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"...ไม่มกีระบวนการสนัติภาพใดทีเริมตน้โดยไม่เตรียมกระบวนการเจรจา  

กระบวนการสนัติภาพทุกทีทวัโลกตอ้งเริมจากการพูดคยุ สนทนา  

ไม่ใช่อยู่ๆ คู่ขดัแยง้หลกัจะมานงัโตะ๊เจรจากนัไดเ้ลย  

ดงันนั เราจงึจาํเป็นตอ้งเขา้ใจกระบวนการการพูดคยุและการเจรจาใหถ่้องแท.้.." 

                                                           

 เสน้ทางของกระบวนการสนัติภาพไม่ไดเ้ป็นเสน้ตรง แต่จะขึนๆ ลงๆ ยอ้นหรือถอยกลบัไปบา้งเป็นระยะ ทว่าบน

เสน้ทางทีลดเลียวนัน ลว้นมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางเดียวคือ หยุดความรุนแรงและสรา้งสงัคมทีเป็นธรรม อนัจะนําไปสู่

สนัติภาพทยีงัยืน  

ทุกคนในฐานะเครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสนัติภาพจงึตอ้งใชค้วามพยายามในการผลกัใหก้ระบวนการเดินไป

ขา้งหนา้ใหม้ากทสีุด แมจ้ะมีอุปสรรคหลายประการก็ตาม จริงๆแลว้ แก่นแกนของกระบวนการสนัติภาพ คือการเจรจา

ระหว่างคู่ขดัแยง้สองฝ่าย ดงันนั สิงทีตอ้งตระหนักร่วมกนัคือ ไม่มีกระบวนการสนัติภาพใดทีเริมตน้โดยไม่เตรียม

กระบวนการเจรจา กระบวนการสนัติภาพทุกทีทวัโลกตอ้งเริมจากการพูดคุย สนทนา ไม่ใช่อยู่ๆคู่ขดัแยง้หลกัจะมานงัโต๊ะ

เจรจากนัไดเ้ลย ดงันนั เราจงึจาํเป็นตอ้งเขา้ใจกระบวนการการพูดคุยและการเจรจาใหถ้่องแท ้ 

หวัขอ้:  การพูดคุยและเจรจาสนัติภาพในภาพใหญ ่

วิทยากร:  Dr.Norbert Ropers 

     ทีปรึกษาอาวโุส สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

เวลา:  24-25 พฤศจิกายน 2555 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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 การพูดคุย/สนทนาสนัติภาพ (Dialogues) คือการพูดคุยระหว่างคู่ขดัแยง้หลกัทงัสองฝ่าย ในช่วงแรกอาจจะเป็น

คนจาํนวนหนึงจากแต่ละฝ่ายมานงัคุยกนัอย่างไม่เป็นทางการเพอืหาทางออกร่วมกนัว่ามหีนทางหรือประเด็นอะไรบา้งทคีวร

จะพูดคุยกนั เพอืทาํความเขา้ใจระหว่างกนัว่าแต่ละฝ่ายคิดอย่างไร อยากจะเห็นสงิใดเกิดขนึในอนาคต และจากการพูดคุย

ดงักลา่วก็จะนาํไปสู่การเจรจาได ้โดยมอีงคป์ระกอบทสีาํคญั 2 ขอ้ คือ  

(1) แต่ละฝ่ายไดร้บัมอบหมายจากผูม้อีาํนาจตดัสนิใจจริงของแต่ละฝ่ายใหม้าพูดคุย และ  

(2) การพูดคุยตอ้งนาํไปสู่การหาขอ้ตกลงทมีผีลผูกพนับางอยา่งร่วมกนั  

 โดยธรรมชาติของกระบวนการสนัติภาพจะมกีารพูดคุยทหีลากหลายจากหลายฝ่าย หรือมกีารริเริมทาํจากทงัสอง

ฝ่ายในทางลบั ซงึในช่วงเริมตน้อาจจะใชเ้วลาหลายปีมากกว่าทจีะนาํไปสู่การเจรจาไดจ้ริง  

ทงันี จุดทจีะเปลยีนผ่านจากการพูดคุย (การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจระหว่างกนั) ไปสู่การเจรจา (การ

บรรลขุอ้ตกลงทมีผีลผูกพนัร่วมกนั) คือ  

(1) มทีมีทไีดร้บัมอบหมายอย่างเป็นทางการชดัเจนจากทงัฝ่ายรฐัและฝ่ายต่อตา้นรฐั  

(2) คู่ขดัแยง้หลกัทงัสองฝ่ายมเีจตนาในการหาขอ้ตกลงร่วมกนั และเป็นทน่ีาสงัเกตว่า ขอ้ตกลงแรกทเีกิดขนึมกัจะ

เป็นขอ้ตกลงหยุดยงิจากกองกาํลงัทงัสองฝ่าย ก่อนทจีะไปถงึช่วงเปลยีนผ่านเพอืเขา้สู่การเตรียมกระบวนการเจรจา  

 

ทงันี ก่อนจะถงึจดุนนัไดจ้ะตอ้งมกีรอบของการเจรจาก่อน 

 กรอบของการเจรจา ม ี3 ประเดน็หลกัทตีอ้งตกลงกนัใหไ้ด ้คือ (1) ใครคุยกบัใคร ตาํแหน่งอะไร ใครบา้งในแต่ละ

ฝ่าย (2) คุยทไีหน และ (3) คุยอย่างไร กรอบนีจะเป็นกรอบการเจรจาทวีางรากฐานในระยะยาว  
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 เมอืมกีรอบการเจรจาแลว้จึงจะเขา้สู่การเจรจาจริงได ้ซงึอาจมกีารคุยกนัหลายครงั แน่นอนว่าในการเจรจาย่อมมี

สะดุด มีชะงกั หรือถอยหลงั หรือทงัสองฝ่ายทีขดัแยง้กนัหนักลบัไปใชค้วามรุนแรงใหม่ ไม่ไดมี้ความกา้วหน้าเป็นเสน้ตรง

เสมอไป  

โดยทวัไปกรอบการเจรจานี จะเขา้สู่ขอ้ตกลงหยุดยิง หยุดใชค้วามรุนแรงก่อน ซึงทงัสองฝ่ายอาจไม่ชดัเจนว่า

ขอ้ตกลงทางการเมอืงทเีกิดขนึจะเป็นไปในลกัษณะใด ยงัตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเจรจาอกีหลายครงั  

 ดงัเช่นกรณีการริเริมกระบวนการสนัติภาพในพม่า รฐับาลพม่ามขีอ้ตกลงกบัชนกลุ่มนอ้ย ขณะนี (ปี 2012) อยู่

ระหว่างการเจรจาเพอืหาขอ้เสนอทางการเมอืงว่าควรออกมาลกัษณะแบบใด ดา้นชนกลุ่มนอ้ยตอ้งการใหพ้ม่าเป็นสหพนัธรฐั 

ขณะทรีฐับาลพม่าตอ้งการรกัษาความเป็นรฐัเดียวไว ้แต่อาจจะยิมยอมใหม้ีการกระจายอาํนาจไดบ้า้งในบางพนืท ีดงันนั

กระบวนการสนัติภาพทพีม่ายงัตอ้งใชเ้วลาอีกนานเช่นกนั บางคนประมาณการว่าจะยาวนานถงึ 15 ปี บา้งก็ว่าอาจนานถงึ 20 

ปี ขนึกบักระบวนการในการตกลงกนันนัเอง  

 กรณีขอ้ตกลงสนัติภาพทบีงัซาโมโร ประเทศฟิลปิปินส ์เมอืปี 2012 ก็ยงัอยู่ทกีรอบการตกลงเท่านนั ยงัไม่ไดม้กีาร

ลงรายละเอียดมากเท่าใดนกัทจีะเดนิไปสู่สนัติภาพไดจ้ริง เนอืงจากรฐับาลฟิลปิปินสใ์หต้กลงกนัทกีรอบเวลาก่อน โดยขอให ้

ตกลงกนัใหไ้ดภ้ายในปี 2016 เพราะเป็นปีทีประธานาธิบดีฟิลิปปินสจ์ะหมดวาระ จึงจาํเป็นตอ้งใหไ้ดข้อ้ตกลงทงัสองฝ่าย

ภายในกรอบเวลาดงักลา่ว และช่วงเวลาดงักล่าว สมมติว่ามขีอ้เสนอทางการเมอืงออกมาจากฝ่ายคู่ขดัแยง้ได ้และกลายเป็น

ขอ้ตกลงทางการเมอืงในระยะเวลาต่อมา ก็จะมคีณะกรรมการตดิตามประเมนิผลเพือคอยติดตามตรวจสอบว่าในการปฏิบตัิ

จริงแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรบา้ง ไดท้าํตามขอ้ตกลงหรือไม่ รวมทงัขอ้ตกลงทีเขยีนไวร่้วมกนั อาจตอ้งมกีารตีความคาํ และ

ตีความประเด็นกนัอีกภายหลงั ซึงมีแนวโนม้ว่าอาจจะนําไปสู่ขอ้ถกเถียงเรืองการตีความว่าขอ้ตกลงทีระบุไวม้ีน ัยยะ

ความหมายใด ก็ย่อมตอ้งมกีารเจรจากนัอกีหลายครงั  

 ช่วงสุดทา้ยของการเจรจา จะเป็นช่วงของการเปลยีนแปลงจริง โดยจะมกีารปฏิรูปทงัสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ 

รวมทงัการปฏิรูปความมนัคง ปฏรูิปกองทพั นกัต่อสูท้เีคลอืนไหวถา้ถึงจุดหนึงทจีะตอ้งเขา้กลบัเขา้สู่สงัคม สามารถทจีะนาํ

คนเหล่านีบางส่วนผนวกรวมเขา้เป็นส่วนหนึงของกองทพัของรฐัไดห้รือไม่ ขอ้ตกลงอาจจะไกลถึงการเปลียนแปลง

รฐัธรรมนูญซึงมีความเป็นไปไดท้งัสิน อาจจะมีความเปลียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา ดงันนัภาพรวมของกระบวนการ

สนัตภิาพเป็นกระบวนการทเีปราะบางตลอดทุกขนัตอน  

 จากการศึกษาติดตามกระบวนการสนัติภาพทวัโลก หลงัจากมขีอ้ตกลงทางการเมืองแลว้ 5 ปี จะมสีถติิประมาณ

รอ้ยละ 30-40 ทกีระบวนการสนัตภิาพจะลม้หรือสะดุด เมอืกระบวนการสนัติภาพเปราะบางเช่นนี จงึจาํเป็นตอ้งมี 'ตาข่าย' 

หรือ 'เครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสนัติภาพรองรบั' (Safety net) จากผูม้ีประสบการณ์ในการเจรจา หรือผ่าน

กระบวนการสนัตภิาพเหลา่นี คอยช่วยประคบัประคองใหแ้ผนทเีดนิทางสนัตภิาพเหลา่นีไม่ร่วงหล่นลงมางา่ยและเร็ว 

 

 เครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสนัติภาพ  (safety net for negotiation support) ก็คือกลุ่มคนทพียายามสรา้ง

กระบวนการพูดคุยมาก่อนตงัแต่ตน้ และเมอืเขา้สู่กระบวนการเจรจาแลว้กลุ่มคนตรงนีจะเหลอืไม่มาก บางส่วนอาจจะเขา้ไป 
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อยู่ในกระบวนการเจรจา บางส่วนอาจจะไม่ไดเ้ขา้ไปแต่ช่วยประคบัประคองใหก้ระบวนการเจรจาเดนิต่อไปได ้คือเปลียนมา

ทาํหนา้ทีเป็นตาข่ายรองรบัหรือเครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการโดยการทาํหนา้ทีคู่ขนาน คอยฟืนฟูรกัษาความสมัพนัธ์คู่

ขดัแยง้ทงัสองฝ่าย ในการติดตาม ประสานงานใหก้ลบัมาเจรจาร่วมกนัอีกอย่างต่อเนืองในกรณีทสีะดุดหยุดลง ในประเทศ

ตะวนัออกกลาง แอฟริกา มคีนทาํงานดา้นนีจาํนวนมาก   

 

 คาํถามคือ จะมีสาเหตใุดไดบ้า้งทีจะทําใหแ้ผนทีเดินทางสนัติภาพล่ม?  

 ในประเทศศรีลงักาทกีระบวนการสนัติภาพลม้ลง มตีาข่ายเหลา่นีไหม?  

 ประเทศศรีลงักาโชคไม่ด ีไม่มเีครือข่ายหนุนเสริมกระบวนการสนัตภิาพ กระบวนการจงึลม่ไม่เป็นท่า  

เหตุผลหลกัทีทาํใหก้ระบวนการสนัติภาพล่มได ้ประการแรก คือ สองฝ่ายหาทางออกไม่ไดเ้ลย ฝ่ายใดฝ่ายหนึง

หรือทงัสองฝ่ายอาจจะไม่มคีวามจริงใจต่อกนัทจีะประนีประนอมและยอมรบัทจีะหาทางออกร่วมกนั แต่เขา้สู่กระบวนการ

สนัติภาพเพยีงเพอืใหดู้ดี มภีาพลกัษณ์ทีดีจากนานาชาติ ยดึแต่สงิทจีะทาํใหต้นสมประโยชนอ์ยู่ฝ่ายเดียว ทาํใหคุ้ยกนัไม่รู ้

เรือง ประการทสีอง ทงัสองฝ่ายจริงใจเขา้ไปเจรจาจริง แต่ไม่ไวว้างใจฝ่ายตรงขา้ม ว่าหากตกลงแลว้จะทาํจริงตามขอ้ตกลง

หรือไม ่

 'BATNA' ก็เป็นอีกประการหนึงทสีามารถทาํใหก้ระบวนการสนัติภาพลม้ได ้ 

'BATNA' (Best Alternative to a Negotiated Agreement) คือ ทางเลอืกทีดีทีสุดเมือเทียบกบัขอ้ตกลงทีจะ

ไดจ้ากการเจรจา หากคู่ขดัแยง้คิดว่ามทีางเลอืกอนืทดีีกว่าการเจรจาก็อาจจะไปเลอืกทางนนั เช่น รฐัทสูีก้บักลุม่ขบวนการคิด

ว่าเมอืมโีอกาส ก็ควรปราบปรามใหส้นิซากดีกว่า รฐัก็อาจเลอืกวธิีการนนัโดยประเมนิว่าจะแกป้ญัหาความไม่สงบไดม้ากกว่า 

รฐักจ็ะออกจากการเจรจานนั เรียกกระบวนการตดัสนิใจเหลา่นีว่า BATNA 

 กรณีตวัอย่างการ BATNA ทีประเทศศรีลงักา รฐับาลศรีลงักาตกลงจนไดก้รอบการเจรจากบัฝ่ายขบวนการ

ปลดปล่อยพยคัฆ์ทมิฬอีแลม (LTTE) ว่าจะหยุดยิง รฐับาลศรีลงักาเห็นว่า LTTE อ่อนพลงัเริมแยกยา้ยกนัไปสรา้ง

ครอบครวั รฐับาลศรีลงักาเริม  BATNA โดยสงัปราบปรามขนัเด็ดขาด ขณะที LTTE หลงัหยุดยิง เห็นว่าฝ่ายตนเอง

สามารถควบคุมพนืทไีดแ้ลว้สองในสามของพนืท ีพยายามจะสรา้งสถาบนัของฝ่ายตนเองขนึมา LTTE ไม่เห็นว่าจาํเป็นตอ้ง

เจรจาอกี นีก็เป็น BATNA ของ LTTE  

 แลว้ถา้ต่างฝ่ายต่างยดึ BATNA ของตน (คือ ต่างคิดว่าตวัเองมทีางอืนทดีกีว่าการเจรจา) แลว้ จะทาํอย่างไรใหเ้กิด

การเจรจาขนึได ้ซงึหากพจิารณาจากสถานการณ์ความขดัแยง้ทียืดเยอืนนั ทงัสองฝ่ายมีโอกาสทีจะตกอยู่ในภาวะที “ไม่แพ ้

แต่กไ็ม่ชนะ” หนา้ทขีองนกัสรา้งสนัติภาพคือทาํใหท้งัสองฝ่ายเห็นความจริงในประเด็นนี หากทงัสองฝ่ายยงัยนืระยะเช่นนนั

อยู่ กจ็ะตอ้งสูไ้ปอกีหลายสบิปี แต่ละฝ่ายตอ้งออกจาก BATNA ของตวัเอง 

 

 "แลว้ใครทจีะทาํใหเ้กิดการเจรจาขนึได?้” 

 คนทจีะทาํใหเ้กิดการเจรจาขนึไดก้็คือ คนทพียายามโนม้นา้วใหคู่้ขดัแยง้หลกัเขา้ใจว่า BATNA เป็นเพยีงมายา 
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นอกจากจะสอืสารโดยตรงถงึคู่ขดัแยง้แลว้ ยงัสามารถทาํไดม้ากกว่านนัคือ ลุกขนึมาบอกต่อสงัคมว่าพอแลว้ ไม่อยากใหม้ี

คนตายแลว้ เมอืเสียงของประชาชนเขม้แข็งและเสียงดงัขนึก็จะไปกดดนัผูท้มีีบทบาทสาํคญัขา้งบน (Track 1) เหมอืนที

เกิดขนึทมีนิดาเนา ฟิลปิปินส ์ทคีนกลางสามารถนาํเสยีงจากประชาชนขา้งลา่ง (Track 3) ไปกดดนัผูใ้ชค้วามรุนแรงได ้หวัใจ

การทาํงานของเครือข่ายคือตอ้งพยายามคิดตลอดเวลาว่ามทีางออกอืนไหม ใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นทางออกทยีอมรบัไดท้งั

สองฝ่าย และเอาเขา้จริงแลว้ กลุ่มขบวนการไม่ไดม้ีทางเลือกนอ้ยทีจะตอ้งใชค้วามรุนแรงเพียงอย่างเดียว แต่สามารถ

สรา้งสรรคว์ธีิการต่างๆทสีามารถขบัเคลอืนใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเมอืงทตีอ้งการได ้ 

 ในกรณีทคู่ีขดัแยง้เห็นความจาํเป็นทจีะตอ้งเจรจา คู่ขดัแยง้แต่ละฝ่ายจะมอบอาํนาจใหต้วัแทนไปเตรียมการเจรจา 

(Mandate for Pre-negotiation) กาํหนดว่าผูท้ีไดร้บัมอบหมายจะมขีอบเขตอาํนาจมากนอ้ยแค่ไหน และนีคือจุดเริมตน้

ของการเจรจา หากไม่มทีมีเหลา่นี ถอืว่ากระบวนการเจรจายงัไม่เกิดขนึ  

  กระบวนการสนัติภาพจะสําเร็จได ้คู่ขดัแยง้ทงัสองฝ่ายตอ้งปรบัเปลยีนตวัเอง ปรบัเปลยีนความคิด ปรบัเปลยีน

ท่าที พอริเริมพูดคุยเพอืเขา้สู่กระบวนการสนัติภาพแลว้ ต่างฝ่ายจะเห็นความเป็นมนุษย ์มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างกนั และเริม

มีความเป็นมิตรไวใ้จกนัมากขนึ เหล่านีเป็นองค์ประกอบของคนทีจะเขา้ไปสู่กระบวนการเจรจา ความเปลยีนแปลงทีจะ

เกิดขนึในกระบวนการสนัติภาพ คือ ความสมัพนัธส์่วนบุคคล และโครงสรา้งกลไกบางอย่าง กระบวนการสนัติภาพจะสาํเร็จ

ได ้ทงัสองอย่างนีตอ้งเปลยีน เปลยีนเฉพาะขอ้ใดขอ้หนึงเปลยีนไม่ได ้ตอ้งเปลยีนทงัสองอย่าง 

 

แนวคิดและทกัษะการเจรจา  

ทมีเจรจาของทงัสองฝ่ายจะตอ้งถูกฝึกใหม้ทีกัษะในการเจรจาเพอืใหก้ระบวนการเดนิหนา้ไปได ้โดยเบอืงตน้จะตอ้ง

เขา้ใจ "แนวคิดการเจรจา" ซงึมพีนืฐานหลกั 2 ประการก่อน คือ  

 1. การเจรจาเพอืเอาชนะแต่ฝ่ายเดยีว และ 

 2. การเจรจาเพอืบรรลุผลร่วมกนั  

การเจรจาแบบแรก คือ การเจรจาเพือเอาชนะแต่ฝ่ายเดียว (Distributive Negotiation) ลองสงัเกตชีวิต 

ประจาํวนัในการเลอืกซอืของ มขีองหรือสนิคา้อยู่เท่านี เรายอมต่อรองทรีาคาเท่าใด ใครเป็นคนกาํหนดราคา จะขายอย่างไร 

จะซอืเท่าใด การต่อรองแบบนี ทงัคนซอืและคนขายจะเจรจาโดยยดึผลประโยชนข์องตวัเองเป็นหลกั หลกัพนืฐานของการ

เจรจาแบบนี จงึเป็นการทาํทุกอย่างเพอืใหป้ระโยชนเ์ขา้ดา้นตวัเองมากทสีุด  

วธิีคิดหลกัของการเจรจาลกัษณะนี คือ นอกจากจะกอบโกยแลว้ยงัอาจจะมุ่งทาํลายความน่าเชือถือ (discredit) 

ของฝ่ายตรงขา้มใหดู้แย่ ใหม้ภีาพพจนท์ไีม่ดี หรืออาจใชทุ้กวถิีทาง ทาํทุกอย่างเพอืเอาชนะ คนทียอมทาํทุกอย่างเพอืคิดว่า

ตวัเองอาจจะชนะอีกฝ่ายไดน้นั สุดทา้ยใช่ว่าจะชนะเสมอไป ดว้ยวธิีการเช่นนี ผลลพัธสุ์ดทา้ยทีเกิดขึนคือ ความสมัพนัธจ์ะ

จบลงทนัทีเมอืจบการเจรจา และจะตอ้งมีฝ่ายแพฝ่้ายชนะ หรือสุดทา้ยอาจจะแพก้นัทงัสองฝ่าย 
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การเจรจาแบบทีสอง คือ การเจรจาเพือบรรลุผลร่วมกนัทงัคู่ (Integrative Negotiation) การเจรจาลกัษณะนี

เหมาะแก่การเจรจาทางสงัคมวฒันธรรม การเมอืง เศรษฐกิจทตีอ้งสรา้งความสมัพนัธร่์วมกนัระยะยาว สองฝ่ายตอ้งมจีุด

ร่วมและจุดต่างของเขาและของเรา มองลงไปใหล้กึมากกว่าจุดยืนทีเขาประกาศออกมา เพอืใหไ้ปถงึความตอ้งการลกึๆ ของ

แต่ละฝ่าย ใหค้วามตอ้งการของแต่ละฝ่ายไปดว้ยกนัไดม้ากทสีุด  

เพราะฉะนนั การเจรจาแบบนีจะสรา้งความสมัพนัธใ์นระยะยาวไดด้ีกว่า สุดทา้ยแลว้ ผลของการเจรจาแบบนีคือ

ทางออกทีทงัสองฝ่ายพอยอมรบักนัได ้มคีวามพยายามทจีะใหข้อ้ตกลงทเีกิดขนึนนัเป็นกลาง ไม่มอีคติต่อทงัสองฝ่าย ให ้

ขอ้ตกลงนนัชอบธรรมมากทสีุดเท่าทจีะเป็นไปได ้ 

  

 

 สาํหรบัท่าทีและพฤติกรรมของการเจรจา มทีงัหมด 5 ท่าท ีซงึนกัเจรจาไกลเ่กลยีสนัติภาพทวัโลกจะมตีารางเหล่านี

ไวใ้นมอืเพอืทจีะวเิคราะหแ์ละกาํหนดท่าทขีองแต่ละฝ่ายในการเจรจา 
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1. ทงัสองฝ่ายหลกีเลยีง ไม่คุยกนั (Avoidance) 

2. ฝ่ายหนึงยอมตามอกีฝ่ายหนึง (Accommodation) 

3. ทงัสองฝ่ายต่างแข่งกนัจะเอาชนะอีกฝ่ายใหไ้ด ้(Competition)  

4. ต่างฝ่ายต่างประนีประนอม (Compromise)  

5. ทงัสองฝ่ายต่างร่วมมอืกนัเพอืใหไ้ดข้อ้ตกลงทลีงตวัยอมรบักนัได ้  

 

 

ความรูพ้นืฐานว่าดว้ยรูปแบบการเจรจาและบริบทของการเจรจา 

 แผนภาพดา้นลา่งนีเป็นรูปแบบหนงึของการเจรจาสนัตภิาพทตีงัอยู่บนหลกัการพนืฐานดงัเดิม  

บางครงัมคีนกลางคอยช่วยในการพูดคุย แต่บางครงัก็ไม่ม ี 

โดยทวัไปแลว้ ทมีทนีงัโตะ๊เจรจามกัไม่มอีาํนาจเบด็เสร็จในการตดัสนิใจ คนทตีดัสนิใจจะอยู่ขา้งหลงั ทบีา้น ชุมชน 

หรือประเทศ คนนงัเจรจาทาํไดแ้ค่เพยีงชีทศิทางว่าอะไรยอมได ้อะไรยอมไม่ได ้แต่คนทอียู่เบอืงหลงัการเจรจาต่างหาก คือ

คนทมีอีาํนาจตดัสนิใจ และคอยใหแ้นวทางการเจรจา ใหค้นเจรจานาํไปขนึโตะ๊  
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 สถานะของทีมเจรจา ทงัสองฝ่ายตอ้งคดัคนเขา้มาในระดบัทีเท่ากนั สมมติว่า หวัหนา้ทีมเจรจาของฝ่ายรฐัเป็น

รฐัมนตรี ตอ้งนงัโตะ๊ หวัหนา้ทมีเจรจากลุ่มขบวนการก็ตอ้งมสีถานะไม่นอ้ยไปกว่ากนั แน่นอนว่า คนทมีาเจรจาอาจมสีถานะ

สูงแต่ใช่ว่าจะมอีาํนาจตดัสินใจมาดว้ยเสมอไป อาจตอ้งสอืสารกลบัไปถาม ขอความเห็นจากผูท้มีีอาํนาจเหนือกว่าในการ

ตดัสนิใจว่ายอมรบัไดห้รือไม่ไดใ้นแต่ละขอ้ตกลงภายใตก้รอบเจรจา  

 นอกจากผูน้าํสูงสุดทีมอีาํนาจแลว้ จะมทีีมปรึกษาในการช่วยใหค้าํปรึกษาผูม้อีาํนาจอกีทมีหนึง โดยทวัไปจะทาํงาน

ดว้ยกนัระหว่างทมีทปีรึกษากบัหวัหนา้ทมีอีาํนาจในการตดัสนิใจ ฉะนนั สาํหรบัคนทตีอ้งเป็นตวักลางไกล่เกลยี (mediators) 

ยามทีตอ้งเขา้ไปอยู่ในกระบวนการเจรจา อย่ารูจ้กัแค่ทีมเจรจาทนีงับนโต๊ะ ตอ้งมองไปอีกสองชนัว่าคนทมีอีาํนาจจริงและ

หลงัผูม้อีาํนาจทเีป็นทีมทปีรึกษา ซงึถือเป็นผูม้ีอิทธิพลทางความคิดต่อผูม้อีาํนาจทอียู่รอบนอกของโต๊ะเจรจาคือใครดว้ย 

และคนเหลา่นนัคิดอย่างไร 

 สาํหรบัวงนอก หรือวงของมวลชน โดยทวัไปมวลชนทอียู่เบอืงหลงัมกัม ี3ส่วน คือ 1) กลุ่มทเีห็นดว้ยกบัการเจรจา  

2) กลุ่มทไีม่เหน็ดว้ยกบัการเจรจา และ 3) กลุ่มทไีม่แน่ใจ ยงัไม่ตดัสนิใจ ยงัไม่มคีาํตอบตายตวัแต่ขอรอดูผลการเจรจาก่อน 

ถา้เจรจาไปไดด้ีก็เอาดว้ย ถา้ไปไดไ้ม่ดีก็ไม่เอาดว้ย เมอืเป็นเช่นนี ธรรมชาติของมวลชนเบอืงหลงัทงัสามกลุ่มนี จะพยายาม

สอืความคิดเห็นของตนเองเขา้ไปสู่ผูน้าํและทมีทีปรึกษา ในบางสถานการณ์ทีมทปีรึกษากบัผูน้าํ ผูม้อีาํนาจในการตดัสินใจ

จะตอ้งรบัขอ้มลูในสว่นนีเขา้ไปประกอบการตดัสนิใจดว้ย  
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 อกีหนึงภาคส่วนทมีอีิทธิพลและส่งผลต่อการเจรจา คือ สอืมวลชน เพราะต่อใหปิ้ดลบัมากอย่างไรก็ไม่สามารถรอด

พน้จากสายตาของสอืได ้และเป็นธรรมชาติของสงัคมทมีีความขดัแยง้ ย่อมตอ้งมสีอืเลอืกขา้งทใีหก้ารสนบัสนุนแต่ละฝ่าย 

และจะมสีอือีกกลุม่หนึงซงึเป็นส่วนนอ้ยมากทพียายามจะสอืสารเชอืมประสานทงัสองฝ่ายเพอืสรา้งสมดุล 

 

 แผนภาพดา้นล่างนี คือ ภาพสถานการณจ์าํลองกระบวนการพูดคุยและเจรจาสนัตภิาพ ซงึถอดแบบมาจากรูปแบบ

การเจรจาทกีลา่วไป  

 

  

 กระบวนการเจรจานนั จะตอ้งมช่ีวงเตรียมการ หวัหนา้ทมีเจรจาตอ้งมกีารเตรียมตวั จะเรียงลาํดบัการพูดอย่างไร 

เมอืไร เพราะหากขนึโตะ๊เจรจาแลว้ทงัสองฝ่ายลงเนือหาหนกัๆกนั (substances) ตงัแต่เริมแรก การเจรจานนัๆ มกัจะเดิน

ไปไม่ได ้ 

ขอ้แนะนาํคือ ครงัแรกน่าจะเป็นการชวนคุยเรืองเชิงกระบวนการก่อน (process) ว่าจะมีกระบวนการเจรจากนั

อย่างไร ต่อมารอบสองจึงเป็นการคุยเรืองคนกลาง ซงึถอืว่ายงัอยู่ในเรืองกระบวนการอยู่ ส่วนจุดยนืของแต่ละฝ่ายก็ยงัไม่

ตอ้งหยบิยกมาพูดคุยกนัเร็วนกั ตอ้งระวงัว่าหากการเจรจาลม้เหลว ก็มโีอกาสสูงทคีวามรุนแรงรอบใหม่จะหนกักว่าเดมิ  
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เพราะต่างฝ่ายอาจจะมองว่าอีกฝ่ายไม่จริงใจ เป็นเพราะอีกฝ่าย กระบวนการจงึลม้เหลว ดงันนั ตอ้งพยายามปิดประตูความ

ลม้เหลวใหม้ากทสีุด ในสถานการณ์จริง ทมีเจรจามกัจะมกีารพกัเบรกเป็นระยะ เพอืปรึกษาหารือกนัภายในหรือลดความ

ตรึงเครียดทเีกิดขนึระหว่างการเจรจา 

 

บทบาทของฝ่ายทีสามในการเจรจาและการแกไ้ขความขดัแยง้ 

 บทบาทของ "คนกลาง" หรือฝ่ายทีสามในการเจรจาแกไ้ขความขดัแยง้ (Third Party in Negotiation and 

Conflict Resolution) มีหลายบทบาทและมีนําหนกัแตกต่างกนัในการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาสนัติภาพ 

ดงัต่อไปนี 

1. การอํานวยการสนับสนุนการเจรจา (Good office) อาทิ กรณีความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

ชาวอลับาเนียนกับฝ่ายรฐับาลยูโกสลาเวียทีมลรฐัโคโซโว ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึงวางตวัเป็นเพียง

ผูอ้าํนวยการสนบัสนุนการเจรจา ก็ทาํหนา้ทจีดัรถ จองโรงแรมใหต้วัแทนคู่ขดัแยง้ทงัสองฝ่ายมาคุยกนัเอง 

นบัเป็นบทบาทคนกลางทีอ่อนทีสุด เพราะคู่ขดัแยง้บอกใหท้าํเท่านี หรือกรณีการเจรจาความขดัแยง้ทาง

การเมอืงเหลอืงแดงของประเทศไทยครงัหนึง สถาบนัพระปกเกลา้ก็รบับทบาทนีเช่นกนั 

2. การทูตแบบไปๆมาๆ (Shuttle Diplomacy) บทบาทของฝ่ายทีสามเขม้ขน้ขึนมาอีกระดบัหนึง เพราะผูม้ี

อาํนาจ หรือหวัหนา้ของทงัสองฝ่ายยงัไม่พรอ้มทจีะเจอกนั คนกลางจึงเขา้ไปทาํหนา้ทพีูดคุยสอืสารกบัแต่ละ

ฝ่ายไปๆมาๆ และเอาขอ้มูลมาส่งต่อแลกเปลยีนกนั 

3. การอาํนวยความสะดวกในการพูดคุย (Facilitation) คือการเป็นฝ่ายทสีามทคีอยนดัหมายใหคู่้ขดัแยง้มาเจอ

กนั พูดคุยกนั ดูแลเรืองการบริหารจดัการ การอาํนวยความสะดวกในลกัษณะนี คนกลางจะไม่มบีทบาทมาก

นกั และการพูดคุยทเีกิดขนึจะไม่มขีอ้ตกลงผูกพนัใหคู่้ขดัแยง้ตอ้งปฏบิตัิตาม  

4. การไกล่เกลยี (Mediation) บทบาทฝ่ายทสีามหรือ 'คนกลาง' มรีะดบัเขม้มากขนึ ในแง่ทเีขา้มามบีทบาทใน

การดูแลกระบวนการ (process) มากขนึ มอีาํนาจต่อคู่ขดัแยง้ไดบ้า้งระดบัหนงึ มากกว่าผูอ้าํนวยความสะดวก

ในการพูดคุย  

5. การไกล่เกลยีดว้ยอาํนาจของคนกลาง (Power Mediation) กรณีนี คนทเีป็นคนกลางจะมพีลงั มอีาํนาจอยู่

ในตนเอง เช่น สหรฐัอเมริกา หรือสหภาพยุโรป หากเขา้เป็นคนกลางการจดัการความขดัแยง้ในพนืทใีดก็ตาม 

โดยตวัสถานะของความเป็นคนกลางสามารถมอีาํนาจ หรืออิทธิพลเหนือคู่ขดัแยงัโดยปริยายใหต้อ้งปฏิบตัิ

ตาม เช่น อาจใชอ้าํนาจอิทธิพลมากดดนัทางเศรษฐกิจ    

6. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ฝ่ายทีสามมีอาํนาจทีสามารถบงัคบัคู่ขดัแยง้เนืองจากทงัสองฝ่ายตกลงกนั

ก่อนแลว้ว่าจะใหฝ่้ายทีสามททีงัสองฝ่ายเห็นชอบและเชิญเขา้มานี เป็นผูต้ดัสนิใจเสนอทางออกให ้หลงัจากที

ฝ่ายทสีามเสนอทางออกแก่ทงัสองฝ่ายแลว้ ทงัสองฝ่ายจะตอ้งยอมรบัและปฏบิตัิตาม   
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7. การระงบัขอ้พิพาททางกฎหมาย (Litigation) บทบาทของฝ่ายทสีามจะสูงกว่าอนุญาโตตุลาการ คือ ทงัสอง

ฝ่ายทขีดัแยง้ไม่ไดร้อ้งขอใหม้ฝ่ีายทีสามเขา้มามบีทบาท และไม่ไดเ้ตรียมพรอ้มทจีะรบัฝ่ายทสีามเลย ทว่าศาล

ระหว่างประเทศจะเป็นผูร้ะบวุ่าใครจะเขา้มาเป็นคนกลางในกรณีความขดัแยง้นนัๆ และทกุฝ่ายก็ตอ้งรอฟงัคาํ

ตดัสินของคนกลางทีถูกมอบอาํนาจให ้ความเขม้ขน้ของฝ่ายทีสามสูงมากจนบทบาทอาํนาจของคู่ขดัแยง้

ถดถอยลงเป็นลาํดบั 

 

 ทงันี จะเห็นไดว้่า บทบาทของฝ่ายทสีามจะมคีวามเขม้ขน้หลายระดบัตงัแต่ไม่มอีาํนาจอะไรเลยจนกระทงัถึงการมี

อาํนาจในการชีทิศทางการปฏิบตัิการใหคู่้ขดัแยง้ตอ้งปฏิบตัิตาม แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ การตดัสินใจต่างๆ จะยงัคงอยู่ทคู่ี

ขดัแยง้เป็นหลกั ไม่ไดอ้ยู่ทคีนกลาง  

 สาํหรบัการใชค้นกลางไกลเ่กลยี (Mediation) นนั โดยกระบวนการจะมลีกัษณะดงันี 

 เป็นกระบวนการทเีกิดขนึโดยสมคัรใจ (Voluntary process) 

 เป็นกลาง ไมฝ่กัใฝ่ฝ่ายใด หรือทาํงานร่วมกบัทกุฝ่าย (Neutral, Impartial, Multipartial) 

 ไม่ใชอ้าํนาจบงัคบั (No implementation power) 

 จะเป็นคนในหรือคนนอก (Insiders/outsiders) ก็ได ้เมอืก่อนคนคิดว่าคนกลางทีจะทาํหนา้ทไีดด้ีตอ้ง

เป็นคนนอกจากต่างประเทศเท่านนั แต่ระยะหลงัในวงการการจดัการความขดัแยง้เริมมีความคิดและมี

การปฏบิตัจิริงแลว้ว่า “คนใน” ก็สามารถรกัษาความเป็นกลางได ้ซงึการจะรกัษาความเป็นกลางไดน้นั คน

ในทวี่าอาจจะตอ้งประกอบกนัเป็นทมีทมีามาจากหลายภาคสว่น เพอืรกัษาสมดุลใหไ้ด ้

  

 เครืองมือในการไกล่เกลยี 

 แยกพบแต่ละฝ่ายก่อน - โดยหลกัการแลว้ ขนัตอนในลาํดบัตน้ๆ คือ เมอืคนกลางไดร้บัการรอ้งขอจากคู่กรณีให ้

เขา้ไกลเ่กลยีความขดัแยง้ คนกลางจะเขา้ไปหาและคุยกบัแต่ละฝ่ายก่อน ว่าคนกลางมองความขดัแยง้อย่างไร และ

แต่ละฝ่ายคิดอย่างไร คนกลางก็ตอ้งพิจารณาว่าจะรบังานนีหรือไม่ ซงึหลายกรณีคนกลางพจิารณาแลว้เห็นว่าไม่มี

ทางไปไดก้็อาจไม่รบัเป็นคนกลางได ้

 อธิบายวตัถุประสงคใ์นการไกล่เกลยีใหช้ดัเจนและช่วยพฒันาวาระ/ประเด็นการพูดคุย - อธิบายวตัถุประสงค์

ของการเขา้มาไกล่เกลยีว่ามเีป้าหมายอะไร คนกลางสามารถช่วยพฒันาหรือร่วมกนักบัคู่ขดัแยง้ทงัสองฝ่ายในการ

คิดว่าน่าจะพูดคุยประเด็นอะไรบา้ง แต่คนกลางไม่มอีาํนาจในการกาํหนดวาระขนึมา วาระตอ้งเกิดจากคนในความ

ขดัแยง้เท่านนั 

 สนับสนุนการฟังอย่างตงัใจ และสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัของทงัสองฝ่าย - คนกลางตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมใหท้งั

สองฝ่ายรบัฟงักนัอย่างตงัใจ เพอืนาํไปสู่ความเขา้ใจร่วมกนัของทงัสองฝ่ายมากขนึ 
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 ทําใหท้งัสองฝ่ายระมดัระวงัการแสดงพฤติกรรมทีส่งผลต่อกนัและกนั - คนกลางจะตอ้งทาํใหคู่้ขดัแยง้เห็นว่า วธิี

คิดหรือวธิีการใดของฝ่ายเราทมีต่ีออีกฝ่าย จะสามารถยอ้นกลบัมาส่งผลถงึเราไดเ้สมอ เช่น หากฝ่ายหนึงขู่ใชค้วาม

รุนแรง คู่ตรงขา้มก็จะใชว้ิธีการเดียวกนักลบัมา คนกลางตอ้งคอยสงัเกตและระมดัระวงัไม่ใหท้งัสองฝ่ายส่ง

สญัญาณเชิงลบขนึมา และพยายามทาํใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมเชิงลบเหล่านนัจะนาํไปสู่อะไร สรา้งความสูญเสียแบบ

ไหนในภายหลงัไดบ้า้ง 

 ช่วยสรา้งความไวว้างใจ - คนกลางจะตอ้งสรา้งความไวว้างใจระหว่างทงัสองฝ่ายใหม้าก ความไวใ้จระหว่างกนัอาจ

เกิดขึนบนโต๊ะหรือนอกโต๊ะเจรจาก็ได ้หรือการเขา้ไปคุยกบัแต่ละฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการก็สามารถทําได ้ 

ยกตวัอย่าง จิมม ีคารเ์ตอร ์(Jimmy Carter) อดตีประธานาธิบดสีหรฐัอเมริกา เคยเป็นคนกลางในการเจรจาความ

ขดัแยง้ระหว่างอิสราเอลและอียิปต ์คนจาํนวนมากสงสยัว่าเขาทาํไดอ้ย่างไรในการทาํใหท้งัสองฝ่ายไวว้างใจกนั  

คารเ์ตอรม์าใหส้มัภาษณ์สอืมวลชนภายหลงัว่า เขาชวนผูน้าํทงัสองประเทศคุยเรืองหลานของทงัสองฝ่าย มอืเย็นก็

คุยแต่เรืองหลานของแต่ละคนแต่ละฝ่าย ไม่ไดคุ้ยเรืองความขดัแยง้กบัคู่กรณีสกัเท่าใดนกั นีก็เป็นอีกวธีิการหนงึ 

 ถามถงึจดุสนใจ ความจาํเป็น และความกลวัทีอยู่เบืองหลงัจุดยืน – หากคนกลางดูเพยีงจุดยนืของคู่ขดัแยง้ จะทาํ

ใหก้ระบวนการเจรจาสนัตภิาพเดนิต่อไปไม่ได ้เพราะจะจาํกดับทสนทนาเพยีงจุดยนืแคบๆเท่านนั คนกลางจะตอ้ง

คน้หาเจาะลกึลงไปใหถ้งึความกงัวล ความจาํเป็น และความกลวัทีอยู่เบอืงหลงัจุดยนืของคู่ขดัแยง้ใหไ้ด ้ซงึจะทาํ

ใหเ้หน็โอกาสความเป็นไปไดใ้นการหาทางออกร่วมกนัไดม้ากขนึ  

 เป็นตวัอย่างทีดีในการใหเ้กียรติ ใหค้วามเป็นธรรม และใหค้วามสาํคญักบัทกุฝ่าย - คนกลางจะตอ้งเป็นตวัอย่าง

ใหเ้ห็นว่า การเคารพใหเ้กียรติกนันนัทาํอย่างไร การใหค้วามสาํคญักบัทุกฝ่ายตอ้งทาํอย่างไร รวมทงัการรบัฟงักนั

จริงๆนนัทาํกนัอย่างไร แลว้ทาํใหท้งัคู่ขดัแยง้เห็น สมมติว่าคนกลางทาํงานเป็นทมีมากกว่าสองคน ในกลุ่มหรือใน

ทีมนนัจะตอ้งมปีฏิสมัพนัธท์ีใหเ้กียรติกนั เคารพกนั ฟงักนัจริงๆ การทาํสงิเหล่านีเป็นตวัอย่างจะสะทอ้นไปถงึคู่

ขดัแยง้ได ้

 ช่วยสรา้งทางเลือกในการแกป้ญัหาและยุติความขดัแยง้ - คนกลางสามารถเสนอทางเลอืกใหท้งัสองฝ่ายตดัสนิใจ 

แต่ตอ้งไม่ทาํใหรู้ส้กึว่าคนกลางกาํลงัสนบัสนุนผลกัดนัขอ้เสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึง  

 สรา้งสมดุลระหว่างกระบวนการ (process) และเนือหา (substance) อย่างสมําเสมอ - คนกลางสามารถชวนคู่

ขดัแยง้พูดคุยเรืองเนือหา เช่น การปฏิรูปการเมอืงการปกครอง การปฏิรูปความมนัคง ควรทาํอะไรบา้ง อย่างไร  

แต่ก็ควรพูดคุยเรืองกระบวนการเจรจาสลบักนัไปดว้ย เช่น อยากใหบ้รรยากาศการพูดคุยเป็นอย่างไร รูส้กึอย่างไร

กบักระบวนการทีผ่านมา คุยครงัต่อไปทไีหน อย่างไร เป็นตน้ เพราะหากเลอืกคุยและเทนาํหนกัใหเ้นือหาอย่าง

เดยีว การเจรจาสนัตภิาพจะมโีอกาสถงึทางตนัได ้ 

 หลกีเลยีงการถูกใชเ้ป็นเครืองมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึง - คนกลางตอ้งไม่ตกเป็นเครืองมอืของฝ่ายหนึงฝ่ายใด ตอ้ง

ระมดัระวงัตวัเองและมีสติอยู่เสมอ โดยธรรมชาติของความขดัแยง้ แต่ละฝ่ายมกัจะโนม้นา้วใหค้นกลางหรือ

มวลชนคอยเอนเอยีงเขา้ขา้งและใหเ้หน็ใจตนเองอยู่แลว้ ทางแกคื้อการใชค้นกลางเป็นทมี โดยทมีประกอบดว้ยคน 
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หลายๆ ฝ่าย จะทาํใหเ้หมอืนกบัเป็นพวกเดยีวกนักบัทุกฝ่ายนนัเอง 

 กล่าวโดยสรุป คนกลางจะเขา้มาสู่กระบวนการเจรจาสนัติภาพ หรือกระบวนการไกล่เกลยีไดต้อ้งไดร้บัการยอมรบั

ของหวัหนา้ทมีเจรจาของทงัสองฝ่าย ขนึอยู่กบัการตกลงระหว่างกนัว่า บทบาทหนา้ทขีองคนกลางจะตอ้งคุยเฉพาะหวัหนา้ทมี

เจรจา หรือมากไปกว่านนัคือสามารถคุยกบัทุกคนในทีมได ้แต่ความสาํคญัอยู่ทวี่าเมอืคุยแลว้ ตอ้งคุยกบัทงัสองฝ่ายอย่าง

เท่าเทยีมกนัและสมาํเสมอเหมอืนกนั อย่าทาํใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึงรูส้กึเหมอืนถูกเลอืกปฏบิตั ิ

 การไกล่เกลยีมหีลายแบบหลายมติิ ทีกาํลงัเรียนรูอ้ยู่ขณะนี คือ ความขดัแยง้ทางการเมอืงอย่างรุนแรงทีมีการใช ้

อาวุธ การแปรเปลยีนทางการเมอืงทตีอ้งอาศยัคนกลางทถีูกคดัเลอืกมกัเป็นคนทมีคีวามอาวุโส หรือมกีารแสดงออกว่าเป็น

กลาง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายหนึงฝ่ายใดอย่างชดัเจน สหประชาชาติ (UN) จะมบีญัชีรายชอืคนกลาง (Mediators) ทมีปีระสบการณ์

ทาํงานในพนืทคีวามขดัแยง้ทวัโลกไวเ้ป็นจาํนวนมาก และ 40% เป็นผูห้ญงิ แต่ประเดน็คือ ความขดัแยง้ลกัษณะนี คู่ขดัแยง้

มกัเลอืกคนกลางทตีนเองรูจ้กั คุน้เคยกนัอยู่แลว้ ไมไ่ดเ้ลอืกจากบญัชรีายชือผูค้น(ทไีม่รูจ้กั)ทมีอียู่จาํนวนมาก 

 และเป็นทน่ีาสงัเกต คนทมีอีาํนาจนอ้ยกว่าในความขดัแยง้มกัตอ้งการใหม้คีนกลาง แต่คนทมีอีาํนาจมากกว่ามกัไม่

ยอมใหค้นกลางเขา้มา ม ี2 เหตุผลในปรากฏการณ์ดงักล่าวคือ  

1) ฝ่ายทมีอีาํนาจเหนือกว่ารูส้กึว่ามอีาํนาจในการคุมเกม คุมสถานการณ์ไดม้ากกว่าอยู่แลว้ จงึไม่อยากใหค้นอืนเขา้

มามส่ีวนในการคุมเกม กลา่วคือ การมคีนกลางคือการยกระดบัอาํนาจของทงัสองฝ่ายใหเ้ท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั ย่อมทาํให ้

คนทมีอีาํนาจมากกว่าแต่เดมิอยู่แลว้ไม่ชอบใจนกั และ 

2) การมคีนกลางเขา้มาคือการยอมรบัสถานะของคู่ขดัแยง้ ดงันนั ฝ่ายรฐัมกัมแีนวโนม้ไม่ยอมรบัใหใ้ครเขา้มา

ยกระดบัฐานะ และสรา้งความชอบธรรมใหก้บัฝ่ายต่อตา้นรฐั โดยเหตุนี การเจรจาระหว่างรฐักบักลุ่มติดอาวุธมกัทาํในทาง

ลบั เพอืไม่ใหท้วัโลกเห็นว่าคนกลางเขา้มายอมรบัสถานะของกลุ่มติดอาวุธทต่ีอตา้นรฐั ดว้ยเหตุผลเดียวกนั ฝ่ายติดอาวุธ

ตอ้งการใหค้นกลางเขา้มาเพอืหวงัผลสอืสารกบันานาชาติ ตอ้งการใหส้หประชาชาติเขา้มาเพือเป็นข่าว ดงันนั อยู่ทคีนกลาง

ตอ้งหาทางออกแบบไหน การไกล่เกลยีอาจเป็นเรืองอ่อนไหว ทงัสามฝ่ายรวมทงัคนกลางจึงตอ้งร่วมออกแบบว่าจะเรียก

กระบวนเหล่านีร่วมกนัว่าอย่างไร และระหว่างกระบวนการสามารถตกลงกนัทงัสามฝ่ายไดว้่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะมาก

นอ้ยอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

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 


