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บทน�า

ท�าไมต้องมีคู่มือการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น
กำรหำทำงออกต่อปัญหำควำมขดัแย้งและสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนีต้องอำศัยกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนควำมรู้ 

ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำนักกิจกรรมและกลุ่มภำคประชำสังคมหลำกหลำยกลุ่ม

ได้ขยำยพื้นที่กระบวนกำรเรียนรู้เรื่องสันติภำพและควำมขัดแย้ง เพื่อ

หนุนเสริมองค์ควำมรู ้ ให้กับกลุ ่มประชำชนทั่วไปเข้ำใจและเป็นตัวคูณ

สนับสนุนสันติภำพในพื้นที่ ศูนย์ควำมร่วมมือทรัพยำกรสันติภำพซึ่งเป็น

องค์กรสนับสนุนงำนควำมรู้เพื่อกำรเปล่ียนผ่ำนควำมขัดแย้ง (Conflict 

transformation) จึงได้พัฒนำคู่มือน้ีข้ึนมำเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกำรขยำย

พื้นที่กำรเรียนรู้ และเพื่อสนับสนุนกลุ่มคนท�ำงำนนักกิจกรรมให้มีควำมรู้ 

ทักษะ และควำมม่ันใจในกำรเป็นผู้ด�ำเนินกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรควำม

ขัดแย้งเบื้องต้น 

คู่มือนี้ส�าหรับใคร
คู่มือน้ีถูกพัฒนำข้ึนเพือ่เป็นแนวทำงส�ำหรับนักปฏิบัติงำนภำค

ประชำสังคม ซึ่งครอบคลุมถึง กลุ่ม ชมรม มูลนิธิ สถำบัน เครือข่ำย หรือ

ชุมชนที่มีกิจกรรมกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

และผู้ที่ต้องกำรเรียนรู้และ/หรือขับเคล่ือนให้เกิดสันติภำพในพื้นที่จังหวัด

ชำยแดนใต้/ปำตำนี อย่ำงไรก็ตำม นักปฏิบัติงำนภำคประชำสังคมสำมำรถ

น�ำคู่มือนี้ไปใช้ในที่อื่นได้เช่นกัน แต่อำจต้องปรับเปลี่ยนตัวอย่ำง/ค�ำถำม

และอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบทควำมขัดแย้งของพื้นที่นั้นๆ



เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วยอะไรบ้าง
เนือ้หำของคูมื่อประกอบไปด้วย แนวคดิ วตัถปุระสงค์และเครื่องมอื

ในกำรด�ำเนินกิจกรรม เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจกำรมองเห็นลักษณะควำมขัดแย้ง 

มุมมองต่อควำมขัดแย้ง กำรวิเครำะห์สำเหตุ ผู้ที่เกี่ยวข้องในควำมขัดแย้ง 

และหลักกำรพื้นฐำนของกำรเจรจำเพื่อสันติภำพในระดับชุมชน 

  เค้ำโครงของคู่มือมี 3 ส่วนหลัก คือ

1. ฉันกับความขัดแย้ง

1.1 สถำนีส�ำรวจควำมเห็น

1.2 เข้ำใจควำมขัดแย้ง-ควำมรุนแรง

1.3  เข้ำใจประเภทของควำมรุนแรง

2. การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

2.1 ต้นไม้ควำมขัดแย้ง 

2.2  แผนที่ตัวแสดงและควำมสัมพันธ์

2.3  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของตัวแสดงผ่ำนเครื่องมือหัวหอม

3. การเจรจา/ไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกของความขัดแย้ง

3.1 กำรเจรจำสองฝ่ำย

3.2 ทักษะกำรไกล่เกลี่ย 

3.3 กำรไกล่เกลี่ยโดยฝ่ำยที่สำม

หมายเหตุ : คูม่อืเล่มนีน้�ำเสนอแนวคดิและเคร่ืองมอืเพื่อเป็นทำงเลือก

ให้นักกิจกรรมน�ำไปใช้วิเครำะห์และท�ำควำมเข้ำใจควำมขัดแย้งและกำร

เจรจำเพื่อหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งในเบื้องต้นเท่ำนั้น
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1. การเตรียมทีมผู้ด�าเนินการหรือกระบวนกร
ก่อนจัดกิจกรรมทีมผู้ด�ำเนินกำรหรือกระบวนกรในกำรอบรมควร

ท�ำควำมเข้ำใจวตัถปุระสงค์ของกำรอบรม ผ่ำนกำรทบทวนเนือ้หำองค์ควำมรู้ 

ขั้นตอนและอุปกรณ์ส�ำหรับกำรอบรม  กำรมีทีมอบรมเป็นส่ิงทีด่เีพรำะจะ

ท�ำให้เกิดกำรผสมผสำนประสบกำรณ์ ควำมรู ้และทกัษะกำรอบรมของผู้ด�ำเนนิ

กำรแต่ละคน รวมทัง้ช่วยเกือ้กลูสนุบสนุนกนัและกันในทมี  ทมีจดัอบรมควร

เตรียมควำมพร้อมด้วยกำรแบ่งหน้ำท่ีให้ชัดเจน ท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและ

วัตถุประสงค์ของกำรอบรมนี้ในแนวทำงเดียวกัน ท�ำควำมเข้ำใจวัฒนธรรม

หรือสไตล์กำรท�ำงำนของแต่ละคน รวมถึงเตรียมกำรเมื่อเกิดประเด็นควำม

ขัดแย้งหรือประเด็นปัญหำเฉพำะหน้ำใครจะเป็นคนจัดกำรอย่ำงไร กำร

เตรียมกำรจัดกำรจะช่วยให้ผู้ด�ำเนินกำรรู้สึกมั่นใจและช่วยให้กระบวนกำร

อบรมบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งใจไว้

ในฐำนะผูด้�ำเนินกำร กำรเตรียมกจิกรรมไม่ใช่แค่เตรยีมข้ันตอนกำร

ท�ำกิจกรรมเท่ำนั้นแต่จ�ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ดังนี้

- วิเคราะห์ผู้เข้าร่วม ว่ำเป็นกลุ่มใด มีพืน้ฐำนควำมรู้ส่ิงท่ีก�ำลงัจะ

อบรมมำกน้อยเพยีงใด ช่องว่ำงทำงควำมรูข้องผูเ้ข้ำร่วมในกลุม่

เดียวกันเป็นอย่ำงไร ผู้เข้ำร่วมมีจ�ำนวนเท่ำไร สัดส่วนหญิงชำย

เป็นอย่ำงไร กำรรู้จักผู ้เข้ำร่วมจะช่วยให้ผู ้ด�ำเนินกำรหรือ

กระบวนกรสำมำรถออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับลักษณะของ

ผูเ้ข้ำร่วมได้ เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมได้เรียนรูอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพสงูสดุ

และเท่ำเทียมกัน เช่น หำกผู้เข้ำร่วมไม่มีควำมรู้พ้ืนฐำนเร่ือง

สันติภำพและควำมขัดแย้งมำก่อน ทีมผู้ด�ำเนินกำรจ�ำเป็นต้อง

การเตรียมความพร้อม
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สื่อสำรด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำยที่สุดเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมตำมเนื้อหำ

กำรอบรมได้ทัน หรือกรณีมีผู้เข้ำร่วมที่ไม่ค่อยแสดงควำมเห็น

กับผู้เข้ำร่วมที่แสดงควำมเห็นมำกเกินไป ทีมผู้ด�ำเนินกำรควร

เตรียมรับมือผู้เขำ้ร่วมที่มีบุคลิกแตกต่ำงกันนี้ เป็นต้น

- คาดการณ์ล่วงหน้า ผู้ด�ำเนินกำรและทีมจ�ำเป็นต้องท�ำควำม

เขำ้ใจกิจกรรมให้ได้มำกที่สุด หำกไม่เคยท�ำกิจกรรมนั้นมำก่อน

ควรทดลองท�ำด้วยตนเองเพื่อจะได้เข้ำใจขัน้ตอนต่ำงๆ  ทีส่�ำคญั

จะช่วยให้คำดกำรณ์ได้ว่ำเมื่อผู้เข้ำร่วมท�ำกิจกรรมน้ันแล้วจะมี

ค�ำถำมใดตำมมำบ้ำง และผูด้�ำเนนิกำรจะเตรยีมค�ำตอบอย่ำงไร

- หัวใจส�ำคัญของกำรท�ำกิจกรรมไม่ใช่ขั้นตอนกิจกรรมเพียง

อย่ำงเดียว แต่คือการเข้าใจสาระส�าคญัของแต่ละกจิกรรม และ

รู้ว่ำต้องกำรให้ผูเ้ข้ำร่วมได้เรียนรูเ้รื่องอะไร ควำมเข้ำใจนีจ้ะช่วย

ให้ผู้ด�ำเนินกำรไม่หลงประเด็นและน�ำพำผู้เข้ำร่วมให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ ผู้ด�ำเนินกำรจ�ำเป็นต้องถำมตวัเอง

ทุกครั้งว่ำ กิจกรรมนี้ท�ำแล้วผู้เข้ำร่วมจะได้เรียนรู้ควำมเข้ำใจ

อะไรใหม่ หรือได้ทักษะอะไรบ้ำง

- ข้ันตอนไหนของกิจกรรมคือข้ันตอนท่ีส�าคัญท่ีสุด  ผูด้�ำเนินกำร

มกักงัวลว่ำจะหลงลืมข้ันตอนต่ำงๆ ของกิจกรรมและเกรงว่ำหำก

ท�ำไม่ครบแล้วจะไม่บรรลุเป้ำทีว่ำงไว้ อย่ำงไรกต็ำมผูด้�ำเนนิกำร

ไม่จ�ำเป็นต้องท่องจ�ำขั้นตอน แต่ต้องรู้ว่ำกิจกรรมที่ก�ำลังท�ำนั้น

มีข้ันตอนไหนส�ำคัญที่สุด และหำกตกหล่นขั้นตอนน้ีไปแล้วจะ

ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมไม่ได้เรียนรู้จำกกิจกรรมนั้น

- หลงัจำกออกแบบหรอืคดัเลอืกกจิกรรมส�ำหรบักลุม่ผูเ้ข้ำร่วมได้

แล้ว ผูด้�ำเนนิกำรต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำสาระส�าคญัของกจิกรรม

เหล่านัน้เชื่อมโยงกันอย่างไร คู่มือเล่มนี้ไม่ได้ออกแบบให้ต้อง

ท�ำทุกกิจกรรมแต่ผู้ใช้คู่มือสำมำรถเลือกหยิบกิจกรรมที่เห็นว่ำ



8 • การเตรียมความพร้อม

เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงอสิระ อย่ำงไรกต็ำม ผู้ใช้หรอื

ผู้ด�ำเนินกิจกรรมจ�ำเป็นต้องเข้ำใจว่ำเลือกกิจกรรมต่ำงๆ เพรำะ

อะไร และกิจกรรมเหลำ่นั้นเชื่อมร้อยกันอยำ่งไร



โปรดตระหนกัว่ำบทบำทของคณุอยู่ในฐำนะผูด้�ำเนนิกำรหรอืกระบวนกร 

ซึง่หมำยถงึผูอ้�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบักระบวนกำรเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิ

ให้ผูเ้ข้ำร่วมได้เรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์ของตนและจำกกำรแลกเปลี่ยน

กับผู้เข้ำร่วมคนอ่ืนๆ อันจะส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมได้ตกผลึกทำงควำมคิด 

ส�ำหรบัเนือ้หำกจิกรรมเป็นไปเพื่อช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ข้ำร่วมตัง้ค�ำถำมและ

หำค�ำตอบตำมแนวทำงของตัวเอง รวมทั้งประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะ

สมกับบริบทของตน ทั้งนี้ในฐำนะผู้ด�ำเนินกำร คุณไม่พึงคำดหวังว่ำจะ

เป็นผู้เชี่ยวชำญในทุกสิ่ง คุณไม่จ�ำเป็นต้องมีค�ำตอบส�ำหรับทุกประเด็น

ค�ำถำม แต่คุณชวนกลุม่ผู้เข้ำร่วมให้หำค�ำตอบหรอืแก้ปัญหำร่วมกนั หรอื

คุณสำมำรถ “แขวน” ค�ำถำมไว้ก่อน เพื่อที่คุณหรือผู้เขำ้ร่วมจะร่วมกัน

หำค�ำตอบในภำยหลัง ท้ังน้ีผู้ด�ำเนินกำรเป็นผู้ท�ำหน้ำที่กระตุ้นหรือส่ง

เสริมให้ผู้เข้ำร่วมได้น�ำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนท้ังชีวิต

ส่วนตัวและในกำรท�ำงำน

2. การเตรียมอุปกรณ์
ก่อนอบรม ทีมผู้ด�ำเนินกำรควรตรวจสอบสถำนที่ว่ำเหมำะสมกับ

กิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ตำ่งๆ ให้พร้อมท�ำกิจกรรม

3. การเริ่มต้นและการต้อนรับ [10-15 นาที]
เริ่มต้นด้วยกำรกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมโดยทีมผู้ด�ำเนินกำร หรือ 

ผูม้ตี�ำแหน่งอำวโุสในชุมชนหรือในองค์กรของคณุ หลังจำกนัน้เริม่ต้นแนะน�ำ

ตัวเองและทีมงำน พร้อมทั้งอธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมใน
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ครัง้น้ีให้ผูเ้ข้ำร่วมทกุคนได้รับรู้ และกำรอบรมนีใ้นฐำนะทมีผู้ด�ำเนนิกำรคำด

ว่ำจะมีประโยชน์กับผู้เข้ำร่วมอย่ำงไร

4. การแนะน�าตัวผู้เข้าร่วม [10-15 นาที]
เชิญให้ผู้เข้ำร่วมแนะน�ำตัวโดยผู้ที่สมัครใจเร่ิมก่อน โดยขอให้

แนะน�ำชื่อ องค์กร จังหวัด หรือ ชุมชนที่อำศัยอยู่ และควำมคำดหวังที่มีต่อ

กิจกรรม (ในระหว่ำงที่ผู้เข้ำร่วมแนะน�ำตัว ผู้ด�ำเนินกำรควรจดบันทึกสิ่งที่

ผู้เข้ำร่วมแลกเปล่ียนเรื่องควำมคำดหวังเพื่อใช้ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมและ

น�ำมำสรุปหรือชวนผู้เขำ้ร่วมคิดในตอนสุดท้ำย)

5. การก�าหนดข้อตกลงหรือกติกา [10-15 นาที]
ผู้ด�ำเนินกำรชวนผู้เข้ำร่วมก�ำหนดกติกำร่วมกันหรือไม่นั้นแล้วแต่

ดุลพินิจของผู้ด�ำเนินกำรถึงลักษณะและควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วม หรือ

เนื้อหำกิจกรรม โดยกำรออกแบบกติกำร่วมกันมีควำมส�ำคัญเพรำะจะช่วย

ให้ทกุคนรูส้กึเป็นเจ้ำของร่วมและเคำรพกตกิำมำกขึน้ ไม่ใช่เป็นกตกิำทีท่ำง

ผู้ด�ำเนินกำรเป็นฝำ่ยเสนอต่อผู้เขำ้ร่วม กติกำจะช่วยเอื้ออ�ำนวยให้กิจกรรม

สำมำรถด�ำเนินไปได้ตำมท่ีตั้งเป้ำไว้ โดยกำรก�ำหนดกติกำมีหลำยรูปแบบ 

ประเด็นส�ำคัญคือกำรร่วมกันสร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อมให้ผู้เข้ำร่วมเคำรพ

กนั รูส้กึปลอดภยัและกำรอภปิรำยควำมคดิเหน็และควำมรูส้กึได้อย่ำงอสิระ 

นอกจำกน้ีกติกำอำจจะส่งผลถึงกระบวนกำรแก้ไขข้อพิพำท และข้อขัดแย้ง

ท่ีมีต่อกัน อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือให้กิจกรรมสำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงลุล่วงตำม

ข้อตกลง ต้องอำศัยควำมร่วมมือของผู้เข้ำร่วมเป็นส�ำคัญ

หำกผู้ด�ำเนินกำรเห็นว่ำควรวำงกติกำร่วมกัน ผู้ด�ำเนินกำรชวน

ผูเ้ข้ำร่วมระดมควำมคดิเหน็ถึงกตกิำหรอืกฎพืน้ฐำนในกำรท�ำกจิกรรมร่วมกนั 

โดยสำมำรถใช้วิธีให้แต่ละคนเสนอในวงใหญ่แบบเปิดเผยหรือเขียนกำร์ด

บัตรค�ำและชวนทุกคนดูเพื่อหำข้อตกลงร่วมกัน
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 ตัวอย่างของกติกา

• เรำร่วมกันถกเถียงประเด็น ไม่ใช่ถกเถียงตัวบุคคล 

• เรำกลำ้แสดงออกถึงควำมคิดของเรำแต่ไม่ก้ำวรำ้ว 

• เรำไม่ขัดจังหวะเพื่อนขณะที่เพื่อนแสดงควำมคิดเห็น

• เรำไม่ล้อเลียนหรือหัวเรำะเยำะเพื่อนเมื่อเพื่อนแสดงควำมคิด

เห็นหรือควำมรู้สึก

• ให้โอกำสทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็นเท่ำ ๆ  กัน

• ร่วมรักษำควำมลับโดยไม่น�ำเรื่องรำวและควำมรู้สึกของเพื่อน 

หรือไม่อ้ำงอิงถึงสิ่งที่เพื่อนพูดไปเล่ำสู่คนข้ำงนอก 

• ยกมือ ถำ้เรำต้องเสนอควำมคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมกับกำรแลก

เปลี่ยน

6. อธิบายก�าหนดการและตารางกิจกรรม 
ผูด้�ำเนนิกำรควรน�ำเสนอเค้ำโครงของกจิกรรมทัง้หมดให้ผูเ้ข้ำร่วม

รับรู้ว่ำจะมีกิจกรรมอะไรบ้ำง และระยะเวลำของกิจกรรมเป็นอยำ่งไร เพื่อ

ให้ผู้เขำ้ร่วมได้รับรู้ถึงเนื้อหำและเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

| แหล่งข้อมูล กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วม จำก Conflict Management Training Manual (2016), 

Centre for Conflict Resolution, Cape Town, South Africa.
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ส่วนที่ 1
ฉันกับความขัดแย้ง

กิจกรรมที่ 1.1   สถานีส�ารวจความเห็น

วัตถุประสงค์ : เพื่อส�ำรวจมุมมองของผู ้เข้ำร่วมต่อสถำนกำรณ์จังหวัด

ชำยแดนใต้/ปำตำนี

เวลา : 90 นำที

อุปกรณ์ : 1. ฟลิปชำร์ต 

2. เทปกระดำษกำว

 ขั้นตอนด�าเนินกิจกรรม
1. เขียนค�ำถำม 5 ข้อลงในกระดำษฟลิปชำร์ต แผ่นละ 1 ข้อ ติดรอบๆ 

ห้อง ดังนี้

• สันติภำพส�ำหรับทำ่น คืออะไร?

• ท่ำนคิดว่ำปมควำมขัดแย้งของจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนี คือ

อะไร?

• ท่ำนคิดว่ำผลกระทบส�ำคัญของควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน

ใต้/ปำตำนี คือ...

• ท่ำนคิดวำ่จังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนี จะสงบได้ถ้ำ…?

• ภำพสำมจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนี ที่ท่ำนอยำกเห็นใน 10 ปี

ขำ้งหนำ้?



12 • ฉันกับความขัดแย้ง

2. ชี้แจงค�ำถำมทั้ง 5 ข้อ และย�้ำว่ำเป็นกำรส�ำรวจควำมเห็นของกลุ่ม 

ไม่มคี�ำตอบทีถู่กหรือผดิ ขอให้ผู้เข้ำร่วมทกุคนเขยีนค�ำตอบตำมควำมคดิเหน็

ของตนเองในทุกสถำนี  หำกเห็นด้วยกับค�ำตอบของเพื่อน ไม่ต้องเขียนซ�้ำ 

ให้ใส่เครื่องหมำย/หลังค�ำตอบ

3. ให้เวลำ 10 นำท ีระหว่ำงท่ีผูเ้ข้ำร่วมก�ำลังตอบค�ำถำม ผู้ด�ำเนินกำร

เดินไปตำมสถำนีต่ำงๆ เพื่ออธิบำยค�ำถำมเพิ่มเติมหำกผู้เข้ำร่วมมีข้อสงสัย  

และสังเกตค�ำตอบในแต่ละสถำนี

4. เมื่อครบ 10 นำท ี หรือสังเกตว่ำทกุคนเขยีนครบทกุสถำนีแล้ว แบ่ง

กลุ่มผู้เข้ำร่วมเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยสรุปค�ำตอบของแต่ละสถำน ี

และตั้งข้อสังเกต  ให้เวลำ 10 นำที และน�ำเสนอกลุ่มละ 3 นำที (ทั้งนี้  หำก

เวลำจ�ำกัด ให้ผู้ด�ำเนินกำรชวนดูแต่ละสถำนีเอง)

 ค�าถามชวนแลกเปลี่ยนในแต่ละข้ออาจเป็นดังนี้
1) สันติภำพในจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนี ส�ำหรับท่ำน คือ...

• ควำมหมำยสันติภำพของคนในห้องนีเ้หมอืนหรอืต่ำงกนัอย่ำงไร?

• จัดหมวดหมู่ควำมหมำยของสันติภำพได้หรือไม่ เรำจะจัดหมวด

หมู่อย่ำงไร?

• ส�ำหรับในพืน้ทีจั่งหวดัชำยแดนใต้/ปำตำน ีใครคอืผูก้�ำหนดควำม

หมำยของค�ำว่ำสันติภำพ?

• เรำจะก�ำหนดสันติภำพที่เรำต้องกำรจะเห็นได้หรือไม่ และเรำ

ต้องท�ำอะไรบ้ำง? 

2) ทำ่นคิดว่ำปมควำมขัดแย้งของจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนี คือ...

• ในบรรดำปมควำมขัดแย้งเหล่ำนี้ (ส่ิงที่ผู ้เข้ำร่วมเขียนใน

กระดำษ) อะไรคือปมควำมขัดแย้งหลัก เพรำะเหตุใด?

• เหตุใดเรำจึงเห็นปมควำมขัดแย้งแตกต่ำงกัน?

• กำรมองปมควำมขัดแย้งที่แตกต่ำงกัน ก่อให้เกิดปัญหำหรือไม่ 

อยำ่งไร?
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3) ท่ำนคิดว่ำผลกระทบของควำมไม่สงบในสำมจังหวัด/ปำตำนี คือ...

• ในควำมเหน็ของท่ำน อะไรคอืผลกระทบส�ำคญัทีส่ดุในเวลำน้ี?

• ผลกระทบส�ำคัญเหลำ่นี้ส่งผลต่อใคร และในระดับใดบ้ำง?

• ผลกระทบเหล่ำนี ้ส่งผลต่อกำรอยูร่่วมกนัในจงัหวดัชำยแดนภำค

ใต้อยำ่งไร?

4) ท่ำนคิดว่ำจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนี จะสงบได้ ถ้ำ...

• อะไรเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะน�ำไปสู่ควำมสงบ?

• เห็นควำมคำดหวังต่อหน่วยงำน องค์กร บุคคลในกำรสร้ำงกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร?

• ท�ำอย่ำงไรภำคประชำสังคมจึงจะผลักดัน/ขับเคลื่อนแนวทำง

กำรจัดกำรควำมขัดแย้งไปสู่สันติภำพ?

• ท่ำนคิดว่ำท่ำนจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบำทในกำรท�ำให้จังหวัด

ชำยแดนใต้/ปำตำนี ดีขึ้นหรือไม่ อยำ่งไร?

5) ภำพชำยแดนใต้/ปำตำนีที่ท่ำนอยำกเห็นใน 10 ปีข้ำงหน้ำคือ...

• ควำมหวังที่แต่ละคนมีต่อกำรแก้ปัญหำสำมจังหวัด/ปำตำนีมี

อะไรบำ้ง?

• เหตุใดควำมหวังเหล่ำนี้จึงส�ำคัญกับตัวทำ่น?

• ท่ำนคิดว่ำควำมหวังและทัศนคติต่ออนำคตนี้เปล่ียนแปลงได้

หรอืไม่ อย่ำงไร?

5. เมื่อชวนดูครบทั้ง 5 ค�ำถำม ผู้ด�ำเนินกำรชวนแลกเปลี่ยน ดังนี้:

f มคี�ำถำมต่อประเดน็ค�ำตอบของเพื่อนทีอ่ยูบ่นฟลปิชำร์ตหรอืไม่ 

(เปิดโอกำสให้ถำมค�ำถำมได้เลย ท้ังน้ีหำกผู้เขียนค�ำตอบน้ันไม่

แสดงตัวหรือไม่ต้องกำรท่ีจะตอบค�ำถำม ให้ผู้ด�ำเนินกำรชวน

พิจำรณำถึงเหตุผลเบื้องหลังค�ำตอบ)

f มปีระเดน็อะไรทีเ่รำไม่เคยรบัรูม้ำก่อน และรูส้กึอย่ำงไรที่ได้รบั

รู้สิ่งนั้น 
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f สรุปสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำดีขึ้นหรือแย่ลงในแง่ไหนบำ้ง

f เรำเห็นปัจจัยหรือปรำกฏกำรณ์อะไรทีน่�ำมำสู่สถำนกำรณ์ทีดี่ขึน้

และแย่ลงบ้ำง

6. ผู้ด�ำเนินกำรสะท้อนเพื่อสรุปประเด็นที่น่ำสนใจของแต่ละค�ำถำม

โดยข้ึนอยู่กับค�ำตอบของกลุ่ม และเพิ่มเติมว่ำในกำรอบรมคร้ังนี้เรำจะได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในประเด็นเหล่ำนี้ โดยในวันสุดท้ำยเรำจะกลับมำดู

ประเด็นเหลำ่นี้อีกครั้ง

 แนวทางการสรุป
1. ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมขัดแย้ง แนวทำงจัดกำรควำมขัดแย้ง

ล้วนแตกตำ่งกันในแต่ละคนด้วยเงื่อนไขและบริบทเฉพำะของแต่ละบุคคล

2. จำกค�ำตอบทีแ่ลกเปล่ียนเรำจะเหน็ได้ว่ำ สนัตภิำพ มคีวำมหมำย

ที่หลำกหลำยขึ้นอยู่กับแต่ละคนหรือกลุ่มคน

3. กำรที่เรำได้รับรู้  รับฟัง  แลกเปลี่ยนกับคนกลุ่มต่ำง ๆ จะเป็น

พื้นฐำนของกำรน�ำไปสู่กำรได้ยินได้ฟังกันในระดับเบื้องต้น

4. ที่ส�ำคัญหำกเรำมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันแต่มีเป้ำหมำย

คล้ำยๆ กนั เรำจะช่วยกนัอย่ำงไร  กำรท�ำงำนร่วมกบัภำคส่วนต่ำง ๆ ให้ได้มำก

ที่สุดจึงส�ำคัญต่อกำรหำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง

5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อส�ำรวจควำมคิดเห็น มุมมอง ควำม

รู้สึกของคนที่หลำกหลำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งเบื้องต้นเท่ำนั้น 

หลังจำกท�ำกิจกรรมหลังจำกน้ีครบแล้วอำจชวนย้อนดูว่ำมุมมอง

ควำมคิดเห็น กำรรับรู้ และควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ของเรำต่ำงจำกตอน

ท�ำกิจกรรมแรกนี้อย่ำงไร (ดูหน้ำ 85-86)

ข้อพึงระวัง
ควรชี้ให้เห็นควำมหลำกหลำยของควำมเห็นโดยไม่

ชี้ว่ำควำมเห็นเหลำ่นั้นผิดหรือถูก
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กำรนิยำมค�ำว่ำ “สันติภำพ” อำจมีควำมแตกต่ำงและผันแปรไป

ตำมควำมเชื่อ กำรให้คณุค่ำ และวฒันธรรมของปัจเจกบคุคลหรือสังคม 

ในบำงกรณีสันติภำพหมำยถึงสันติภำพเฉพำะกลุ่มของตน ซ่ึงอำจ

ท�ำให้เกิดกำรละเมิดสันติภำพของคนอ่ืนหรือกลุ่มอื่นด้วย ทั้งนี้

ค�ำว่ำสนัตภิำพในบำงสังคมอำจมีควำมหมำยทีส่่งผลให้ผู้คนมคีวำม

รู้สึกเป็นลบเน่ืองจำกประสบกำรณ์กำรกดขี่ในนำมของสันติภำพ 

ส�ำหรบัแนวคดิท่ีมอีทิธพิลอย่ำงมำกต่อกำรศกึษำด้ำนสนัตภิำพ คอื

แนวคิดเรื่องสันติภำพเชิงลบและสันติภำพเชิงบวก โดย โยฮัน 

กัลตุง (ค.ศ.1964) ได้อธิบำยสันติภำพ 2 ประเภทไว้ดังนี้

� สันติภาพเชิงบวก หมำยถึง สภำวะที่ ไร้ควำมรุนแรงทำง

วัฒนธรรมและควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง หรือเป็นสภำวะที่

ผู้คนมีสทิธิและเสรีภำพท่ีเท่ำเทียมกัน มีศักด์ิศรีของควำมเป็น

มนุษย์ ปรำศจำกกำรเอำรัดเอำเปรียบ มีควำมยุติธรรม และมี

ควำมสมดุลทำงธรรมชำติ

� สนัตภิาพเชงิลบ หมำยถงึ สภำวะท่ีปรำศจำกควำมรนุแรงทำง

ตรง หรือเป็นสภำวะท่ีปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรงหรือกำรท�ำ

สงครำม

สันติภาพเชิงบวก +
การเคารพศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความยุติธรรม

ความสมดุลทางธรรมชาติ

สันติภาพเชิงลบ -
ภาวะปราศจากความรุนแรง

ปราศจากสงคราม
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กิจกรรมที่ 1.2 เข้าใจความขดัแย้ง-ความรนุแรง

วัตถุประสงค์ :

1. ส�ำรวจและทบทวนควำมเข้ำใจเรื่องควำมขัดแย้งและควำม

รุนแรง

2. วิเครำะห์มุมมองที่แตกต่ำงต่อควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง

3. เข้ำใจควำมรุนแรงทำงตรง ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง และ

ควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรม

4. แบ่งปันประสบกำรณ์และกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง

เวลา : 60 นำที (เวลำที่ใช้อำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสม)

อุปกรณ์ :  ข้อควำมบน PowerPoint

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. เตรียมข้อควำมบน PowerPoint ดังนี้

a. ในระหว่ำงกำรชุมนุมประท้วง ผู้ชุมนุมเผำหน้ำกำกนักกำร

เมือง

b. ผู้หญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นมำกลำงดึกเพรำะได้ยินเสียงดังมำจำก

ห้องนัง่เล่น เธอเดนิลงไปข้ำงล่ำงและเหน็ขโมยก�ำลงัรือ้ข้ำว

ของของเธอ จึงคว้ำแจกันใบใหญ่ตีหัวขโมยจนสลบ

c. ชำวบ้ำนถกูขับไล่ออกจำกพืน้ทีท่�ำกนิของตนจำกกำรประกำศ

เขตปำ่สงวน

d. ประเทศ ก. ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนพลเมืองตนเอง ท�ำให้

ประเทศ ข. ซ่ึงให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน

คว�่ำบำตรด้วยกำรยกเลิกกำรค้ำกับประเทศ ก. ประเทศ ก. 

อ้ำงว่ำข้อกล่ำวหำดังกลำ่วไม่เป็นควำมจริง และตอบโต้ด้วย

กำรเรียกเจำ้หนำ้ที่กำรทูตกลับประเทศตน

e. สำมีข่มขืนภรรยำ
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f. เด็กอำยุ 3 ขวบเห็นนกอยู่บนถนนที่มีรถพลุกพลำ่นจึงวิ่งลง

ไปเพื่อจบันก พ่อเด็กเห็นเข้ำรบีคว้ำตวัไว้ พ่อเดก็ตบหน้ำและ

ตะคอกว่ำ “อย่ำลงไปบนถนน เดี๋ยวรถก็ชนเอำหรอก!” เด็ก

ร้องไห้

g. ในระหว่ำงกำรแข่งกฬีำจงัหวดั กองเชยีร์สโมสร ก. ร้องเพลง

เชียร์ระหว่ำงที่คะแนนขึ้นน�ำสโมสร ข.

h. ในระหว่ำงกำรแข่งกฬีำจงัหวดั กองเชยีร์สโมสร ก. ร้องเพลง

เชียร์ระหว่ำงที่คะแนนขึ้นน�ำสโมสร ข. ตอนท้ำยเกม 

สถำนกำรณ์ดเุดอืดมำกข้ึน เพลงทีร้่องกลำยเป็นเพลงดหูมิน่

อัตลักษณ์ชำติพันธุ์ฝ่ำยตรงข้ำม

i. ในระหว่ำงกำรแข่งกฬีำจงัหวดั กองเชยีร์สโมสร ก. ร้องเพลง

เชียร์ระหว่ำงที่คะแนนขึ้นน�ำสโมสร ข. ตอนท้ำยเกม 

สถำนกำรณ์ดเุดอืดมำกข้ึน เพลงทีร้่องกลำยเป็นเพลงดหูมิน่

อัตลักษณ์ชำติพันธุ์ฝ่ำยตรงข้ำม ในนำทีสุดท้ำย ทีมบอล

สโมสร ก. เริ่มขว้ำงปำข้ำวของใส่กรรมกำรและนักฟุตบอล

ทีมตรงข้ำม

2. เตรียมข้อควำมบนกระดำษ A4 ข้อควำมละ 1 แผ่น ดังนี้: 

“ควำมรุนแรง”  “ไม่ใช่ควำมรุนแรง”  “ควำมขัดแย้ง”  และ “ไม่ใช่ควำม

ขัดแย้ง” ติดไว้ที่ผนังทั้ง 4 ดำ้นของห้อง ตำมรูป

       ควำมขัดแย้ง

ไม่ใช่ควำมรุนแรง พื้นที่ว่ำง ควำมรุนแรง

    ไม่ใช่ควำมขัดแย้ง
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3. ช้ีแจงว่ำกิจกรรมน้ีจะมีข้อควำมเพ่ือให้แต่ละคนเลือกว่ำ

ข้อควำมนัน้ เป็น “ควำมขดัแย้ง” หรอื “ควำมรนุแรง” หรอื “ไม่ใช่ควำมขดัแย้ง”  

หรอื “ไม่ใช่ควำมรุนแรง”  โดยให้ยืนในต�ำแหน่งตำมควำมคดิเหน็ของตนเอง

4. ผูด้�ำเนนิกำรน�ำเสนอทลีะข้อควำม และให้เวลำผูเ้ข้ำร่วมเลอืก

ยืนตำมต�ำแหน่งที่คิดวำ่เหมำะสม

ข้อแนะน�า

หำกมีเวลำน้อยท�ำให้ไม่สำมำรถท�ำได้ทุกข้อ หรือเห็นว่ำไม่จ�ำเป็นต้อง

ท�ำทุกข้อ ผู้ด�ำเนินกำรอำจเลือกใช้บำงข้อแล้วแต่พิจำรณำ โดยแต่ละ

ข้อมีแง่มุมตำ่งกันออกไป ดังนี้

• ข้อ a, c และ d เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองควำมขัดแย้ง

• ข้อ b, e และ f เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�ำวันที่

ผูเ้ข้ำร่วมอำจจะเหน็ว่ำเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ได้โดยทัว่ไป โดยเฉพำะข้อ 

e ที่ช่วยชี้ให้เห็นประเด็นเพศสภำพ

• ข้อ g, h และ i แนะน�ำให้ท�ำเรียงตำมล�ำดับและกำรท�ำทั้งสำมข้อ

จะช่วยท�ำให้เหน็ควำมขัดแย้งทีส่ำมำรถจะพฒันำให้มรีะดบัทีร่นุแรง

ขึ้นได้ 

นอกจำกน้ี ผูด้�ำเนนิกำรอำจเลอืกข้อทีค่ดิว่ำจะก่อให้เกดิกำรแลกเปลีย่นที่

หลำกหลำยก็ได้

5. ในแต่ละข้อ เมื่อทกุคนเลือกท่ียนืแล้ว ให้สุม่ถำมควำมเหน็ของ

คนที่ยืนต�ำแหน่งต่ำง ๆ ว่ำท�ำไมถึงยืนต�ำแหน่งที่ยืนอยู่ โดยเลือกถำมคละ

ต�ำแหน่ง 2-3 คน ก่อนที่จะไปข้อควำมถัดไป

6. เมื่อท�ำครบทุกข้อควำมแล้ว ชวนกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน ดังนี้

• มีข้อสังเกตอะไรต่อกิจกรรมนี้บ้ำง

• คิดวำ่ ควำมขัดแย้งคืออะไร และ ควำมรุนแรงคืออะไร
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• ควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่

อย่ำงไร

• เหตุใดควำมขัดแย้งหลำยๆ เรื่องมักน�ำไปสู่ควำมรุนแรง

• ควำมเข้ำใจ “ควำมขดัแย้ง” และ “ควำมรุนแรง” ทีแ่ตกต่ำง

กนัส่งผลอย่ำงไร

ข้อพึงระวัง
• ผูเ้ข้ำร่วมอำจจะเลือกยนืในต�ำแหน่งระหว่ำงกึง่กลำง

ของนยิำมควำมรนุแรงแต่ละประเภทตำมทีต่วัเองให้

น�้ำหนักต่อค�ำอธิบำยต่อควำมรุนแรงแต่ละประเภท

• กำรเลือกใช้ประโยคส�ำหรับใช้เป็นโจทย์จะต้องค�ำนึง

ถึงควำมรู้พื้นฐำนของผู้เข้ำร่วม

• กำรอธบิำยว่ำประโยคนัน้เป็นควำมรนุแรงลกัษณะใด 

สำมำรถอธิบำยได้จำกหลำยมุมมอง เพรำะฉะนั้น

สำระส�ำคัญของกิจกรรมนี้คือกำรท�ำให้เห็นจุดยืนที่

แตกต่ำงกันและได้รับฟังกำรอธิบำยจำกมุมมองที่

หลำกหลำย

 แนวทางการสรุป
ควำมขัดแย้ง แตกต่ำงจำก ควำมรุนแรง สองค�ำน้ีไม่เหมือนกัน  

ควำมรุนแรงมักเป็นวิธีกำรแสดงออกหรือกำรกระท�ำบำงอย่ำงในระหว่ำงท่ี

มีควำมขัดแย้ง

• ควำมรุนแรงเกิดข้ึนในควำมขัดแย้งเพื่อเป็นเครื่องมือในกำร

จดักำรควำมขดัแย้งโดยใช้ก�ำลงัของฝ่ำยทีมี่อ�ำนำจเพื่อทีจ่ะให้ฝ่ำยคูข่ดัแย้ง

ยนิยอมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือฝ่ำยขดัแย้งไม่มีทำงเลอืกอืน่ในกำร

ต่อสู้นอกจำกกำรใช้ก�ำลังควำมรุนแรงเป็นเงื่อนไขต่อรอง
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• ควำมขัดแย้ง หรือกำรคิดเห็นต่ำงกันเป็นเร่ืองปกติ และเป็น

ส่วนหนึง่ของชวีติทีเ่กดิขึน้ ควำมขดัแย้งเกดิขึน้มำนำนพร้อมๆ กบัมนษุยชำติ 

ควำมขัดแย้งปรำกฏข้ึนจำกกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปัจเจกหรือกลุ่มโดยท่ี

ควำมคิด กำรรบัรู้ ควำมรูสึ้กขัดแย้งกับอีกฝ่ำยหน่ึง หรือควำมต้องกำรไม่ได้

รับกำรตอบสนองจำกอีกฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งอำจขึ้นภำยในครอบครัว เพื่อนหรือ

เพื่อนร่วมงำน ชุมชน ประเทศ ระหว่ำงประเทศ  เรำทกุคนต่ำงมปีระสบกำรณ์

ควำมขัดแย้งด้วยกันทั้งนั้น

• ควำมขัดแย้งไม่จ�ำเป็นต้องแก้ไขด้วยควำมรุนแรง เรำสำมำรถ

มองจำกมุมของอีกฝ่ำยได้ว่ำ เขำพยำยำมปกป้องผลประโยชน์และควำม

ต้องกำรของตัวพวกเขำเอง ดังนั้นจะท�ำให้เรำหำทำงทำงเลือกในกำรแก้

ปัญหำและป้องกันไม่ให้ควำมขัดแย้งเปลี่ยนไปเป็นควำมรุนแรงได้อยำ่งไร

• กำรเห็นต่ำงกันอำจน�ำไปสู่กำรหำทำงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ได้ 

กำรมองควำมขัดแย้งว่ำเป็นโอกำสในกำรปรับควำมสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

หรือเป็นที่พึงพอใจขึ้น กำรที่มีควำมขัดแย้งขึ้นในควำมสัมพันธ์ท�ำให้เรำรู้

ว่ำกำรกระท�ำหรืออะไรบำงอย่ำงในควำมสัมพันธ์แบบที่เป็นอยู่ไม่สำมำรถ

ด�ำเนินต่อไปได้ ซ่ึงเป็นโอกำสท่ีจะท�ำให้เรำปรับพฤติกรรมเพ่ือเปล่ียนแปลง

ควำมสมัพนัธ์ให้ดข้ึีน ซึง่ควำมสัมพนัธ์หรือสังคมทีเ่กิดควำมขัดแย้งและเกดิ

กำรปรับตัวจึงจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำให้ดีขึ้น

นักคิด มอร์ตัน ดอยชท์ (Morton Deutsch) 

ซึ่งเป็นนักวิจัยในสาขาการคลี่คลายความขัดแย้งคนส�าคัญ 

ตั้งสมมติฐานว่าความขัดแย้งมีศักยภาพที่จะส่งเสริมคุณค่าแก่

ปัจเจกบุคคลและสังคม ค�าถามพื้นฐานของเขาก็คือจะป้องกัน 

ความขัดแย้งมิให้กลายเป็นการท�าลายล้างได้อย่างไร



กจิกรรมที ่1.3 เข้าใจประเภทของความรุนแรง

วัตถุประสงค์ :

1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกำรใช้ควำมรนุแรงคอือะไรและมีอยูใ่น

รูปแบบที่แตกต่ำงกันอย่ำงไรบำ้ง

2. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจถึงแนวคิดควำมรุนแรงทำงตรง ควำม

รุนแรงเชิงโครงสร้ำง และควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรม

3. สำมำรถตระหนกัและรูเ้ท่ำทนัถึงกำรใช้ควำมรนุแรงของตนเอง

และของผู้อื่นว่ำเกิดจำกอะไรและส่งผลอยำ่งไร 

4. สำมำรถแบ่งปันประสบกำรณ์และกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งได้

เวลา : 45 นำที (เวลำที่ใช้อำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสม)

อุปกรณ์ :

1. ภำพควำมรุนแรง (ภำพควำมรุนแรงในคู ่มือนี้เป็นเพียง

ตัวอยำ่งเท่ำนั้น ผู้ใช้คู่มือนี้สำมำรถหำรูปได้บนอินเทอร์เน็ต) 



22 • ฉันกับความขัดแย้ง

2. ข้อควำมบนกระดำษ A4 ข้อควำมละ 1 แผ่น มีข้อควำมดังนี้ 

“ควำมรุนแรงเชิงกำยภำพ” “ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง” และ “ควำม

รุนแรงทำงวัฒนธรรม”

3.  ปำกกำ

4.  เทปกำว

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. ติดแผ่นข้อควำมไว้บนผนัง และถำมผู้เข้ำร่วมวำ่รู้จัก 3 ค�ำนี้

หรือไม่ อำจจะเลือกหยิบรูปภำพขึ้นมำอธิบำยควำมหมำยค�ำละ 1 ตัวอย่ำง

ควำมรุนแรง 

ทำงกำยภำพ

ควำมรุนแรง 

เชิงโครงสรำ้ง

ควำมรุนแรง 

ทำงวัฒนธรรม

2. แบ่งผู้เขำ้ร่วมเป็น 3 กลุ่ม แจกภำพกลุ่มละ 5 ภำพ 

3. ให้ผู้เข้ำร่วมแต่ละกลุ่มอภิปรำยกันว่ำ ภำพที่ได้รับเป็นควำม

รุนแรงแบบใด เมื่อวิเครำะห์ได้แล้วให้น�ำภำพไปติดใต้แผ่นข้อควำมนั้นๆ

4. เมื่อติดครบแล้ว ชวนกลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยน ดังนี้

• คิดว่ำควำมรุนแรงแต่ละประเภทคืออะไร แตกต่ำงกัน

อยำ่งไร

• ที่มำของควำมรุนแรงแต่ละแบบมำจำกไหน 

• เคยเห็นควำมรุนแรงแบบใดบำ้ง
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• ส่ิงทีห่ล่อเล้ียงให้ควำมรุนแรงแต่ละแบบด�ำรงอยู่ได้คอือะไร

• เคยประสบกับควำมรนุแรงแบบใดบ้ำง และรบัมือกบัควำม

รุนแรงเหล่ำนั้นอย่ำงไร

5. หลังกลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยนกัน อำจจะเสริมที่มำของแนวคิด

ประเภทควำมรุนแรงของ โยฮัน กัลตุง



โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung) แบ่งควำมรุนแรงเป็น 3 ประเภท  

ได้แก่

1) ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ หรือ ควำมรุนแรงทำงตรง ที่เกิด

จำกการกระท�าด้วยกำรใช้ก�ำลัง หรืออำวุธ ซึ่งก่อให้เกิดควำม

สูญเสียทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

2) ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง เกิดจำกระบบหรือโครงสร้ำงทำง

สังคมที่ไม่เป็นธรรม กำรจัดสรรทรัพยำกรไม่เท่ำเทียม จนส่ง

ผลกระทบต่อกลุ่มคนต่ำง ๆ ในสังคม หำกจะดูว่ำสังคมนั้น ๆ 

มีแนวโน้มจะมีควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงหรือไม่ มักดูได้จำก

ตัวบทกฎหมำยหรือแนวนโยบำย โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ

ของรัฐ เช่น กำรออกนโยบำยให้สิทธิกับกลุ่มทุนใหญ่จนส่งผล

กระทบต่อผู้ค้ำรำยย่อย เป็นต้น

3) ควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรม เป็นควำมรุนแรงท่ีเกิดจำกกำร

ใช้วัฒนธรรมมำเป็นตัวรองรับหรือให้ควำมชอบธรรมต่อกำร

ใช้ควำมรุนแรงทำงกำยภำพหรือควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำง 

ควำมรุนแรงทำงวัฒนธรรมมักมองไม่เห็นอยำ่งชัดเจน แต่มัก

ปรำกฏในรูปของสัญลักษณ์ ศำสนำ อุดมกำรณ์ ควำมเช่ือ 

ตลอดจนค่ำนิยม เช่น กำรกีดกันคนผิวสีเข้ำท�ำงำน
Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,”

Journal of Peace Research, Vol.6, No.3 (1969), pp.167-191.
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ข้อพึงระวัง
• หำกผู้เขำ้ร่วมไม่มีควำมรู้พื้นฐำนเรื่องนี้ 

ผู้ด�ำเนินกำรควรอธิบำยแนวคิดเรื่อง 

ประเภทควำมรุนแรงจำกแนวควำมคิดของ  

โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung) ประกอบ

 แนวทางการสรุป
ผู้ด�ำเนินกำรสรุปประเด็นส�ำคัญ ดังนี้

• กำรตระหนักถึงควำมรุนแรงทั้งสำมประเภทจะช่วยให้เรำมอง

เห็นปัญหำที่ซ่อนอยู่ในสังคมได้ชัดเจนมำกขึ้น

• ควำมรุนแรงทั้งสำมประเภทมีควำมเช่ือมโยงกัน ภำยนอกอำจ

เห็นเป็นควำมรุนแรงทำงกำยภำพ แต่ควำมรุนแรงทำงกำยภำพนั้นอำจจะ

มีฐำนมำจำกควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงและวัฒนธรรม เพรำะฉะนั้น

ในภำพเดียวอำจจะมีควำมรุนแรงหลำยระดับซ้อนกันอยู่

• หำกเรำตระหนักและเขำ้ใจควำมรุนแรงประเภทต่ำง ๆ เมื่อเรำ

เจอสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงจะช่วยให้เรำสำมำรถวเิครำะห์เพื่อแก้ปัญหำได้

อย่ำงตรงจุดมำกขึ้น รวมถึงย้อนกลับมำคิดวำ่อะไรท�ำให้ควำมรุนแรงระดับ

ตำ่ง ๆ ยังคงอยู่ อะไรเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงควำมรุนแรงนั้น
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์
ความขัดแย้ง

กิจกรรมที่ 2.1 ต้นไม้ความขัดแย้ง

กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง หมำยถึงกำรท�ำควำมเข้ำใจและรับรู้

ปัญหำควำมขัดแย้งอย่ำงละเอยีดลึกซ้ึงว่ำเกดิขึน้ได้อย่ำงไร สำเหตรุำกเหง้ำ

ของปัญหำ ผลกระทบทีต่ำมมำ แรงขบัทีส่่งผลให้ควำมขดัแย้งยงัคงอยูเ่พิม่

ขึ้นหรือคลี่คลำยลง ควำมเชื่อมโยงของปัญหำ ใครคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในควำมขัดแย้ง ควำมต้องกำรของ

ผูท้ีเ่กีย่วข้อง กลุม่ต่ำง ๆ ในควำมขดัแย้ง เป็นต้น กำรวเิครำะห์ควำมขดัแย้ง

จะท�ำให้เรำเข้ำใจสภำพปัญหำ พลวัตของสถำนกำรณ์ และเป็นประโยชน์

ต่อกำรวำงแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งนั้นๆ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อค้นหำเหตุปัจจัยของควำมขัดแย้งที่ส�ำคัญ ได้แก่ 

สำเหตุ/รำกเหง้ำ เรื่องที่เป็นปัญหำหลักและผลกระทบของควำมขัดแย้ง

2. เพื่ออภิปรำยแลกเปลี่ยนถึงสำเหตุและผลกระทบจำกควำมขัดแย้ง

เวลา : 90 นำที

อุปกรณ์ : 1. กระดำษฟลิปชำร์ต

2. ปำกกำเขียนฟลิปชำร์ตคละสี

3. กระดำนฟลิปชำร์ต

4. กำร์ดแผ่นเล็กสีตำ่ง ๆ

5. บริบทกรณีศึกษำ
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 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. อธิบำยว่ำ “ต้นไม้ควำมขัดแย้ง” 

• เป็นเคร่ืองมือท่ีมีจุดมุ่งหมำยในกำรค้นหำและเลือกปัจจัยท่ี

ส่งผลส�ำคัญในควำมขัดแย้งโดยเปรียบเป็นภำพของต้นไม ้

ซึ่งเรำจะเห็นภำพควำมสัมพันธ์ของสำเหตุควำมขัดแย้งใน

รูปแบบของต้นไม้ที่มีรำก ล�ำต้น และผลกระทบ

• ต้นไม้ควำมขัดแย้งช่วยแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำเหตุ

และผลกระทบของควำมขัดแย้งมำกกว่ำลกัษณะผวิเผนิของ

ควำมขัดแย้ง

• ช่วยแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์และกำรเชื่อมต่อระหว่ำง

ปัจจัยหลำยประกำรที่มีอิทธิพลในควำมขัดแย้ง

�

ผลกระทบ

ปัญหาหลัก

สาเหตุ

กำรอุ้มหำย
กำรฆ่ำ

ไม่มีที่ท�ำกิน/
ขำดรำยได้ กำรเผ่ำไล่รื้อ

บ้ำนชำวกะเหรี่ยง

กำรผลักดันชนกลุ่มน้อย
ออกจำกป่ำแก่งกระจำน

กำรถูกลิดรอนสิทธิ คอร์รัปชั่น กำรท�ำให้เป็นกลุ่มชำยขอบ
และควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ

��กฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม
(เช่น กฎหมำยอุทยำน)

กำรเลือกปฏิบัติ

ราก แสดงถึงสำเหตุรำกเหง้ำของควำมขัดแย้ง 

(รวมถึงสำเหตุเชิงโครงสร้ำงหรือวัฒนธรรม)

ล�าต้น แสดงถึงปัญหำส�ำคัญที่แสดงออกมำ (ปัญหำหลัก)

กิ่งก้านสาขา แสดงถึงผลกระทบ และรูปธรรมของผลลัพธ์ที่

เกิดจำกปัญหำนั้นๆ

ต้นไม้ความขัดแย้ง



คู่มือการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น • 27

2. แบ่งกลุ่มและระบุกรณีศึกษำที่จะใช้ส�ำหรับกำรวิเครำะห์  

3. ให้แต่ละกลุ่มวำดภำพต้นไม้รวมทั้งรำก ล�ำต้น และกิ่งก้ำนบน

แผ่นกระดำษฟลิปชำร์ต

4. ในแต่ละกลุ่มให้ช่วยกนัระดมสมองและอภปิรำยว่ำกรณศีกึษำ

ที่กลุ่มได้รับคือ ปัญหำอะไร รำกเหง้ำ ผลกระทบที่ตำมมำจำกปัญหำนั้นมี

อะไรบำ้ง (กำร์ดละ 1 ข้อควำม)

5. ให้น�ำกำร์ดมำแปะบนภำพวำดต้นไม้ โดยแปะ

• บนล�ำต้น หำกคิดวำ่เป็นปัญหำหลัก หรือปัญหำแกนกลำง

• บนรำก หำกคิดว่ำมันเป็นสำเหตุ

• บนกิ่งไม้ หำกเห็นว่ำเป็นผลกระทบจำกปัญหำ

6. ในกำรแปะกำร์ด ให้แต่ละกลุม่ตกลงกนัให้ได้ว่ำข้อควำมใดอยู่

ส่วนใดของต้นไม้ โดยอำจก�ำหนดให้มีตัวแทนอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร

อภิปรำยเพื่อให้กลุ ่มสำมำรถตกลงกันได้เกี่ยวกับกำรวำงต�ำแหน่งของ

ประเด็นตำ่ง ๆ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงเป็นธรรม

7. ให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอกำรวิเครำะห์ของกลุ่มในวงใหญ่ 

8. ผู้ด�ำเนินกำรชวนผู้เขำ้ร่วมอภิปรำยในวงใหญ่ 

• หลังจำกที่ได้ฟังกำรวิเครำะห์ของกลุ่มอื่นแล้ว มีข้อสังเกต

อะไรบำ้ง 

• เรำวิเครำะห์ควำมขัดแย้งบนฐำนคิดอะไร 

• ยังมีปัจจัยอะไรที่ขำดหำยไปจำกกำรวิเครำะห์ 

• ถ้ำจะแก้ไขปัญหำนี้ ใครบ้ำงที่ควรเขำ้มำเกี่ยวข้อง 

• มองเห็นบทบำทของตนเอง/องค์กรต่อกำรแก้ไขปัญหำนี้

อยำ่งไร 

• ได้เรียนรู้อะไรจำกกิจกรรมนี้บำ้ง
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ข้อพึงระวัง
• ปัญหำหลกัควรเป็นปัญหำเดยีว เรำควรเลอืกปัญหำ

ที่คิดว่ำเร่งด่วนและเหมำะแก่กำรน�ำคิดวิเครำะห์ 

ท้ังน้ีต้องดูว่ำผู้เข้ำร่วมว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียว

กับปัญหำที่เรำจะหยิบยกขึ้นมำมำกน้อยเพียงใด

• ผลกระทบ ปัญหำหลัก หรือรำกเหง้ำ อำจไม่ได้เรียง

เป็นล�ำดับของสำเหตุและผลกระทบ แต่ผลกระทบ

อำจส่งผลให้เกิดรำกเหรือสำเหตุของปัญหำใหม่ขึ้น

มำได้ โดยเป็นผลต่อกันและกัน

 แนวทางการสรุป
• กำรวิเครำะห์ปัจจัยของควำมขัดแย้งมีควำมส�ำคัญ เพรำะหำก

เข้ำใจถงึปัญหำหลัก สำเหตุ/รำกเหง้ำ และผลกระทบของควำมขดัแย้งอย่ำง

ถูกต้องและรอบด้ำนจะท�ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตรงจุด 

• กำรแก้ไขปัญหำไม่ตรงจุดท�ำให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตำมมำ และ

ท�ำให้สูญเสียทรัพยำกรตำ่ง ๆ เช่น แรงงำน งบประมำณ เวลำ

• สำเหตุ ปัญหำหลักที่ปรำกฏ และผลกระทบเป็นควำมสัมพันธ์

กนัอย่ำงมีพลวตัทีม่ผีลกระทบต่อกนัและกนั เช่น ผลกระทบอำจจะเพิม่ระดบั

ควำมรนุแรงของปัญหำทีป่รำกฏ หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้น�ำไปสูส่ำเหตทุีจ่ะ

ท�ำให้เกิดปัญหำอื่นๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

• ในกำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้งจะมีกำรมองหรือกำรตีควำมได้

หลำยแบบ เพรำะแต่ละคนหรือกลุ่มคนมีมุมมองและฐำนคิดที่แตกต่ำงกัน 

ดังนั้นกำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้งโดยมีหลำยฝำ่ยมำร่วมกัน จะท�ำให้มุมมอง

ต่อปัญหำกว้ำงและรอบดำ้นมำกขึ้น  

• ถำมผู้เข้ำร่วมว่ำจำกกรณีศึกษำ (ดูหน้ำถัดไป) หำกต้องกำรจะ

แก้ปัญหำควำมขัดแย้งนี้คิดว่ำควรเป็นใครบ้ำง คนที่อยู่ตรงนี้สำมำรถท�ำ

อะไรได้บ้ำง หรือมีใครสำมำรถประสำนงำนกับใครได้บ้ำง
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กรณีศึกษาบริบทความขัดแย้ง (ใช้ส�ำหรับกิจกรรม 2.1- กิจกรรม 2.3)



กรณีเรียกร้องการคลุมฮิญาบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

เมื่อวนัที ่24 มนีำคม 2561 ผูป้กครองเดก็นักเรยีนโรงเรยีน

อนุบำลปัตตำนีส่งหนังสือถึงมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) โดยมี

เนื้อหำว่ำทำงโรงเรียนอนุบำลปัตตำนีไม่อนุญำตให้เด็กนักเรียน

หญิงมุสลิมคลุมฮิญำบไปเรียนหนังสือ ทำงมูลนิธิฯ จึงส่งจดหมำย

ถึงผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนขอควำมอนุเครำะห์ให้นักเรียนมุสลิมได้

แต่งกำยตำมหลักกำรศำสนำอสิลำม แต่เม่ือเวลำผ่ำนไป ทำง มมส. 

สำมจังหวัด ก็ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับที่เป็นลำยลักษณ์อักษร

จำกทำงโรงเรียน วำ่อนุญำตหรือไม่อนุญำตให้นักเรียนหญิงมุสลิม

สวมฮิญำบ

กระทั่งวันที่ 16 พฤษภำคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดเทอม

วันแรกของโรงเรียน เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกฎหมำย มมส. สำมจังหวัด 

พร้อมผู้ปกครอง 3 ครอบครัว และเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียน

อนุบำลปัตตำนีอีก 4 คน แต่งกำยด้วยเครื่องแบบนักเรียนมุสลิม 

เดินทำงเขำ้ไปในโรงเรียน โดยมี นำยประจักษ์ ชูศรี ผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรียนอนุบำลปัตตำนีออกมำต้อนรับ พร้อมยืนยันว่ำไม่ได้ห้ำมมำ

ต้ังแต่แรก และยินดีหำกจะแต่งกำยตำมหลักกำรศำสนำอิสลำม 

นักเรียนหญิงสวมฮิญำบได้ ส่วนนักเรียนชำยก็สำมำรถสวมใส่

กำงเกงขำยำวได้เช่นกัน 

วันต่อมำ (17 พฤษภำคม 2561) ครูผู้สอนลำหยุดงำน

ไม่มำสอนพร้อมกันจ�ำนวนประมำณ 20 คน ผู้ปกครองที่เป็นไทย

พทุธหลำยคนให้ควำมเหน็ว่ำครหูยดุสอนเพรำะผูป้กครองเดก็มสุลมิ

ให้เด็กใส่ฮิญำบมำโรงเรียน
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วันที่ 18 พฤษภำคม 2561 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลปัตตำนี ซึ่งมติจำกที่ประชุมเสียงข้ำง

มำกยืนยันว่ำจะไม่มีกำรแก้กฎของโรงเรียนโดยจะไม่อนุญำตให้

นักเรียนแต่งกำยตำมหลักศำสนำ เมื่อผลลัพธ์ออกมำเช่นนี้ท�ำให้

นำยแวดือรำแม มะมิงจิ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

แห่งน้ีและเป็นประธำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัดปัตตำนี 

แถลงลำออกจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอนุบำลปัตตำนี ทำง

โรงเรียนอธิบำยว่ำได้ด�ำเนินกำรชี้แจงและท�ำควำมเข้ำใจกับ

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนถึงมติดังกล่ำว

ต่อมำวันที่ 20 พฤษภำคม 2561 พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 

รมช. ศึกษำธิกำร ในฐำนะหัวหน้ำผู้แทนพิเศษของรัฐบำลในกำร

แก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้มอบหมำยให้ปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

เดินทำงมำประชุมที่ปัตตำนีเพื่อหำทำงออกที่ดีที่สุดในแก้ปัญหำ

ควำมขัดแย้งกรณีโรงเรยีนอนุบำลปัตตำนีห้ำมนักเรียนหญิงมุสลิม

สวมฮิญำบไปเรียนหนังสือ 

ในเวลำต่อมำ 15.30 น. ณ ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ปัตตำนี ศึกษำธิกำรจังหวัดฯ และ ผอ. โรงเรียนอนุบำลปัตตำนี ได้

ร่วมกนัแถลงข่ำวอนุญำตให้นักเรียนหญงิมุสลมิแต่งกำยแบบมุสลมิ

หรือแต่งฮิญำบเข้ำมำเรียนได้ และส�ำหรับนักเรียนชำยมุสลิมก็

สำมำรถสวมกำงเกงขำยำวได้ตำมแบบที่กระทรวงก�ำหนดไว้ ส่วน

กำรแต่งกำยเคร่ืองแบบอื่นนัน้เช่น ชุดกฬีำ ชุดลกูเสอื ทำงโรงเรยีน

จะมีกำรหำในรำยละเอียดของชุดต่อไป

แต่หลังจำกนั้น วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 เกิดกำรรวมตัว
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กันของสมำพันธ์ชำวไทยพุทธจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พร้อมด้วย

ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่ำโรงเรียนอนุบำลปัตตำนี และเครือข่ำย

ชำวไทยพุทธ กว่ำ 400 คน เรียกร้องให้กระทรวงศกึษำธกิำรยกเลกิ

กำรอนุญำตให้นักเรียนมสุลิมสวมใส่ฮญิำบและใส่กำงเกงขำยำวเข้ำ

ในโรงเรียนอนุบำลปัตตำนี เน่ืองจำกชำวไทยพุทธในพ้ืนท่ีมอง

วำ่กำรอนุญำตให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกระทรวงนั้นเป็นค�ำสั่ง

ที่ไม่ชอบธรรมตำมหลักของควำมยติุธรรมและใช้อ�ำนำจเกนิขอบเขต 

ในเดือนมิถุนำยน มีกำรออกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร

ว่ำด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน พ.ศ. 2561 ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ

ลงนำมโดย นำยแพทย์ธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรว่ีำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2561 มีเนื้อหำแก้ไข

ระเบียบเดิม ข้อ 12 วรรคทำ้ยที่ระบุวำ่ "นักเรียนซึ่งนับถือศาสนา

อิสลามในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตาม

แบบท่ีสถานศึกษาก�าหนดได้ตามความสมัครใจ" ซ่ึงหมำยถึงกำร

เปิดเสรีให้นักเรียนมุสลิมเลือกแต่งกำยตำมหลักศำสนำได้ หรือจะ

แต่งเครื่องแบบนักเรียนตำมระเบียบของโรงเรียนก็ได้ 

ต่อมำ ผอ. โรงเรียนอนบุำลปัตตำน ีได้ใช้อ�ำนำจตดัคะแนน

เด็กนักเรียนมุสลิมเพียงเพรำะคลุมฮิญำบ ซึ่งผิดกับระเบียบของ

กฎกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับใหม่ จึงท�ำให้ผู ้ปกครองของเด็ก

นกัเรยีน 20 คนรวมตัวลงนำมยื่นหนังสอืขอควำมเป็นธรรมคุม้ครอง

ชัว่ครำวต่อศำลปกครองจงัหวดัสงขลำ เพื่อให้ศำลปกครองคุม้ครอง

สทิธเิสรีภำพของเด็กตำมสิทธใินรัฐธรรมนญู ในกำรปฏบิตัติำมหลกั

ศำสนำอิสลำม ศำลปกครองจึงมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วครำวนักเรียน
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โรงเรียนอนุบำลปัตตำนี และห้ำมลงโทษเด็กนักเรียนจำกกรณีน้ี

ทันที โดยศำลมีค�ำสั่งดังนี้

เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2561 ศำลมีค�ำสั่งให้ทุเลำกำรบังคับ

ตำมระเบียบโรงเรียนอนบุำลปัตตำน ีวดันพวงศำรำม ว่ำด้วยกำร

ควบคุมและดูแลควำมประพฤติ กำรลงโทษ และกำรตัดคะแนน

ควำมประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2561 ที่ให้แต่งเครื่องแบบ

นักเรียนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยเคร่ืองแบบ

นักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 เฉพำะที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี

ทั้ง 20 คน ไว้เป็นกำรชั่วครำว จนกว่ำศำลจะมีค�ำพิพำกษำเป็น

อยำ่งอื่น

สร้ำงควำมดีใจให้แก่เด็กนักเรียนและผู ้ปกครองเป็น

อย่ำงมำกหลังได้รับควำมคุ้มครองและควำมเป็นธรรมจำกศำล

ปกครองในครั้งนี้
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กิจกรรมที่ 2.2    แผนที่ตัวแสดงและความ
สัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือวิเครำะห์ว่ำในแต่ละควำมขัดแย้งมีตัวแสดงใดบ้ำงท่ี

เขำ้มำเกี่ยวข้อง

  2. เพื่อวิเครำะห์อ�ำนำจของตัวแสดงและอธิบำยถึงควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงตัวแสดงตำ่ง ๆ

    3. เพื่อให้สำมำรถก�ำหนดบทบำทตวัเองในกำรจดักำรปัญหำ

เวลา : 90 นำที

อุปกรณ์ : 1. กระดำษฟลิปชำร์ต

2. กระดำษรูปวงกลมคละขนำด

3. ปำกกำเขียนฟลิปชำร์ตคละสี

4. กำว

5. บริบทกรณศีกึษำ (กรณเีรยีกร้องกำรคลุมฮญิำบโรงเรยีน

อนุบำลปัตตำนี น. 29-32)

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. อธิบำยว่ำ แผนที่ตัวแสดงและควำมสัมพันธ์ เป็นเทคนิคกำร

ใช้ภำพเพื่อแสดงถึงตัวแสดงในควำมขัดแย้งและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ตัวแสดงเหล่ำนั้น กำรท�ำแผนท่ีตัวแสดงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในควำมขัดแย้ง 

เป็นกำรท�ำควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งให้ชัดเจนขึ้นว่ำมีใคร

เกี่ยวข้องบ้ำง เครื่องมือนี้พยำยำมที่จะตอบค�ำถำมว่ำใครคือตัวแสดงหลัก

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในควำมขัดแย้ง ตัวแสดงเหล่ำมีควำมสัมพันธ์กัน

อย่ำงไรและมีอ�ำนำจมำกน้อยแค่ไหน

2. ผู้ด�ำเนินกำรแนะน�ำหลักกำรวิเครำะห์ตัวแสดง (actors)  หรือ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับควำมขัดแย้ง 
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• จำกกรณีศึกษำคิดวำ่มีใครเกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้งบ้ำง

• แต่ละตัวแสดงมอี�ำนำจหรืออทิธพิลต่อสถำนกำรณ์มำกน้อย

เพียงใด

• ตวัแสดงเหล่ำนัน้มคีวำมสมัพนัธ์ต่อกนัในทำงบวกหรอืทำง

ลบอย่ำงไร

3. แนะน�ำเคร่ืองมือและสัญลักษณ์ที่ใช ้ ในกำรจัดท�ำแผนที่

ตัวแสดงและควำมสัมพันธ์

วงกลมใช้ระบุตัวแสดง
ต่ำง ๆ ในควำมขัดแย้ง 
ขนำดของวงกลม
แสดงถึงอ�ำนำจของ
แต่ละตัวแสดง

เส้นตรงแสดงถึง 
ควำมสัมพันธ์ที่ดี

เส้นประแสดงถึง 
ควำมสัมพันธ์ 
ที่เปรำะบำง

เส้นซิกแซ็ก 
แสดงถึงขัดแย้งกัน

มีเส้นคู่ทับบนเส้น
ตรงแสดงถึงควำม
สัมพันธ์ที่แตกหัก

ครึ่งวงกลมแสดงถึงกลุ่มที่อยู่
นอกพื้นที่ควำมขัดแย้งนั้น แต่
อำจจะมีผลกับควำมสัมพันธ์
ของตัวแสดงต่ำงๆ ได้ เช่น 
องค์กรหรือกลุ่มนอกประเทศ

เส้นตรงแสดงถึง
กำรเป็นพันธมิตรกัน

เส้นลูกศรแสดง 
ถึงทิศทำงของอิทธิพล 
ที่เหนือกว่ำ

สัญลักษณ์  ที่ ใช้ในการท�าแผนที่ตัวแสดงและความสัมพันธ์
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4. ให้ผู้เข้ำร่วมแบ่งกลุ่มตำมควำมสมัครใจ กลุ่มละประมำณ 5-6 

คน  และแจกบริบทกรณีศึกษำเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ (กรณีเรียกร้องการ

คลุมฮิญาบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี น. 29-32)

5. อธิบำยว่ำเคร่ืองมือน้ีไม่ได้เป็นกำรตัดสินว่ำ ใครผิดใครถูก แต่

มุ่งให้เห็นควำมสัมพันธ์ของตัวแสดงเพื่อกำรท�ำงำนในอนำคต

6. ให้แต่ละกลุ่มเริ่มกำรวิเครำะห์ ดังนี้

1) ระบุตัวแสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้ง โดยเขียน

ชื่อหน่ึงตัวแสดงต่อหนึ่งวงกลม ขนำดของวงกลมบอกถึง

อ�ำนำจของตัวแสดงเหลำ่นั้นในควำมขัดแย้ง เช่น วงกลม

วงใหญ่หมำยถึงมีอ�ำนำจมำก และวงกลมวงเล็กหมำยถึง

มีอ�ำนำจน้อย ถ้ำมีกลุ่มภำยนอกให้ระบุไว้บนครึ่งวงกลม 

จำกนั้นติดวงกลม/คร่ึงวงกลมลงบนกระดำษฟลิปชำร์ต

แผ่นใหญ่ กำรวิเครำะห์อ�ำนำจสำมำรถวิเครำะห์จำกแหล่ง

อ�ำนำจทัง้ทำงทหำร กำรเมือง ทำงเศรษฐกจิ และ อื่นๆ เช่น 

รัฐบำลจีน ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีควำมแข็งแกร่งทั้งใน

ทำงเศรษฐกิจและกำรทหำร รวมไปถึงกำรมีประชำกรมำก

ที่สุดในโลก ขนำดวงกลมของรัฐบำลจีนจึงใหญ่กว่ำวงกลม

ของรัฐบำลไทย หรือนำยกรฐัมนตรมีีอ�ำนำจในทำงกฎหมำย

เป็นผู้น�ำประเทศจึงมีอ�ำนำจมำกกว่ำประชำชน เป็นต้น

2) กำรวำงต�ำแหน่งในกำรวำดวงกลมแต่ละวงอำจแสดงถึง

นยัยะได้ อย่ำงเช่นตวัแสดงทีมี่อดุมกำรณ์ขวำจดัก็ใส่ไว้ขวำ

สุด ในท�ำนองเดียวกันตัวละครท่ีมีอุดมกำรณ์ค่อนไปทำง

ฝ่ำยซ้ำยก็ใส่ไว้ซ้ำย ส่วนตัวแสดงท่ีเป็นสำยกลำงก็ให้วำงไว้

ตรงกลำงของกระดำษ เป็นต้น

3) ประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแสดงต่ำง ๆ ว่ำมีควำม

สัมพันธ์อันดีต่อกันหรือขัดแย้งกันมำกน้อยเพียงใด โดยใช้

ลักษณะของเส้นเป็นตัวก�ำหนด 
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- เส้นตรงเส้นเดียว แสดงถึงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

เส้นตรงสองเส้น แสดงถึงควำมสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตร

ต่อกัน เป็นควำมสัมพันธ์ที่แนบแน่น

- เส้นลูกศร แสดงถึงอิทธิพลที่เหนือกว่ำของอีกฝ่ำย

- เส้นประ แสดงถงึควำมสมัพนัธ์ทีเ่ปรำะบำง หมำยควำมว่ำ

ณ ขณะนีย้งัคงมคีวำมสมัพันธ์ต่อกนัแต่ก็เปรำะบำง หำก

มีอะไรแทรกเข้ำมำก็อำจจะท�ำให้ควำมสัมพันธ์แย่ลง

อย่ำงง่ำยดำย

- เส้นซิกแซ็ก แสดงถึงตัวแสดงขัดแย้งกันอยู่

- เส้นตรงแต่มีเส้นคู ่สั้นทับ แสดงถึงควำมสัมพันธ์ที่

แตกหัก หมำยถึงก่อนหน้ำนี้เคยมีควำมสันพันธ์อันดี

ต่อกัน ต่อมำมีปัญหำท�ำให้ไม่เป็นพันธมิตรกันอีกต่อไป 

แต่ในขณะกำรวิเครำะห์ก็ไม่ถึงกับขัดแย้งกัน

ท้ังน้ีผู ้ด�ำเนินกำรสำมำรถเลือกเส้นควำม

สัมพันธ์หลัก 2-3 เส้นเพ่ือไม่ให้ผู้เข้ำร่วมรูสึ้กสับสนและ

ซับซ้อนเกินไป

ควำมสัมพันธ์ที่ดี

ขัดแย้งกัน

พันธมิตร

ควำมสัมพันธ์
ที่แตกหัก

ควำมสัมพันธ์ที่
ไม่เป็นทำงกำร

ทิศทำงของอิทธิพล
ที่เหนือกว่ำ

E

D

A

B

C

F
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4) ทั้งน้ีกำรระบุขนำดของวงกลม ต�ำแหน่ง และเส้นควำม

สัมพันธ์ของตัวแสดง ควรได้รับควำมเห็นชอบร่วมกันจำก

ทกุคนในกลุ่ม หำกสมำชิกในกลุม่มคีวำมเหน็ไม่ตรงกนัเกีย่ว

กับตัวแสดงและควำมสัมพันธ์ ให้ถกเถียงกันในกลุ่มจนได้ 

“ฉันทำมติที่เพียงพอ” (sufficient consensus)1 ของกลุ่ม 

หำกไม่สำมำรถหำฉันทำมติได้ให้เขียนประเด็นต่ำง ๆ ที่

ตกลงกันไม่ได้บนกระดำษฟลิปชำร์ต และท�ำสัญลักษณ์

สีแดงลงบนแผนภำพ

7. น�ำเสนอแผนภำพต่อกลุ่มใหญ่ ทั้งนี้ ระหว่ำงกำรน�ำเสนอของ

แต่ละกลุ่ม เปิดโอกำสให้ผู้เขำ้ร่วมได้ตั้งค�ำถำมข้อสงสัยต่ำงๆ ไปพร้อมกัน

ด้วย

8. หำกมีเวลำ หลังจำกรับฟังกำรน�ำเสนอของทุกกลุ่มแล้ว ให้

แต่ละกลุ่มน�ำข้อคิดเห็นหรือประเด็นท่ีได้จำกกลุ่มอ่ืน ๆ กลับมำพิจำรณำ

แผนภำพของกลุม่ตนว่ำต้องกำรปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เตมิหรอืไม่อย่ำงไร ทัง้นี้

กเ็พื่อขยับภำพควำมคิดเหน็ทีห่ลำกหลำยให้เข้ำใกล้กันท่ีสดุเท่ำทีจ่ะยอมรบั

กันได้ ผู้ด�ำเนินกำรอำจจะให้แต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนและระบุจุดเร่ิมต้นท่ีอำจ

จะเข้ำไปเกี่ยวข้อง ท�ำงำนหรือจัดกำรกับตัวแสดงและควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ 

เพื่อทีจ่ะให้สร้ำงกำรเปล่ียนแปลงในทำงทีด่ขีึน้ แล้วอำจน�ำเสนออีกคร้ังหนึง่

หรือบันทึกควำมเห็นไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรก็ได้

1ฉันทำมติท่ีเพียงพอ หมำยถึง หลังจำกได้มีกำรอภิปรำยเกี่ยวกับประเด็นใด

ประเดน็หนึง่อย่ำงถีถ้่วนแล้วและทกุคนได้รับโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเหน็ต่อประเดน็

นัน้และกลุม่รบัฟังควำมคดิเหน็แล้ว หำกมคีนจ�ำนวนไม่มำกที่ไม่เหน็ด้วย กลุม่ที่ไมเ่หน็

ด้วยก็ไม่สำมำรถขัดขวำงกำรตัดสินใจของกลุ่มได้ ฉันทำมติที่เพียงพอจะต้องมีคนเห็น

ด้วยไม่ต�่ำกวำ่ 75%  ถ้ำไม่ถึง 75% จ�ำเป็นต้องมีกำรอภิปรำยเพิ่มเติม ผู้ที่ไม่เห็นด้วย

แนะน�ำส่ิงที่จะต้องท�ำเพื่อให้ได้กำรสนับสนุนจำกพวกเขำ จำกนั้นทุกคนจะร่วมมือกัน

เพื่อหำจุดที่เห็นพ้องต้องกัน
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 แนวทางการสรุป
• กำรท�ำแผนท่ีน้ีจะช่วยให้เรำประเมินตัวเองได้ว่ำอยู่ตรงไหนของ

ควำมขดัแย้ง และช่วยให้เรำจดัท�ำยทุธศำสตร์ในกำรแก้ไขควำมขดัแย้งจำก

จุดที่เรำอยู่ (เรำควรจะเขำ้ไปท�ำงำนกับใครในควำมสำมำรถ/ควำมสัมพันธ์

ที่เรำมีอยู่ เป็นต้น) 

• ตัวแสดงในควำมขัดแย้งมีพลวัตกำรเปลี่ยนแปลง บทบำท

อ�ำนำจที่มีต่อควำมขัดแย้งของตัวแสดงตำ่ง ๆ อำจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้น

ในกำรท�ำแผนทีเ่พื่อวำงยทุธศำสตร์กำรท�ำงำนเรำจงึจ�ำเป็นต้องทบทวนและ

ท�ำแผนที่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

• เรำสำมำรถเร่ิมหำตัวแสดงท่ีมีควำมสัมพันธ์กว้ำงขวำงและ

หลำยฝ่ำยยอมรับเป็นผู้ที่สำมำรถเชื่อมกับฝ่ำยขัดแย้งหลัก หรือผู้ที่มีควำม

สัมพันธ์/ท�ำงำนข้ำมกลุ่มได้ จะช่วยให้เกิดกำรส่ือสำรและท�ำควำมเข้ำใจต่อ

กันและกัน 

• กำรท�ำแผนที่ไม่เพียงแสดงให้เรำเห็นว่ำใครเป็นใครในควำม

ขัดแย้ง แต่ยังแสดงถึงสิ่งที่เรำต้องค้นหำต่อไปถึงควำมสัมพันธ์ ซึ่งมักเป็น

ประโยชน์ในช่วงต้นของกำรวิเครำะห์และวำงแผนกำรท�ำงำน และช่วยให้

เรำระบุจุดเริ่มต้น (entry point) ที่เป็นไปได้ในกำรแก้ไขปัญหำ

• ข้อจ�ำกดัของเคร่ืองมอืน้ีคอื แม้จะเป็นควำมขดัแย้งเดยีวกนั กำร

วเิครำะห์ควำมขัดแย้งในแต่ละช่วงเวลำก็ไม่เหมือนกนั เพรำะธรรมชำตขิอง

ควำมสัมพันธ์และควำมขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ดังนั้นแผนท่ี

ตัวแสดงและควำมสัมพันธ์จ�ำเป็นต้องได้รับกำรทบทวนหรือท�ำให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอหำกจะน�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนหรือในกำรแก้ปัญหำ
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ข้อพึงระวัง
• เครื่องมือนี้เป็นแบบฝึกหัด ผู้ด�ำเนินกำรสำมำรถ

เปลี่ยนโจทย์กรณีควำมขัดแย้งได้ แนะน�ำว่ำให้

เลือกโจทย์ท่ีเป็นปัญหำอยู่แล้ว กำรต้ังโจทย์

จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงระดับควำมเข้ำใจปัญหำของ

ผู้เข้ำร่วมหรือกลุ่มเป้ำหมำยที่จะน�ำเครื่องมือนี้

ไปใช้

• กำรวิเครำะห์ขนำดอ�ำนำจหรือเส้นควำมสัมพันธ์

ของตวัแสดงเป็นควำมเห็นของผูเ้ข้ำร่วม ไม่มีถกู

หรือผิด

• กำรน�ำเคร่ืองมือน้ี ไปใช้ต ้องชัดเจนว่ำจะใช้

กจิกรรมน้ีเพื่ออะไร ต้องกำรให้ผูเ้ข้ำร่วมวเิครำะห์

ปัญหำเป็น หรือต้องกำรใช้เครื่องมือนี้เพื่อแก้

ปัญหำ  หำกต้องกำรน�ำไปแก้ปัญหำผู้ด�ำเนินกำร

เองก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรในกำรวิเครำะห์ เพือ่

ชี้ชวนผู้เข้ำร่วมให้ช่วยกันวิเครำะห์เพิ่มเติมได้
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กิจกรรมที่ 2.3 การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตัวแสดงผ่านเครื่องมือหัวหอม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อวิเครำะห์ว่ำ ควำมต้องกำรลึกๆ ควำมกลัวและควำมกังวล 

ตลอดจนค้นหำจุดร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง

2. เพื่อน�ำข้อมลูมำวเิครำะห์เพื่อหำทำงแก้ปัญหำหรอืหำทำงตอบ

สนองควำมต้องกำรของทุกฝ่ำยได้ตรงจุด

เวลา : 90 นำที

อุปกรณ์ : 1. ฟลิปชำร์ต

2. ปำกกำเมจิก

3. ตำรำง หรือ รูปวงกลมชั้นของหัวหอม

4. บริบทกรณีศึกษำ

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. ผู้ด�ำเนินกำรแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ว่ำ กำรวิเครำะห์

ควำมต้องกำรของตัวแสดงในควำมขัดแย้ง จะท�ำให้เรำเข้ำใจท่ำทีและ

พฤตกิรรมของฝ่ำยทีขั่ดแย้งเพื่อท�ำให้เรำเข้ำใจฝ่ำยทีเ่ก่ียวข้อง กำรวิเครำะห์

ควำมต้องกำรเหล่ำน้ีจะท�ำให้เข้ำใจแรงจงูใจหรอืแรงผลกัดนัในควำมขดัแย้ง 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรหำทำงเลือกหรือกำรจัดกำรปัญหำ โดยเป็นทำง

เลือกท่ีตอบสนองควำมต้องกำรและผลประโยชน์ส�ำหรับฝ่ำยต่ำงๆ ในควำม

ขัดแย้ง

2. กิจกรรมนี้ใช้กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรเป็นชั้น ๆ ลักษณะ

คล้ำยปอกหัวหอม โดยหัวหอมจะถูกปอกออกทีละชั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ

แต่ละตัวแสดงมีควำมต้องกำรอะไรบำ้ง ดังนี้: 
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1) ช้ันนอกสุดของหัวหอม หรือจุดยืน (Position) คือสิ่งที่

ประกำศว่ำต้องกำร เป็นท่ีรับรู้ทั่วไปและอำจเปลี่ยนแปลง

ได้ตำมสถำนกำรณ์

2) ช้ันรองลงไป หรือความสนใจ/ต้องการลึกๆ (Interest) คอื 

แรงจูงใจหรือผลประโยชน์ท่ีตนต้องกำร เป็นเหตุผลและ

ค�ำอธิบำยว่ำท�ำไมจึงมีจุดยืนอย่ำงที่ประกำศไป ส่วนใหญ่

ไม่ได้เปิดเผยออกมำให้รับรู้อย่ำงเป็นทำงกำร บ่อยคร้ัง

ที่ฝ่ำยขัดแย้งมีผลประโยชน์หลำยอย่ำงในควำมขัดแย้ง 

ผลประโยชน์สำมำรถต่อรองได้และควำมสัมพันธ์อำจ

เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ

3) ช้ันท่ีลึกไปอกีเป็นความจ�าเป็นพืน้ฐาน (Need) คอืสิง่ทีข่ำด

ไม่ได้เลย เป็นข้อก�ำหนดพืน้ฐำนทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรอยูร่อด

ของมนุษย์ เกีย่วข้องกบัควำมปลอดภยัซ่ึงไม่สำมำรถต่อรอง

ได้ ควำมต้องกำรนีจ้ะถกูปิดบงัหรอืไม่ถกูประกำศออกมำให้

สำธำรณชนรับรู้

4) ช้ันในสุดคือความกลัว (Fear) เป็นควำมกลัวที่ไม่อยำก

สูญเสียบำงอย่ำงไป หรือด้ำนกลับของควำมจ�ำเป็นพ้ืนฐำน

จุดยืน
สิ่งที่พวกเขำกล่ำวว่ำต้องกำร

จุดสนใจ
สิ่งที่พวกเขำต้องกำรบรรลุ

ความต้องการ/ความกลัว
สิ่งที่พวกเขำจ�ำเป็นต้องมี/

สิ่งที่พวกเขำกลัวที่สุด

ความจ�าเป็นพื้นฐาน
สิ่งที่ขำดไม่ได้
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3. อธิบำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจโดยยกตัวอยำ่ง ถำมผู้เขำ้ร่วมวำ่

หำกมีลูกสองคนต้องกำรส้มทั้งลูกเหมือนกันแต่มีส้มเพียงลูกเดียว ถ้ำเรำ

เป็นพ่อแม่เรำจะท�ำอย่ำงไรเพื่อให้ลูกทั้งสองคนได้ตำมควำมต้องกำร

4. อธิบำยเพิม่เติม จุดยืนซ่ึงเป็นช้ันท่ีหน่ึง เป็นรูปธรรมจับต้องได้ 

แต่เม่ือเจำะลึกลงไปเร่ือย ๆ จะเร่ิมจับต้องไม่ได้ในเชิงนำมธรรม หรือกำรให้

คุณค่ำอะไรบำ้งอย่ำงซึ่งเกี่ยวกับควำมรู้สึก

5. อธิบำยตัวอย่ำง 

ตัวอย่าง 1 : ส้ม ลูกคนโต (ม.1) ลูกคนรอง ป. 6

สิ่งที่บอกว่ำต้องกำร/จุดยืน ส้ม ส้ม 

สิ่งที่ต้องกำรลึกๆ/จุดสนใจ เปลือก (เอำไป

ท�ำน�้ำมันหอม

ระเหย) 

น�้ำส้ม 

สิ่งที่ขำดไม่ได้/ควำมจ�ำเป็น

พื้นฐำน

ส่งครู ไปให้แฟนกิน

ควำมกังวล กลัวครูดุ แฟนไม่เอำ

6. เปิดโอกำสให้ผู้เขำ้ร่วมซักถำมเพื่อท�ำควำมเขำ้ใจ

7. หำกยงัไม่เข้ำใจเรำลองมำดตูวัอย่ำงทีส่องด้วยกนัเผื่อจะท�ำให้

เข้ำใจมำกขึ้น
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ตอย่างที่ 2 : I-phone ลูก พ่อ/แม่ 

สิ่งที่บอกว่ำต้องกำร/ 

จุดยืน 

จะเอำไอโฟน ไม่ยอมซื้อให้

สิ่งที่ต้องกำรลึกๆ/ 

จุดสนใจ 

ไปเล่นเกมส์/ฟังเพลง ไม่มีเงิน

สิ่งที่ขำดไม่ได้/ 

ควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน

กลัวน้อยหน้ำเพื่อน มีภำระอื่นที่ต้อง

ใช้เงิน

ควำมกังวล กลัวเพื่อนดูถูก/ล้อ กลัวเงินไม่พอใช้

8. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมซักถำมเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ

9. อธบิำยว่ำเรำลองมำฝึกกนัดวู่ำเรำเข้ำใจมำกน้อยเพยีงใด โดย

จะแบ่งผู้เข้ำร่วมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน (หรือตำมควำมเหมำะสมของ

จ�ำนวนผู้เขำ้ร่วม) เพื่อร่วมกันวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกรณีฮิญำบอนุบำล

ปัตตำนี โดยให้เวลำ 15 นำที

10. เชญิผู้เข้ำร่วมกลับมำในวงใหญ่และให้แต่ละกลุม่ช่วยน�ำเสนอ

ว่ำท�ำไมถึงวิเครำะห์แบบนั้น

11. ถำมผู้เข้ำร่วมถึงกำรค้นหำควำมต้องกำรของตัวแสดงหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องหลักจำกกรณีศึกษำว่ำ

• สำมำรถค้นหำควำมต้องกำรได้หรือไม่ 

• ช่วยแชร์เทคนิคกำรหน่อยวำ่ค้นหำควำมต้องกำรอยำ่งไร

ตัวอย่าง 2 : i-phone
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กรณีฮิญาบอนุบาลปัตตานี

ผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร

โรงเรียน

สิ่งที่บอกว่ำต้องกำร/

จุดยืน 

สิ่งที่ต้องกำรลึกๆ/

จุดสนใจ 

สิ่งที่ขำดไม่ได้/ 

ควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน

ควำมกังวล

12. ผู้ด�ำเนินกำรสรุปกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือหัวหอม ดังนี้

• เครื่องมือน้ีส�ำคัญมำกทั้งในแง่ควำมขัดแย้งและกำรเจรจำ

กำรวเิครำะห์นีจ้ะท�ำให้เหน็ว่ำแต่ละคนมคีวำมต้องกำรอะไร

บ้ำง และเม่ือพูดถึงควำมต้องกำรน้ันมีหลำยช้ัน จึงใช้

หัวหอมเป็นสัญลักษณ์เพรำะมีกำบใบหลำยชั้น

f ช้ันแรกเรำรู้ว่ำเขำต้องกำรอะไร และเขำจะบอกคนอื่น ๆ 

เช่น ต้องกำรสวมฮญิำบ ภำษำวิชำกำรเรยีกว่ำจดุยนื ซึง่

เป็นควำมต้องกำรท่ีถูกประกำศหรือบอกออกมำ ไม่ต้อง

แกะหรือแงะ

f ชั้นที่สอง ควำมต้องกำรลึกๆ หรือควำมสนใจที่แท้จริง 

เป็นเหตุผลที่เอำมำใช้รองรับจุดยืน
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f ชั้นที่ 3 คือ ควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน/ควำมต้องกำรที่ขำด

ไม่ได้ ถำ้ไม่ได้เดือดร้อนมำก

f ชั้นที่ 4 คือ ลึกที่สุด คือ ควำมกลัว ควำมกังวล หรือเป็น

ส่ิงที่คนไม่ค่อยบอกออกมำ อย่ำงไรก็ตำม บำงครั้งคู่

ขัดแย้งเองก็อำจจะไม่รู้ว่ำควำมต้องกำรหรือควำมกลัว

ที่แท้จริงของตนคืออะไร

• ชัน้ทีล่กึทีสุ่ด ส�ำคญัมำกและไม่ค่อยมีใครเห็น ค�ำถำมต่อมำ

คือท�ำไมเรำบอกทุกอย่ำงกับคนหน่ึงแต่กับอีกคนหน่ึงเรำ

ไม่บอก ส่วนหนึ่งอำจจะเพรำะควำมไว้วำงใจที่มีต่อกัน 

ฉะนั้นกำรจะเจรจำกับใครก็ตำม เรำต้องรู้ระดับของควำม

ต้องกำรให้ได้ และวธิกีำรถำมเพื่อให้ฝ่ำยต่ำงๆ ได้เข้ำใจและ

ยอมรับควำมต้องกำรและควำมกลัวที่แท้จริงจึงมีควำม

ส�ำคัญ จ�ำเป็นต้องฝึกฝนและให้เวลำ

• เมื่อพจิำรณำควำมต้องกำรและข้อกังวลใจของทกุฝ่ำยแล้ว

จะเห็นได้ชัดเจนว่ำมปีระเดน็ใดทีค่ล้ำยคลงึและแตกต่ำงกนั

บ้ำง เพื่อน�ำมำวเิครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขทีเ่ป็นไปได้ในกำร

ตอบสนองควำมต้องกำรต่ำง ๆ 

• ยิ่งเห็นควำมต้องกำรลึกๆ ก็ยิ่งเห็นควำมเป็นมนุษย์ของ

แต่ละคนได้มำกข้ึน และจะแก้ปัญหำระหว่ำงมนุษย์กับ

มนุษย์มำกขึ้น 

• กำรเป็นคนทีจ่ะไปจดักำรปัญหำจ�ำเป็นต้องหำควำมต้องกำร

จริง ๆ ที่อยู่ลึกเบื้องลำ่ง 

• สิ่งที่คู ่ขัดแย้งคิดและแสดงออกมักถูกขับมำจำกสำมชั้น

ข้ำงล่ำง หรือผกูขำดจำกส่ิงทีเ่ป็นควำมต้องกำร ควำมจ�ำเป็น 

หรือควำมกลัว ไม่ใช่จุดยืนแต่อย่ำงใด
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 สรุปส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
1. ผูด้�ำเนินกำรทวนให้เห็นว่ำ เรำได้ลองใช้เคร่ืองมือกำรวิเครำะห์

ควำมขัดแย้ง 3 ชิ้นแล้ว ถำมผู้เขำ้ร่วมว่ำคิดว่ำเครื่องมือชิ้นไหนมีประโยชน์

กับงำนของเรำมำกที่สุด เพรำะอะไร

2. ผูด้�ำเนินกำรช้ีให้เห็นว่ำเคร่ืองมอืวเิครำะห์ควำมขดัแย้งแม้จะมี

เป้ำหมำยคล้ำยคลงึกนั แต่ลกัษณะและมมุมองในกำรวเิครำะห์แตกต่ำงกนั

• ต้นไม้ความขัดแย้ง ท�ำให้เรำเห็นว่ำรำกเหง้ำของปัญหำ

หรอืแรงผลกัดนัหรอืปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีท�ำให้เกดิประเดน็ขดัแย้ง

หลักคืออะไร และส่งผลกระทบอย่ำงไรบำ้ง 

• กำรหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งน้ันจ�ำเป็นต้องรู้ว่ำใครเป็น

ผูเ้กีย่วข้องหลักในควำมขัดแย้ง มีอ�ำนำจอทิธิพล และควำม

สัมพนัธ์ระหว่ำงกนัเป็นอย่ำงไร โดยวเิครำะห์ผ่ำนเครื่องมอื 

แผนที่ตัวแสดงและความสัมพันธ์ กำรท�ำแผนที่ตัวแสดง

ยังช่วยให้ผู้ท�ำงำนด้ำนสันติภำพมองเห็นโอกำสในกำร

เริ่มต้นท�ำงำนกับคนหรือกลุ่มคนต่ำงๆ อีกด้วย

• เม่ือเรำรู้แล้วว่ำปัญหำคืออะไร ใครบ้ำงท่ีเก่ียวข้องกับควำม

ขัดแย้ง หัวหอมเป็นเครื่องมือช่วยวิเครำะห์ควำมต้องกำร

ของคู่ขัดแย้ง กำรปอกหัวหอมช่วยให้เรำเห็นจุดร่วมของ

แต่ละฝ่ำย เหน็ควำมต้องกำร ควำมกลวัทีค่ล้ำยกนัหรอืแตก

ต่ำงกัน

3. ผู้ด�ำเนินกำรชวนผู้เข้ำร่วมสรุปควำมส�ำคัญของกำรวิเครำะห์

ควำมขดัแย้ง โดยเริม่จำกค�ำถำมว่ำ “ท�าไมเราต้องวเิคราะห์ความขดัแย้ง?”

4. ฟังและประมวลค�ำตอบจำกผูเ้ข้ำร่วม สรปุประเดน็ส�ำคญั ดงันี้

• กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้งช่วยให้เรำเห็นลักษณะหรือ

หน้ำตำของควำมขัดแย้งอย่ำงเป็นระบบ เครื่องมือเหล่ำน้ี

ช่วยวิเครำะห์องค์ประกอบตำ่ง ๆ อยำ่งเป็นขั้นเป็นตอน
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• กำรวเิครำะห์ควำมขัดแย้งโดยกลุม่คนทีห่ลำกหลำย กำรรบั

ฟังจำกทุกกลุ ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับควำม

ขัดแย้งมีควำมส�ำคัญยิ่งเพรำะจะช่วยให้มุมมองกำร

วิเครำะห์นั้นรอบดำ้นมำกขึ้น 

• กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้งต้องพึงระวังและตระหนักรู้อคติ

ของตัวเองให้มำกท่ีสุดเพ่ือมิให้อคติของเรำปิดบังข้อมูลที่

เรำได้เห็นและได้ยิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประเมิน

คู่ขัดแย้งต้องพึงระวังกำรตัดสิน เหมำรวมให้มำก เพรำะ

กำรวิเครำะห์ที่ ไม่ระมัดระวังอำจน�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำที่

ไม่ตรงจุด

• กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้งเป็นกำรวิเครำะห์จำกมุมมองท่ี

เรำรับรู้ต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น ข้อมูลจึงมี

ควำมส�ำคัญ หำกเรำมีข้อมูลที่รอบด้ำนมำกเท่ำไรก็จะช่วย

ให้เรำเหน็ถงึมติคิวำมขัดแย้งในหลำยด้ำนมำกยิง่ขึน้ ดงันัน้

กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้งจึงจ�ำเป็นต้องอำศัยข้อมูลจำก

กลุ่มผู้ที่มีข้อมูลเชิงลึกหรือกลุ่มคนที่หลำกหลำยที่สำมำรถ

ช่วยเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้

ทั้งนี้ควำมขัดแย้งอำจจะมีแรงขับใหม่ ๆ ตลอดเวลำจึง

ท�ำให้เกิดพลวัตควำมขัดแย้งขึ้น กำรกลับมำทบทวนสถำน

กำรณ์ใหม่ๆ จะช่วยให้กำรวิเครำะห์มีควำมทันต่อเหตุกำรณ์

และจะส่งผลให้กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำมีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น
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ส่วนที่ 3
การเจรจา/ไกล่เกล่ีย

เพื่อหาทางออก
ของความขัดแย้ง

กจิกรรมที ่3.1 การเจรจาสองฝ่าย

วัตถุประสงค์ :

1. ฝึกกำรน�ำเครื่องมือวิเครำะห์ควำมขัดแย้งมำใช้

2. เขำ้ใจพื้นฐำนกำรเจรจำ

3. มีทักษะเบื้องต้นในกำรเจรจำ

เวลา : 90 นำที

อุปกรณ์ :  แผ่นกิจกรรมสถำนกำรณ์จ�ำลอง

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. อธิบำยกิจกรรมว่ำเรำจะเริ่มต้นกิจกรรมด้วยกำรฝึกเจรจำโดย

มีกรณีศึกษำเรื่อง คนนอก/คนใน (น. 50-53)

2. แบ่งผู้เข้ำร่วมเป็น 2 กลุ่มตำมควำมสมัครใจ เป็น “กลุ่มคนใน” 

และ “กลุ่มคนนอก” แจกกรณีศึกษำและบริบทของแต่ละกลุ่ม

3. ให้แต่ละกลุ่มคุยกันเพื่อค้นหำจุดยืน จุดสนใจ และควำม

ต้องกำรของกลุ่มตนเองและของฝำ่ยตรงขำ้มด้วย รวมถึงวำงแผนเมื่อต้อง

เจรจำกับฝ่ำยตรงข้ำม (ประมำณ 15 นำที)

4. หลังจำกวำงแผนเสร็จขอให้สมำชิกกลุ่มคนนอกและสมำชิก

ของกลุ่มคนใน เตรียมส่งตัวแทนมำเจรจำฝ่ำยละ 1 คน ทั้งสองฝ่ำยมี
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เป้ำหมำยเพื่อให้บรรลุถึงควำมต้องกำรของตัวเอง 

5. กำรเจรจำแบ่งเป็นรอบ รอบละ 5 นำที ระหว่ำงกำรเจรจำ

ผู้เข้ำร่วมคนอื่น ๆ เป็นผู้ชม เมื่อครบ 5 นำที ผู้ด�ำเนินกำรขอให้แต่ละทีม

ส่งตัวแทนส�ำหรับกำรเจรจำรอบถดัไป แต่ละฝ่ำยห้ำมส่งคนทีเ่คยเจรจำแล้ว

มำเป็นตัวแทน (เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกำสฝึกเจรจำ)

6. หลังจำกเจรจำครบทุกคู่ รวมกลุ่มใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนผลกำร

เจรจำในกลุ่มโดยมีค�ำถำมดังต่อไปนี้

• คิดว่ำกำรเจรจำคืออะไร

• คิดว่ำเจรจำส�ำเร็จหรือไม่ เพรำะเหตุใด

• คิดว่ำเป้ำหมำยของกำรเจรจำคืออะไร

• อะไรคือปัจจัย/อุปสรรคที่ท�ำให้กำรเจรจำบรรลุผลหรือ

ล้มเหลว

• กำรเจรจำต้องเตรียมตัวอย่ำงไรบ้ำง

• ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเจรจำคืออะไร

• ในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งจริง เมื่อมีผู ้ เกี่ยวข้องที่

หลำกหลำย สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเมื่อต้องเจรจำคืออะไร

ข้อพึงระวัง

• ผู้ด�ำเนินกำรขอให้ผู้เข้ำร่วมถอดบทบำทสมมติออก

ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรกจิกรรมถดัไป โดยอำจขอให้

ผูเ้ข้ำร่วมยนืข้ึนและสะบัดแขน ขำ หวัไหล่ และศีรษะ 

(ใช้เวลำประมำณ 30 วนิำท)ี

• ผู้ด�ำเนินกำรสำมำรถพิจำรณำถึงประสบกำรณ์และ

ควำมรู้พื้นฐำนของกลุ่มผู้เข้ำร่วมในเรื่องทักษะกำร

เจรจำสองฝ่ำยก่อนประเมนิว่ำจะน�ำเสนอหลกัควำม

รู้เร่ืองกำรเจรจำก่อน หรือให้ผู้เข้ำร่วมทดลองฝึก

ทักษะก่อนและน�ำมำสรุปประมวลด้วยหลักกำร
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กรณีศึกษา: คนนอก คนใน

 [ส�ำหรับคนนอก]

สถานการณ์: หมูบ้่ำนแห่งหนึง่ในจงัหวดัยะลำ มีประชำกร

เป็นคนมุสลิม 100% คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่เกิดและเติบโตที่นั่น 

ขณะที่บำงส่วนเป็นมุสลิมที่ยำ้ยมำจำกจังหวัดอื่นเมื่อปี พ.ศ. 2545 

สองปีก่อนจะเกดิสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ต่อมำรำวปี 2557 ได้เกิด

เหตุกรำดยิงกลุ่มคนที่มำละหมำดในหมู่บ้ำน ท�ำให้มีชำวบ้ำนเสีย

ชวีติหลำยคน ทำงกำรได้เข้ำมำสบืสวนสอบสวนเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 

และได้จับผู้ต้องสงสัยไปกว่ำ 10 คน ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเป็นกลุ่ม

มุสลิมท่ีย้ำยมำเม่ือสิบกว่ำปีก่อน กำรจับกุมท�ำให้ครอบครัวของเขำ

เหล่ำน้ันรู้สึกหวำดกลัวเลยตัดสินใจย้ำยออกจำกหมู่บ้ำน ขณะ

เดียวกัน ชำวบ้ำนท่ีอยู่มำแต่เดิมเร่ิมรู้สึกไม่ไว้วำงใจจึงเรยีกกลุ่มคน

ที่ไม่ได้เกิดที่นั่นว่ำ “คนนอก” และเรียกตนเองวำ่ “คนใน” 

ต่อมำหลังจำกผู้ต้องสงสัย (คนนอก) พ้นข้อกล่ำวหำและ

ได้รบักำรปล่อยตัวแล้ว คนนอกทัง้หมดพร้อมครอบครวัของตน ต่ำง

ต้องกำรกลับเขำ้มำอำศัยในหมู่บ้ำนอีกครั้ง แต่คนในหมู่บ้ำนก็รู้สึก

หวำดระแวงและต่อตำ้นไม่ให้เขำเหล่ำนั้นกลับเข้ำมำ

ก่อนหน้ำนี้มีต�ำรวจคนหนึ่งได้ลงพื้นที่ส�ำรวจบ้ำนของ 

“คนนอก” เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจะเข้ำอยู่จริง และพบว่ำบ้ำนของ 

“คนนอก” ถูกรื้อค้น ทรัพย์สินบำงอย่ำงหำยไป เช่น ทีวี ตู้เย็น รถ 

จักรยำนยนต์ โดยไปอยู่ในบ้ำนของ “คนใน” บำงคน ต่อมำไม่นำน 

ต�ำรวจคนดังกล่ำวถูกซุ่มยิงเสียชีวิตโดยท่ีไม่สำมำรถจับกุมคนร้ำย

ได้และไม่มีหลักฐำนปรำกฏแน่ชัดว่ำใครเป็นผู ้อยู ่เบื้องหลัง

เหตุกำรณ์ครั้งนี้ 
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ควำมขัดแย้งในหมู่บำ้นกลับตึงเครียดมำกขึ้นอีก แกนน�ำ

ชำวบ้ำนท้ังสองฝ่ำยต่ำงก็เห็นว่ำหำกไม่ท�ำอะไรซักอย่ำงเหตุกำรณ์

อำจจะบำนปลำย พวกเขำจงึนดัวันทีจ่ะมำคยุกนัเพื่อหำทำงออกจำก

ควำมขัดแย้งนี้

บทบาทสมมติ: 

1. คุณเป็นตัวแทนของคนที่ต้องกำรกลับเข้ำมำอำศัยในหมู่บ้ำน

เพื่อเริ่มต้นท�ำกินในที่ดินของตัวเองอีกครั้ง ที่ผำ่นมำหลำยคน

ต้องไปอำศยัอยูก่บัญำตทีิปั่ตตำนบ้ีำงสตลูบ้ำง ไม่มีทีท่�ำกนิของ

ตัวเอง จะไปอำศัยเขำอยู่ตลอดชีวิตไม่ได้แน่ๆ  

2. คุณไม่ชอบท่ีอีกฝ่ำยเรียกพวกคุณว่ำ “คนนอก” เพรำะพวกคุณ

ก็เป็นมุสลิมเหมือนกัน มีบ้ำนและที่ดินเป็นของตัวเอง และ

ผูกพันกับหมู่บ้ำนนี้  

3. แม้กลุ่มคณุจะได้รับกำรตดัสินว่ำเป็นผู้บรสิทุธิแ์ล้ว แต่ชำวบ้ำน

อีกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ำ “คนใน” กลับไม่ยอมรับค�ำตัดสิน และ

จ้องจะล้ำงแค้นให้ญำตติวัเอง ต�ำรวจทีถ่กูยงิเสยีชวิีตไปกน่็ำจะ

เกิดจำกฝีมือของพวกนี้ พวกคุณเองก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยและ

หวำดระแวงอีกฝ่ำย 

4. กลุ่มคุณต้องกำรให้มีกำรด�ำเนินคดีและได้รับกำรชดเชยจำก 

“คนใน” บำงคน ที่ขโมยทรัพย์สินและข้ำวของของพวกคุณไป

หมายเหตุ: กรณีศึกษำนี้เรียบเรียงและพัฒนำมำจำกกำรสนทนำและ

บันทึกของคุณนำรี เจริญผลพิริยะ
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กรณีศึกษา: คนนอก คนใน

 [ส�ำหรับคนใน]

สถานการณ์: หมูบ้่ำนแห่งหนึง่ในจงัหวดัยะลำ มีประชำกร

เป็นคนมุสลิม 100% คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่เกิดและเติบโตที่นั่น 

ขณะที่บำงส่วนเป็นมุสลิมที่ยำ้ยมำจำกจังหวัดอื่นเมื่อปี พ.ศ. 2545 

สองปีก่อนจะเกดิสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ ต่อมำรำวปี 2557 ได้เกิด

เหตกุรำดยงิกลุ่มคนทีม่ำละหมำดในหมู่บ้ำนท�ำให้มชีำวบ้ำนเสยีชวีติ

หลำยคน ทำงกำรได้เข้ำมำสืบสวนสอบสวนเหตกุำรณ์ดงักล่ำว และ

ได้จับผู้ต้องสงสัยไปกว่ำ 10 คน ผู้ต้องสงสัยท้ังหมดเป็นกลุ่มมุสลิม

ที่ยำ้ยมำเมื่อสิบกว่ำปีก่อน กำรจับกุมท�ำให้ครอบครัวของเขำเหล่ำ

นั้นรู้สึกหวำดกลัวเลยตัดสินใจย้ำยออกจำกหมู่บ้ำน ขณะเดียวกัน 

ชำวบ้ำนที่อยู่มำแต่เดิมเริ่มรู้สึกไม่ไว้วำงใจจึงเรียกกลุ่มคนที่ไม่ได้

เกิดที่นั่นวำ่ “คนนอก” และเรียกตนเองวำ่ “คนใน” 

ต่อมำหลังจำกผู้ต้องสงสัย (คนนอก) พ้นข้อกล่ำวหำและ

ได้รบักำรปล่อยตวัแล้ว พวกเขำทัง้หมดพร้อมครอบครวัของตนต่ำง

ต้องกำรกลับเขำ้มำอำศัยในหมู่บำ้นอีกครั้ง แต่คนในหมู่บ้ำนก็รู้สึก

หวำดระแวงและต่อตำ้นไม่ให้เขำเหลำ่นั้นกลับเข้ำมำ

ก่อนหน้ำนี้มีต�ำรวจคนหนึ่งได้ลงพื้นที่ส�ำรวจบ้ำนของ 

“คนนอก” เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจะเข้ำอยู่จริง และพบว่ำบำ้นของ 

“คนนอก” ถูกรื้อค้น ทรัพย์สินบำงอย่ำงหำยไป เช่น ทีวี ตู้เย็น รถ

จักรยำนยนต์ โดยไปอยู่ในบ้ำนของ “คนใน” บำงคน ต่อมำไม่นำน 

ต�ำรวจคนดังกล่ำวถูกซุ่มยิงเสียชีวิตโดยท่ีไม่สำมำรถจับกุมคนร้ำย

ได้และไม่มีหลักฐำนปรำกฏแน่ชัดว่ำใครเป็นผู ้อยู ่เบื้องหลัง

เหตุกำรณ์ครั้งนี้ 
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ควำมขัดแย้งในหมู่บำ้นกลับตึงเครียดมำกขึ้นอีก แกนน�ำ

ชำวบ้ำนท้ังสองฝ่ำยต่ำงก็เห็นว่ำหำกไม่ท�ำอะไรซักอย่ำงเหตุกำรณ์

อำจจะบำนปลำย พวกเขำจงึนดัวันทีจ่ะมำคยุกนัเพื่อหำทำงออกจำก

ควำมขัดแย้งนี้

บทบาทสมมติ:  

1. คณุเป็นตัวแทนของคนทีเ่กดิในหมูบ้่ำนนี ้(คนใน) ซึง่ไม่ต้องกำร

ให้พวก “คนนอก” กลับเขำ้มำอยู่ในหมู่บ้ำนของคุณอีก เพรำะ

เชื่อวำ่พวกนี้เป็นสำยให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ และเกี่ยวข้องกับเหตุ 

กรำดยิงคนท่ีเป็นญำติพวกคุณ ท�ำให้พวกคุณหวำดระแวงและ

รู้สึกไม่ปลอดภัย หำกพวกนี้กลับมำคงจะต้องมีเหตุเกิดขึ้นอีก

แน่นอน

2. ก่อนที่พวก “คนนอก” จะทยอยกันเข้ำมำซื้อที่ดินท�ำกินและ

อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน พวกคุณก็อยู่กันอยำ่งสงบสุข ไม่มีเหตุรำ้ย

ใดๆ แต่หลังจำกทีพ่วกนัน้มำกเ็ริม่มีเหตข้ึุนในหมู่บ้ำน จนมำถงึ

กำรกรำดยิงคนมำละหมำด ซ่ึงชัดเจนมำกเพรำะคนพวกน้ันตก

เป็นผู้ต้องสงสัย แต่กลับรอดมำได้เพรำะรัฐช่วย 

3. ต�ำรวจที่ตำยไปก็น่ำจะเป็นฝีมือเจ้ำหน้ำที่รัฐบำงคนร่วมมือกับ 

“คนนอก” น้ีเองท่ีต้องกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ และกล่ำวโทษ

พวกคุณ
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 แนวทางการสรุป
• เป้ำหมำยหลักของกำรเจรจำคอื กำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้งเพื่อ

ท�ำให้ควำมต้องกำรของฝำ่ยเจรจำได้รับกำรตอบสนอง 

• เรำจ�ำเป็นทีจ่ะต้องก�ำหนดควำมต้องกำรของตนเองให้ชดัเจนว่ำ

เรำต้องกำรบรรลุอะไรจำกกำรเจรจำ ทำงเลือกของเรำมีอะไรบ้ำง และอะไร

เป็นสิ่งที่เรำจะยอมรับได้หรือรับไม่ได้ในกำรเจรจำครั้งนี้ 

• ในกำรเจรจำเรำต้องท�ำควำมเข้ำใจกบัเป้ำหมำย แรงจงูใจ ควำม

เชื่อ ประเด็น ควำมต้องกำร ส่ิงทีอ่กีฝ่ำยจะรับไม่ได้และทำงเลือกของคูก่รณี 

เพื่อเขำ้ใจวำ่อีกฝ่ำยนั้นจะใช้ยุทธศำสตร์แบบใดในกำรเจรจำกับฝ่ำยเรำ

• วเิครำะห์ว่ำมปีระเด็นส�ำคัญอะไรบ้ำงทีจ่ะต้องพดูคยุแลกเปลีย่น

ในกำรเจรจำ และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของประเด็นเหล่ำนั้น

• เรำจะต้องรู้ว่ำเรำมทีำงเลือกอื่นอะไรท่ีดกีว่ำข้อตกลงทีค่ำดว่ำจะ

ได้จำกกำรเจรจำ ซึง่เมือ่เรำรู้แล้วเรำจะสำมำรถก�ำหนดได้ว่ำเรำควรจะเจรจำ

ต่อไปหรือไม่ ถ้ำสิ่งที่เรำจะได้จำกกำรเจรจำไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของ

เรำ เรำสำมำรถออกจำกกำรเจรจำนั้นได้ หรือไม่เขำ้สู่กำรเจรจำตั้งแต่แรก

• เมื่อประเดน็ควำมขัดแย้งซบัซ้อนและมผีูเ้ข้ำมำเกีย่วข้องกบักำร

เจรจำมำกเท่ำไร ยิ่งต้องวำงแผนและใช้เวลำในกำรเจรจำมำกขึ้นเท่ำนั้น

• จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไม่ได้ต้องกำรได้ข้อตกลง แต่เป็นกำร

เรียนรู้ประสบกำรณ์ผ่ำนบทบำทสมมติในฐำนะคู่เจรจำวำ่เป็นอยำ่งไร และ

ฝึกทักษะในกำรเจรจำสองฝ่ำย เช่น กำรเตรียมตัวและกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์อย่ำงไรบ้ำงเพื่อให้ได้มำในสิ่งที่เรำต้องกำร หรือเพื่อแก้ปัญหำ

• หวัใจส�ำคญัของกำรเจรจำทกุคร้ังอย่ำงน้อยต้องรูว่้ำเรำอยำกได้

อะไร จะเหน็ได้ว่ำกำรคยุคร้ังแรกต่ำงกม็อีำรมณ์ควำมรูส้กึร่วมด้วยเป็นอย่ำง

มำกซึ่งเป็นเรื่องธรรมดำ และในควำมเป็นจริงก็เป็นเช่นนี้เพรำะทุกคนมำ

ด้วยอำรมณ์ แต่เมื่อได้มีโอกำสคิดใคร่ครวญก็ท�ำให้มองว่ำต้องแก้ปัญหำ

มิเช่นนั้นก็จะไม่สำมำรถหำข้อตกลงในขั้นต่อไปได้
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หลักการเบื้องต้นในการเจรจา

การวางแผนเจรจา

1) ก�าหนดเป้าหมายของการเจรจา

เป้ำหมำยในกำรเจรจำสำมำรถเป็นได้ทั้งเนื้อหำสำระ (จับ

ต้องได้) ทำงจิตใจ (จับต้องไม่ได้) หรือขั้นตอน (วิธีที่เรำได้มำซึ่ง

ข้อตกลง) กำรตั้งเป้ำหมำยมีผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำร

เลือกยุทธศำสตร์ในกำรเจรจำ ดังนั้นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของกำร

เจรจำเป็นส่ิงแรกและส่ิงทีส่�ำคัญทีสุ่ดก่อนจะพฒันำยทุธศำสตร์และ

ด�ำเนินกำรเจรจำ

2) ก�าหนดประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนนี้เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำมีประเด็นส�ำคัญอะไรบ้ำงที่

จะต้องถูกน�ำมำพูดคุยแลกเปล่ียนในกำรเจรจำ ในบำงครัง้ประเด็น

ในกำรเจรจำอำจมีประเด็นเดียว เช่น กำรต่อรองรำคำสินค้ำ แต่ใน

กำรเจรจำหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งทีม่คีวำมซบัซ้อนอำจมหีลำย

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3) จัดล�าดับประเด็น

ขั้นตอนต่อไปในกำรวำงแผนกำรเจรจำคือกำรจัดล�ำดับ

ประเด็นต่ำง ๆ โดยพิจำรณำว่ำ 1) ประเด็นไหนมีควำมส�ำคัญมำก

ที่สุดและประเด็นไหนส�ำคัญน้อยกว่ำ 2) ประเด็นไหนมีควำมเชื่อม

โยงกันและประเด็นไหนแยกออกจำกกัน และประเด็นใดยำก

ประเด็นใดง่ำย
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4) ก�าหนดความต้องการของตนเอง

หลังจำกก�ำหนดประเด็นแล้ว ขั้นต่อไปที่ต้องท�ำคือกำร

ก�ำหนดควำมต้องกำรฃองตนเอง ควำมต้องกำรอำจแบ่งได้เป็น 3 

ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

• เน้ือหำสำระ หมำยถึง ควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นในกำรเจรำจำ

• กระบวนกำร หมำยถึง พฤติกรรมของผู้เจรจำระหว่ำง

กำรเจรจำและขั้นตอนกำรเจรจำ

• ควำมสัมพันธ์ หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฝ่ำย

ต่ำง ๆ ณ ปัจจุบันหรือในอนำคต 

5) รู้ทางเลือกอื่น ๆ ของตนเอง (BATNAs)

รู้ทำงเลือกอื่นๆ ของตน หมำยถึง ถำ้หำกไม่เจรจำแล้วมี

ทำงเลือกที่ดีกว่ำอะไรบ้ำง หรือทำงเลือกอื่นส�ำรองหำกกำรเจรจำ

น้ันไม่เป็นผลส�ำเรจ็ เน่ืองจำกในกำรเจรจำอำจเกดิเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ 

ที่ท�ำให้กำรเจรจำนั้นไม่ส�ำเร็จ เช่น อีกฝ่ำยปฏิเสธที่จะยอมรับข้อ

เสนอบำงประกำรหรือเสนอประเด็นที่เรำไม่สำมำรถยอมรับได้  ดัง

นั้นเรำควรจะมีทำงเลือกที่ดีที่สุดหำกไม่เจรจำหรือหำกตกลงกันไม่

ได้ (BATNAs) ซึง่หมำยถงึ ข้อตกลงอื่น ๆ ทีเ่รำสำมำรถบรรลไุด้และ

ยังตอบสนองควำมต้องกำรของเรำ  กำรมีทำงเลือกนั้นมีควำม

ส�ำคัญต่อกำรเจรจำเพรำะมนัช่วยช้ีวดัว่ำผลลพัธ์ปัจจบุนัดกีว่ำควำม

เป็นไปได้อื่น ๆ หรือไม่ ถ้ำคุณมีทำงเลือกอื่น ๆ ที่ดีกว่ำ คุณสำมำรถ

เดินออกจำกกำรเจรจำโดยที่ยังรู้ว่ำควำมต้องกำรของคุณจะยังได้

รับกำรตอบสนองจำกทำงเลือกอื่น ๆ ดังนั้นใครที่มี BATNA ดีกว่ำ

กจ็ะเป็นคนทีมี่อ�ำนำจกำรต่อรองมำกกว่ำนัน่เอง เพรำะฉะนัน้จ�ำเป็น

ต้องรู้ BATNAs ของเรำและของฝำ่ยตรงข้ำม
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6) รู้จุดต�่าสุด (limits) และจุดที่เรารับไม่ได้

จุดต�่ำสุด หมำยถึง ข้อเสนอที่ยอมรับได้น้อยที่สุดจำกอีก

ฝ่ำยท่ีคุณจะยังตกลง ส่วนจุดปฏิเสธ (bottom lines/red lines) คือ 

จุดที่คุณตัดสินใจว่ำคุณควรหยุดกำรเจรจำมำกกว่ำที่จะด�ำเนินกำร

เจรำจำต่อไปเพรำะข้อตกลงใด ๆ ทีเ่กนิจดุนี้ไปจะไม่สำมำรถยอมรบั

ได้ หรือเรียกสั้น ๆ ว่ำจุดที่รับไม่ได้ กำรมีจุดต�่ำสุดและจุดปฏิเสธที่

ชัดเจนจะช่วยให้ผู้เจรจำไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงที่ในภำยหลังรู้ว่ำ

ไม่ได้เป็นข้อตกลงที่ดีนัก

7) วเิคราะห์และเข้าใจเป้าหมาย ประเดน็ ความต้องการ จดุปฏเิสธ

และทางเลือกของคู่กรณี 

เป้ำหมำยของขั้นตอนนี้ เพื่อท�ำให้คนเข้ำใจว่ำอีกฝ่ำยน้ัน

จะใช้ยุทธศำสตร์แบบใดในกำรเจรจำและส่ิงที่พวกเขำต้องกำรมี

อะไรบ้ำง เม่ือคุณน�ำกำรวิเครำะห์ของอีกฝ่ำยมำเปรียบเทียบกับ

เป้ำหมำย ประเด็น ควำมต้องกำร จุดปฏิเสธและทำงเลือกของคุณ

เอง คุณจะสำมำรถเริม่ก�ำหนดประเดน็ทีมี่ควำมขดัแย้งสงู (ทัง้สอง

ฝ่ำยต้องกำรในสิ่งเดียวกันและให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งน้ีสูงมำก) 

ประเด็นที่สำมำรถคุยได้ง่ำย (ทั้งสองฝ่ำยต้องกำรสิ่งที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกันแต่ให้ล�ำดับควำมส�ำคัญต่ำงกัน) และประเด็นที่ไม่มีข้อ

ขัดแย้งใด ๆ เลย (ทั้งสองฝ่ำยต้องกำรส่ิงท่ีแตกต่ำงกันมำกและ

ท้ังคู่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และควำมต้องกำรเหล่ำน้ันได้อย่ำง

ง่ำยดำย)

8) ตั้งจุดเป้าหมายและข้อเสนอเริ่มต้น 

จดุเป้ำหมำย (target point) คอืจดุทีค่ณุคำดหวงัทีจ่ะบรรลุ

ในข้อตกลง คุณอำจจะใช้ค�ำถำมเหล่ำนี้ในกำรช่วยตั้งจุดเปำ้หมำย 
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เช่น ผลลัพธ์ท่ีฉันจะพอใจคืออะไร หรือ ถึงจุดไหนท่ีฉันจะพอใจมำก 

จุดเป้ำหมำยนั้นจะไม่ต้องตำยตัวเหมือนจุดปฏิเสธ คุณอำจก�ำหนด

จุดเป้ำหมำยเป็นช่วงกว้ำง ๆ หรือเป็นชุดผลลัพธ์หลำย ๆ ชุดที่

สำมำรถแทนกันได้ 

ส่วนข้อเสนอเริ่มต้น หมำยถึง ข้อเสนอที่ดีที่สุดที่คุณหวัง

จะบรรลุในช่วงแรก ก่อนที่จะขยับไปสู่เรื่องอื่นๆ อยำ่งไรก็ตำมกำร

ตั้งข้อเสนอนั้นควรตั้งบนฐำนควำมเป็นไปได้ มิฉะนั้นอำจจะท�ำอีก

ฝำ่ยไม่พอใจและเดินออกจำกกำรเจรจำ

9) ออกแบบกระบวนการเจรจา

เมื่อคุณวำงแผนเสร็จแล้ว ข้ันสุดท้ำยคือกำรด�ำเนินกำร

ตำมแผนเหล่ำนั้น ก่อนที่จะเปิดกำรเจรจำคุณจะต้องออกแบบ

กระบวนกำรท่ีจะใช้ในกำรเจรจำโดยค�ำนึงถึงประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำน้ี 

• วำระในกำรเจรจำ

แต่ละฝำ่ยจะมีวำระที่ประกอบไปด้วยประเด็นตำ่ง ๆ ที่ตน

ต้องกำรจะเจรจำ วำระของแต่ละฝ่ำยนั้นอำจมีควำมเหมือนหรือ

แตกตำ่งกัน ดังนั้นทั้งสองฝ่ำยควรที่จะแลกเปลี่ยนวำระของตนให้

อีกฝ่ำยทรำบและเจรำจำตกลงกนัในเร่ืองวำระให้เรยีบร้อยก่อนกำร

เจรจำในเรื่องเนื้อหำสำระของประเด็นตำ่ง ๆ

• สถำนที่ในกำรเจรจำ

สถำนที่ในกำรเจรจำควรเป็นสถำนที่ท่ีเป็นกลำงซ่ึงไม่มี

ฝ่ำยใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ นอกจำกน้ียังสำมำรถเลือกระดับ

ควำมเป็นทำงกำรของสถำนที่ได้อีกด้วย 

• ระยะเวลำที่ใช้ในกำรเจรจำ

ถ้ำคำดหวังว่ำกำรเจรจำน้ันจะใช้เวลำนำน ผู้เจรจำทุกฝ่ำย
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ควรจะมกีำรตกลงกนัว่ำกำรเจรจำในแต่ละครัง้จะมีเวลำนำนเท่ำใด 

จะเร่ิมเม่ือไร เม่ือไรท่ีควรจะหยุดกำรเจรจำ เม่ือไรท่ีควรจะมีกำรพัก 

ฯลฯ 

• จะท�ำอย่ำงไรถ้ำหำกกำรเจรจำล้มเหลว

ถ้ำกำรเจรจำถึงทำงตัน จะท�ำอย่ำงไรได้บ้ำง เช่น จะมีกำร

คุยใหม่หรือไม่ หรือเปลี่ยนรูปแบบกำรเจรจำ ฯลฯ 

• จะติดตำมสิ่งที่ตกลงไปแล้วได้อยำ่งไร

กำรบันทึกสิ่งที่ได้มีกำรพูดคุยหรือตกลงกันแล้วนั้นส�ำคัญ

มำก ดังน้ันผู้เจรจำควรจะตกลงกันในเรื่องนี้ก่อนที่จะเริ่มเจรจำ

ในเรื่องเนื้อหำ

• จะสรำ้งกลไกในกำรแก้ไขข้อตกลงอย่ำงไร หำกจ�ำเป็น

ต้องมีกำรแก้ไข 

ถึงแม้ว่ำกำรเจรจำนั้นจะจบและได้ข้อตกลงแล้ว แต่เรำ

ไม่สำมำรถคำดเดำสถำนกำรณ์ในอนำคตที่อำจจะส่งผลให้เกิดกำร

เปล่ียนแปลงในข้อตกลง ดังนั้นเรำควรจะมีกลไกในกำรปรับแก้

ข้อตกลงหำกจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับ

ที่มำ: Roy J. Lewicki, Bruce Barry and David M. Saunders, 

Essentials of Negotiation (McGraw-Hill Education, 2010).



60 • การเจรจา/ไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกของความขัดแย้ง

เทคนิคการเจรจา

1) แยกคนออกจากปัญหา (Separate the People from the Problem) 

โดยปกติแล้วเวลำที่เรำมีปัญหำ เรำมักจะเหมำรวมคู่กรณีไปพร้อม

กับปัญหำด้วยทันที แต่ท่ีจริงเรำต้องเข้ำใจก่อนว่ำกำรเจรจำเป็นกำร

กระท�ำระหวำ่งมนุษย์ ดังนั้นนอกจำกจะค�ำนึงถึงผลลัพธ์แล้ว เรำยัง

ต้องค�ำนึงถึงควำมเป็นมนุษย์ของคู่กรณีและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ

คู่กรณีไปด้วยในเวลำเดียวกัน เพรำะฉะนั้นเรำจึงควรที่จะใช้ควำม

นุ่มนวลในกำรสื่อสำรกับคนแต่ให้เอำจริงเอำจังในประเด็นปัญหำ

2) เน้นท่ีความต้องการหรือจุดสนใจลึกๆ ไม่ใช่จุดยืน (Focus on 

Interests, Not Positions) กำรเจรจำทีเ่น้นแต่จุดยนืเป็นหลกัท�ำให้

กำรต่อรองไม่รำบรื่นเพรำะเกดิบรรยำกำศของกำรเอำชนะกนั ดงันัน้

ในกำรเจรจำเรำควรที่จะเน้นไปที่ควำมต้องกำรลึกๆ ของแต่ละฝ่ำย 

โดยพิจำรณำหำควำมต้องกำรที่อยู่เบื้องหลังจุดยืนเหลำ่นั้น

3) สร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย (Invent Options for 

Mutual Gain)  ในกำรเจรจำให้ประสบผลส�ำเร็จนั้นเรำควรสรำ้ง

ทำงเลือกหลำย ๆ ทำงที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย กล่ำวคือทำงเลือก

เหล่ำนั้นตอบสนองควำมต้องกำรของทั้งสองฝ่ำยหรือหลำย ๆ ฝ่ำย 

ไม่ใช่เป็นทำงเลือกที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตนฝำ่ยเดียว

4) ใช้บรรทัดฐานท่ีเป็นธรรม (Insist on Using Objective Criteria)  

ทั้งสองฝ่ำยจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เห็นชอบร่วมกันในกำรตัดสินหรือ

แสวงหำข้อตกลง ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดข้อสรุปร่วมกันที่เป็นธรรมกับทั้ง

สองฝำ่ยหรือหลำยฝ่ำย

ที่มำ: Roger Fisher and William Ury, Getting to Yes: Negotiating 

Agreement Without Giving In (Penguin Books, 1991).



คู่มือการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น • 61

กจิกรรมท่ี 3.2 ทักษะการไกล่เกลีย่

วัตถุประสงค์ :

1. รู้จักทักษะจ�ำเป็นของกำรไกล่เกลี่ย

2. ฝึกทักษะของกำรเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

เวลา : 90 นำที

อุปกรณ์ :  1. บัตรค�ำ A (A คือ ฝ่ำยสนับสนุน), B (B คือ ฝ่ำยคัดค้ำน) และ 

M (M คือ ผู้ไกล่เกลี่ย) เท่ำกับจ�ำนวนผู้เข้ำร่วม

  2. โจทย์ส�ำหรับกำรฝึกไกล่เกลี่ย 3 ข้อ (ควรเลือกหัวข้อที่ใกล้ตัว

หรอืเป็นหวัข้อทีผู้่เข้ำร่วมมคีวำมรู้เพื่อผู้เข้ำร่วมสำมำรถแลกเปลีย่นถกเถยีง

ได้ และเป็นปมควำมขัดแย้งที่เรียกร้อง/ต้องกำรตำ่งกันอยำ่งชัดเจน)  

ตัวอย่างโจทย์
� วุฒิสมำชิกควรมำจำกกำรเลือกตั้ง
� ควรสนับสนุนให้มีด่ำนตรวจของทหำรในพืน้ท่ีชำยแดนใต้ต่อไป
� ภำษำที่ใช้ในพื้นที่ชำยแดนใต้ต้องเป็นภำษำไทยเท่ำนั้น

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
อธิบำยในเบื้องต้นว่ำ ผู้ไกล่เกลี่ย คือฝ่ำยที่สำมที่เข้ำมำท�ำหน้ำที่

ช่วยให้คู่ขัดแย้งสำมำรถเจรจำหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งร่วมกัน ถำมผู้

เข้ำร่วมว่ำคิดว่ำทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ไกล่เกลี่ยมีอะไรบำ้ง

1. ถำมผู้เข้ำร่วมว่ำ คิดว่ำผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีควรมีทักษะอะไรบ้ำง ให้

ผู้เข้ำร่วมช่วยกันระดมขึ้นมำในกลุ่มใหญ่ 

2. เมื่อระดมขึน้มำแล้ว ลองสรปุให้ผู้เข้ำร่วมเหน็ว่ำมอีะไรบ้ำงและ

ชวนกันคุยว่ำเหตุใดทักษะเหลำ่นั้นจึงจ�ำเป็น

3. ผู้ด�ำเนินกำรอธิบำยทักษะเบื้องต้นที่จ�ำเป็นของกำรเป็นผู้ไกล่

เกลี่ยเพิ่มเติม โดยทักษะจ�ำเป็นมีดังนี้
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• การฟังอย่างตั้งใจ (active listening): ผู้ไกล่เกลี่ยจ�ำเป็น

ต้องฟังทั้งสองฝ่ำยโดยฟังอย่ำงตั้งใจ ระหว่ำงกำรฟังผู้ไกล่

เกลี่ยควรมีภำษำกำยที่ท�ำให้คู่กรณีเห็นควำมตั้งใจฟัง เช่น 

กำรสบตำ และทวนควำมสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมำ

• การทวนความ (paraphrasing): กำรรับฟังว่ำคู่ขัดแย้ง

ต้องกำรสื่อสำรอะไรและสะท้อนสิ่งที่คู่ขัดแย้งพูดกลับออก

ไปด้วยกำรเรียบเรียงให้เป็นประโยคใหม่โดยไม่เปลี่ยน

เนื้อหำใจควำมส�ำคัญของสิ่งที่คู่กรณีพูดออกมำ บำงคนใช้

ค�ำว่ำ กำรกล่ำวซ�้ำ หรือกำรถอดควำม กำรทวนควำมเพื่อ

ให้ฝ่ำยที่พูดได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูด และให้อีกฝ่ำยได้ยินว่ำคู่

เจรจำต้องกำรอะไร

• การสรุปความ (summarizing): เป็นกำรจับประเด็นส�ำคัญ 

และสรปุเนื้อหำสำระโดยไม่เปลีย่นสำรหลกัทีผู่พู้ดตอ้งกำร

ส่ือ กำรสรุปควำมควรเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ เป็นระบบ ไม่

ตัดสิน/ประเมินเนื้อหำของคู่ขัดแย้ง เป็นกลำง แยกแยะ 

และอำจใช้กำรเขียนเป็นแผนภำพตำมควำมเหมำะสม

• การพดูใหม่ (reframing): กำรปรบัค�ำพดู/ถ้อยค�ำ/ข้อควำม

ของคู่ขัดแย้งใหม่ โดยให้เป็นถ้อยค�ำทีท่�ำร้ำยกนัและกนัน้อย

ทีส่ดุ หรอืกล่ำวหำ/ข่มขูค่กุคำมแต่ละฝ่ำยให้น้อยทีส่ดุ เพื่อ

ท�ำให้กำรสือ่สำรระหว่ำงคู่ขัดแย้งเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค ์

และเสริมสรำ้งควำมเข้ำใจร่วมกัน

f หำกคู่ขัดแย้งเน้นอยู่กับอดีต ให้ปรับเป็น มุมมองที่มอง

ไปข้ำงหนำ้/อนำคต

ทักษะเบื้องต้น ของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย      
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f เมื่อคูขั่ดแย้งกล่ำวร้ำยหรอืมุ่งไปทีก่ำรโจมตตีวับคุคล ให้

ปรับเป็น กำรวิพำกษ์ไปที่กำรกระท�ำ/พฤติกรรมแทนที่

ตัวบุคคล

f เมื่อผู้พูดร้องเรียน ให้ปรับเป็น ข้อเรียกร้องส�ำหรับกำร

เจรจำ

f เม่ือมีกำรข่มขู่ ให้ปรับเป็น ส่ิงท่ีขอไม่ให้ท�ำ หรือ เป็นข้อ

ร้องขอที่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องขอไม่ให้คู่ขัดแย้งท�ำ หรือปรับ

ค�ำข่มขู่เหล่ำนัน้ให้เห็นว่ำข้อกงัวล/ควำมกลวัของคูก่รณี

คืออะไร

f หำกภำษำที่คู่ขัดแย้งใช้คลุมเครือ ให้ปรับเป็น ภำษำที่

เป็นรูปธรรมมำกขึ้น

• การตัง้ค�าถาม: ค�ำถำมทีผู่้ไกล่เกลีย่ใช้ควรเป็นค�ำถำมปลำย

เปิด (อะไร, ท�ำไม, อย่ำงไร) ไม่ควรเป็นค�ำถำมปลำยปิด 

(ค�ำถำมท่ีลงท้ำยด้วยใช่หรือไม่) และไม่ควรเป็นค�ำถำมช้ีน�ำ

ให้คู่กรณีต้องเลือกตอบ 

4. เปิดโอกำสให้ผูเ้ข้ำร่วมได้ถำมเพื่อควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั

ทักษะเบื้องต้นของกำรเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

5. จับกลุ่มกลุ่มละ 3 คน แต่ละคนจะได้กำร์ด A, B, M คนละชุด 

6. ชี้แจงว่ำแบบฝึกหัดจะแบ่งเป็น 3 รอบ ให้แต่ละกลุ่มเลือกว่ำ

รอบแรก ใครจะรับบทบำทอะไร ให้ชูกำร์ดท่ีเลือกให้เพ่ือนเห็น ในแต่ละรอบ

จะต้องมีคนเป็น A, B, M

7. ผู้ด�ำเนินกำรอ่ำนโจทย์หรือเอำโจทย์ข้ึนกระดำนทีละข้อ และ

ให้ A & B เริ่มแลกเปลี่ยนถกเถียงโจทย์ที่ได้รับ โดย M ต้องท�ำหน้ำที่ไกล่

เกลี่ยโดยใช้ทักษะเบื้องต้นของกำรเป็นผู้ไกล่เกลี่ย



64 • การเจรจา/ไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกของความขัดแย้ง

8. แต่ละรอบให้เวลำ 15 นำทีส�ำหรับกำรถกเถียงและไกล่เกลี่ย 

อีก 5 นำที ให้เวลำส�ำหรับคู่ขัดแย้งสะท้อนในกลุ่มของตนเองวำ่ สิ่งที่ผู้ไกล่

เกลีย่ท�ำได้ดี และอะไรควรปรบัปรงุ (ในแต่ละรอบผูด้�ำเนนิกำรต้องเป็นผู้ให้

สัญญำณเรื่องเวลำ เช่น เคำะระฆังครั้งที่หนึ่ง 3 นำทีก่อนกำรถกเถียงจะ

จบ เคำะครั้งที่ 2 เมื่อครบ 15 นำที เคำะครั้งที่ 3 เมื่อหมดเวลำให้ควำม

เห็นต่อผู้ไกล่เกลี่ยและแจ้งให้เปลี่ยนบทบำท และ/หรือเปลี่ยนกลุ่ม) 

9. รอบที่ 2 ให้เปลี่ยนบทบำทไม่ซ�้ำกับรอบแรก (อำจจะใช้กลุ่ม

เดิม หรือให้เปลี่ยนกลุ่มใหม่เลยก็ดี) ฝึกเช่นเดียวกับข้อที่ 6 โดยผู้ด�ำเนิน

กำรเปลี่ยนเป็นโจทย์ข้อ 2 

10. รอบที่ 3 เปลี่ยนบทบำทไม่ซ�้ำกับรอบที่ 2 และผู้ด�ำเนินกำร

เปลี่ยนเป็นโจทย์ข้อ 3

11. ชวนผู้เขำ้ร่วมสะท้อนในวงใหญ่ โดยมีประเด็นดังนี้

• รู้สึกอย่ำงไรบ้ำงเมื่อต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

• รู้สึกอย่ำงไรบ้ำงเมื่อต้องเป็นคู่ขัดแย้ง 

• ได้ใช้ทักษะเบื้องต้นเหลำ่นั้นอย่ำงไรบำ้ง อะไรใช้มำก อะไร

ใช้น้อย อะไรยำก อะไรง่ำย อะไรคือสิ่งที่ท�ำได้ดี

• คิดวำ่ทักษะเหลำ่นี้จ�ำเป็นมำกน้อยเพียงใด เพรำะอะไร

A B

M
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 แนวทางการสรุป
• กำรเป็นผู้ไกล่เกล่ียท่ีมีทักษะเหล่ำน้ีจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศและ

ช่วยให้คู่ขัดแย้งร่วมกันหำทำงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ได้

• หน้ำที่ของผู้ไกล่เกลี่ยต้องเอื้ออ�ำนวยให้คู่ขัดแย้งได้สนทนำกัน

อยำ่งสร้ำงสรรค์ และหลีกเลี่ยงกำรสื่อสำรที่จะน�ำไปสู่ทำงตัน

• ผู้ไกล่เกลี่ยจ�ำเป็นต้องได้รับกำรยอมรับหรือได้รับควำมเชื่อถือ

จำกคูก่รณี กำรยอมรับมำจำกกำรท�ำให้คู่กรณเีหน็ว่ำผู้ไกล่เกลีย่ตัง้ใจฟังพวก

เขำอย่ำงตั้งใจ และไม่เข้ำข้ำงฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด 

• คู่กรณีมีแนวโน้มจะท�ำให้ผู้ไกล่เกลี่ยมำเข้ำข้ำงตน ดังนั้นผู้ไกล่

เกลี่ยจ�ำเป็นต้องระมัดระวังไม่ตกหลุมนี้

• ทักษะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน
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กจิกรรมที ่3.3  การไกล่เกลีย่โดยฝ่ายท่ีสาม

วัตถุประสงค์ :

1. ฝึกกำรน�ำเครื่องมือวิเครำะห์ควำมขัดแย้งมำประยุกต์ใช้

2. เขำ้ใจพื้นฐำนและขั้นตอนกำรเจรจำไกล่เกลี่ย

3. รู้จักกำรท�ำงำนเป็นทีม

เวลา : 90 นำที

อุปกรณ์/เอกสาร :   1. แผ่นกิจกรรมสถำนกำรณ์จ�ำลอง (ส่วนที่เป็นข้อมูล

เบื้องต้น แจกทุกคน) 

         2. บทบำทสมมติของแต่ละตัวละคร

          3. ห้องย่อยส�ำหรับกำรเจรจำแต่ละกลุ่ม  

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. แนะน�ำกรณีศึกษำส�ำหรับฝึกไกล่เกลี่ย (น. 70-76)

2. แบ่งผู้เขำ้ร่วมเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) คือ ผู้ท�ำหนำ้ที่ไกล่

เกลี่ย กลุ่มเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนทำงเหนือ กลุ่มเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนทำง

ใต้ และผู้สังเกตกำรณ์

การแบ่งกลุ่มย่อย

ในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องมีสมำชิกท่ีเล่นบทบำทสมมติตำมตัวละคร

ดังต่อไปนี้

1) ผู้ไกล่เกลี่ย 

2) เอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนฝ่ำยเหนือ

3) เอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนฝ่ำยใต้

4) ทีมสังเกตกำรณ์ 

ในกรณีที่มีผู้เขำ้ร่วมหลำยคนใช้วิธีแบ่งเป็นหลำยกลุ่ม เช่น หำกมี

ผู้เข้ำร่วม 30 คน อำจจะแบ่งเป็นกลุ่มละ 7-8 คน 4 กลุ่ม และเพิ่มจ�ำนวน

คนที่เล่นบทบำทสมมติเป็นบทบำทละ 2 คน ดังนี้ 
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• 2 คนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

• 2 คนเป็นเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนฝ่ำยเหนือ

• 2 คนเป็นเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนฝ่ำยใต้

• 1-2 คนเป็นทีมสังเกตกำรณ์ (ถ้ำมี)

นอกจำกน้ีจะต้องเตรียมห้องย่อยส�ำหรบัให้แต่ละกลุ่มใช้ท�ำกจิกรรม

โดยไม่ให้มีเสียงดังรบกวนกัน 

3. แจกเอกสำรข้อมูลเบื้องต้นของกรณีศึกษำให้แก่ทุกกลุ่ม และ

แจกบทบำทสมมติของแต่ละกลุ่ม 

4. ให้เวลำแต่ละกลุ่มอ่ำนสถำนกำรณ์และบทบำททีต่นได้รบัมอบ

หมำย ท�ำควำมเข้ำใจควำมเป็นมำของสถำนกำรณ์ บทบำทและมุมมองของ

ตัวละครที่ตนต้องเล่น ตลอดจนจุดยืน ควำมต้องกำรลึกๆ และควำมกังวล

ของตัวละครดงักล่ำว รวมถงึวำงแผนว่ำใครรบัหน้ำทีอ่ย่ำงไร เมื่อต้องเจรจำ

กับฝ่ำยตรงข้ำมโดยให้ผู้เข้ำร่วมได้ใช้เวลำในกำรวิเครำะห์ว่ำ เร่ืองอะไรที่

ส�ำคัญทีส่ดุส�ำหรับตวัละครของเรำ เร่ืองอะไรทีย่ดืหยุน่เปล่ียนแปลงได้ และ 

เรำจะก�ำหนดท่ำทีในกำรติดต่อสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆ อย่ำงไร 

5. ย�ำ้กบัผูเ้ข้ำร่วมว่ำเกบ็ใบรำยละเอยีดตวัละครที่ได้รบัมอบหมำย

ไว้กับตัวเท่ำนั้น ห้ำมให้ผู้อื่นอ่ำนเด็ดขำด และสวมบทบำทตัวละครดังกล่ำว

ใหส้มจริงตำมค�ำอธิบำยของตัวละครทีก่�ำหนดให้ (act with integrity) เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของทุกคนมำกที่สุดตลอดช่วงกำรจ�ำลอง

สถำนกำรณ์ แต่กำรสวมบทบำทที่เกินจริงจะไม่น�ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่แท้จริง

6. ผู้ด�ำเนินกำรรับหน้ำที่แนะแนวทำงให้ทีมไกล่เกลี่ย โดยมีผู้

สังเกตกำรณ์เขำ้ร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ไกล่เกลี่ย

7. เริ่มเปิดกำรเจรจำไกล่เกลี่ยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ซึ่งหมำยถึง 

กำรที่ผู้ไกล่เกลี่ยใช้วิธีติดต่อฝ่ำยคู่ขัดแย้งทีละฝ่ำยโดยเป็นกำรคุยนอกรอบ

เพื่อให้ผู้ไกล่เกลีย่และฝ่ำยทีข่ดัแย้งได้รูจ้กักนั อำจเป็นกำรคยุเพื่อนดัหมำย 

หรือท�ำควำมเข้ำใจประเด็นปัญหำร่วมกัน ก่อนเปิดกำรเจรจำอย่ำงเป็น

ทำงกำร โดยให้เวลำแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 30 นำที 
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8. เร่ิมเปิดกำรเจรจำไกล่เกล่ียอย่ำงเป็นทำงกำร โดยให้เวลำ

แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 30 นำที 

9. แลกเปลี่ยนผลกำรเจรจำไกล่เกล่ียในกลุ่ม และชวนคุยถึง

บทเรียนที่ได้จำกกำรท�ำแบบฝึกหัด โดยมีค�ำถำมดังต่อไปนี้

• แต่ละฝำ่ยรู้สึกอย่ำงไร

• คิดวำ่ไกล่เกลี่ยส�ำเร็จหรือไม่ เพรำะเหตุใด

• คิดวำ่เปำ้หมำยของกำรเจรจำไกล่เกลี่ยคืออะไร

• อะไรคือปัจจัย/อุปสรรคที่ท�ำให้กำรเจรจำบรรลุผลหรือ

ล้มเหลว

• ในฐำนะผู้ไกล่เกล่ีย และคู่เจรจำ ต้องเตรียมตัวอย่ำงไรบ้ำง

• ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรเจรจำและกำรไกล่เกลี่ยคืออะไร

• ผู้ด�ำเนินกำรอธิบำยหลักกำรพื้นฐำนของกำรไกล่เกลี่ยเพื่อ

หำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง ควำมส�ำคัญและควำมเชื่อม

โยงกับกำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง สรุปเฉพำะประเด็น

ส�ำคัญๆ จำกเอกสำรประกอบ  (ดู น. 77-83)

ข้อพึงระวัง

• ผู้ด�ำเนินกำรขอให้ผู้เข้ำร่วมถอดบทบำทสมมติ

ตัวละครท่ีเรำเล่นออกไปเพือ่เข้ำสู่กระบวนกำร

กิจกรรมถัดไป โดยขอให้ผู้เข้ำร่วมยืนข้ึนและ

สะบัดแขน ขำ หัวไหล่ และศีรษะ (ใช้เวลำ

ประมำณ 30 วินำที)
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 แนวทางการสรุป
• กำรไกล่เกลี่ยจ�ำเป็นต้องเข้ำใจสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง รู้ว่ำคู่

ขดัแย้งเป็นใคร มคีวำมสมัพนัธ์เป็นเช่นไร ประเดน็ท่ีคูก่รณกี�ำลงัขดัแย้งกนั 

(เรียกอีกอย่ำงว่ำ กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง) วำงแผนและเตรียมควำม

พร้อมส�ำหรับกระบวนกำรไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องจ�ำเป็นและส�ำคัญที่สุดในกำร

ไกล่เกลี่ย

• ถำมผู้เข้ำร่วมว่ำคดิว่ำฝ่ำยที่ไกล่เกลีย่ท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงไรบ้ำง ต้อง

เป็นกลำงไหม หรือมองว่ำมีบทบำทมำกกว่ำกำรไกล่เกลี่ย  

• ในระหว่ำงกำรไกล่เกล่ีย ผู้ไกล่เกล่ียต้องฟังคู่ขัดแย้งอย่ำงต้ังใจ 

และต้องท�ำให้คู่ขัดแย้งเห็นว่ำผู้ไกล่เกล่ียไม่เอยีงไปทำงใดทำงหนึง่เพื่อสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นให้แก่คู่กรณี 

• ผู้ไกล่เกลี่ยจ�ำเป็นต้องได้รับกำรยอมรับจำกคู่ขัดแย้ง 

• ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ใช่ฮีโร่ แต่ต้องท�ำงำนเป็นทีมและต้องมีกำรแบ่ง

บทบำทให้ชัดเจน และทุกจังหวะก้ำวของผู้ไกล่เกลี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อ

ควำมไว้วำงใจที่คู่ขัดแย้งมีต่อผู้ไกล่เกลี่ยและมีผลกับกำรเจรจำ โดยเฉพำะ

ในช่วงก่อนและระหว่ำงกำรเจรจำ

• กระบวนกำรไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนกำรสมัครใจของทุกฝ่ำย
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สถานการณ์จ�าลองเหตุเกิดที่ชายแดน

ข้อมูลเบื้องต้น

หลังสงครำมกลำงเมือง (ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970) กลุ่ม

ชำติพันธุ์ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มทำงเหนือและ

กลุ่มทำงใต้ โดยควำมขัดแย้งระหว่ำงสองกลุ่มยังคงด�ำเนินมำอย่ำง

ต่อเนื่องหลำยปี บริเวณพรมแดนซึ่งแบ่งตอนเหนือและตอนใต้มี

กองก�ำลังรักษำสันติภำพประจ�ำกำรอยู่ แต่พื้นที่พรมแดนบำงส่วน

กว้ำงเพียงแค่ 10-20 เมตรเท่ำน้ัน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในพ้ืนท่ีเมือง

หลวงชื่อ ไอโซคิน (Aisokin) 

เศรษฐกจิในพืน้ทีท่ำงใต้ดีทีสุ่ดและยงัได้รบักำรยอมรบัจำก

นำนำประเทศในฐำนะรัฐท่ีชอบธรรม ในขณะท่ีชุมชนทำงเหนือมี

ระบบเศรษฐกิจที่แย่กว่ำและในทำงกำรเมืองได้รับกำรยอมรับจำก

ประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีชำติพันธุ์เดียวกันเท่ำนั้น

ระหว่ำงสองชุมชนน้ีมกีำรติดต่อไปมำระหว่ำงกนัอยูบ้่ำงแต่

ก็ไม่ได้มีกำรคำ้ระหวำ่งกัน เนื่องจำกมีสำยโทรศัพท์ติดต่อถึงกันไม่

มำก กำรส่งไปรษณีย์หำกันโดยตรงท�ำไม่ได้ กำรข้ำมแดนหำกันก็

เป็นข้อยกเว้นเนื่องจำกควำมไม่พอใจและทัศนคติที่เป็นศัตรูต่อกัน 

ยิ่งไปกว่ำนั้นเจำ้หน้ำที่ทำงเหนือไม่อนุญำตให้ข้ำมแดนไปมำ

เอ็นจีโอด้ำนสิทธิมนุษยชนจำกทำงใต้ได้จัดกำรประท้วง

เล็กๆ ขึ้นบริเวณใกล้กับด่ำนตรวจแห่งหนึ่งในเมืองไอโซคิน เพ่ือ

ประท้วงต่อต้ำนระบอบเผด็จกำรและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

รฐับำลทำงตอนเหนอื  ในระหว่ำงกำรประท้วงต�ำรวจเหนอืได้ยงิเข้ำ

ใส่ผู้ชุมนุมส่งผลให้เด็กคนหนึ่งเสียชีวิต ประชำชนทำงใต้รู้สึกโกรธ

แค้นต่อเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน รัฐบำลทำงใต้ได้ประกำศให้ชุมชน
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ระหว่ำงประเทศเขำ้มำจัดกำรกับรัฐบำลตอนเหนือ กองก�ำลังรักษำ

สันติภำพได้เริ่มท�ำกำรสืบสวนเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

เอ็นจีโอด้ำนสิทธิมนุษยชนทำงใต้ประกำศว่ำจะจัดกำร

ประท้วงขึ้นที่เดิมคือบริเวณด่ำนตรวจเดิมในวันเสำร์หน้ำเพื่อ

ประท้วงระบอบอันป่ำเถื่อนของรัฐบำลทำงเหนือ

องค์กรเอน็จีโอด้ำนสิทธมินุษยชนทีใ่หญ่ทีส่ดุจำกทำงเหนอื

กลัวว่ำกำรประท้วงคร้ังน้ีจะท�ำให้ควำมขัดแย้งเพิ่มขึ้นจนน�ำไปสู่

ควำมรุนแรงระลอกใหม่ จึงได้ติดต่อไปยังเอ็นจีโอต่ำงชำติด้ำนกำร

จัดกำรกับควำมขัดแย้ง (Conflict Resolution NGO) เพ่ือท�ำหน้ำท่ี

ไกล่เกล่ียควำมขัดแย้งระหว่ำงประธำนเอ็นจีโอของทำงเหนือกับ

ประธำนเอน็จีโอทำงใต้  เอน็จีโอต่ำงชำตนิีรู้จ้กัทัง้สองฝ่ำยเป็นอย่ำง

ดีและต้องกำรอ�ำนวยให้เกิดกำรร่วมมือและปรองดองทั้งสองฝ่ำย

หมายเหตุ: กรณีศึกษำนี้พัฒนำโดย ดร. นอร์เบิร์ต โรเพอส์ และแปล

โดยศูนย์ควำมร่วมมือทรัพยำกรสันติภำพ
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ประธานเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนทางเหนือ

• คุณรู้สึกสิ้นหวังและเศร้ำมำกกับกำรเสียชีวิตของเด็กจำกกำร

ชุมนุมประท้วง

• คุณต่อต้ำนกำรประท้วงทีจ่ะจดัข้ึนในวนัเสำร์หน้ำ เพรำะคณุกลัว

ว่ำจะท�ำให้ควำมขัดแย้งรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น คุณอยำกให้กำร

ประท้วงเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่ก็เปลี่ยนสถำนที่ประท้วงเป็นที่

อื่นแทน

• คุณเชื่อว่ำกำรประท้วงครั้งแรกไม่ได้เตรียมกำรให้ดีพอ และคุณ

ทรำบว่ำที่ต�ำรวจยิงผู้ชุมนุมนั้นเป็นอุบัติเหตุ เพรำะต�ำรวจอยู่ใน

สภำวะกดดันและตื่นตระหนกกับเหตุกำรณ์ ท�ำให้ต้องลั่นไก

ออกไป

• คุณผิดหวังกับเอ็นจีโอทำงใต้ที่ไม่บอกคุณเกี่ยวกับกำรประท้วง

ครัง้น้ี คณุรู้สึกว่ำพวกเขำไม่เหน็ควำมจรงิจงัขององค์กรคณุ ทัง้ๆ

ที่ควำมร่วมมือระหวำ่งองค์กรน่ำจะเกิดขึ้นได้

• สองวนัก่อนกำรประท้วงทีม่ผีูเ้สียชีวติ มีอีกเหตกุำรณ์หนึง่เกดิขึน้

ทีช่ำยแดน นัน่คอื ทหำรจำกทำงเหนอืสองคนถกูยงิในตอนกลำง

คืนบริเวณพื้นที่พรมแดน ซึ่งเป็นไปได้มำกว่ำพวกหัวรุนแรงจำก

ทำงใต้เป็นคนลงมือ กองก�ำลังรักษำสันติภำพก�ำลังสืบสวน

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น แต่ประชำชนทำงเหนือไม่พอใจ มีทหำรต้อง

เป็นเหยื่อจำกเหตุกำรณ์แบบนี้ปีละ 4-5 คน
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• คุณรู้สึกว่ำเอ็นจีโอทำงใต้ลดควำมส�ำคัญเรื่องกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในพื้นที่ทำงใต้ (เช่นคุณเชื่อว่ำพวกเขำแทบจะไม่ได้

หยิบยกประเด็นอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นจำกฝีมือของอดีตกบฏ

ทำงใต้และไม่เคยออกมำเรียกร้องใดๆ เมื่อคนทำงเหนือถูก

ปฏิเสธให้เข้ำไปในพื้นที่ทำงใต้)

• คุณเช่ือว่ำช่วงเวลำที่จะจัดกำรประท้วงเป็นปัญหำอย่ำงยิ่ง มัน

คือวันครบรอบ 30 ปี “สมรภูมิหมู่บ้ำนคูลู” ในปีน้ัน (1969) 

พลเรือนทั้งชำยและหญิง 7 คนถูกฆ่ำในหมู่บ้ำนคูลูจำกกำรบุก

โจมตีของกลุ่มกบฏจำกทำงใต้ ฝ่ำยโจมตีถูกไล่กลับไป นับแต่นั้น

มำหมู่บ้ำนน้ีก็กลำยเป็นพ้ืนท่ีร�ำลึกถึงกำรสูญเสียและยังถูกใช้

โฆษณำชวนเช่ือ  วันครบรอบเหตุกำรณ์กลำยเป็นกำรรณรงค์ต่อ

ต้ำน “ชำวใต้ผู้ก้ำวร้ำว” ตำมสื่อต่ำง ๆ องค์กรของคุณพยำยำม

ที่จะท�ำให้กำรประท้วงไม่รุนแรง ปีนี้คุณมีแผนที่จะไปที่หมู่บ้ำน

คูลู เพื่อร�ำลึกถึงเหยื่อจำกทำงเหนือและผู้ที่ถูกฆ่ำจำกชำวเหนือ

หัวรุนแรงในพื้นที่ภำคใต้ด้วย 
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ประธานเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนทางใต้

• องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่กระตือรือร้นและต่อสู ้เพื่อสิทธิ

มนุษยชนทั่วโลก คุณแน่ใจว่ำกำรส่งสำรที่ชัดเจนและกำรออก

แถลงกำรณ์ต่อสำธำรณะเพื่อรณรงค์สนับสนุนสิทธิมนุษยชน

จ�ำเป็นเสียยิ่งกว่ำ กำรส่งสำร “เชิงกำรทูต” และ “กำรประนี

ประนอมแย่ๆ” ซึ่งส�ำคัญอย่ำงมำกกับประเทศของคุณ

• คุณยอมมำคุยกับประธำนเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนทำงเหนือเพียง

เพรำะว่ำคณุช่ืนชมงำนของเอน็จีโอต่ำงชำตด้ิำนกำรจดักำรควำม

ขัดแย้ง (Conflict Resolution NGO) 

• คุณรู้สึกว่ำกำรสังหำรเด็กไม่ใช่ “อุบัติเหตุ” แต่เป็นควำมตั้งใจ

ยั่วยุของฝ่ำยเหนือ

• คุณแน่ใจว่ำในท้ำยที่สุดจ�ำเป็นต้องเรียกร้องให้ต่ำงชำติเข้ำมำ

จัดกำรกับปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทำงเหนือ รวมถึง

จัดกำรกับควำมแตกแยกที่เกิดขึ้นในประเทศ (กำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนทำงเหนือเป็นตัวขัดขวำงประชำชนทำงเหนือและทำง

ใต้)

• คุณรู้สึกว่ำเอ็นจีโอทำงเหนือเป็นคนที่มีอุดมคติ มีภำพลวงตำวำ่

จะมีโอกำสเกิดควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงสันติในทำงเหนือ และ

คุณคิดว่ำเอ็นจีโอทำงเหนือไม่ส่งเสียงมำกพอต่อกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในภำคเหนือ
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• กำรประท้วงวันเสำร์หน้ำส�ำคัญส�ำหรับคุณและองค์กรของคุณ 

ต้ังแต่เกิดเหตุกำรณ์ทีมี่ผู้เสียชีวิต จ�ำนวนสมำชิกองค์กรของคุณ

เพิม่มำกข้ึน กำรประท้วงจะท�ำให้ส่ือสนใจ โดยเฉพำะสื่อต่ำงชำติ 

ซึง่นีจ่ะเป็นโอกำสอนัดทีีจ่ะท�ำให้ภำพเอน็จีโอของคณุมคีวำมเข้ม

แข็งมำกขึ้นและบรรลุเปำ้หมำยที่วำงไว้

• มสีมำชิกในองค์กรของคณุบำงคนกลวัว่ำกำรประท้วงท�ำให้ควำม

ขัดแย้งรุนแรงเพิ่มขึ้นเพรำะกลุ่มชำตินิยมสุดโต่งอำจจะเข้ำร่วม

กำรประท้วงนี้ด้วย



76 • การเจรจา/ไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกของความขัดแย้ง

ขอบเขตหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย

คุณเป็นตัวแทนจำก Conflict Resolution NGO ซึ่งเป็น

เอน็จีโอต่ำงชำติด้ำนกำรจดักำรควำมขัดแย้ง องค์กรของคณุท�ำงำน

เพื่อพัฒนำสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภำคเหนือและภำคใต้มำ

นำน เอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนทำงเหนือขอร้องให้คุณไกล่เกลี่ยควำม

ขดัแย้งนี ้เพรำะพวกเขำมคีวำมกังวลเกีย่วกบัวงจรควำมรนุแรงใหม่

ทีอ่ำจเกดิข้ึนจำกกำรประท้วง เอน็จีโอทำงเหนอืเชื่อว่ำชื่อเสยีงและ

ควำมรู้ของคุณเก่ียวกับสถำนกำรณ์ในทัง้สองภูมิภำคท�ำให้คุณเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ยที่เหมำะสม

คุณรู้สึกว่ำหน้ำทีท่ีคุ่ณได้รับค่อนข้ำงยำกแต่ในทำงกลบักนั

คุณก็เชื่อว่ำมันเป็นสถำนกำรณ์เร่งด่วนที่คุณจะต้องเร่งแก้ไข คุณ

มุ่งมั่นที่จะรักษำหลักกำรประชำธิปไตย เช่น เสรีภำพในกำรชุมนุม

และกำรประท้วงอย่ำงสนัตใินพืน้ที ่แต่เสรภีำพเหล่ำนี้ไม่ควรส่งผล

กระทบต่อควำมปลอดภัยและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของประชำชนทุกคน 

ดังนั้นคุณต้ังเป้ำหมำยว่ำจะจัดประชุมโดยรวมเอำตัวแทนส�ำคัญ ๆ 

จำกทั้งสองฝ่ำยเพื่อหำวิธีกำรแก้ปัญหำร่วมกัน 
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หลักการเบื้องต้นของการไกล่เกลี่ย

    การไกล่เกลี่ยคืออะไร

กำรไกล่เกลีย่คอืกำรเจรจำท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกโดยฝ่ำยทีส่ำม

ซึ่งเป็นกลำง มักเกิดขึ้นเมื่อคู่ขัดแย้งต้องกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง

โดยกำรเจรจำแต่ไม่สำมำรถเจรจำร่วมกันได้ด้วยเหตุผลหลำยประกำร 

ดังน้ันท้ังสองฝ่ำยจึงต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกฝ่ำยท่ีสำมเพ่ือก้ำวข้ำม

อุปสรรคที่ขัดขวำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งนี้

คุณลักษณะของการไกล่เกลี่ย

1) คู่ขัดแย้งเข้ำร่วมในกำรไกล่เกลี่ยด้วยควำมสมัครใจ คือกำรที่คู่ขัด

แย้งเลือกกำรไกล่เกลี่ยเป็นทำงเลือกส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำควำม

ขัดแย้งหรือมองไม่เห็นทำงเลือกอื่นที่จะเอำมำใช้แก้ปัญหำ

2) ผู้ไกล่เกลีย่ไม่มอี�ำนำจใด ๆ ทีจ่ะบงัคบัให้คูข่ดัแย้งยอมรบัในสิง่ทีพ่วก

เขำไม่เหน็ด้วย สิง่ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงกระบวนกำรไกล่เกลีย่จะต้องขึน้

อยู่กับควำมสมัครใจและกำรยอมรับของคู่ขัดแย้งเท่ำนั้น และผู้ไกล่

เกลี่ยจะต้องเคำรพกำรตัดสินใจของคู่เจรจำ

คุณสมบัติที่ผู้ ไกล่เกลี่ยจ�าเป็นต้องมี

1) กำรท�ำงำนร่วมกับทุกฝำ่ย (multi-partiality)

• กำรท�ำงำนร่วมกบัทกุฝ่ำยเป็นหวัใจหลกัของกำรไกล่เกลีย่ เพรำะ

กำรท�ำงำนของผู้ไกล่เกลีย่นัน้ประกอบด้วยกำรสร้ำงควำมใกล้ชดิ

และควำมไว้วำงใจจำกทกุฝ่ำย รวมถงึควำมสัมพนัธ์เหล่ำน้ีจะต้อง

ได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำยด้วย นอกจำกนี้ผู ้ ไกล่เกล่ียต้อง

ปฏิบัติต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ปรำศจำกอคติและกำรเลือก

ปฏิบัติ
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2) รักษำควำมโปร่งใสของกระบวนกำรไกล่เกลี่ย

• เพ่ือให้ทุกฝ่ำยสำมำรถไว้วำงใจในกำรด�ำเนินกำรไกล่เกล่ีย ได้

ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมและได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำย

3) เก็บข้อมูลท่ีได้รับจำกคู่ขัดแย้งไว้เป็นควำมลับ ผู้ไกล่เกล่ียไม่ควร

เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจำกคู่ขัดแย้งโดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบ

จำกคู่ขัดแย้ง

4) กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง 

• กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้งมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรวำงแผน

และออกแบบกระบวนกำรไกล่เกลี่ย กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง

ท�ำให้ผู้ไกล่เกลีย่มคีวำมเข้ำใจในบรบิทของควำมขดัแย้งและช่วย

ให้ผู้ไกล่เกลี่ยวำงแผนยุทธศำสตร์ในกำรไกล่เกลี่ยได้

5) ทักษะกำรสื่อสำร 

• การฟังอย่างตั้งใจ: อุทิศทั้งร่ำงกำยและจิตใจในกำรฟังสำรที่ส่ง

โดยคู่ขัดแย้ง อีกนัยหน่ึงคือสำมำรถและเต็มใจท่ีจะรับฟังด้วย

ควำมเข้ำใจและปรำศจำกอคติ 

• การถ่ายทอดความ: คือกำรพูดซ�้ำเน้ือควำมที่คู่ขัดแย้งได้พูดไป

แต่เป็นกำรพูดที่กระชับกว่ำและปรับเน้ือควำมที่แข็งกร้ำวให้นุ่ม

นวลลงโดยที่ไม่สูญเสียใจควำมหลักที่ต้องกำรสื่อสำร  

• การสรุปความ: สรุปเน้ือหำในกำรพูดคุยออกมำเป็นประเด็น

ส�ำคญั ๆ เพื่อช่วยให้คูขั่ดแย้งสำมำรถเข้ำใจสิง่ทีพ่วกเขำก�ำลงัพดู

คุยกันอยู่และท�ำให้กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนนั้นไม่หลงประเด็น อีก

ทั้งยังช่วยให้คู่ขัดแย้งรู้สึกว่ำผู้ไกล่เกลี่ยและอีกฝ่ำยได้ยินและ

รับรู้ถึงสำรที่พวกเขำก�ำลังสื่อ

• การทวนความ: ทวนข้อควำมของฝ่ำยทีข่ดัแย้งเพื่อตรวจสอบกบั

ผู้พูดว่ำเข้ำใจถูกหรือไม่
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ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย 

1) กำรเริ่มต้นและกำรเตรียมกำรไกล่เกลี่ย 

• คูข่ดัแย้งฝ่ำยหน่ึง/หรอืท้ังสองฝ่ำยตดิต่อผู้ไกล่เกล่ียเพื่อขอควำม

ช่วยเหลือ

• ผู้ ไกล่เกลี่ยพูดคุยกับฝ่ำยที่ติดต่อเข้ำมำ และรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้งให้ได้มำกที่สุด 

• ผู้ ไกล่เกลี่ยติดต่อคู่ขัดแย้งอีกฝ่ำยเพื่อสอบถำมข้อคิดเห็นต่อ

ปัญหำควำมขัดแย้ง และสอบถำมควำมสมัครใจที่จะใช้กำรไกล่

เกลี่ยเป็นทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง

• ทีมผู้ ไกล่เกล่ียหำข้อมูลเก่ียวกับควำมขัดแย้งนั้น ติดต่อไปยัง

แต่ละฝ่ำย และไปรับฟังปัญหำของแต่ละฝ่ำย จดบันทึก และ

วำงแผนกำรไกล่เกลี่ยก่อนจะนัดเจรจำอย่ำงเป็นทำงกำร 

• เม่ือได้รับควำมยินยอมจำกคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ำยที่จะด�ำเนินกำร

ไกล่เกล่ีย ผู้ไกล่เกล่ียติดต่อคู่ขัดแย้งเพื่อที่จะนัดหมำยวันเวลำ

และสถำนทีใ่ห้คูข่ดัแย้งมำเข้ำประชมุเพื่อท�ำควำมเข้ำใจก่อนทีจ่ะ

เริ่มกระบวนกำรไกล่เกลี่ย (preliminary meeting)

• กำรประชุมเพือ่ท�ำควำมเข้ำใจน้ัน ควรจะให้น�้ำหนักไปที่กำร

ออกแบบกระบวนไกล่เกลีย่โดยทีย่งัไม่พดูถงึเน้ือหำสำระ  ในกำร

ประชุมนี้ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้อง

� อธิบำยและตกลงกับคู่ขัดแย้งในเร่ืองของกระบวนกำรและ

ขัน้ตอนของกำรไกล่เกลีย่ ขอบเขตหน้ำทีข่องผู้ไกล่เกล่ีย สทิธิ

และหน้ำทีข่องคูข่ดัแย้งระหว่ำงกำรไกล่เกลีย่ และสิง่ทีจ่ะเกดิ

ขึ้นหลังจำกกำรไกล่เกลี่ย

� ท�ำให้แน่ใจว่ำทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นได้อย่ำง

เทำ่เทียมกัน
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� ผู้ ไกล่เกลี่ยแจ้งกฎกติกำพื้นฐำนของกำรไกล่เกลี่ย และ

สอบถำมควำมยินยอมต่อกฎเหลำ่นี้จำกคู่ขัดแย้ง

� ผู้ไกล่เกล่ียและคู่ขัดแย้งนัดหมำยวันเวลำและสถำนที่เพื่อที่

จะด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ย (ในกรณีที่กำรไกล่เกลี่ยไม่ได้เกิดขึ้น

ในวันเดียวกับกำรประชุมเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ)

2) กำรไกล่เกลี่ย 

• ระบุปัญหำควำมขัดแย้ง 

• ผู้ไกล่เกลีย่แนะน�ำตวัและกล่ำวต้อนรบัคูข่ดัแย้ง จำกนัน้กล่ำวถงึ

ปัญหำควำมขัดแย้งและวัตถุประสงค์ของกำรไกล่เกลี่ย

• ผู ้ ไกล่เกล่ียเชิญแต่ละฝ่ำยเพื่อบอกเล่ำเรื่องรำวและควำม

ต้องกำรของตน ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเน้นย�้ำให้ทุกฝ่ำยรอจนถึงคิว

ที่ตนจะพูดและไม่ขัดขวำงหรือรบกวนขณะที่ผู้อื่นก�ำลังพูด

• เปิดให้ทุกฝ่ำยอภิปรำยถกเถียงเพ่ือส�ำรวจประเด็นต่ำง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับปัญหำควำมขัดแย้งให้ลึกขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เข้ำใจข้อ

กังวลของแต่ละฝ่ำยมำกขึ้น ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรระบุจุดสนใจของ

แต่ละฝ่ำยและประเด็นที่จะต้องได้รับกำรแก้ไข 

• ผู้ไกล่เกลี่ยสรุปกำรอภิปรำยออกมำเป็นประเด็นตำ่ง ๆ ที่ต้องได้

รับกำรแก้ไข ประเด็นเหล่ำน้ีจะต้องได้รับกำรยอมรบัโดยทุกฝ่ำย 

และจะถือวำ่เป็นวำระของกำรเจรจำในขั้นต่อไป

• ผู้ไกล่เกล่ียจัดล�ำดับประเด็นว่ำประเด็นใดจะน�ำมำเป็นประเด็น

ในกำรเจรจำก่อนและหลังโดยกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของ

ประเด็นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกทั้งสองฝ่ำย

• ขั้นตอนแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง

� ผู้ไกล่เกล่ียเชิญคู่ขัดแย้งให้พูดคุยเพ่ือหำทำงออกของปัญหำ

ทีละประเด็น 
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� คู่ขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะมองทำงออกเป็นเรื่องชนะหรือแพ้ ผู้

ไกล่เกลีย่จะต้องช่วยให้คูข่ดัแย้งออกจำกจดุยนืไปสูก่ำรพดูคยุ

หำทำงออกบนฐำนของจุดสนใจและควำมต้องกำร

� ผู้ไกล่เกลีย่จะต้องช่วยให้คูข่ดัแย้งระบปุระเดน็ทีจ่ะสำมำรถหำ

ข้อตกลงร่วมกนัได้โดยระบจุำกจดุสนใจและควำมต้องกำรของ

ทั้งสองฝำ่ย 

� คู่ขัดแย้งเร่ิมระบุทำงเลือกของแต่ละประเด็นปัญหำและ

วิเครำะห์ข้อดีและข้อด้อยของแต่ละทำงเลือก 

� ผู้ไกล่เกลีย่สนับสนนุฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรเลือกทำงเลอืกทีเ่หมำะ

กับเป้ำหมำย จุดสนใจและควำมต้องกำรของแต่ละฝำ่ย

� เมื่อคู ่ขัดแย้งตัดสินใจเลือกทำงเลือกต่ำง ๆ ในกำรแก้ไข

ปัญหำแล้ว ผู้ไกล่เกลีย่จะต้องจดบนัทกึและรวบรวมทำงเลอืก

เหล่ำนี้ออกมำเพื่อจัดท�ำข้อตกลง 

� ผู้ไกล่เกลีย่สำมำรถใช้กำรประชมุฝ่ำยเดยีว (caucus) ระหว่ำง

กำรไกล่เกลีย่เมื่อจ�ำเป็น กำรประชมุฝ่ำยเดยีวม ี2 รปูแบบคอื 

- เพื่อแยกคู่ขัดแย้งออกจำกผู้ชมและพูดคุยกับคู่ขัดแย้ง

อย่ำงเป็นควำมลับ

- เพื่อแยกพดูคยุกบัคูข่ดัแย้งแต่ละฝ่ำย โดยใช้เวลำกบัแต่ละ

ฝำ่ยเท่ำกัน

ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องแจ้งให้คูข่ดัแย้งทรำบด้วยว่ำทัง้สองฝ่ำย

สำมำรถขอใช้กำรประชมุฝ่ำยเดยีวเมื่อใดก็ได้หำกพวกเขำ

คิดว่ำมีควำมจ�ำเป็น ผู้ไกล่เกลี่ยยังต้องแจ้งคู่ขัดแย้งให้

ชัดเจนว่ำข้อมูลจำกกำรประชุมฝ่ำยเดียวเป็นควำมลับและ

จะไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ออีกฝ่ำยหรือผู้ชมโดยไม่ได้รับ

อนุญำต 
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3) ปิดกำรไกล่เกลี่ย 

• เมื่อผู้ไกล่เกล่ียได้จดัท�ำข้อตกลงทีร่วบรวมทำงเลอืกในกำรแก้ไข

ปัญหำต่ำง ๆ ออกมำแล้ว ผู้ไกล่เลี่ยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจวำ่

คู่ขัดแย้งเขำ้ใจและยอมรับข้อตกลง 

• เมื่อคู่ขัดแย้งเขำ้ใจและยอมรับข้อตกลงแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้อง

� ตรวจสอบวำ่ข้อตกลงไม่ขัดต่อกฎหมำยที่มีอยู่ในเรื่องนั้น

� ตรวจสอบกับผู้อำวุโสในชุมชนหรือผู้น�ำชุมชนว่ำเงื่อนไขของ

ข้อตกลงเป็นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทัดฐำน

ทำงวัฒนธรรมของชุมชน

• ก่อนที่จะปิดกำรไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยควรที่จะชวนคู่ขัดแย้งให้

พดูคุยเกีย่วกบัน�ำข้อตกลงไปปฏบิตัแิละกระบวนกำรตดิตำม กำร

มีส่วนร่วมของสมำชิกในชุมชนและผู้น�ำชุมชนสำมำรถที่จะช่วย

เหลือในเรื่องนี้ได้

การออกแบบกระบวนการไกล่เกลี่ย 

กำรไกล่เกลีย่สันตภิำพจะต้องได้รบักำรออกแบบอย่ำงรอบคอบ

ก่อนเริ่มกระบวนกำร ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องค�ำนึงถึงประเด็นต่ำง ๆ เหล่ำนี้

ในกำรออกแบบกระบวนกำร 

• วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์โดยรวมของกระบวนกำรไกล่เกลี่ย

คืออะไร ขอบเขตของผู้ไกล่เกล่ียมีอะไรบ้ำงและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และบริบทของกระบวนกำรไกล่เกลี่ยหรือไม่

• การมีส ่วนร่วม: กลุ ่มใดบ้ำงท่ีจะต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรไกล่เกลี่ย รวมถึงพิจำรณำว่ำข้อมูลจำกกำรพูดคุย

นั้นจะถูกเผยแพร่สู่สำธำรณะหรือไม่  

• กระบวนการตัดสินใจ: กำรตัดสินใจควรท�ำอย่ำงไร เช่น โดย
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เสียงข้ำงมำกหรอืโดยฉันทำมต ิกำรรกัษำควำมลับเป็นสิง่จ�ำเป็น

หรือไม่

• วาระ: ใครเป็นผู้ก�ำหนดวำระ (ผู้ไกล่เกลี่ย หรือคู่ขัดแย้ง หรือทั้ง

ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่ขัดแย้ง)

• การจัดล�าดับวาระ

a. จำกประเด็นง่ำยไปหำประเด็นยำก (เป็นวิธีที่พบมำกที่สุด)

b. จำกประเด็นยำกไปหำประเด็นง่ำย

c. คยุทกุประเดน็พร้อม ๆ กนั (จะไม่มกีำรตกลงในเร่ืองอะไรเลย

จนกว่ำจะตกลงกันได้แล้วทุกเรื่อง)

d. ข้อตกลงทัว่ไปก่อน (ช่วงต้นของกระบวนกำร) และตกลงรำย

ละเอียดภำยหลัง

• เวลาและความถี:่ ควรจะประชมุกนับ่อยแค่ไหน (จดัขึน้เป็นประจ�ำ 

หรือตำมกำรร้องขอของคู่ขัดแย้ง) 

• สถานที่: กำรไกล่เกลี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหน

ทีม่ำ: Peace Mediation Germany, “Basics of Mediation: Concepts and Definitions”, 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf; 

Advocats San Frontières, “Community-based mediation in Uganda: Training instructor’s 

guide”, https://www.asf.be/blog/publications/community-based-

mediation-in-uganda-training-instructors-guide/.
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 สรุปส่วนที่ 3 การเจรจาความขัดแย้งสองฝ่ายและ

การไกล่เกลี่ยโดยฝ่ายที่สาม
1. ผู้ด�ำเนินกำรทวนให้เห็นว่ำ เรำได้ลองฝึกกำรเจรจำและกำรไกล่เกลี่ย

แล้ว ถำมผู้เข้ำร่วมว่ำ ประเด็นส�ำคัญของกำรเจรจำและกำรไกล่เกลี่ยคืออะไร

2. ผู้ด�ำเนินกำรสรุปประเด็นส�ำคัญ ดังนี้

• เมื่อเกิดควำมขัดแย้งขึ้น เรำมีทำงเลือกในกำรออกจำกควำมขัดแย้ง

ได้หลำกหลำยแบบ แต่บำงครั้งวิธีเหล่ำนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิดกำร

เปลีย่นแปลงใด ๆ ควำมขดัแย้งยงัคงอยูแ่ละอำจมำกขึน้กว่ำเดมิรวมถึง

ส่งผลกระทบในวงท่ีกว้ำงขึ้น เช่น กำรหลีกเลี่ยงปัญหำ กำรยินยอม 

กำรพยำยำมเอำชนะกัน

• กำรเจรจำจะเกิดขึ้นเมื่อฝำ่ยต่ำง ๆ ในควำมขัดแย้งได้ค�ำนวณแล้วว่ำจะ

เกิดควำมสูญเสีย ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกร ทรัพย์สิน เวลำ ควำมสัมพันธ์ 

ซึ่งกำรเจรจำเป็นควำมพยำยำมที่จะหำแนวทำงจัดกำรแก้ปัญหำควำม

ขัดแย้งน้ันเพื่อลดต้นทุนควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น หรืออำจจะเกิดขึ้นใน

อนำคต

• กำรเจรจำเพ่ือยุติควำมขัดแย้งรุนแรงน้ันคือกำรร่วมมือกันเพ่ือจะแก้

ปัญหำจำกควำมขัดแย้ง โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือจัดกำรควำมขัดแย้งท่ีมีอยู่

และเพื่อลดกำรสูญเสียตำ่ง ๆ ที่เกิดขึ้น

• กำรเจรจำเพื่อแก้ปัญหำควำมขัดแย้งถือว่ำเป็นกำรทดลอง โดยฝ่ำย

ตำ่งๆ อำจเข้ำสู่กระบวนกำรเจรจำด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจที่แตกต่ำงกัน

• กำรไกล่เกล่ียเป็นกระบวนกำรท่ีให้ฝ่ำยขัดแย้งมีโอกำสได้สื่อสำรกัน 

ได้ยินได้ฟังกัน และสร้ำงควำมเข้ำใจเพือ่หำทำงออกร่วมกันโดยกำร

สนับสนุนของฝ่ำยที่สำม ซึ่งกำรเจรจำไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้งต้องเกิด

ขึ้นจำกเจตจ�ำนงอย่ำงแท้จริงของทุกฝ่ำยในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรและ

เพื่อต้องกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง

• กำรไกล่เกลี่ยจะบรรลุเป้ำหมำยหรือมีควำมก้ำวหน้ำก็ต่อเมื่อได้ท�ำงำน

ร่วมกันเป็นทีมและมีกำรเตรียมกำรไกล่เกล่ียอย่ำงเป็นระบบและเป็น

ขั้นเป็นตอน
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ทบทวนกจิกรรมที ่1.1  ภาพอนาคตและบทบาท
ตนเองต่อกระบวนการสนัตภิาพ

วัตถุประสงค์ :

1. ทบทวนถงึควำมคิดของเรำทีม่ต่ีอสถำนกำรณ์ควำมขดัแย้งและ

กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งก่อนและหลังท�ำกิจกรรม

2. ตระหนักถงึบทบำทของตนเองในกำรร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกำร

หำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง

เวลา : 30 นำที

อุปกรณ์ : ฟลิปชำร์ตที่ผู้เขำ้ร่วมเขียนในกิจกรรม 1.1 

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. ในกิจกรรมที่ผ่ำนมำ เรำเริ่มต้นจำกสถำนีควำมเห็น 5 ข้อต่อ

สถำนกำรณ์สำมจังหวัด จำกนั้นเรำชวนวิเครำะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

เรื่องธรรมชำติของควำมขัดแย้ง  ส�ำรวจอคตแิละทีม่ำของควำมเชื่อ/ทศันคติ

ที่แตกตำ่งกันและส่งผลต่อควำมขัดแย้ง วิเครำะห์ควำมรุนแรงและกำรแก้

ปัญหำควำมรุนแรง กำรท�ำควำมเข้ำใจควำมส�ำคัญของกำรพูดคุยเจรจำใน

ฐำนะทำงเลือกส�ำคัญในกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง และทุกคนได้ลองสวม

บทบำทในสถำนกำรณ์จ�ำลอง ซึ่งน่ำจะช่วยให้เรำเข้ำใจปมเงื่อน ปัจจัยท่ี

ส่งผล และควำมท้ำทำยของกระบวนกำรสันติภำพในภำคใต้ได้มำกขึ้น  

2. ในกิจกรรมสุดท้ำย อยำกจะชวนดูสิ่งที่เรำบอกไว้ในกิจกรรม

แรกว่ำค�ำตอบของเรำเหมือนเดิมหรือแตกต่ำงไป และเรำได้เห็นมุมมอง

อะไรใหม่ๆ บำ้ง

• สันติภำพส�ำหรับทำ่น คืออะไร?

• ท่ำนคิดว่ำปมควำมขัดแย้งของจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนี 

คืออะไร?



• ท่ำนคิดว่ำผลกระทบส�ำคัญของควำมไม่สงบในจังหวัด

ชำยแดนใต้/ปำตำนี คือ...

• ท่ำนคิดว่ำจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนีจะสงบได้ถ้ำ…?

• ภำพจังหวัดชำยแดนใต้/ปำตำนีที่ท่ำนอยำกเห็นใน 10 ปี

ข้ำงหนำ้?

3. มใีครอยำกเพิม่เติมหรือสะท้อนสิง่ทีเ่รำเขยีนไว้ในกจิกรรมแรก

อยำ่งไรบ้ำง

4. เรำมองเห็นบทบำทอื่นๆ ที่เรำหรือภำคประชำสังคมท�ำได้อีก

หรือไม่ คืออะไร (หำกมีให้เขียนเพิ่ม)

86 • ภาพอนาคตและบทบาทตนเองต่อกระบวนการสันติภาพ
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สรปุการอบรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส�ำรวจมุมมองที่เปลี่ยนไปของผู้เข้ำร่วมหลังจำกได้เรียนรู้

แนวคิดควำมขัดแย้งและวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง

2. เพื่อขอฟังเสียงสะท้อนของผู้เข้ำร่วมต่อกำรอบรม

เวลา : 45 นำที

 ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม
1. ชวนผู้เขำ้ร่วมย้อนกลับไปดูค�ำตอบในกิจกรรมที่ 1.1 และชวน

ผู้เขำ้ร่วมแลกเปลี่ยนกันในวงใหญ่ โดยมีประเด็นชวนคุยดังนี้

• หำกกลับไปตอบค�ำถำมอีกครั้ง มีข้อใดที่ค�ำตอบของเรำจะ

เปลี่ยนแปลงไป และอยำ่งไร?

• กำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงเบื้องต้น 

ท�ำให้ค�ำว่ำสันตภิำพในควำมเข้ำใจของเรำเปลีย่นไปหรอืไม่ 

อย่ำงไร?

2. ฟังผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนก่อนที่จะเสริมประเด็น ดังนี้

• จำกกจิกรรมจะเหน็ว่ำ ควำมเข้ำใจต่อค�ำว่ำสนัตภิำพต่ำงกนั 

สนัตภิำพเชงิบวกไม่ได้เป็นเพียงแค่สภำพทีป่รำศจำกควำม

รุนแรงเท่ำนั้น แต่ค�ำว่ำสันติภำพในอีกมุมหนึ่งหมำยถึง

คุณค่ำที่มนุษย์ปรำรถนำ เช่น ควำมเสมอภำค ควำม

ยตุธิรรม ควำมเคำรพ กำรให้เกยีรตกินัในสงัคม เป็นต้น ซึง่

เป็นกระบวนกำรระยะยำวท่ีมุ่งบรรลุขจัดควำมรุนแรงเชิง

โครงสร้ำง

• กำรเข้ำใจธรรมชำติของควำมขัดแย้งจะท�ำให้เรำมองควำม

ขัดแย้งในแง่มุมที่เข้ำใจและสร้ำงสรรค์ อันจะน�ำไปสู่กำร



ปฏิสัมพันธ์กับควำมขัดแย้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

• หลังจำกได้ท�ำกิจกรรมท้ังกับเพ่ือนในกลุ่มเดียวกันหรือต่ำง

กลุ่มเรำได้เห็นมุมมองและเร่ืองเล่ำควำมขัดแย้งที่ต่ำงกัน 

และเห็นควำมปรำรถนำที่แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนต้องกำร

ที่หลำกหลำย

• จะเห็นได้ว่ำกำรวเิครำะห์ควำมขดัแย้งทีค่รอบคลมุ รอบด้ำน 

จะช่วยให้เรำมองเหน็โอกำสในกำรหำทำงออกจำกควำมขดั

แย้ง 

• กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในพื้นที่ต้องกำรควำมร่วมมือ

กันของกลุ่มคนที่หลำกหลำยเพื่อช่วยระดมควำมคิดและ

ขยำยมุมมองทำงเลือกในกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง

3. ให้ผู้เขำ้ร่วมสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะต่อกำรอบรม
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