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ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
24-25 พฤศจิกายน 2555
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

"...ไม่มกี ระบวนการสันติภาพใดทีเริมต้นโดยไม่เตรียมกระบวนการเจรจา
กระบวนการสันติภาพทุกทีทัวโลกต้องเริมจากการพูดคุย สนทนา
ไม่ใช่อยู่ๆ คู่ขดั แย้งหลักจะมานังโต๊ะเจรจากันได้เลย
ดังนัน เราจึงจําเป็ นต้องเข้าใจกระบวนการการพูดคุยและการเจรจาให้ถ่องแท้..."
เส้นทางของกระบวนการสันติภาพไม่ได้เป็ นเส้นตรง แต่จะขึนๆ ลงๆ ย้อนหรือถอยกลับไปบ้างเป็ นระยะ ทว่าบน
เส้นทางทีลดเลียวนัน ล้วนมุ่งสู่เป้ าหมายปลายทางเดียวคือ หยุดความรุนแรงและสร้างสังคมทีเป็ นธรรม อันจะนํ าไปสู่
สันติภาพทียังยืน
ทุกคนในฐานะเครือข่ายหนุ นเสริมกระบวนการสันติภาพจึงต้องใช้ความพยายามในการผลักให้กระบวนการเดินไป
ข้างหน้าให้มากทีสุด แม้จะมีอุปสรรคหลายประการก็ตาม จริงๆแล้ว แก่นแกนของกระบวนการสันติภาพ คือการเจรจา
ระหว่ า งคู่ ขดั แย้งสองฝ่ าย ดัง นัน สิงทีต้อ งตระหนัก ร่ วมกันคือ ไม่ มีก ระบวนการสันติ ภาพใดที เริ มต้น โดยไม่เ ตรี ย ม
กระบวนการเจรจา กระบวนการสันติภาพทุกทีทัวโลกต้องเริมจากการพูดคุย สนทนา ไม่ใช่อยู่ๆคู่ขดั แย้งหลักจะมานังโต๊ะ
เจรจากันได้เลย ดังนัน เราจึงจําเป็ นต้องเข้าใจกระบวนการการพูดคุยและการเจรจาให้ถ่องแท้
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การพูดคุย/สนทนาสันติภาพ (Dialogues) คือการพูดคุยระหว่างคู่ขดั แย้งหลักทังสองฝ่ าย ในช่วงแรกอาจจะเป็ น
คนจํานวนหนึงจากแต่ละฝ่ ายมานังคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการเพือหาทางออกร่วมกันว่ามีหนทางหรือประเด็นอะไรบ้างทีควร
จะพูดคุยกัน เพือทําความเข้าใจระหว่างกันว่าแต่ละฝ่ ายคิดอย่างไร อยากจะเห็นสิงใดเกิดขึนในอนาคต และจากการพูดคุย
ดังกล่าวก็จะนําไปสู่การเจรจาได้ โดยมีองค์ประกอบทีสําคัญ 2 ข้อ คือ
(1) แต่ละฝ่ ายได้รบั มอบหมายจากผูม้ อี าํ นาจตัดสินใจจริงของแต่ละฝ่ ายให้มาพูดคุย และ
(2) การพูดคุยต้องนําไปสู่การหาข้อตกลงทีมีผลผูกพันบางอย่างร่วมกัน
โดยธรรมชาติของกระบวนการสันติภาพจะมีการพูดคุยทีหลากหลายจากหลายฝ่ าย หรือมีการริเริมทําจากทังสอง
ฝ่ ายในทางลับ ซึงในช่วงเริมต้นอาจจะใช้เวลาหลายปี มากกว่าทีจะนําไปสู่การเจรจาได้จริง
ทังนี จุดทีจะเปลียนผ่านจากการพูดคุย (การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างกัน) ไปสู่การเจรจา (การ
บรรลุขอ้ ตกลงทีมีผลผูกพันร่วมกัน) คือ
(1) มีทมี ทีได้รบั มอบหมายอย่างเป็ นทางการชัดเจนจากทังฝ่ ายรัฐและฝ่ ายต่อต้านรัฐ
(2) คู่ขดั แย้งหลักทังสองฝ่ ายมีเจตนาในการหาข้อตกลงร่วมกัน และเป็ นทีน่าสังเกตว่า ข้อตกลงแรกทีเกิดขึนมักจะ
เป็ นข้อตกลงหยุดยิงจากกองกําลังทังสองฝ่ าย ก่อนทีจะไปถึงช่วงเปลียนผ่านเพือเข้าสู่การเตรียมกระบวนการเจรจา
ทังนี ก่อนจะถึงจุดนันได้จะต้องมีกรอบของการเจรจาก่อน
กรอบของการเจรจา มี 3 ประเด็นหลักทีต้องตกลงกันให้ได้ คือ (1) ใครคุยกับใคร ตําแหน่งอะไร ใครบ้างในแต่ละ
ฝ่ าย (2) คุยทีไหน และ (3) คุยอย่างไร กรอบนีจะเป็ นกรอบการเจรจาทีวางรากฐานในระยะยาว
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เมือมีกรอบการเจรจาแล้วจึงจะเข้าสู่การเจรจาจริงได้ ซึงอาจมีการคุยกันหลายครัง แน่นอนว่าในการเจรจาย่อมมี
สะดุด มีชะงัก หรือถอยหลัง หรือทังสองฝ่ ายทีขัดแย้งกันหันกลับไปใช้ความรุนแรงใหม่ ไม่ได้มีความก้าวหน้าเป็ นเส้นตรง
เสมอไป
โดยทัวไปกรอบการเจรจานี จะเข้า สู่ขอ้ ตกลงหยุดยิง หยุดใช้ความรุนแรงก่ อน ซึงทังสองฝ่ ายอาจไม่ชดั เจนว่า
ข้อตกลงทางการเมืองทีเกิดขึนจะเป็ นไปในลักษณะใด ยังต้องอาศัยระยะเวลาในการเจรจาอีกหลายครัง
ดังเช่ นกรณี การริเริมกระบวนการสันติภาพในพม่า รัฐบาลพม่ามีขอ้ ตกลงกับชนกลุ่มน้อย ขณะนี (ปี 2012) อยู่
ระหว่างการเจรจาเพือหาข้อเสนอทางการเมืองว่าควรออกมาลักษณะแบบใด ด้านชนกลุ่มน้อยต้องการให้พม่าเป็ นสหพันธรัฐ
ขณะทีรัฐบาลพม่าต้องการรักษาความเป็ นรัฐ เดียวไว้ แต่อาจจะยิมยอมให้มีการกระจายอํานาจได้บา้ งในบางพืนที ดังนัน
กระบวนการสันติภาพทีพม่ายังต้องใช้เวลาอีกนานเช่นกัน บางคนประมาณการว่าจะยาวนานถึง 15 ปี บ้างก็ว่าอาจนานถึง 20
ปี ขึนกับกระบวนการในการตกลงกันนันเอง
กรณีขอ้ ตกลงสันติภาพทีบังซาโมโร ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เมือปี 2012 ก็ยงั อยู่ทกรอบการตกลงเท่
ี
านัน ยังไม่ได้มกี าร
ลงรายละเอียดมากเท่าใดนักทีจะเดินไปสู่สนั ติภาพได้จริง เนืองจากรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ให้ตกลงกันทีกรอบเวลาก่อน โดยขอให้
ตกลงกันให้ได้ภายในปี 2016 เพราะเป็ นปี ทีประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์จะหมดวาระ จึงจําเป็ นต้องให้ได้ขอ้ ตกลงทังสองฝ่ าย
ภายในกรอบเวลาดังกล่าว และช่วงเวลาดังกล่าว สมมติว่ามีขอ้ เสนอทางการเมืองออกมาจากฝ่ ายคู่ขดั แย้งได้ และกลายเป็ น
ข้อตกลงทางการเมืองในระยะเวลาต่อมา ก็จะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพือคอยติดตามตรวจสอบว่าในการปฏิบตั ิ
จริงแต่ละฝ่ ายเป็ นอย่างไรบ้าง ได้ทาํ ตามข้อตกลงหรือไม่ รวมทังข้อตกลงทีเขียนไว้ร่วมกัน อาจต้องมีการตีความคํา และ
ตี ความประเด็นกัน อีก ภายหลัง ซึงมีแ นวโน้มว่ า อาจจะนํา ไปสู่ขอ้ ถกเถียงเรื องการตีความว่า ข้อ ตกลงทีระบุไ ว้มีน ัย ยะ
ความหมายใด ก็ย่อมต้องมีการเจรจากันอีกหลายครัง
ช่ วงสุดท้ายของการเจรจา จะเป็ นช่วงของการเปลียนแปลงจริง โดยจะมีการปฏิรูปทังสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
รวมทังการปฏิรูปความมันคง ปฏิรูปกองทัพ นักต่อสูท้ เคลื
ี อนไหวถ้าถึงจุดหนึงทีจะต้องเข้ากลับเข้าสู่สงั คม สามารถทีจะนํา
คนเหล่า นี บางส่ ว นผนวกรวมเข้าเป็ น ส่ วนหนึ งของกองทัพ ของรัฐได้ห รื อ ไม่ ข้อตกลงอาจจะไกลถึง การเปลียนแปลง
รัฐ ธรรมนู ญซึงมีความเป็ นไปได้ท งสิ
ั น อาจจะมีค วามเปลียนแปลงในแต่ ละช่ วงเวลา ดัง นันภาพรวมของกระบวนการ
สันติภาพเป็ นกระบวนการทีเปราะบางตลอดทุกขันตอน
จากการศึกษาติดตามกระบวนการสันติภาพทัวโลก หลังจากมีขอ้ ตกลงทางการเมืองแล้ว 5 ปี จะมีสถิติประมาณ
ร้อยละ 30-40 ทีกระบวนการสันติภาพจะล้มหรือสะดุด เมือกระบวนการสันติภาพเปราะบางเช่นนี จึงจําเป็ นต้องมี 'ตาข่าย'
หรื อ 'เครื อ ข่ า ยหนุ น เสริ ม กระบวนการสัน ติ ภ าพรองรับ' (Safety net) จากผู ม้ ีป ระสบการณ์ ใ นการเจรจา หรื อ ผ่ า น
กระบวนการสันติภาพเหล่านี คอยช่วยประคับประคองให้แผนทีเดินทางสันติภาพเหล่านีไม่ร่วงหล่นลงมาง่ายและเร็ว
เครือข่ายหนุ นเสริมกระบวนการสันติภาพ (safety net for negotiation support) ก็คือกลุ่มคนทีพยายามสร้าง
กระบวนการพูดคุยมาก่อนตังแต่ตน้ และเมือเข้าสู่กระบวนการเจรจาแล้วกลุ่มคนตรงนีจะเหลือไม่มาก บางส่วนอาจจะเข้าไป
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อยู่ในกระบวนการเจรจา บางส่วนอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่ช่วยประคับประคองให้กระบวนการเจรจาเดินต่อไปได้ คือเปลียนมา
ทําหน้าทีเป็ นตาข่ายรองรับหรือเครือข่ายหนุ นเสริมกระบวนการโดยการทําหน้าทีคู่ ขนาน คอยฟื นฟูรกั ษาความสัมพันธ์คู่
ขัดแย้งทังสองฝ่ าย ในการติดตาม ประสานงานให้กลับมาเจรจาร่วมกันอีกอย่างต่อเนืองในกรณีทสะดุ
ี ดหยุดลง ในประเทศ
ตะวันออกกลาง แอฟริกา มีคนทํางานด้านนีจํานวนมาก
คําถามคือ จะมีสาเหตุใดได้บา้ งทีจะทําให้แผนทีเดินทางสันติภาพล่ม?
ในประเทศศรีลงั กาทีกระบวนการสันติภาพล้มลง มีตาข่ายเหล่านีไหม?
ประเทศศรีลงั กาโชคไม่ดี ไม่มเี ครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ กระบวนการจึงล่มไม่เป็ นท่า
เหตุผลหลักทีทําให้กระบวนการสันติภาพล่มได้ ประการแรก คือ สองฝ่ ายหาทางออกไม่ได้เลย ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
หรือทังสองฝ่ ายอาจจะไม่มคี วามจริงใจต่อกันทีจะประนีประนอมและยอมรับทีจะหาทางออกร่วมกัน แต่เข้าสู่กระบวนการ
สันติภาพเพียงเพือให้ดูดี มีภาพลักษณ์ทีดีจากนานาชาติ ยึดแต่สงที
ิ จะทําให้ตนสมประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว ทําให้คุยกันไม่รู ้
เรือง ประการทีสอง ทังสองฝ่ ายจริงใจเข้าไปเจรจาจริง แต่ไม่ไว้วางใจฝ่ ายตรงข้าม ว่าหากตกลงแล้วจะทําจริงตามข้อตกลง
หรือไม่
'BATNA' ก็เป็ นอีกประการหนึงทีสามารถทําให้กระบวนการสันติภาพลม้ ได้
'BATNA' (Best Alternative to a Negotiated Agreement) คือ ทางเลือกทีดีทีสุดเมือเทียบกับข้อตกลงทีจะ
ได้จากการเจรจา หากคู่ขดั แย้งคิดว่ามีทางเลือกอืนทีดีกว่าการเจรจาก็อาจจะไปเลือกทางนัน เช่น รัฐทีสูก้ บั กลุม่ ขบวนการคิด
ว่าเมือมีโอกาส ก็ควรปราบปรามให้สนซากดี
ิ
กว่า รัฐก็อาจเลือกวิธีการนันโดยประเมินว่าจะแก้ปญั หาความไม่สงบได้มากกว่า
รัฐก็จะออกจากการเจรจานัน เรียกกระบวนการตัดสินใจเหล่านีว่า BATNA
กรณี ตวั อย่างการ BATNA ทีประเทศศรีลงั กา รัฐบาลศรีลงั กาตกลงจนได้ก รอบการเจรจากับฝ่ ายขบวนการ
ปลดปล่อ ยพยัคฆ์ท มิฬ อี แ ลม (LTTE) ว่ า จะหยุ ดยิง รัฐ บาลศรี ลงั กาเห็ นว่ า LTTE อ่ อ นพลัง เริ มแยกย้า ยกัน ไปสร้า ง
ครอบครัว รัฐบาลศรีลงั กาเริม BATNA โดยสังปราบปรามขันเด็ดขาด ขณะที LTTE หลังหยุดยิง เห็นว่าฝ่ ายตนเอง
สามารถควบคุมพืนทีได้แล้วสองในสามของพืนที พยายามจะสร้างสถาบันของฝ่ ายตนเองขึนมา LTTE ไม่เห็นว่าจําเป็ นต้อง
เจรจาอีก นีก็เป็ น BATNA ของ LTTE
แล้วถ้าต่างฝ่ ายต่างยึด BATNA ของตน (คือ ต่างคิดว่าตัวเองมีทางอืนทีดีกว่าการเจรจา) แล้ว จะทําอย่างไรให้เกิด
การเจรจาขึนได้ ซึงหากพิจารณาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทียืดเยือนัน ทังสองฝ่ ายมีโอกาสทีจะตกอยู่ในภาวะที “ไม่แพ้
แต่กไ็ ม่ชนะ” หน้าทีของนักสร้างสันติภาพคือทําให้ทงสองฝ่
ั
ายเห็นความจริงในประเด็นนี หากทังสองฝ่ ายยังยืนระยะเช่นนัน
อยู่ ก็จะต้องสูไ้ ปอีกหลายสิบปี แต่ละฝ่ ายต้องออกจาก BATNA ของตัวเอง
"แล้วใครทีจะทําให้เกิดการเจรจาขึนได้?”
คนทีจะทําให้เกิดการเจรจาขึนได้ก็คือ คนทีพยายามโน้มน้าวให้คู่ขดั แย้งหลักเข้าใจว่า BATNA เป็ นเพียงมายา
5
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นอกจากจะสือสารโดยตรงถึงคู่ขดั แย้งแล ้ว ยังสามารถทําได้มากกว่านันคือ ลุกขึนมาบอกต่อสังคมว่าพอแล้ว ไม่อยากให้มี
คนตายแล้ว เมือเสียงของประชาชนเข้มแข็งและเสียงดังขึนก็จะไปกดดันผู ท้ มีี บทบาทสําคัญข้างบน (Track 1) เหมือนที
เกิดขึนทีมินดาเนา ฟิ ลปิ ปิ นส์ ทีคนกลางสามารถนําเสียงจากประชาชนข้างล่าง (Track 3) ไปกดดันผูใ้ ช้ความรุนแรงได้ หัวใจ
การทํางานของเครือข่ายคือต้องพยายามคิดตลอดเวลาว่ามีทางออกอืนไหม ให้เกิดความเป็ นไปได้ในทางออกทียอมรับได้ทงั
สองฝ่ า ย และเอาเข้าจริงแล้ว กลุ่มขบวนการไม่ได้มีทางเลือกน้อยทีจะต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียว แต่ สามารถ
สร้างสรรค์วธิ ีการต่างๆทีสามารถขับเคลือนให้บรรลุเป้ าหมายทางการเมืองทีต้องการได้
ในกรณีทคูี ่ขดั แย้งเห็นความจําเป็ นทีจะต้องเจรจา คู่ขดั แย้งแต่ละฝ่ ายจะมอบอํานาจให้ตวั แทนไปเตรียมการเจรจา
(Mandate for Pre-negotiation) กําหนดว่าผูท้ ีได้รบั มอบหมายจะมีขอบเขตอํานาจมากน้อยแค่ ไหน และนีคือจุดเริมต้น
ของการเจรจา หากไม่มที มี เหล่านี ถือว่ากระบวนการเจรจายังไม่เกิดขึน
กระบวนการสันติภาพจะสําเร็จได้ คู่ขดั แย้งทังสองฝ่ ายต้องปรับเปลียนตัวเอง ปรับเปลียนความคิด ปรับเปลียน
ท่าที พอริเริมพูดคุยเพือเข้าสู่กระบวนการสันติภาพแล้ว ต่างฝ่ ายจะเห็นความเป็ นมนุษย์ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเริ ม
มีความเป็ นมิตรไว้ใจกันมากขึน เหล่านีเป็ นองค์ประกอบของคนทีจะเข้าไปสู่กระบวนการเจรจา ความเปลียนแปลงทีจะ
เกิดขึนในกระบวนการสันติภาพ คือ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และโครงสร้างกลไกบางอย่าง กระบวนการสันติภาพจะสําเร็จ
ได้ ทังสองอย่างนีต้องเปลียน เปลียนเฉพาะข้อใดข้อหนึงเปลียนไม่ได้ ต้องเปลียนทังสองอย่าง
แนวคิดและทักษะการเจรจา
ทีมเจรจาของทังสองฝ่ ายจะต้องถูกฝึ กให้มที กั ษะในการเจรจาเพือให้กระบวนการเดินหน้าไปได้ โดยเบืองต้นจะต้อง
เข้าใจ "แนวคิดการเจรจา" ซึงมีพนฐานหลั
ื
ก 2 ประการก่อน คือ
1. การเจรจาเพือเอาชนะแต่ฝ่ายเดียว และ
2. การเจรจาเพือบรรลุผลร่วมกัน
การเจรจาแบบแรก คือ การเจรจาเพือเอาชนะแต่ฝ่ ายเดี ย ว (Distributive Negotiation) ลองสัง เกตชี วิต
ประจําวันในการเลือกซือของ มีของหรือสินค้าอยู่เท่านี เรายอมต่อรองทีราคาเท่าใด ใครเป็ นคนกําหนดราคา จะขายอย่างไร
จะซือเท่าใด การต่อรองแบบนี ทังคนซือและคนขายจะเจรจาโดยยึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็ นหลัก หลักพืนฐานของการ
เจรจาแบบนี จึงเป็ นการทําทุกอย่างเพือให้ประโยชน์เข้าด้านตัวเองมากทีสุด
วิธีคิดหลักของการเจรจาลักษณะนี คือ นอกจากจะกอบโกยแล้วยังอาจจะมุ่งทําลายความน่าเชือถือ (discredit)
ของฝ่ ายตรงข้ามให้ดูแย่ ให้มภี าพพจน์ทไม่
ี ดี หรืออาจใช้ทุกวิถีทาง ทําทุกอย่างเพือเอาชนะ คนทียอมทําทุกอย่างเพือคิดว่า
ตัวเองอาจจะชนะอีกฝ่ ายได้นนั สุดท้ายใช่ว่าจะชนะเสมอไป ด้วยวิธีการเช่นนี ผลลัพธ์สุดท้ายทีเกิดขึนคือ ความสัมพันธ์จะ
จบลงทันทีเมือจบการเจรจา และจะต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ หรือสุดท้ายอาจจะแพ้กนั ทังสองฝ่ าย
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การเจรจาแบบทีสอง คือ การเจรจาเพือบรรลุผลร่วมกันทังคู่ (Integrative Negotiation) การเจรจาลักษณะนี
เหมาะแก่การเจรจาทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจทีต้องสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระยะยาว สองฝ่ ายต้องมีจุด
ร่วมและจุดต่างของเขาและของเรา มองลงไปให้ลกึ มากกว่าจุดยืนทีเขาประกาศออกมา เพือให้ไปถึงความต้องการลึกๆ ของ
แต่ละฝ่ าย ให้ความต้องการของแต่ละฝ่ ายไปด้วยกันได้มากทีสุด
เพราะฉะนัน การเจรจาแบบนีจะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ดีกว่า สุดท้ายแล้ว ผลของการเจรจาแบบนี คือ
ทางออกทีทังสองฝ่ ายพอยอมรับกันได้ มีความพยายามทีจะให้ขอ้ ตกลงทีเกิดขึนนันเป็ นกลาง ไม่มอี คติต่อทังสองฝ่ าย ให้
ข้อตกลงนันชอบธรรมมากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้

สําหรับท่าทีและพฤติกรรมของการเจรจา มีทงหมด
ั
5 ท่าที ซึงนักเจรจาไกล่เกลียสันติภาพทัวโลกจะมีตารางเหล่านี
ไว้ในมือเพือทีจะวิเคราะห์และกําหนดท่าทีของแต่ละฝ่ ายในการเจรจา
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1.
2.
3.
4.
5.

ทังสองฝ่ ายหลีกเลียง ไม่คุยกัน (Avoidance)
ฝ่ ายหนึงยอมตามอีกฝ่ ายหนึง (Accommodation)
ทังสองฝ่ ายต่างแข่งกันจะเอาชนะอีกฝ่ ายให้ได้ (Competition)
ต่างฝ่ ายต่างประนีประนอม (Compromise)
ทังสองฝ่ ายต่างร่วมมือกันเพือให้ได้ขอ้ ตกลงทีลงตัวยอมรับกันได้

ความรูพ้ นฐานว่
ื
าด้วยรูปแบบการเจรจาและบริบทของการเจรจา
แผนภาพด้านล่างนีเป็ นรูปแบบหนึงของการเจรจาสันติภาพทีตังอยู่บนหลักการพืนฐานดังเดิม
บางครังมีคนกลางคอยช่วยในการพูดคุย แต่บางครังก็ไม่มี
โดยทัวไปแล้ว ทีมทีนังโต๊ะเจรจามักไม่มอี าํ นาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจ คนทีตัดสินใจจะอยู่ขา้ งหลัง ทีบ้าน ชุมชน
หรือประเทศ คนนังเจรจาทําได้แค่เพียงชีทิศทางว่าอะไรยอมได้ อะไรยอมไม่ได้ แต่คนทีอยู่เบืองหลังการเจรจาต่างหาก คือ
คนทีมีอาํ นาจตัดสินใจ และคอยให้แนวทางการเจรจา ให้คนเจรจานําไปขึนโต๊ะ
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สถานะของทีมเจรจา ทังสองฝ่ ายต้องคัด คนเข้ามาในระดับทีเท่ากัน สมมติว่า หัวหน้าทีมเจรจาของฝ่ ายรัฐ เป็ น
รัฐมนตรี ต้องนังโต๊ะ หัวหน้าทีมเจรจากลุ่มขบวนการก็ตอ้ งมีสถานะไม่นอ้ ยไปกว่ากัน แน่นอนว่า คนทีมาเจรจาอาจมีสถานะ
สูงแต่ใช่ว่าจะมีอาํ นาจตัดสินใจมาด้วยเสมอไป อาจต้องสือสารกลับไปถาม ขอความเห็นจากผูท้ มีี อาํ นาจเหนือกว่าในการ
ตัดสินใจว่ายอมรับได้หรือไม่ได้ในแต่ละข้อตกลงภายใต้กรอบเจรจา
นอกจากผูน้ าํ สูงสุดทีมีอาํ นาจแล้ว จะมีทีมปรึกษาในการช่วยให้คาํ ปรึกษาผูม้ อี าํ นาจอีกทีมหนึง โดยทัวไปจะทํางาน
ด้วยกันระหว่างทีมทีปรึกษากับหัวหน้าทีมีอาํ นาจในการตัดสินใจ ฉะนัน สําหรับคนทีต้องเป็ นตัวกลางไกล่เกลีย (mediators)
ยามทีต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการเจรจา อย่ารู จ้ กั แค่ทีมเจรจาทีนังบนโต๊ะ ต้องมองไปอีกสองชันว่าคนทีมีอาํ นาจจริงและ
หลังผูม้ อี าํ นาจทีเป็ นทีมทีปรึกษา ซึงถือเป็ นผูม้ ีอิทธิพลทางความคิดต่อผูม้ อี าํ นาจทีอยู่รอบนอกของโต๊ะเจรจาคือใครด้วย
และคนเหล่านันคิดอย่างไร
สําหรับวงนอก หรือวงของมวลชน โดยทัวไปมวลชนทีอยู่เบืองหลังมักมี 3ส่วน คือ 1) กลุ่มทีเห็นด้วยกับการเจรจา
2) กลุ่มทีไม่เห็นด้วยกับการเจรจา และ 3) กลุ่มทีไม่แน่ใจ ยังไม่ตดั สินใจ ยังไม่มคี าํ ตอบตายตัวแต่ขอรอดูผลการเจรจาก่อน
ถ้าเจรจาไปได้ดีก็เอาด้วย ถ้าไปได้ไม่ดีก็ไม่เอาด้วย เมือเป็ นเช่นนี ธรรมชาติของมวลชนเบืองหลังทังสามกลุ่มนี จะพยายาม
สือความคิดเห็นของตนเองเข้าไปสู่ผูน้ าํ และทีมทีปรึกษา ในบางสถานการณ์ทีมทีปรึกษากับผู น้ าํ ผูม้ อี าํ นาจในการตัดสินใจ
จะต้องรับข้อมูลในส่วนนีเข้าไปประกอบการตัดสินใจด้วย

9

IPP 7

อีกหนึงภาคส่วนทีมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเจรจา คือ สือมวลชน เพราะต่อให้ปิดลับมากอย่างไรก็ไม่สามารถรอด
พ้นจากสายตาของสือได้ และเป็ นธรรมชาติของสังคมทีมีความขัดแย้ง ย่อมต้องมีสอเลื
ื อกข้างทีให้การสนับสนุ นแต่ละฝ่ าย
และจะมีสออี
ื กกลุม่ หนึงซึงเป็ นส่วนน้อยมากทีพยายามจะสือสารเชือมประสานทังสองฝ่ ายเพือสร้างสมดุล
แผนภาพด้านล่างนี คือ ภาพสถานการณ์จาํ ลองกระบวนการพูดคุยและเจรจาสันติภาพ ซึงถอดแบบมาจากรู ปแบบ
การเจรจาทีกล่าวไป

กระบวนการเจรจานัน จะต้องมีช่วงเตรียมการ หัวหน้าทีมเจรจาต้องมีการเตรียมตัว จะเรียงลําดับการพูดอย่างไร
เมือไร เพราะหากขึนโต๊ะเจรจาแล้วทังสองฝ่ ายลงเนือหาหนักๆกัน (substances) ตังแต่เริมแรก การเจรจานันๆ มักจะเดิน
ไปไม่ได้
ข้อแนะนําคือ ครังแรกน่าจะเป็ นการชวนคุยเรืองเชิงกระบวนการก่อน (process) ว่าจะมีกระบวนการเจรจากัน
อย่างไร ต่อมารอบสองจึงเป็ นการคุยเรืองคนกลาง ซึงถือว่ายังอยู่ในเรืองกระบวนการอยู่ ส่วนจุดยืนของแต่ละฝ่ ายก็ยงั ไม่
ต้องหยิบยกมาพูดคุยกันเร็วนัก ต้องระวังว่าหากการเจรจาล้มเหลว ก็มโี อกาสสูงทีความรุนแรงรอบใหม่จะหนักกว่าเดิม
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เพราะต่างฝ่ ายอาจจะมองว่าอีกฝ่ ายไม่จริงใจ เป็ นเพราะอีกฝ่ าย กระบวนการจึงล้มเหลว ดังนัน ต้องพยายามปิ ดประตูความ
ล้มเหลวให้มากทีสุด ในสถานการณ์จริง ทีมเจรจามักจะมีการพักเบรกเป็ นระยะ เพือปรึกษาหารือกันภายในหรือลดความ
ตรึงเครียดทีเกิดขึนระหว่างการเจรจา
บทบาทของฝ่ ายทีสามในการเจรจาและการแก้ไขความขัดแย้ง
บทบาทของ "คนกลาง" หรือ ฝ่ ายทีสามในการเจรจาแก้ไขความขัด แย้ง (Third Party in Negotiation and
Conflict Resolution) มีหลายบทบาทและมีนําหนักแตกต่ างกัน ในการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการเจรจาสัน ติภาพ
ดังต่อไปนี
1. การอํา นวยการสนับสนุ น การเจรจา (Good office) อาทิ กรณี ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
ชาวอัล บาเนี ย นกับ ฝ่ ายรัฐ บาลยู โ กสลาเวียทีมลรัฐโคโซโว ประเทศสวิส เซอร์แ ลนด์ซึงวางตัว เป็ น เพีย ง
ผูอ้ าํ นวยการสนับสนุ นการเจรจา ก็ทาํ หน้าทีจัดรถ จองโรงแรมให้ตวั แทนคู่ขดั แย้งทังสองฝ่ ายมาคุยกันเอง
นับเป็ นบทบาทคนกลางทีอ่อนทีสุด เพราะคู่ ขดั แย้งบอกให้ทาํ เท่ านี หรือกรณี การเจรจาความขัดแย้ง ทาง
การเมืองเหลืองแดงของประเทศไทยครังหนึง สถาบันพระปกเกล้าก็รบั บทบาทนีเช่นกัน
2. การทูตแบบไปๆมาๆ (Shuttle Diplomacy) บทบาทของฝ่ ายทีสามเข้ม ข้นขึนมาอีก ระดับหนึง เพราะผู ม้ ี
อํานาจ หรือหัวหน้าของทังสองฝ่ ายยังไม่พร้อมทีจะเจอกัน คนกลางจึงเข้าไปทําหน้าทีพูดคุยสือสารกับแต่ ละ
ฝ่ ายไปๆมาๆ และเอาข้อมูลมาส่งต่อแลกเปลียนกัน
3. การอํานวยความสะดวกในการพูดคุย (Facilitation) คือการเป็ นฝ่ ายทีสามทีคอยนัดหมายให้คู่ขดั แย้งมาเจอ
กัน พูดคุยกัน ดูแลเรืองการบริหารจัดการ การอํานวยความสะดวกในลักษณะนี คนกลางจะไม่มบี ทบาทมาก
นัก และการพูดคุยทีเกิดขึนจะไม่มขี อ้ ตกลงผูกพันให้คู่ขดั แย้งต้องปฏิบตั ิตาม
4. การไกล่เกลีย (Mediation) บทบาทฝ่ ายทีสามหรือ 'คนกลาง' มีระดับเข้มมากขึน ในแง่ทเข้
ี ามามีบทบาทใน
การดูแลกระบวนการ (process) มากขึน มีอาํ นาจต่อคู่ขดั แย้งได้บา้ งระดับหนึง มากกว่าผูอ้ าํ นวยความสะดวก
ในการพูดคุย
5. การไกล่เกลียด้วยอํานาจของคนกลาง (Power Mediation) กรณีนี คนทีเป็ นคนกลางจะมีพลัง มีอาํ นาจอยู่
ในตนเอง เช่น สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป หากเข้าเป็ นคนกลางการจัดการความขัดแย้งในพืนทีใดก็ตาม
โดยตัวสถานะของความเป็ นคนกลางสามารถมีอาํ นาจ หรืออิทธิพลเหนือคู่ขดั แยังโดยปริยายให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตาม เช่น อาจใช้อาํ นาจอิทธิพลมากดดันทางเศรษฐกิจ
6. อนุ ญาโตตุลาการ (Arbitration) ฝ่ ายทีสามมีอาํ นาจทีสามารถบังคับคู่ ขดั แย้งเนืองจากทังสองฝ่ ายตกลงกัน
ก่อนแล้วว่าจะให้ฝ่ายทีสามทีทังสองฝ่ ายเห็นชอบและเชิญเข้ามานี เป็ นผูต้ ดั สินใจเสนอทางออกให้ หลังจากที
ฝ่ ายทีสามเสนอทางออกแก่ทงสองฝ่
ั
ายแล้ว ทังสองฝ่ ายจะต้องยอมรับและปฏิบตั ิตาม
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7. การระงับข้อพิพาททางกฎหมาย (Litigation) บทบาทของฝ่ ายทีสามจะสู งกว่าอนุ ญาโตตุลาการ คือ ทังสอง
ฝ่ ายทีขัดแย้งไม่ได้รอ้ งขอให้มฝี ่ ายทีสามเข้ามามีบทบาท และไม่ได้เตรียมพร้อมทีจะรับฝ่ ายทีสามเลย ทว่าศาล
ระหว่างประเทศจะเป็ นผูร้ ะบุว่าใครจะเข้ามาเป็ นคนกลางในกรณีความขัดแย้งนันๆ และทุกฝ่ ายก็ตอ้ งรอฟังคํา
ตัดสินของคนกลางทีถูกมอบอํานาจให้ ความเข้มข้นของฝ่ ายทีสามสู ง มากจนบทบาทอํานาจของคู่ ขดั แย้ง
ถดถอยลงเป็ นลําดับ
ทังนี จะเห็นได้ว่า บทบาทของฝ่ ายทีสามจะมีความเข้มข้นหลายระดับตังแต่ไม่มอี าํ นาจอะไรเลยจนกระทังถึงการมี
อํานาจในการชีทิศทางการปฏิบตั ิการให้คู่ขดั แย้งต้องปฏิบตั ิตาม แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว การตัดสินใจต่างๆ จะยังคงอยู่ทคูี ่
ขัดแย้งเป็ นหลัก ไม่ได้อยู่ทคนกลาง
ี
สําหรับการใช้คนกลางไกล่เกลีย (Mediation) นัน โดยกระบวนการจะมีลกั ษณะดังนี
 เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนโดยสมัครใจ (Voluntary process)
 เป็ นกลาง ไม่ฝกั ใฝ่ ฝ่ายใด หรือทํางานร่วมกับทุกฝ่ าย (Neutral, Impartial, Multipartial)
 ไม่ใช้อาํ นาจบังคับ (No implementation power)
 จะเป็ นคนในหรือคนนอก (Insiders/outsiders) ก็ได้ เมือก่อนคนคิดว่าคนกลางทีจะทําหน้าทีได้ดีตอ้ ง
เป็ นคนนอกจากต่างประเทศเท่านัน แต่ระยะหลังในวงการการจัดการความขัดแย้งเริมมีความคิดและมี
การปฏิบตั จิ ริงแล้วว่า “คนใน” ก็สามารถรักษาความเป็ นกลางได้ ซึงการจะรักษาความเป็ นกลางได้นนั คน
ในทีว่าอาจจะต้องประกอบกันเป็ นทีมทีมามาจากหลายภาคส่วน เพือรักษาสมดุลให้ได้
เครืองมือในการไกล่เกลีย
 แยกพบแต่ละฝ่ ายก่อน - โดยหลักการแล้ว ขันตอนในลําดับต้นๆ คือ เมือคนกลางได้รบั การร้องขอจากคู่กรณีให้
เข้าไกล่เกลียความขัดแย้ง คนกลางจะเข้าไปหาและคุยกับแต่ละฝ่ ายก่อน ว่าคนกลางมองความขัดแย้งอย่างไร และ
แต่ละฝ่ ายคิดอย่างไร คนกลางก็ตอ้ งพิจารณาว่าจะรับงานนีหรือไม่ ซึงหลายกรณี คนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
ทางไปได้ก็อาจไม่รบั เป็ นคนกลางได้
 อธิบายวัตถุประสงค์ในการไกล่เกลียให้ชดั เจนและช่ วยพัฒนาวาระ/ประเด็นการพูดคุย - อธิบายวัตถุประสงค์
ของการเข้ามาไกล่เกลียว่ามีเป้ าหมายอะไร คนกลางสามารถช่วยพัฒนาหรือร่วมกันกับคู่ขดั แย้งทังสองฝ่ ายในการ
คิดว่าน่าจะพูดคุยประเด็นอะไรบ้าง แต่คนกลางไม่มอี าํ นาจในการกําหนดวาระขึนมา วาระต้องเกิดจากคนในความ
ขัดแย้งเท่านัน
 สนับสนุ นการฟังอย่างตังใจ และสร้างความเข้าใจร่วมกันของทังสองฝ่ าย - คนกลางต้องสนับสนุ นส่งเสริมให้ทงั
สองฝ่ ายรับฟังกันอย่างตังใจ เพือนําไปสู่ความเข้าใจร่วมกันของทังสองฝ่ ายมากขึน

12

IPP 7

 ทําให้ทงสองฝ่
ั
ายระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมทีส่งผลต่อกันและกัน - คนกลางจะต้องทําให้คู่ขดั แย้งเห็นว่า วิธี
คิดหรือวิธีการใดของฝ่ ายเราทีมีต่ออีกฝ่ าย จะสามารถย้อนกลับมาส่งผลถึงเราได้เสมอ เช่น หากฝ่ ายหนึงขู่ใช้ความ
รุนแรง คู่ ตรงข้า มก็จะใช้วิธีก ารเดี ยวกันกลับมา คนกลางต้องคอยสังเกตและระมัด ระวัง ไม่ให้ทงสองฝ่
ั
ายส่ง
สัญญาณเชิงลบขึนมา และพยายามทําให้เห็นว่าพฤติกรรมเชิงลบเหล่านันจะนําไปสู่อะไร สร้างความสูญเสียแบบ
ไหนในภายหลังได้บา้ ง
 ช่วยสร้างความไว้วางใจ - คนกลางจะต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างทังสองฝ่ ายให้มาก ความไว้ใจระหว่างกันอาจ
เกิดขึนบนโต๊ ะ หรื อ นอกโต๊ ะ เจรจาก็ ไ ด้ หรื อการเข้า ไปคุย กับ แต่ ล ะฝ่ ายอย่า งไม่ เ ป็ น ทางการก็ส ามารถทํา ได้
ยกตัวอย่าง จิมมี คาร์เตอร์ (Jimmy Carter) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เคยเป็ นคนกลางในการเจรจาความ
ขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอียิปต์ คนจํานวนมากสงสัยว่าเขาทําได้อย่างไรในการทําให้ทงสองฝ่
ั
ายไว้วางใจกัน
คาร์เตอร์มาให้สมั ภาษณ์สอมวลชนภายหลั
ื
งว่า เขาชวนผูน้ าํ ทังสองประเทศคุยเรืองหลานของทังสองฝ่ าย มือเย็นก็
คุยแต่เรืองหลานของแต่ละคนแต่ละฝ่ าย ไม่ได้คุยเรืองความขัดแย้งกับคู่กรณีสกั เท่าใดนัก นีก็เป็ นอีกวิธีการหนึง
 ถามถึงจุดสนใจ ความจําเป็ น และความกลัวทีอยู่เบืองหลังจุดยืน – หากคนกลางดูเพียงจุดยืนของคู่ขดั แย้ง จะทํา
ให้กระบวนการเจรจาสันติภาพเดินต่อไปไม่ได้ เพราะจะจํากัดบทสนทนาเพียงจุดยืนแคบๆเท่านัน คนกลางจะต้อง
ค้นหาเจาะลึกลงไปให้ถงึ ความกังวล ความจําเป็ น และความกลัวทีอยู่เบืองหลังจุดยืนของคู่ ขดั แย้งให้ได้ ซึงจะทํา
ให้เห็นโอกาสความเป็ นไปได้ในการหาทางออกร่วมกันได้มากขึน
 เป็ นตัวอย่างทีดีในการให้เกียรติ ให้ความเป็ นธรรม และให้ความสําคัญกับทุกฝ่ าย - คนกลางจะต้องเป็ นตัวอย่าง
ให้เห็นว่า การเคารพให้เกียรติกนั นันทําอย่างไร การให้ความสําคัญกับทุกฝ่ ายต้องทําอย่างไร รวมทังการรับฟังกัน
จริงๆนันทํากันอย่างไร แลว้ ทําให้ทงคู
ั ่ขดั แย้งเห็น สมมติว่าคนกลางทํางานเป็ นทีมมากกว่าสองคน ในกลุ่มหรือใน
ทีมนันจะต้องมีปฏิสมั พันธ์ทีให้เกียรติกนั เคารพกัน ฟังกันจริงๆ การทําสิงเหล่านีเป็ นตัว อย่างจะสะท้อนไปถึงคู่
ขัดแย้งได้
 ช่วยสร้างทางเลือกในการแก้ปญั หาและยุติความขัดแย้ง - คนกลางสามารถเสนอทางเลือกให้ทงสองฝ่
ั
ายตัดสินใจ
แต่ตอ้ งไม่ทาํ ให้รูส้ กึ ว่าคนกลางกําลังสนับสนุนผลักดันข้อเสนอของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
 สร้างสมดุลระหว่างกระบวนการ (process) และเนื อหา (substance) อย่างสมําเสมอ - คนกลางสามารถชวนคู่
ขัดแย้งพูดคุยเรืองเนือหา เช่น การปฏิรูปการเมืองการปกครอง การปฏิรูปความมันคง ควรทําอะไรบ้าง อย่างไร
แต่ก็ควรพูดคุยเรืองกระบวนการเจรจาสลับกันไปด้วย เช่น อยากให้บรรยากาศการพูดคุยเป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
กับกระบวนการทีผ่านมา คุยครังต่อไปทีไหน อย่างไร เป็ นต้น เพราะหากเลือกคุยและเทนําหนักให้เนือหาอย่า ง
เดียว การเจรจาสันติภาพจะมีโอกาสถึงทางตันได้
 หลีกเลียงการถูกใช้เป็ นเครืองมือของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง - คนกลางต้องไม่ตกเป็ นเครืองมือของฝ่ ายหนึงฝ่ ายใด ต้อง
ระมัดระวังตัวเองและมีสติอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของความขัดแย้ง แต่ละฝ่ ายมักจะโน้มน้าวให้คนกลางหรื อ
มวลชนคอยเอนเอียงเข้าข้างและให้เห็นใจตนเองอยู่แล้ว ทางแก้คือการใช้คนกลางเป็ นทีม โดยทีมประกอบด้วยคน
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หลายๆ ฝ่ าย จะทําให้เหมือนกับเป็ นพวกเดียวกันกับทุกฝ่ ายนันเอง
กล่าวโดยสรุป คนกลางจะเข้ามาสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพ หรือกระบวนการไกล่เกลียได้ตอ้ งได้รบั การยอมรับ
ของหัวหน้าทีมเจรจาของทังสองฝ่ าย ขึนอยู่กบั การตกลงระหว่างกันว่า บทบาทหน้าทีของคนกลางจะต้องคุยเฉพาะหัวหน้าทีม
เจรจา หรือมากไปกว่านันคือสามารถคุยกับทุกคนในทีมได้ แต่ความสําคัญอยู่ทว่ี าเมือคุยแล้ว ต้องคุยกับทังสองฝ่ ายอย่าง
เท่าเทียมกันและสมําเสมอเหมือนกัน อย่าทําให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงรูส้ กึ เหมือนถูกเลือกปฏิบตั ิ
การไกล่เกลียมีหลายแบบหลายมิติ ทีกําลังเรียนรูอ้ ยู่ขณะนี คือ ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงทีมีการใช้
อาวุธ การแปรเปลียนทางการเมืองทีต้องอาศัยคนกลางทีถูกคัดเลือกมักเป็ นคนทีมีความอาวุโส หรือมีการแสดงออกว่าเป็ น
กลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดอย่างชัดเจน สหประชาชาติ (UN) จะมีบญั ชีรายชือคนกลาง (Mediators) ทีมีประสบการณ์
ทํางานในพืนทีความขัดแย้งทัวโลกไว้เป็ นจํานวนมาก และ 40% เป็ นผูห้ ญิง แต่ประเด็นคือ ความขัดแย้งลักษณะนี คู่ขดั แย้ง
มักเลือกคนกลางทีตนเองรูจ้ กั คุน้ เคยกันอยู่แล้ว ไม่ได้เลือกจากบัญชีรายชือผูค้ น(ทีไม่รูจ้ กั )ทีมีอยู่จาํ นวนมาก
และเป็ นทีน่าสังเกต คนทีมีอาํ นาจน้อยกว่าในความขัดแย้งมักต้องการให้มคี นกลาง แต่คนทีมีอาํ นาจมากกว่ามักไม่
ยอมให้คนกลางเข้ามา มี 2 เหตุผลในปรากฏการณ์ดงั กล่าวคือ
1) ฝ่ ายทีมีอาํ นาจเหนือกว่ารูส้ กึ ว่ามีอาํ นาจในการคุมเกม คุมสถานการณ์ได้มากกว่าอยู่แล้ว จึงไม่อยากให้คนอืนเข้า
มามีส่วนในการคุมเกม กล่าวคือ การมีคนกลางคือการยกระดับอํานาจของทังสองฝ่ ายให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ย่อมทําให้
คนทีมีอาํ นาจมากกว่าแต่เดิมอยู่แล้วไม่ชอบใจนัก และ
2) การมีคนกลางเข้ามาคือการยอมรับสถานะของคู่ ขดั แย้ง ดังนัน ฝ่ ายรัฐมักมีแนวโน้มไม่ยอมรับให้ใครเข้ามา
ยกระดับฐานะ และสร้างความชอบธรรมให้กบั ฝ่ ายต่อต้านรัฐ โดยเหตุนี การเจรจาระหว่างรัฐกับกลุ่มติดอาวุธมักทําในทาง
ลับ เพือไม่ให้ทวโลกเห็
ั
นว่าคนกลางเข้ามายอมรับสถานะของกลุ่มติดอาวุธทีต่อต้านรัฐ ด้วยเหตุผลเดียวกัน ฝ่ ายติดอาวุธ
ต้องการให้คนกลางเข้ามาเพือหวังผลสือสารกับนานาชาติ ต้องการให้สหประชาชาติเข้ามาเพือเป็ นข่าว ดังนัน อยู่ทคนกลาง
ี
ต้องหาทางออกแบบไหน การไกล่เกลียอาจเป็ นเรืองอ่อนไหว ทังสามฝ่ ายรวมทังคนกลางจึงต้องร่ วมออกแบบว่าจะเรีย ก
กระบวนเหล่านีร่วมกันว่าอย่างไร และระหว่างกระบวนการสามารถตกลงกันทังสามฝ่ ายได้ว่าจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะมาก
น้อยอย่างไร

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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