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ข้อมูลพืนฐาน 8 ประการของฝ่ ายทีสาม
1. Third party roles on Track 1 (บทบาทฝ่ ายทีสามในแทรคที 1)
หากดูระดับความเข้มข้นของบทบาทฝ่ ายทีสามแล้ว ในระดับเข้มข้นน้อยสุด คือ Good Service หรือการให้บริการ
สนับสนุ นทีดี เช่นตอนทีประเทศสวิสเซอร์แลนด์เสนอทีจะช่วยคลีคลายความขัดแย้งปัญหาระหว่างรัฐบาลอเมริกาซึงขัดแย้ง
กับเวียดนามในสงครามทีเวียดนาม ด้วยการสนับสนุ นทีพักของโรงแรมริมทะเลสาบเจนีวา เพือเป็ นสถานทีให้คู่ขดั แย้งเจรจา
กันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
รูปแบบถัดมาทีฝ่ ายทีสามจะเข้ามามีส่วนเกียวข้องได้ก็คือ Shuttle Diplomacy หรือการทูตไป-มา ซึงเป็ นการที
ฝ่ ายทีสาม พยายามสือสารไปมาระหว่างคู่ขดั แย้งซึงอาจจะยังไม่พร้อมทีจะหันหน้าเข้าเจรจากันโดยตรง
รู ปแบบต่ อไปคือ Facilitation หรือการอํานวยความสะดวก และ Mediation หรือการไกล่เกลีย สํา หรับการ
ไกล่เกลียนันฝ่ ายทีสามอาจจะมีสิทธิมากกว่าการอํานวยความสะดวกในการเข้าไปช่วยจัดแจง อย่างไรก็ตาม ต้องขึนอยู่กบั
การได้รบั ความยินยอมของคู่ขดั แย้งสองฝ่ ายด้วย
รูปแบบทีเข้มข้นมากขึน คือ Arbitration หรืออนุ ญาโตตุลาการ เช่น กรณี พิพาทระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา
กับปัญหาเขาพระวิหาร ซึงคู่กรณียนิ ยอมให้ฝ่ายทีสามมีอาํ นาจในการตัดสินผิดถูก แต่จะยอมรับหรือไม่ขนอยู
ึ ่กบั คู่ กรณี ทงั
สองฝ่ าย
ในระดับทีเข้มข้นยิงขึนไปอีกคือ Litigation หรือ การดําเนิ นคดี เป็ นรูปแบบทีคู่ขดั แย้งยอมรับตังแต่ตน้ ไม่ว่าจะมี
ผลลัพธ์หรือผลการตัดสินจากฝ่ ายทีสามออกมาเป็ นอย่างไร ตัวอย่างเช่น การถกเถียงระหว่างประเทศเกียวกับ กรณีพพิ าท
สิทธิการครอบครองเกาะน้อยใหญ่ในภูมภิ าค เรืองข้อถกเถียงในภูมภิ าค
ส่วนรูปแบบทีเข้มข้นมากทีสุด คือ Intervention หรือการแทรกแซง เช่นกรณีทประเทศมหาอํ
ี
านาจใช้กองกําลัง
เพือแทรกแซงเข้าไปในประเทศเล็กๆ ทีอาจจะไม่ยนิ ยอมพร้อมใจต่อการแทรกแซงนันๆ ไม่ว่าจะเป็ นอเมริกาหรือรัสเซีย ซึง
ล้วนต่างเป็ นประเทศมหาอํานาจทีกล่าวอ้างเหตุผลหรืออํานาจอันชอบธรรมของการแทรกแซงเพือมนุษยธรรม
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2. Statistics (สถิติ)
หากดูตามสถิติในโลกแล้ว มีอย่างน้อย 43 กรณีทมีี ฝ่ายทีสามเข้าไปเกียวข้องในกระบวนการเจรจาต่อรอง 80% มี
การใช้ facilitator หรือ mediator อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าประเทศในภูมภิ าคเอเชียจะมีกระบวนการทีฝ่ ายทีสามเข้าไป
ช่ วยคลีคลายความขัดแย้งน้อยทีสุด กล่าวคือใน 20% ทีเหลือซึงไม่ใช้ฝ่า ยทีสาม เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนส่วนใหญ่ ใน
ภูมภิ าคนี แต่ก็อาจจะเป็ นไปได้ทีในจํา นวนดังกล่าวนีอาจใช้ผูไ้ กล่เกลียจากภายใน เช่ น ในกรณี ประเทศพม่า ไม่ได้ใช้ผู ้
ไกล่เกลียจากข้างนอกแต่มกี ารใช้ผูไ้ กล่เกลียภายในผ่านองค์กรภาคประชาสังคมเพือคลีคลายความขัดแย้งภายในประเทศ
อีกข้อมูลทีน่าสนใจคือ 60% ใน 43 กรณีมกี ารทํางานของฝ่ ายทีสามในลักษณะเป็ นคณะหรือทีม ไม่ใช่เพียงแค่หน่ วยงานใด
หน่วยงานหนึงหรือประเทศใดประเทศหนึงเท่านัน เช่น ในหลายๆ กรณีอาจจะมีการจัดการตังโดยองค์การสหประชาชาติ
(United Nations – UN) เป็ นผูร้ ิเริมในการดึงฝ่ ายทีสามต่างๆ ทีเป็ นองค์กรระดับภูมภิ าคหรือประเทศต่างเข้ามา ซึงก็ตอ้ ง
เผชิญกับความท้าทายในการประสานงานหรือการทําความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูไ้ กล่เกลียก่อน เช่นในกรณีความขัดแย้งใน
ประเทศซูดาน ซึงมี 15 ฝ่ ายในฐานะผูไ้ กล่เกลีย
3. Level of conflict Escalation (ระดับการขยายตัวของความขัดแย้ง)
ยิงความขัดแย้งขยายตัวมากขึน ทวีความรุนแรงมากขึนเท่ าไหร่ ก็ยิงมีความจําเป็ นทีจะต้องมีฝ่า ยทีสามเข้ามา
ช่วยเหลือมากขึนเท่านัน และถ้าความขัดแย้งเพิมขึนในระดับทีสูงมากๆ คววามเข้มข้นของบทบาทฝ่ ายทีสามก็ยงจะต้
ิ องมี
มากขึนตามลําดับ เนืองจากลําพังเพียงการอํานวยความสะดวกหรือไกล่เกลียนันอาจจะไม่เพียงพอทีจะแก้ปญั หาได้แล้ว อาจ
จําเป็ นทีจะต้องถึงขันการแทรกแซง
4. Asymmetry of Conflicts (ความขัดแย้งอสมมาตร)
ความขัดแย้งอสมมาตร คือ ความขัดแย้งทีคู่ขดั แย้งมีอาํ นาจไม่เท่ากัน ไม่สมดุลกัน เช่น คู่ขดั แย้งระหว่างรัฐขนาด
ใหญ่กบั รัฐขนาดเล็ก หรือระหว่างรัฐกับกลุ่มภายในรัฐ เป็ นต้น และนีคือสิงทีท้าทายมากทีสุดสําหรับผูอ้ าํ นวยความสะดวก
หรือผูไ้ กล่เกลีย เพราะในด้านหนึง ฝ่ ายทีสามจําเป็ นต้องวางตัว เป็ นกลาง แต่ในอีกด้านหนึง หากไม่ช่วยทําให้คู่ขดั แย้งมี
อํานาจใกล้เคียงกัน ก็จะไม่สามารถทําให้กระบวนการเจรจาทีเกิดขึน เป็ นสนามต่อรองทีมีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมได้ สิง
นีเป็ นความท้าทายในหลายประเทศ
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5. Civil Society Involvement (การเข้ามาเกียวข้องของประชาสังคม)
ภาคประชาสังคมเป็ นกลุม่ หนึงทีถูกพูดถึงกันมากว่าจะสามารถมีบทบาทเป็ นฝ่ ายทีสามและทําให้เกิดการเปลียนผ่าน
ความขัดแย้ง การหาข้อยุติ และการพูดคุยระหว่างกันได้ แต่ก็มปี ระเด็นท้าทายอยู่ว่า ประชาสังคมโดยทัวไปจะแบ่งออกเป็ น
กลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม ไม่ได้เป็ นหนึงเดียวกัน และในแต่ละพืนทีก็จะมีประชาสังคมทีอยู่ใกล้รฐั หรือไม่ก็ใกล้กลุ่มต่อต้านรัฐ
และกลุ่มต่างๆเหล่านีต่างก็อา้ งถึงบทบาทความสําคัญของตนหรือความชอบธรรมของตนต่อการสนับสนุ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ด้วยกันทังสิน ซึงเป็ นประเด็นทีมีการถกเถียงกันมานานแล้ว และจะยังคงต้องพูดคุยในเรืองนีกันอีกในอนาคต
6. โครงสร้างหนุ นเสริมกระบวนการสันติภาพ
ในความขัดแย้งโดยทัวไป จะมีคู่ขดั แย้ง สมมติให้เป็ น A และ B ซึงนอกจากคู่ขดั แย้งสองฝ่ ายแล้ว ก็จะมีตวั กลาง
กลุ่มผู ส้ นับสนุ น A กลุ่มผู ส้ นับสนุ น B กลุ่มทีไม่เห็นด้วยกับ A กลุ่มทีไม่เห็นด้ว ยกับ B ตลอดจนภาคประชาสัง คมที
ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ และแน่นอนว่าเมือมีตวั แสดงทีหลากหลายเข้ามาเกียวข้องเช่นนี คนกลาง
จึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงการมีโครงสร้างทีจะสามารถสนับสนุ นกระบวนการสันติภาพให้เดินหน้าไปได้
นอกจากนัน อาจจะจําเป็ นต้องวางแผนรองรับในกรณีทกระบวนการเจรจาเกิ
ี
ดล้มเหลวหรือเผชิญกับวิกฤตทีทําให้
เดินหน้าต่อไปไม่ได้ ต้องคิดว่าเราจะมีแผนสํารองอย่างไร ซึงอาจจะมาจากการทํางานร่วมกับภาคประชาสังคมหรือจากฝังตัว
แสดงทางการเมืองเพือผลักดันให้กระบวนการดําเนินต่อไปได้ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การออกแบบหรือจัดโครงสร้างหนุน
เสริมกระบวนการสันติภาพดังกล่าวนี ก็ยงั เป็ นข้อถกเถียงอยู่ว่าคนกลางควรทีจะเข้าไปจัดการในส่วนนีหรือไม่
7. Timeframes of 3rd Parties (กรอบเวลาของฝ่ ายทีสาม)
อยากเน้นยําว่ากระบวนการสันติภาพจําเป็ นต้องใช้เวลานาน ซึงจากประสบการณ์ เคยเห็นกระบวนการเจรจาทีใช้
เวลาน้อยทีสุดคือ 3 ปี แต่กระบวนการแทบทังหมดแล้วส่วนใหญ่จะใช้เวลาระหว่าง 20, 30, หรือ 40 ปี แล้วกระบวนการ
สันติภาพก็ไม่ได้มลี กั ษณะเป็ นเส้นตรง แต่จะมีช่วงทีความขัดแย้งเพิมขึนหรือลดลงเป็ นลูกคลืนวนไปมา ระหว่างนัน อาจมี
การหยุดชะงักหรือยุตลิ งเป็ นครังคราว แล้วก็เริมกระบวนใหม่ แล้วก็หยุดชะงัก ซําไปมาแบบนี ฝ่ ายทีสามจึงต้องคิดถึงกรอบ
เวลาทํางานภายใต้ขอ้ เท็จจริงนีด้วย
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8. Stakeholders as 3rd Parties (ผูม้ ีส่วนได้เสียในฐานะฝ่ ายทีสาม)
ประเด็นคําถามทีน่าสนใจ คือ ผูม้ สี ่วนได้เสียกับความขัดแย้งจะสามารถเข้ามาทําหน้าทีฝ่ ายทีสามได้หรือไม่ การ
ถกเถียงประเด็นนีอาจต้องใช้เวลาถึง 2 วันเพราะเป็ นเรืองทียังหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะว่าในโลกของเราขณะนีมีรฐั ทังหมดกว่า
200 รัฐ ซึงเป็ นส่วนหนึงของ UN และ ในจํานวนนี มีมากกว่า 100 รัฐ ทีให้ความสนใจต่อเรืองการเกิดขึนของรัฐใหม่ๆเพียง
เล็กน้อย และหากดูทความเคลื
ี
อนไหวของขบวนการต่างๆ ทีต้องการเรียกร้องเรืองของสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตัวเอง
ซึงรวมถึง external self- determination (การแยกตัวเป็ นรัฐอิสระ) นัน มีอยู่ประมาณ 150-800 กรณีทวโลก
ั ในยุโรปเอง
มีป ระมาณ 15 กลุ่มซึงต่า งเป็ นการเคลือนไหวทีมีความใกล้ชิด กัน สภาวะกลืนไม่ เข้าคายไม่ ออกทีเกิ ดขึนคื อ ถ้า มอง
สถานการณ์ทวโลกแล้
ั
วหากเรากําลังมองหาฝ่ ายทีสามในโลกทีมีรฐั สมาชิกอยู่ในองค์กรสหประชาชาติดงั ทีกล่าวมาแล้ว อะไร
คือผลประโยชน์จากการเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกหรือผูไ้ กล่เกลีย
เราจําเป็ นต้องมาพิจารณาว่าอะไรคือผลประโยชน์ทีฝ่ ายที 3 จะได้ ซึงสามารถแบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ (1)
ผลประโยชน์ทมีี ความชอบธรรม (legitimate interest) กับ (2) ผลประโยชน์ทไม่
ี ชอบธรรม (illegitimate interest)
ตัวอย่างเช่น ในประเทศทีเกิดความขัดแย้งสูง ประเทศเพือนบ้านก็อาจจะมีความชอบธรรมในการทีจะเข้ามาเป็ นผู ้
ไกล่เกลีย เนืองจากมีผลประโยชน์ทเกี
ี ยวเนืองด้วย เพราะหากปัญหาความขัดแย้งยืดเยือหรือเพิมความรุนแรง ก็อาจส่งผล
มาถึงสถานการณ์ในประเทศตัวเองได้ กรณีความขัดแย้งในบอลข่านทีภูมภิ าคตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ก็เป็ นหนึงตัวอย่าง
ทีตัวแสดงระหว่างประเทศใช้ความพยายามในการทีจะดึงประเทศเพือนบ้านในภูมภิ าคเข้ามาช่วยทําหน้าทีไกล่เกลีย เพราะ
ทุกประเทศต่างได้รบั ผลกระทบจากหากความรุนแรงเพิมมากขึน
ในส่วนกรณีของผลประโยชน์ทไม่
ี ชอบธรรม เช่น กรณีประเทศตุรกีทเข้
ี าไปแทรกแซงประเทศซีเรียหรืออิรกั ทําให้
เกิดคําถามขึน ซึงตุรกีเองให้เหตุผลว่าตัวเองก็มปี ญ
ั หากับชาวเคิรด์ ในประเทศ จึงเห็นว่าตนมีสิทธิทีจะเข้าไปแทรกแซงใน
ประเทศเหล่านันได้
ข้อสรุปจากทีได้กล่าวมาทังหมดเกียวกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก (dilemma) นี ทําให้เห็นว่ามัน ยากทีจะ
หลีกเลียงเรืองฝ่ ายทีสามทีไม่มีผลประโยชน์เกี ยวข้อง สิงทีจํา เป็ นมากกว่า อาจจะเป็ นเรื องการควบคุ มให้ตวั แสดงทีมี
ผลประโยชน์ของตนเหล่านีอยู่ในกรอบหรือกระบวนการทีเหมาะสม แน่นอนว่าถ้ายิงเป็ นผลประโยชน์ทมีี ความชอบธรรมมาก
เท่าไหร่ ก็จะดีต่อสถานการณ์มากขึนเท่านัน
ช่วงถาม-ตอบ ข้อคิดเห็น
คําถาม : ทําไมถึงยกกรณีตวั อย่างว่าตุรกีไม่มคี วามชอบธรรม ทีจริงแล้วมีผูอ้ พยพมากมายจากซีเรียเข้าไปในตุรกี ซึงย่อมทํา
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ให้ประเทศตุรกีตอ้ งเข้าไปจัดการ การยกตัวอย่างทีเห็นชัดกว่าน่าจะเป็ นประเทศอเมริกา อะไรคือเกณฑ์หรือขอบเขตตัดสินว่า
อะไรชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมของฝ่ ายทีสาม ตุรกีก็ได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทีเกิดขึนในซีเรีย ซึงตรงนีจะมองแค่
ขอบเขตของความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมในแง่เดียวนีเท่านันได้หรือ เนืองจากในทุกความขัดแย้งมันมีมติ ทิ ซัี บซ้อน
คําตอบ : ตัวทีจะบ่งบอกได้ว่าอะไรคือความไม่ชอบธรรม คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ
หากเราดูจากสิงทีตุรกีทาํ กับซีเรียและอิรกั นันถือเป็ นการการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรฯชัดเจน แต่หาก
เราวางกฎหมายระหว่างประเทศไว้ก่อน เราก็อาจจะถกเถียงกันได้ว่าอะไรคือความชอบธรรมไม่ชอบธรรม
คําถาม : ประชาชนจะสามารถเป็ นฝ่ ายทีสามหรือผูอ้ าํ นวยความสะดวกได้หรือไม่?
คําตอบ: ประชาชนเป็ นผู ม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ความท้าทายก็คือ ประชาชนต้องมีการพูดคุยกันในกลุ่มตนเองว่าต้องการ
อะไร เพือนําเสนอสิงทีต้องการให้กบั Party A และ B แน่นอนว่าประชาชนถือเป็ น stakeholders ในเรืองนีความท้าทายก็
คือเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียทีมีทงที
ั สนับสนุ น A และทีสนับสนุน B ดังนันจึงจําเป็ นทีจะต้องมีการหาความต้องการทีแท้จริงว่า
ประชาชนต้องการอะไร มันเป็ นความท้าทายอย่างมากเพือให้ได้มาซึงเสียงทีแท้จริงของคนในพืนทีทีจะทําให้คู่ขดั แย้งทังสอง
ฝ่ ายหันมาฟังความต้องการหรือเสียงของคนในพืนที

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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