป็นทางการหรือไม่ ตอ้งคิดต่อ แมต้วัไม่อยู่แต่อาจส่งต่อความคิดใหไ้ด ้ขณะเดียว

ใน คู่ขดัแยง้แต่ละฝ่ายกส็ามารถระดมเสยีงของประชาชนอีกช่องทางหนึงผ่านทาง Common Space ได ้

 เราพูดถึง Common Space ทอียู่ระหว่างแทรค 1.5 และ 2 ซึงเป็นตวัหนุนแทรค 1 เพือใหก้ารพูดคุยอย่างเป็น

ทางการเดินหนา้ต่อไปไดก้็จริง แต่ดา้นหนึง Common Space ก็เป็นพืนทีหนุนแทรค 3 ดว้ย เพราะเป็นพืนทีเชือมต่อ

สะทอ้นเสียงของฝ่ายต่างๆ พลงัอาํนาจของ ‘ฝ่ายทสีาม’ คือ เสยีงประชาชนกลุ่มต่างๆ นีจะสามารถสรา้งสมดุลอาํนาจของ

ฝ่าย A และ B (คู่เจรจาทงัสองฝ่าย) ไม่ใหผู้กขาดการพูดคุยไวก้บัคนขา้งบนแค่ไม่กีคนเท่านนั 

 

 

 

 

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 


