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หนา้ 1  

บทสรุป  

การเพิ+มจาํนวนของผูด้าํเนินนโยบายและการเจริญเติบโตที+ซบัซอ้นของการจดัการเพื+อป้องกนัและแ

กปั้ญหาสงคราม ความตอ้งการในปัจจุบนั 

การรวมตวัของตวัแสดงที+ใช่รัฐและไม่ใช่รัฐที+ติดอาวธุในการสร้างสนัติภาพนั;นจาํเป็น 

แต่ไม่เพียงพออีกต่อไปหากเป้าหมายคือสนัติภาพที+ย ั+งยนื  

 

แมใ้นบริบทที+มีความรุนแรงที+สุดในกลุ่มยอ่ยของพลเรือน, ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิง 

ที+แสดงความกลา้หาญในการที+จะลุกขึ;นมาแสดงความคิดเห็น 

และต่อสู้เพื+อความสนัติสภาพในประเทศของพวกเขา สู้รบพร้อมกบัคุณค่าและความเชื+อมั+น 

พวกเขาไม่มีกลยทุธ์หรือทางออกใด 

หากแต่มีวสิยัทศัน์ของสงัคมที+มีความยติุธรรมและความเท่าเทียม 

พวกเขายงัมีที+ในการฝึกฝนประสบการณ์ที+สาํคญัดา้นการดาํเนินชีวติในเขตสงคราม 

และความรู้เกี+ยวกบัพื;นดินจากภยัคุกคามความปลอดภยัที+เกิดขึ;นมาใหม่เพื+อประสิทธิภาพในการเป

ลี+ยนแปลงรากฐานและสร้างสนัติภาพ 

ผลงานวจิยัยนืยนัการอุทิศตนและบทบาทสาํคญัของพวกเขาในการสร้างสนัติภาพ 

 

สิ+งนี;ตอ้งการตวัอยา่งการออกห่างจากกรอบความคิดแคบๆของการเจรจาเพื+อสนัติภาพและกระบวน

การความมั+นคงและการเมืองเพื+อรับรองวา่กระบวนการทางสงัคมของพวกเขาไดถู้กรวบรวมไว ้

นอกจากนี;ยงัตอ้งการการเปลี+ยนแปลงในการปฎิบติัอีกดว้ย 

 

เครื+องมือเพื+อสนัดีภาพที+ดีกวา่ระบุถึง คาํถามวา่ ‘ทาํอยา่งไร’ 

โดยการเสนอคาํแนะนาํที+นาํไปใชไ้ดจ้ริง 

เพื+อประสิทธิภาพในการรวบรวมมุมมองทางเพศและนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง, บทที+ 1 พดูถึง 

  



	

หนา้ 2 

ประวติัศาสตร์และววิฒันาการของการสร้างสนัติภาพในยคุทนัสมยั, บทที+ 2 

นาํเสนอเครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที+ 1 

กล่าวถึงอุปสรรคทั+วไปและนวตักรรมการแกปั้ญหา: 

บรรทดัฐานใหม่สาํหรับการสร้างสนัติภาพโดยรวม 

ส่วนที+ 2 กล่าวถึงขอบข่ายทั;ง 4 

ส่วนที+คลอบคลุมถึงความตั;งใจในการเปลี+ยนแปลงกรอบความคิดดา้นการเมือง, ดา้นเทคนิค, 

ดา้นกาํลงัพลเรือน, และดา้นการเงิน 

 

กรอบความคิดและแบบวเิคราะห์: 

การเขา้ใจบริบทของการเป็นผูไ้กล่เกลี+ย 

 

การสนบัสนุนดา้นการเมือง:  

การใชอ้าํนาจในการรวมผูห้ญิง การเตรียมการการพดูคุยก่อน, ระหวา่งสนัติภาพ 

และการนาํไปปฎิบติั 

 

การเตรียมการการพดูคุยก่อน, ระหวา่งสนัติภาพ และการนาํไปปฎิบติั 

 

การสนบัสนุนดา้นเทคนิค: 

จดัหาผูเ้ชี+ยวชาญดา้นความอ่อนไหวทางเพศ 

 

การสนบัสนุนดา้นกาํลงัพลเรือนและดา้นการเงิน: 

เสนอเงินทุนและความช่วยเหลือในเวลาที+เหมาะสม 

 

ใครคือ “นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง” 

“นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง” หมายถึง บุคคล หรือ ผูห้ญิงผูน้าํองคก์รที+ไม่ใชค้วามรุนแรง; 

พวกเขาพดูคุยถึงการเขา้สู่สนัติภาพ, สิทธิมนุษยชน และสิทธิสตรี บางคนสนบัสนุนความยติุธรรม, 

งานของคนอื+นเพื+อระบุผลกระทบของความขดัแยง้ และ/หรือ 

เพื+อส่งเสริมสนัติภาพเกี+ยวกบัมุมมองทางเพศ 

พวกเขามกัจะเป็นคนกลุ่มแรกที+เรียกร้องเพื+อสนัติภาพและยงัคงเป็นกลุ่มคนที+ไม่ไดรั้บความสาํคญั 

(ดูกล่องขอ้ความที+ 3 ตวัอยา่งเกณฑเ์พื+อใชร้ะบุประชาสงัคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย หนา้ 41-42) 

 

  



	

หนา้ 3 

บทที+ 1  

การทูตศตวรรษที+ 21:  

จากอาํนาจในการแบ่งปันถึง 

ความรับผดิชอบในการแบ่งปัน 

 

Sanam Naraghi Anderlini 

ประวติัศาสตร์ตั;งแต่ตน้จนจบ, 

การเจรจาเกี+ยวกบัสงครามและสนัติภาพไดถู้กผกูขาดโดยอภิสิทธิf ชนทางการเมืองและทางการทหา

ร อยา่งไรกต็าม 

ในช่วงทศวรรษหลงัไดมี้การเปลี+ยนแปลงที+สาํคญัในดา้นสงครามและการสร้างสนัติภาพ 

ในขณะที+จาํนวนสงครามทั;งหมด 

โดยเฉพาะอยา่งยิ+งสงครามภายในรัฐลดลงอยา่งมากภายในช่วงทศวรรษที+ผา่นมา 

ความขดัแยง้ที+ไดพ้บเห็นกลบัมีความซบัซอ้นมากยิ+งขึ;น 

จุดจบของสงครามเยน็ทาํใหค้วามขดัแยง้ภายในรัฐและระหวา่งประเทศเพิ+มมากขึ;น 1 

 

มี ‘การทาํใหเ้ป็นประชาธิปไตย หรือ การทาํใหเ้กิดความหลากหลายของความรุนแรง’ 

อยา่งแทจ้ริงกบัการเพิ+มขึ;นอยา่งรวดเร็วของปัจจยัที+เกี+ยวขอ้งกบัเจา้หนา้ที+รักษาความปลอดภยัแห่งช

าติและระหวา่งประเทศ พลงัของภูมิภาคกบัตวัแทน, กลุ่มที+ไม่ใช่รัฐภายในประเทศที+ไม่ติดอาวธุ, 

กลุ่มรัฐระหวา่งประเทศที+ติดอาวธุ 

ที+รับเกณฑใ์นประเทศหนึ+งเพื+อเคลื+อนกาํลงัพลพร้อมอาวธุไปสู่อีกประเทศหนึ+ง  2 

มีบหลายคนที+ตอ้งการทาํตามวสิยัทศัน์และกาํหนดการของตนกบัความสมัพนัธ์และความรับผดิชอ

บต่อชุมชนที+มีเพียงเลก็นอ้ย หรือไม่มีเลย บางคนมีความคลา้ยคลึงกบัอาชญากร, 

มีการจดัหาเงินทุนดว้ยตนเองจากการคา้สารเสพติด, คา้อาวธุ, คา้มนุษย ์ 

 

1   Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Malden: Polity, 2012, 

3rd ed.); World Bank, World Development Report 2011 (Washington, DC: 2011). 

2   Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2014 (Sydney: 2014); Martin 

Griffiths and Teresa Whitfield, “Mediation 10 Years On: Challenges and Opportunities for 

Peacemaking,” Centre for Humanitarian Dialogue (2010).  
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หรือคา้ทรัพยากรที+ใหก้าํไรดี; หรือสิ+งอื+น ไดแ้ก่ กลุ่มติดอาวธุทอ้งถิ+น, นกัเลง, หรือ นกัการเมือง-

กลุ่มติดอาวธุ ที+ไดรั้บประโยชน์จากสูญญากาศดา้นความมั+นคง 

พวกเขาบีบบงัคบัผูมี้สิทธิในเขตเลือกตั;ง, การส่งมอบการบริการ, และการป้องกนั 

หลายคนมีอุดมการณ์ที+เสื+อมถอยเกี+ยวกบัผูห้ญิง 

พวกเขาขดัขวางการไดรั้บการศึกษาและชีวติในสงัคม ใหบ้ทลงโทษที+เขม้งวดสาํหรับการกระทาํผดิ 

และกดขี+อยา่งเปิดเผย และละเมิดจากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และทาํร้ายร่างกาย เช่น ทาสทางเพศ 

ความเชื+อมโยงระหวา่งกลุ่มกบฏ, การเคลื+อนไหวของกลุ่มหวัรุนแรง, 

และขบวนการอาชญากรรมยงัสามารถกลายเป็นเหตุและผลของกระบวนการขา้มชาติ 

ภาคเอกชนยงัมีบทบาทสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ+งในที+ที+มีการเกี+ยวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

 

เป็นเวลา 2500 ปีที+กลุ่มอภิสิทธิf ชนดา้นทหารและดา้นการเมือง - ซึ+ งส่วนใหญ่เป็นผูช้าย - 

เป็นผูต้ดัสินใจเรื+องสงครามและสนัติภาพ แต่โดยธรรมชาติของความเปลี+ยนแปลงทางดา้นสงคราม 

เรายงัคงตอ้งการความเปลี+ยนแปลงดา้นการสร้างสนัติภาพดว้ยเช่นกนั 

 

การทาํใหเ้ป็นประชาธิปไตยและววิฒันาการในการสร้างสนัติภาพ 

 

การตอบสนองต่อการพฒันาเหล่านี;  มกัจะขาดประสิทธิผลในสถานะการใหบ้ริการ 

หรือการเผชิญหนา้ในสถานะของผูล่้า ตวัแสดงที+ไม่ใช่รัฐ ที+ไม่ติดอาวธุ 

หรือการปฎิบติัการของประชาสงัคมในระดบัชุมชน, ชาติ, และระหวา่งชาติ 

ไดรั้บแรงกระตุน้ใหเ้กิดขึ;น จากเครือข่ายทั+วโลกไปสู่เครือข่ายภูมิภาค 
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เพื+อใหเ้กิดการเคลื+อนไหวจาํนวนมาก, ประชาชนทั+วไปที+อยูฝ่่ายตรงขา้มความรุนแรงและการกดขี+ - 

มกัจะอยูบ่นความเสี+ยงสูง 3 

 

มากกวา่สองทศวรรษที+ผา่นมา 

การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้และการปฏิรูปไดถู้กพฒันาทางดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั 

องคก์รที+เกี+ยวกบัรัฐบาลโดยเฉพาะอยา่งยิ+ง 

องคก์รที+ไม่ใช่รัฐบาลไดค่้อยๆพฒันาความเชี+ยวชาญดา้นการสร้างสนัติภาพ, การไกล่เกลี+ย, 

และขอ้ขดัแยง้, การทาํงานอยา่งเป็นทางการบนเส้นทางที+ 1 ในระดบัการทูต 

และอยา่งไม่เป็นทางการ (แต่มีการเพิ+มขึ;นของช่วงวกิฤต) เส้นทางที+ 2 

และความริเริ+มจากพื;นฐานชุมชน 

 

มีการเพิ+มขึ;นและความหลากหลายในการไกล่เกลี+ยและการแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ 

ในช่วงปีที+เกิดสงครามเยน็ 

สหรัฐอเมริกาและกลุ่มโซเวยีตคือผูส้นบัสนุนความขดัแยง้กลุ่มแรกและเป็นกลุ่มที+ส่งเสริมสนัติภา

พ ในปัจจุบนัการแข่งขนัขององคก์รระหวา่งรัฐและส่วนภูมิภาคในการเป็นไกล่เกลี+ย, 

เป็นเจา้ภาพในการจดังานพดูคุยเรื+องสนัติภาพ, และเป็นที+ยอมรับในดา้นความพยายาม 

ตวัแสดงที+ไม่ใช่รัฐตั;งแต่บริษทัไปจนถึงองคก์รส่วนภูมิภาค, 

องคก์รเอกชนเพื+อสาธารณะประโยชน์ระหวา่งประเทศ 

และบุคคลมีความกระตือรือร้นและเกี+ยวขอ้งกบัการไกล่เกลี+ยและการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 4 

 

องคก์รอิสระไม่ใชค้วามรุนแรงและมุ่งเนน้ดา้นสนัติภาพปรากฏขึ;นภายในชาติ ในลาตินอเมริกนั 

หลงัช่วงทศวรรษของกลุ่มติดอาวธุที+ไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียม,  

 

3  ดู Sarah E. Mendelson, “Why Governments Target Civil Society and What Can Be Done 

About in Response,” Center for Strategic and International Studies (April 2015). 

4  ดู Peter Wallensteen and Isak Svensson, “Talking Peace: International Mediation in Armed 

Conflicts,” Journal of Peace Research (2014), vol. 51: no. 2. 
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กลุ่มเคลื+อนไหวไม่ติดอาวธุ 

ไดขึ้;นมาอยูแ่ถวหนา้ของการเรียกร้องดา้นความยติุธรรมและสิทธิทั+วแอฟริกา 

องคก์รเครือข่ายสนัติภาพและการแกปั้ญหาดา้นความขดัแยง้ 

มีบทบาทสาํคญัในการลดและป้องกนัความรุนแรง แนวคิดดา้นการปฏิรูปความขดัแยง้ - 

ความสามารถในการรับมือกบัความขดัแยง้ที+ปราศจากที+พึ+งพิงของความรุนแรง - 

ไดถู้กนาํไปปฎิบติัในหลายๆวธีิ ในแอฟริกาใตแ้ละเคนยา่ 

คณะกรรมการสนัติภาพไดน้าํโดยหลากหลายตวัแทน 

จากประชาชนในทอ้งถิ+นที+ไดรั้บการฝึกฝนเพื+อลดความตรึงเครียดและความรุนแรง 5 

ที+ประเทศไลบีเรีย กระท่อม พาลาวา่ ไดถู้กแบ่งพื;นที+เพื+อการพิพาททอ้งถิ+น 

รวมถึงความรุนแรงภายในประเทศ เพื+อแสดงและไดรั้บการแกไ้ข 6 ที+ประเทศเซเนกลั 

หอ้งสถานการณ์ผูห้ญิง 

นาํโดยหญิงชาวแอฟริกาในองคก์ารเอกชนเพื+อสาธารณะประโยชน์ส่วนภูมิภาค 

เป็นปัจจยัที+จาํกดัเกี+ยวกบัการเลือกตั;ง ความรุนแรง 7 ที+ซีเรีย ระหวา่งความรุนแรง 

องคก์รแห่งสนัติภาพที+ก่อตั;งขึ;นใหม่มีความเกี+ยวขอ้งกบัการไกล่เกลี+ยในทอ้งถิ+น 

ที+สนบัสนุนเหยื+อจากภาวะสงคราม และมีการพฒันาประสิทธิภาพเพื+อสนบัสนุนอยา่งเป็นสากล 8 

 

แมว้า่องคก์รประชาสงัคมจะมีแหล่งทรัพยากรนอ้ย และอาจจะดูเหมือน ‘อ่อนแอ’ 

เมื+อเทียบกบัความคิดแบบดั;งเดิมของ ‘พลงัสายแขง็’ 

แมก้ระนั;นพวกเขากย็งัแสดงความสาํคญัในประสิทธิภาพของพลงัสายอ่อน 

พวกเขาสามรถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในวงกวา้งกบักลุ่มคนในทอ้งถิ+น 

 

5  ดู Andries Odendaal, A Crucial Link: Local Peace Committees and National Peacebuiliding, 

United States Institute of Peace (2013). 

6  ดู Ezekiel Pajibo, “Traditional Justice Mechanisms: The Liberian Case,” Institute for 

Democracy and Electoral Systems (Stockholm: International IDEA, 2008). 

7  ดู “Women’s Situation Room,” UN Women West and Central Africa, 

http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/womens-situation-room.html.  

8  ดู Craig Charney, “Maybe We Can Reach A Solution: Syrian Perspectives on the Conflict and 

Local Initiatives for Peace, Justice, and Reconciliation,” Syria Justice and Accountability Center,  

http://syrianperspectives2015.pressbooks.com/ (2015). 
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โดยปราศจากขอ้จาํกดัที+รัฐบาลตอ้งเผชิญ ในดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ และสื+อออนไลน์ 

พวกเขาสามารถมุ่งความสนใจไปที+การสร้างความไวว้างใจและความเชื+อมั+นต่อชุมชน, 

การรายงานและการแบ่งปันประสบการณ์ทั+วทั;งภูมิภาค, อิทธิพลของวาทกรรม, 

และการสนบัสนุนกลยทุธ์ที+มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหา การเพิ+มขึ;นของพวกหวัรุนแรง 

พวกเขารักษาไวซึ้+งพื;นที+สาํหรับคนจาํนวนมากและคนที+อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 

 

ววิฒันาการทางการทูต: การตอบสนองทางการปฎิบติัของความเป็นจริงใหม่ 

 

การเผชิญหนา้กบัความจริงเหล่านี;  การทูตชุมชนระหวา่งประเทศไดน้าํมาใชใ้นการปฎิบติั 

การพฒันาที+จาํเป็นไดเ้พิ+มความปรารถนาของรัฐและสถาบนัพหุภาคีเพื+อเรียนรู้และมีส่วนร่วมโดยต

รงกบักลุ่มคนที+ไม่ใช่รัฐและไม่ติดอาวธุ ตน้ปี 1990 การปฎิสมัพนัธ์กบักลุ่มติดอาวธุที+ไม่ใช่รัฐ (เช่น 

RENAMO ในประเทศโมซมับิค, RUF/SL ในประเทศเซียร์ราลีโอน, หรือ FMLN 

ในประเทศเอลซ์ลัวาดอร์) ไดท้าํการทา้ทายองคก์ารสหประชาชาติและองคก์รภาครัฐส่วนภูมิภาค 

และยงัคงมีบางเขตที+ 

ความกลวัเป็นการฝึกฝนความทา้ทายของหลกัการในระบบขององคก์ารสหประชาชาติ: 

หลกัการของการไม่แทรกแซงและเคารพต่อรัฐอธิปไตย 

มีการอภิปรายและคาํนึงถึงการใหท้าํผดิกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น กลุ่ม หรือ ‘การเจรจากบัผูก่้อการร้าย’ 
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แต่อยา่งไรกต็าม, 

แมว้า่จะมีนโบายบายและบทลงโทษที+เขม้งวดในดา้นการต่อตา้นกลุ่มผูก่้อการร้ายในช่วงทศวรรษที+

ผา่นมา กลุ่มปฎิบติันิยมกไ็ดรั้บชยัชนะ 

กลุ่มตวัแสดงชั;นสูงไดจ้บความรุนแรงของความขดัแยง้ที+มีอยา่งต่อเนื+องภายใน มีตวัเลือกไม่มาก 

แต่เพื+อรวบรวมตวัแสดงที+ติดอาวธุ ทั;งที+เป็นตวัแสดงรัฐและไม่ใช่ตวัแสดงรัฐ 

รวมถึงกลุ่มคนที+อยูใ่นรายชื+อของผูก่้อการร้ายขา้มชาติ 

ขั;นตอนนี;พร้อมที+จะสิ;นสุดและเพิกถอนการสนบัสนุนของโซเวยีตจากการเคลื+อนไหวของกลุ่มติด

อาวธุฝ่ายซา้ย ในปี 1990 ตวัอยา่งเช่น กลุ่มของลาตินอเมริกนัและแอฟริกาไดเ้ขา้ร่วมการเจรจา 

บรรทดัฐานของสิทธิมนุษยชนสากลเขา้มามีบทบาทสาํคญั 

โดยกรอบความคิดที+ซึ+ งความตอ้งการและความเดือดร้อนของกลุ่มที+ไม่ใช่รัฐจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิ+งกลุ่มที+แข่งขนัเพื+อการกาํหนดการปกครองดว้ยตนเอง 

จะถูกพิจารณาวา่เป็นกลุ่มที+กระทาํผดิกฎหมาย 

 

นอกจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มติดอาวธุที+ไม่ใช่รัฐ 

ประชาคมระหวา่งประเทศยงัเริ+มการสนบัสนุนพื;นฐานเพื+อช่วยในการเจรจา 

‘ใหทุ้กคนมีความเท่าเทียมกนั’ 

ปัจจุบนัองคก์ารสหประชาชาติและรัฐบาลที+มีความเกี+ยวขอ้งกบัความพยายามในการเป็นตวัแทนใน

การเสนอความช่วยเหลือดา้นเทคนิค, การรับประกนัดา้นความปลอดภยั, ดา้นกาํลงัพลเรือน, 

และใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน 

เพื+อทาํใหเ้ป็นไปไดแ้ละส่งเสริมกลุ่มตวัแสดงติดอาวธุที+ไม่ใช่รัฐเขา้ร่วมการพดูคุยดา้นสนัติภาพ 

ทาํใหค้วามสนใจตรงกนั แมก้ระทั+งกลุ่มคนที+ไม่ใช่รัฐ 

ที+ไม่ไวใ้จองคก์ารสหประชาชาติซึ+งมีรากฐานมาจากองคก์รภาครัฐ 

ที+เขา้มามีส่วนร่วมกบัทูตองคก์ารสหประชาชาติเป็นทุนเดิม 

ขณะที+มนัดูเหมือนวา่จะมีความชดัเจนในตอนนี;  

ขอ้เทจ็จริงของการอนุญาตใหมี้ทูตขององคก์ารสหประชาชาติเขา้มามีส่วนร่วมในการต่อตา้นกลุ่มที+

ไม่ใช่รัฐและกลุ่มติดอาวธุนั;นมีความสาํคญัแต่มนัคือววิฒันาการใหม่ 

 

  



	

หนา้ 9 

 

การเติบโตของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและองคก์รพหุภาคีนั;นคือดา้นหนึ+ง 

และอีกดา้นหนึ+งคือกลุ่มไกล่เกลี+ยต่างชาติที+ไม่ใช่รัฐบาลและองคก์รที+สร้างสนัติภาพ 

ที+กาํลงัไดรั้บการพฒันา ศูนยค์าร์เตอร์อยูท่่ามกลางองคก์รแรกๆในเวทีนี;  

องคก์ารสหประชาชาติและรัฐบาลรวมถึง นอร์เวย,์ ฟินแลนด,์ สวสิเซอร์แลนด,์ และประเทศอื+นๆ 

ที+เป็นพนัธมิตรกบัองคก์ารนอกภาครัฐระหวา่งประเทศ เช่น ศูนยก์ารเสวนาดา้นมนุษยธรรม, 

มูลนิธิสนัติภาพสวสิ, การริเริ+มการจดัการดา้นความขดัแยง้ (CMI) หลายองคก์รบุกเบิก เช่น 

ACCORD, WANEP ในประเทศแอฟริกาและ SERAPAZ ในละตินอเมริกา 

ยงัคงมีกิจกรรมที+กระตุน้การเขา้ถึงของกลุ่มที+ไม่ใช่รัฐและความพยายามในการนาํสู่การสร้างสนัติภ

าพ 

 

มนักลายเป็นหลกัฐานของชุมชนนานาชาติ - รวมถึงทูตขององคก์ารสหประชาชาติ - 

ที+หลีกเลี+ยงความผดิพลาดโดยมิไดเ้จตนา 

ผูไ้กล่เกลี+และฝ่านเจรจาในกระบวนการสนัติภาพตอ้งการใจความสาํคญและบริบทที+จาํเพาะเจาะจง 

เมื+อสญัญาไดถู้กทาํขึ;น แต่ไม่สามารถนาํไปปฎิบติัไดจ้ริงเนื+องจากตรรกะนั;นไม่เป็นจริง (เช่น 

ช่วงเวลาที+ไม่จริงสาํหรับการลดกาํลงัรบหรือการเลือกตั;ง) โครงการกจ็ะถึงทางตนัหรือลม้เหลว 

 

  



	

หนา้ 10 

 

“ผูห้ญิงผูที้+ไม่ไดลุ้กขึ;นมาสู้ในประเทศซีเรีย 

ยงัคงเป็นพลงัแห่งสนัติภาพและสญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพ; 

หากผูห้ญิงเหล่านั;นหรือกลุ่มประชาสงัคมไม่ไดถู้กรวมไว ้

ฉนักย็งัไม่เห็นความสนัติภาพในประเทศของฉนั” 

 

- Dr.Rim Turkmani,  

นกัดาราศาสตร์ฟิสิกซ์และผูร่้วมก่อตั;งของรัฐซีเรีย 

 

เพื+อเป็นการจดัการกบัจุดอ่อนนี;  ในปี 2008 ทบวงกิจการการเมืองสหประชาชาติ (DPA) 

ไดก่้อตั;งหน่วยสนบัสนุนการไกล่เกลี+ย (MSU) 

เพื+อจะไดล้งลึกและขยายความสามารถขององคก์ารสหประชาชาติในการเขา้ร่วมกระบวนการการไ

กล่เกลี+ย 

ไดมี้การจดัตั;งทีมสาํรองของผูใ้หค้าํปรึกษาอาวโุสดา้นการไกล่เกลี+ยเพื+อควบคุมผูเ้ชี+ยวชาญจากภาย

นอกเกี+ยวกบัเรื+องที+เป็นหวัใจสาํคญัของการพดูคุยดา้นสนัติภาพ เช่น การแบ่งกาํลงั, รัฐธรรมนูญ, 

ความมั+นคง, และทรัพยากร ในปี 2011 ทีมไดถู้กขยายออกเพื+อรวมกบัการออกแบบ, เพศ, 

และผูเ้ชี+ยวชาญดา้นกระบวนการไกล่เกลี+ย 9  

 

ววิฒันาการทางดา้นกฎเกณฑ:์ 

รากฐานของความเป็นจริงที+กระตุน้การเรียกร้องการรวมตวัของผูห้ญิง 

 

ในช่วงสองทศวรรษที+ผา่นมามีการเดินหนา้ที+สาํคญัดา้นการลงชื+อเป็นพยานในบรรทดัฐานสากลแล

ะกฎหมายเกี+ยวกบัสนัติภาพและความมั+นคง คณะมนตรีความมั+นคงแห่งสหประชาชติไดน้าํขอ้มติ 

1325 วา่ดว้ยเรื+องผูห้ญิง, สนัติภาพ, และความมั+นคง มาใช ้(และการแกปั้ญหา 7 

อยา่งที+มีภายหลงัในโครงสร้างระเบียบวาระ ดูภาคผนวก I) ท่ามกลางการพฒันาที+ล ํ;าหนา้ 

การผลกัดนัจากพื;นฐานโดยประสบการณ์จริงในการดาํรงชีวติในช่วงสงครามและการทาํงานเพื+อสั

นติภาพของผูห้ญิง เรื+องราวนี;ไดบ้นัทึกบทบาทและการอุทิศตนของ 

 

9  สาํหรับรายชื+อของกลุ่มสาํรองและชีวประวติัโดยสงัเขป ดู http://peacemaker.un.org/mediation-

support/stand-by-team; for an evaluation of the Standby Team to date, see Antje Herrberg with 

John Packer and Miguel Varela, “The Evolution of the United Nations Standby Team of 

Mediation Experts in Context,” Peace My Way and mediatEUr (2015). 

  



	

หนา้ 11 

 

นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงและความมั+นคง 

สิทธิของพวกเขาในการเกี+ยวขอ้งกบัการเจรจาเพื+อสงครามและสนัติภาพ 

และความสาํคญัของการจดัการกบัความตอ้งการที+แตกต่างกนัของผูห้ญิงและผูช้าย (เช่น 

ความอ่อนไหวทางเพศ) ในการผอ่นคลาย, ฟื; นฟู, และความพยายามประกาศความขดัแยง้ 

 

“ถา้หากสงครามคืออุตสาหกรรมของฝ่ายชาย, 

เช่นนั;นกใ็หส้นัติภาพเป็นอุตสาหกรรมของฝ่ายหญิง” 

- Amal Basha ประธานกลุ่ม Sister’ Arab Forum เพื+อสิทธิมนุษยชน 

และการสมันากลุ่มเจรจาระดบัชาติของประเทศเยเมน (Yemen) 

 

เพื+อการสนบัสนุนหลงัการแกปั้ญหา การเขา้ร่วมการนาํโดยผูห้ญิง, 

กลุ่มประชาสงัคมดา้นสนัติภาพเป็นปัจจยัหลกัของแรงจูงใจ ซึ+ งไดถู้กแสดงในขอ้ความกลางวา่ 

“ผูห้ญิงสร้างสนัติภาพ” และไดอุ้ทิศตนเพื+อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นความขดัแยง้ แต่ในปี 2010 

คณะมนตรีความมั+นคงแห่งสหประชาชาติไดถู้กต่อตา้นกบัคาํวา่ “ประชาสงัคม” 

ในการแกปั้ญหาในช่วงแรกนั;น เนื;อหาไดมี้การกล่าวถึง 

“ความขดัแยง้ในการแกปั้ญหาของคนพื;นเมืองและทอ้งถิ+น” และ “ผูห้ญิง” 

ววิฒันาการของทศันคติและนโยบายปรากฎใหเ้ห็นถึง 

การเปลี+ยนแปลงดา้นการสื+อสารในการแกไ้ขปัญหาที+ตามมา ในปี 2008 เมื+อขอ้มติ 1820 

ไดรั้บแกไ้ขและไดถู้กนาํมาใช ้

แมแ้ต่เสียงของผูแ้ข่งขนักบัระเบียบวาระของคณะกรรมการกไ็ม่คดัคา้นการอา้งอิงของ 

“ประชาสงัคม” ในเนื;อหาที+มีความโดดเด่นอยา่ง ขอ้มติ 1889 และ 2122 - 

กล่าวถึงผูห้ญิงในประชาสงัคมที+กลายเป็นวธีิการสื+อสารพื;นฐาน 

 

ถึงแมร้ะเบียบวาระนี;จะถูกมองวา่เป็นประเดน็ที+เกี+ยวกบัผูห้ญิง และสิทธิของผูห้ญิงเท่านั;น 

มนัยงัเป็นพลงัแห่ง 

 

  



	

หนา้ 12 

 

ความจริงที+วา่ 

มนัเป็นสิ+งที+ถูกเรียกร้องและขอ้เรียกร้องใหอ้งคก์ารสหประชาชาติและตวัแสดงสากลเขา้มามีส่วนร่

วมกบัการพยายามแกปั้ญหาความขดัแยง้ที+ไม่ใช่รัฐและตวัแสดง 

โดยการไม่เปิดโอกาศใหก้บัการแทรกแซงของทหาร มนัเป็นการทา้ทายกบัความคิดที+วา่ 

การสร้างสนัติภาพนั;นจะปกป้องประเทศ ยิ+งไปกวา่นั;น 

ระเบียบวาระไดส้ร้างโอกาสใหก้บัประชาคมระหวา่งประเทศเพื+อไดเ้ขา้ร่วมกบัตวัแสงที+ไม่ใช่รัฐ 

ผูซึ้+ งคา้หาการเปลี+ยนแปลงโดยไม่มีการใชอ้าวธุอยา่งถูกกฎหมาย 

สิ+งนี; คือวธีิกระบวนการการเจรจาสนัติภาพอยา่ง 

แทนที+จะเป็นการเมืองและการมุ่งเนน้ดา้นความมั+นคง 

 

นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงนั;นมีแนวโนม้ที+จะหลีกเลี+ยงผูค้นใหเ้ผชิญหนา้กบัสงคราม 

พวกเขาทา้ทายกบักรอบความคิดที+แคบลงของสนัติภาพ 

และมีกระบวนการการเจรจาโดยความตอ้งการที+จะเพิ+มความสนใจในดา้นการผอ่นคลาย, ฟื; นฟู, 

และความยติุธรรมในสงัคม ในทางปฎิบติั 

การแสดงตวัของนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงนั;นสามารถต่อสู้กบัการเจรจาจากขอ้จาํกดัทางความคิดขอ

งการหยดุการเป็นศตัรูและอาํนาจของการแบ่งปันไปสู่ความรับผดิชอบในการแบ่งปันใหก้บัเหยื+อแ

ละชุมชนที+ไดรั้บผลกระทบจากสงครามเพื+อสร้าอนาคตในการเป็นประชาธิปไตย 

 

“สิ+งที+รวบรวมไวใ้นตาราง เป็นแบบฝึกหดัในการรวบรวมหลงัจากบริบทของความขดัแยง้ 

แบบจาํลองนี;ควรรายงานและทาํใหเ้ป็นรูปแบบของกระบวนการภายหลงัจากสาํเร็จการเจรจา” 

- Virginia Bouvier, 

ผูใ้หค้าํปรึกษาอาวโุสของสถาบนัสนัติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (USIP) 

 

  



	

หนา้ 13 

 

ขอ้มติระเบียบวาระ 1325 มีการเร่งผลกระทบอยา่งต่อเนื+อง 

องคก์รส่วนภูมิภาครวมถึงสหภาพยโุรป, สหภาพแอฟริกา, และองคก์รของสหรัฐอเมริกา 

กมี็มติที+เหมือนกนั ปัจจุบนัมีมากกวา่ 50 

ประเทศที+แผนดาํเนินการแห่งชาติที+มีขอ้บงัคบัเกี+ยวกบักระบวนการสนัติภาพและความมั+นคงของผู ้

หญิง ในสภาพแวดลอ้มของความขดัแยง้ 

นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงมีการพยายามชกัจูงผูมี้อาํนาจใหเ้ขา้ร่วมแผนการนี;และควบคุมระเบียบวาร

ะ 1325 ใหส้นบัสนุนความตอ้งการในการรวบรวมกระบวนการสนัติภาพและการเมือง 

การนาํไปปฎิบติัยงัคงกระท่อนกระแท่น เนื+องจากขาดทรัพยากรและความมุ่งมั+นทางการเมือง 

แต่แผนการและความพยายามเพื+อจาํกดัระเบียบวาระยงัคงมีการจดัหาแนวนโยบายสาํหรับรากฐานข

องบรรทดัฐานโลกในระดบัชาติ ระเบียบวาระการประชุมไดปู้ทางสาํหรับการสนทนาเรื+อง ‘ผูช้าย, 

สนัติภาพ, และความปลอดภยั’ และ ‘วยัรุ่น, สนัติภาพ, และความปลอดภยั’ ทั+วโลก 

 

“กลุ่มต่างๆที+ถูกผลกัออกมาหรือห่างไกลจากวงการนั;น ในความเป็นจริงแลว้ 

กลุ่มเหล่านั;นมีความสามารถ, กระตือรือร้น, 

และความเชื+อมั+นในการทาํใหก้ารเปลี+ยนแปลงนั;นสาํเร็จ” 

- Eshrang Thabi, 

ทนายความและนกัสิทธิมนุษยชนสตรี (ประเทศเยเมน) 

 

การสนบัสนุนการไกล่เกลี+ยเพื+อสนัติภาพของการคดัคา้นนั;นไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งมากระหวา่งก

ลุ่มประเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ การนาํมติที+ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

65/283 (2011) ที+มีผูร่้วมสนบัสนุน คือประเทศตุรกีและฟินแลนด ์

มติไดเ้รียกร้องเพื+อการรวมตวัครั; งใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ+ง 

 

  



	

หนา้ 14 

 

การเขา้ร่วมของผูห้ญิง ในดา้นการแกปั้ญหาและการดาํเนินการอื+นๆ และการพฒันากฎเกณฑน์ั;น 

องคก์ารสหประชาชาติไดอ้อกคู่มือฉบบัแรกเพื+อการไกล่เกลี+ยอยา่งมีประสิทธิภาพ (2012) 

จากการปรึกษากบัผูไ้กล่เกลี+ยและผูฝึ้กหดัจากทั+วโลก 

เอกสารไดถู้กคดัเลือกออกมาจากบทเรียนสาํคญัและเนน้ถึง 

“หลกัของการไกล่เกลี+ย...สาํหรับกระบวนการที+มีประสิทธิภาพ” 8 ประการ ดงัต่อไปนี; : 10 

 

1. การเตรียมพร้อมของทีมไกล่เกลี+ย; 
2. ความเป็นธรรมต่อพรรคการเมือง แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นกลาง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ+งที+เกี+ยวขอ้งกบับรรทดัฐานดา้นสิทธิมนุษยชนโลก; 

3. ความสมัพนัธ์และการประสานงานกนัระหวา่งขอบเขตของตวัแสดงที+เกี+ยวขอ้งกบัความพยายา
มในการไกล่เกลี+ย; 

4. การอนุญาตและยนิยอมของพรรคการเมืองในการเจรจาดว้ยความเชื+อที+ดี; 

5. กรรมสิทธิf ของชาติในกระบวนการ, ผลลพัธ์, และการลงมือปฎิบติัตามขอ้ตกลง; 
6. ความสอดคลอ้งกบักฎหมายสากลและขอบข่ายกฎเกณฑ;์ 

7. การรวมแบบแนวกวา้งของความขดัแยง้ของพรรคการเมืองและผูถื้อผลประโยชน์ร่วม; และ 

8. ขอ้ตกลงสนัติภาพคุณภาพที+ไดรั้บการแกไ้ขและมีจุดมุ่งหมายเพื+อป้องกนัไม่ใหเ้กิดซํ; า 
 

10  ดู United Nations Guidance for Effective Mediation (2012), peacemaker.un.org. 
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กล่องขอ้ความที+ 1: การเพิ+มคุณค่า 

นกัสร้างสนัติภาพสตรีและการเจรจาสนัติภาพในประชาสงัคม 

 

งานวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ในความพยายามเพื+อสนัติภาพและการไกล่เกลี+ยนั;น 

ตวัแสดงประชาสงัคมไดช่้วย: 

 

พฒันาความคงทนของขอ้ตกลงสนัติภาพ ผลวเิคราะห์ของขอ้ตกลงของสนัติภาพ 83 ระหวา่งปี 

1989 ถึง 2004 บ่งชี;วา่ประชาสงัคมลดโอกาสพรรคการเมืองที+จะทาํผดิสญัญาขอ้ตกลง 

(และยงัมีการเพิ+มความยั+งยนืของกระบวนการ) ขึ;นอีก 64% 11 

 

ทาํหนา้ที+เหมือนการจอ้งจบัผดิประชาชน 

ประชาสงัคมไดจ้ดัพรรคการเมืองที+สามารถพึ+งพาไดแ้ละกดดนัพวกเขาใหเ้ขา้ร่วมในขอ้ตกลงผา่นท

างขอ้ความและการเคลื+อนไหว 

แทนการใชว้ธีิการที+ล่าชา้หรืออาศยัความรุนแรงเป็นกลยทุธ์ดา้นการเจรจา 

 

ควบคุมกระบวนการและขอ้ตกลง และดูแลการเขา้ร่วมของประชาชน 

ประชาสงัคมดูแลกระบวนการทั;งหมดและนาํขอ้ตกลงไปปฎิบติั, เอกสารและการเผลแพร่ 

 

11  Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable 

Peace,” International Interactions (2009), vol. 38: no. 2, pp. 243–266. 
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ขอ้มูลสู่ตวัแสดงสาธารณะ สิ+งสาํคญัที+สุดคือประชาชน 

โดยการนาํเสนอความหลากหลายของฝ่ายพลเรือนที+ไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้ 

พวกเขามีบทบาทสาํคญัในการจูงใจมติมหาชนหรือต่อตา้นกระบวนการและผลลพัธ์ 

 

การนาํประเดน็สาํคญัไปสู่ประชาชนจาํนวนมาก 

ฝ่ายที+เป็นปฎิปักษม์กัจะเนน้ที+ความตอ้งการในปัจจุบนัและการเขา้ถึงอาํนาจ 

ประชาสงัคมสามารถปฎิรูปเนื;อหาสาระของการพดูคุยเพื+อระบุสาเหตุของความขดัแยง้และเพื+อสะท้

อนความสนใจ, ลาํดบัความสาํคญั, และการคาํนึงถึงประชนในวงกวา้งไดดี้กวา่ 

สิ+งนี;สามารถเพิ+มความแขง็แกร่งในกรรมสิทธิf ของชาติและการถือหุน้ของประชาชนใหมี้ความรู้สึกเ

หมือนไดล้งทุนที+เกิดประโยชน์และรักษาขอ้งตกลงที+ไดท้าํไว ้

 

ใหโ้อกาสในการแกปั้ญหาและสร้างวธีิการใหม่ๆ เมื+อมีการเกี+ยวขอ้งกบัตวัแสดงของประชาสงัคม 

พวกเขามกัจะพฒันาปแบบคู่ขนาน หรือกระบวนการตามแนวทางที+ 2 

สร้างโอกาสเพื+อทดสอบความคิดใหม่ๆ การทาํการวเิคราะห์ร่วม 

หรือรับผดิชอบต่อการเปลี+ยนแปลงดา้นวฒันธรรมการเมืองทั;งสองดา้น 
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ส่งเสริมความสมัพนัธ์ทางสงัคมและการต่อตา้นความรุนแรง. 

การรวมตวักนัอยา่งกวา้งขวางของประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบผา่นภาคประชาชนสงัคมช่วยสร้างเส

ริมความสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึ+ งเป็นส่วนประกอบสาํคญัในสนัติภาพที+ยนืยาว. 

มนัยงัช่วยจาํกดัแรงผลกัดนัทางสงัคมที+นาํไปสู่การตอบโตด้ว้ยความรุนแรง 

ถา้กลุ่มมีความรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในขั;นตอน และขอ้ตกลงที+สร้างขึ;น 

 

จดัหาขอ้มูลเชิงเทคนิคที+สาํคญั. ภาคประชาสงัคมมกัจะมีความชาํนาญในประเดน็สาํคญัๆ (เช่น 

ความตอ้งการของเหยื+อ, การแบ่งปันทรัพยากร, สิทธิพลเมือง และสิทธิมนุษยชน) และ/หรือ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ+นที+จาํเป็นต่อกระบวนการ 

 

สร้างการมีส่วนร่วมที+สาํคญัอยา่งมีแก่นสารเพื+อการปรับปรุงแนวทางการแกปั้ญหา และผลตอบรับ. 

ภาคประชาสงัคมยงัมีความรู้ของเส้นทางกระบวนการสนัติภาพที+หนึ+ง และเส้นทางที+สอง. 

แมว้า่ภาคการเมืองอาจจะขาดความรู้ทางดา้นนี;  

มนัเป็นสิ+งจาํเป็นที+ตอ้งชี;แจงพลวตัรและเนื;อกาในแต่ละรอบของการพดูคุย 12 

 

12  สาํหรับขอ้มูลเพิ+มเติมเกี+ยวกบัผลกระทบเชิงบวกของผูห้ญิงและการร่วมมือของประชาสงัคม, ดู 

Thania Paffenholz, ed., Civil Society and Peacebuilding: A Critical Assessment (Boulder: Lynne 

Rienner, 2010); Alexander Ramsbotham and Achim Wennmann, eds., “Legitimacy and peace 

processes: From coercion to consent,” Conciliation Resources, (2014), Accord 25; UN Women, 

“Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence and Influence,” 

(2012); Sanam Naraghi Anderlini, Women Building Peace (Boulder: Lynne Rienner, 2007); 

International Alert and Initiative for Inclusive Security, Inclusive Security, Sustainable Peace 

(Washington, DC: 2004). 

13  ดู Henri Boshoff, Waldemar Vrey and George Rautenbach, “The Burundi Peace Process: 

From civil war to conditional peace,” Institute for Security Studies (June 2012). 
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ความหลากหลายของการมีส่วนร่วม : การรับรู้ และคาํจาํกดัความ 

 

หลกัฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอยา่งยิ+งก

ารมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมนั;น สร้างผลตอบรับที+ดีกวา่ 

และโอกาสในการประสบความสาํเร็จที+มากกวา่  แต่กย็งัมีการถกเถียงของนกัวชิาการ 

และมีความกงัวลเกี+ยวกบันยัที+ใชไ้ดจ้ริงระหวา่ผูเ้ชี+ยวชาญการบาํบดัและนกัวชิาการนานาชาติ 

 

บางท่านถกเถียงวา่การมีส่วนร่วมในวงกวา้งของผูเ้กี+ยวขอ้งทาํใหก้ระบวนการยุง่ยาก 

และซบัซอ้นเกินไป. แต่ทั;งกรณีก่อนหนา้และการวจิยัแสดงวา่ไม่จริง. ยกตวัอยา่งเช่นกลุ่มติดอาวธุ 

17 กลุ่ม และคณะที+เขา้ร่วมในกระบวนการสนัติภาพบุรุนดี; 13 พรรคการเมือง 13 

พรรคที+เขา้ร่วมในเนปาล. 14 

เช่นเดียวกนักบัการเขา้ร่วมของผูน้าํศาสนาและผูน้าํชุมชนจาํนวนมากที+มีส่วนในกระบวนการสนัติ

ภาพในโซมาเลีย 15 

 

อยา่งไรกต็ามขอ้เรียกร้องใน “การมีส่วนร่วม” 

มนัจะเป็นตน้เหตุของความตึงเครียดและความสบัสน. 

โดยคาํจาํกดัความนั;นแนวคิดนี;สามารถถูกนาํมาใชแ้ละถูกสงัเกตการโดยผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่าย. 

ในสุดปลายดา้นหนึ+งของความคิด  การมีส่วนร่วมช่วยลอ้มกรอบการเคลื+อนไหวของกลุ่มติดอาวธุ 

 

13 ดู Henri Boshoff, Waldemar Vrey and George Rautenbach, “The Burundi Peace Process: From 

civil war to conditional peace,” Institute for Security Studies (June 2012).  

14  ดู Enrico D’Ambrogio “Nepal’s Political Parties And The Difficult Road Towards A New 

Constitution” European Parliamentary Research Service (November 2014). 

15  Ibrahim Ali Amber ‘Oker’, “Community Peace Processes in south central Somalia,” 

Conciliation Resources (2010), Accord 21. 
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ในการสร้างความขดัแยง้ รวมถึงผูที้+ถูกสหประชาชาติใหค้าํจาํกดัความวา่เป็น “ผูก่้อการร้าย” 

และรัฐเดี+ยวต่างๆ. 

นกับาํบดัที+มีประสบการณ์มกัจะแยง้วา่การที+จะประสบความสาํเร็จไดน้ั;นพวกเขาตอ้งทิ;งระยะเวลาเ

พื+อที+ดึงทุกส่วนเขา้มามีส่วนร่วม โดยปราศจากแรงเสียดทานทางการเมือง ยกตวัอยา่งเช่น 

กองกาํลงัผูต่้อตา้นพระเจา้ (LRA) ในยกูนัดาถูกประณามมานานแลว้ 

แต่ทั;งรัฐบาลยกูนัดาและสงัคมโลกทา้ยที+สุดกย็งัใหค้วามรู้เกี+ยวกบัความจาํเป็นที+จะตอ้งเขา้ร่วมในก

ารไล่เกลี+ย. 16 เช่นเดียวกนัความพยายามที+จะผนวกตาลีบนัในอฟักานิสถานที+ยงัคงดาํเนินต่อไป 17 

 

 “เมื+อผูไ้กล่เกลี+ยมีความตั;งในที+จะรวมผูห้ญิงและภาคประชาชนสงัคม, พวกเขาพบทาง” 

-Sanam Naraghi Anderlini, เครือข่ายการดาํเนินงานประชาสงัคม, ผูอ้าํนวยการบริหาร  

 

ที+อีกปลายหนึ+งของความคิด, 

แนวคิดการมีส่วนร่วมโอบอุม้ภาพประชาสงัคมไม่คิดอาวธุที+ไม่ใช่ประเทศซึ+งเคลื+อนไหวอยูใ่นเขต

ขดัแยง้แต่มกัจะถูกลดความสาํคญั. พวกเคา้จาํแนกตั;งแต่ชนกลุ่มนอ้ยจนไปถึงผูห้ญิง 

เยาวชนและส่วนอื+นๆของสงัคม 

ในสองทศวรรษที+ผา่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงมนัจะเป็นกญุแจสาํคญัและเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียใจเวที 

บางคนอาจจะแสดงออกผา่นทางองคก์รที+มีอยูก่่อนหนา้ 

บางคนอาจมีส่วนร่วมในการเคลื+อนไหวสาํคญัๆ หรือ  เป็นผูต้อบโตใ้นวกิฤติมนุษยธรรม 

และมีส่วนร่วมในการสร้างสนัติภาพ และความพยายามในการปรองดอง 

 

16  ดู Joanna R. Quinn, “Getting to Peace: Negotiating with the LRA in Northern Uganda,” 

Human Rights Review (March 2009), vol. 10: no. 1, pp. 55-71.  

17 ดู Sean Kane, “Talking with the Taliban: Should the Afghan Constitution Be a Point of 

Negotiation?,” United States Institute of Peace Special Report (January 2015). 
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“แมนเดลลาไดก้ล่าวสรุปต่อคณะมนตรีความมั+นคงวา่ ผูช้ายไม่ยนิยอมที+จะเกี+ยวพนักบัผูห้ญิง 

ในช่วงเยน็ เขาจะนั+งและฟัง (ผูห้ญิง) และในตอนเชา้เขาจะแนะนาํ (ประเดน็ของผูห้ญิง) 

เสมือนกบัเป็นความคิดของเขาเอง และพวกเขากชื็+นชอบความคิดเหล่านั;น ทั;งๆที+ เขากล่าววา่ 

(ผูช้าย) มนัคือประเดน็ของฝ่ายหญิง ไม่ใช่ของเขา...นี+คือวธีิที+เขานาํผูห้ญิงเขา้สู่สองรอบสุดทา้ย”  

-Anwarul Chowdhury, 

อดีตรองเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ 

 

ระหวา่งพื;นที+ติดอาวธุกบัประชาสงัคมที+ไม่ติดอาวธุ 

มีความแตกต่างที+หลากหลายของตวัแสดงและสิ+งที+มีตวัตน 

จากตวัรัฐบาลถึงพรรคการเมืองและตวัแทนของพวกเขา ผูน้าํหวัโบราณ, สงัคมธุรกิจ, 

กลุ่มคนพลดัถิ+น, และการคา้และองคก์รที+มีความเชี+ยวชาญ 

 

แผนภูมิบนหนา้ 21 แสดงแผนที+บางส่วนของตวัแสดงที+เกี+ยวขอ้ง, 

รายละเอียดที+อาจเกิดขึ;นไดข้องผูไ้กล่เกลี+ย, ผูเ้จรจา, และกลุ่มอื+นที+เกี+ยวขอ้ง 

 

ในช่วง 20 ปีที+ผา่นมา มีความกา้วหนา้ในการรวมตวัของตวัแสดงที+ไม่ใช่รัฐและไม่ติดอาวธุ ในปี 

1990 ที+ประเทศกวัเตมาลา 

ผูน้าํศาสนจกัรที+พฒันาหวัขอ้อภิปรายดา้นประชาสงัคมที+รวบรวมกลุ่มคนทอ้งถิ+นเขา้ดว้ยกนั, 

องคก์รของผูห้ญิง, ตวัแทนสหภาพการคา้, และอื+นๆที+แจง้และกาํหนด 

สนบัสนุนการพดูคุยเรื+องสนัติภาพขององคก์ารสหประชาชาติ เมื+อไม่นานมานี;  

องคก์ารสหประชาชาติไดร้ะดมความพยายามในการรวมศาสนาและหวัหนา้กลุ่มชนเผา่ในการพดูคุ

ยเรื+องสนัติภาพ (เหมือนที+โซมาเลียและอิรัก)  

 

18  ดู “From Civil War to Civil Society: The Transition from War to Peace in Guatemala and 

Liberia,” The World Bank and The Carter Center (June 1997). 
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แผนภูมิ??? 
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ตวัแสดงสากลไดแ้ก่สหรัฐอเมริกา, สหภาพยโุรป, และองคก์ารสหประชาชาติมี 

ยงัคงใหก้ารยอมรับกบัการพลดัถิ+นและการเนรเทศบุคคลและกลุ่ม มีชื+อเสียงอยา่งมากในอิรัก, 

อฟักานิสถาน, ลิเบีย, และซีเลีย โดยไม่คาํนึงถึงจุดยนืในสงัคมของเขาเอง 

ประชาคมระหวา่งประเทศไดรั้บรู้พวกเขาในดา้นการเป็นผูน้าํที+ถูกตอ้งตามกฎหมายและร่างฝ่ายคา้

นที+มีสิทธิในการเขา้ร่วมในกระบวนการสนัติภาพและการเปลี+ยนแปลง 9 

 

การวเิคราะห์ทางสถิติที+เกิดขึ;นใหม่สนบัสนุนข◌้อมูลเชิงประจกัษ ์20 

ที+วา่การเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการสนัติภาพของประชาสงัคมไม่มีผลกระทบในแง่ลบต่อผลลั

พธ์ ในความเป็นจริงมนัสามารถลดโอกาสความลม้เหลวไดถึ้ง 50% 

การวจิยัเชิงคุณภาพแสดงถึงความเขม้แขง็ในการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในกระบวนการสนัติภาพที+ส่

งผลต่อเนื;อหาและคุณภาพในการพดูคุยและการพฒันาขอ้ตกลงที+ย ั+งยนื 21  

 

การเคลื+อนยา้ยเป้าหมายเพื+อผูห้ญิง 

 

แมว้า่พวกเขามีการเคลื+อนไหวไปในทุกความขดัแยง้ 

หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการอุทิศตนและกรอบกฎเกณฑที์+แขง็แรงของพวกเขากมี็ผล ผูห้ญิง 

(โดยเฉพาะอยา่งยิ+งนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง) 

ยงัคงถูกกนัออกจากกระบวนการสร้างสนัติภาพอีกเป็นจาํนวนมาก 

มีกลุ่มที+เกี+ยวกบัประชาสงัคมระหวา่งประเทศที+ออกมาแสดงความเห็นเยอะ แต่ทาํนอ้ย 

 

19  ดู Amanda Roth, “The Role of Diasporas in Conflict,” Journal of International Affairs 

(Spring- 

Summer 2015); Lisa Laakso and Petri Hautaniemi, Diasporas, Development and Peacemaking in 

the Horn of Africa (London: Zed Books, 2014). 

20  Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable 

Peace,” International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations 

(2012), vol. 38: no. 2, pp. 243-266. 

21  ดู O’Reilly, Ó Súilleabháin, and Paffenholz, “Reimagining Peacemaking,” International Peace 

Institute (June 2015); see also, Thania Paffenholz, “Results on Women and Gender from the 

‘Broader Participation’ and ‘Civil Society And Peacebuilding’ Projects,” Geneva: The Graduate 

Institute of International and Development Studies’ Centre on Conflict, Development and 

Peacebuilding (April 2015). 
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การกล่าวถึงการรวมผูห้ญิงในกระบวนการสนัติภาพมกัจะเกระตุน้ผูท้าํนโยบายต่างประเทศ 

สาํหรับตั;งถามคาํถามที+มกัจะถูกถามนอ้ยมากเกี+ยวกบัศกัยภาพหรือผูที้+เขา้ร่วมจริง 

พวกเขาถูกกล่าวหาวา่เป็นอภิสิทธิชนหรืออยูใ่นระดบัรากหญา้ 

มีการตั;งคาํถามถึงคุณสมบติัและจุดยนืในสงัคมของพวกเขายงัเป็นที+น่าสงสยั 

 

“ผูห้ญิงแทบจะไม่เคยมีส่วนร่วมในการสนทนาในฐานะกลุ่ม 

โดยที+ไม่มีการวิ+งเตน้กบัผูไ้กล่เกลี+ยหรือผูร่้วมเจรจา; ในทางกลบักนั เขตประชาสงัคมกลุ่มอื+น เช่น 

กลุ่มทางศาสนามกัจะถูกรวมไวโ้ดยมีการไตร่ตรองไวแ้ลว้” 

เมื+อผูห้ญิงไดถู้กรวมไวใ้นการจดัการเลือกตั;ง และไดรั้บโอกาสในการกาํหนดกระบวนกานเจรจา 

พวกเขาจะนาํรายการสาํคญัไวใ้นระเบียบวาระ โดยไม่จาํกดัเพศและประเดน็เกี+ยวกบัผูห้ญิง 

อิ+งไปกวา่นั;นผูห้ญิงไม่เคยถูกมองวา่มีส่วนร่วมที+ในแง่ลบในการเจรจา 

 

Thania Paffenholz การมีโครงการส่วนร่วมที+สถาบนับณัฑิตแห่งเจนีวา 

 

เกี+ยวกบั ‘การเพิ+มคุณค่า’ หรือ หลกัฐานในการช่วยเหลือของพวกเขา ในบางกรณี 

ตวัแสดงต่างชาติมีความตอ้งการที+เกินปกติของผูไ้กล่เกลี+ยผูห้ญิง ตวัอยา่งเช่น 

ระหวา่งช่วงการพดูคุยของซีเรียในปี 2014 

นกัการทูตอาวโุสกล่าววา่หากผูห้ญิงชาวซีเรียสามารถหยดุย ั;งกลุ่มหวัรุนแรงได ้

(ซึ+ งนั+นเป็นการรับรองของพวกเขา) ความสาํเร็จที+ไม่มีรัฐบาลใดทาํไดไ้ดรั้บการแกปั้ญหาแลว้ 22 

 

22  Author was present during the discussions between Syrian women peace activists and a senior 

governmental envoy, Geneva, Switzerland, January 2014. 
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ยงัมีความเขา้ใจผดิๆมายาวนานวา่ความตอ้งการรวมของผูห้ญิงไดรั้บแรงขบัเคลื+อนมาจากองคก์ระเ

อกชนเพื+อสาธารณะประโยชน์ตะวนัตก และกอบกฎเกณฑ ์

 

“เราไม่สามารถพดูไดว้า่ไม่มีผูห้ญิงคนใดที+มีความสามารถ มีผูห้ญิงจาํนวนมากที+มีความสามารถ 

และเราไม่สามารถแยกประชาชนจาํนวนมากกวา่ครึ+ งออกจากการตดัสินใจ” 

- Betty Ogwaro (ทางใตข้องซูดาน) สมาชิกของกลุ่มไกล่เกลี+ยระหวา่งกองทพัต่อตา้นพระเจา้ 

(LRA) และรัฐบาลประเทศยกูนัดา 

 

ที+หย ั+งรากในอุดมคติแทนที+จะเป็นความจริง 

สิ+งนี; รวมถึงการอนุมานที+ผดิเกี+ยงกบัหนา้ที+และอาํนาจของผูห้ญิงในบริบททางวฒันธรรมที+กาํหนด 

ยกตวัอยา่งเช่น 

ประเดน็เรื+องการมีส่วนร่วมของหญิงชาวโซมาเลียในกระบวนการการเปลี+ยนแปลงในปี 2011 

ไดถู้กนาํขน้มา 

สมาชิกจาํนวนมากของสภาการทูตกล่าวอา้งวา่โซมาเลียเป็นประเทศที+มีวฒันธรรมแบบอนุรักษนิ์ย

มที+ซึ+ งผูห้ญิงไม่มีอาํนาจหรืออิทธิพลใดๆ 

ถึงกระนั;นผหญิงชาวโซมาเลียกย็งัคงเจรจากบักลุ่มอลัชาบบัเพื+อใหป้ล่อยตวัประกนั, เปิดสนามบิน, 

และจดัหาสเบียงทางการแพทย ์และความช่วยเหลือทางดา้นมนุษยธรรม 23 

สถานะของพวกเขาในสงัคมและการช่วยเหลือพรรคพวกในการเจรจากบัผูน้าํทหาร 

ก่อตั;งและทาํงานค่ายเพื+อปลดประจาํการทหารอาสา และกดดนัผูอ้าวโุสทอ้งถิ+นในการแทรกแซง 

24 เช่นเดียวกบัที+ประเทศอฟักานิสถาน 

ผูห้ญิงมกัจะเจรจากบักลุ่มตาลีบานหรือเกี+ยวขอ้งกบักระบวนการการเมืองทอ้งถิ+น 

แมว้า่ตวัแสดงต่างชาติจะอา้งต่อวา่กลุ่มตาลีบานจะไม่ทาํการเจรจากบัผูห้ญิง 

 

23  Raised in discussions between Somali women leaders at UN hosted meeting with Author 

(Nairobi: 2011).  

24  ดู Faiza Jama, “Somali Women and Peacebuilding, “Conciliation Resources (2010), Accord 

21; Hudda Ibrahim, “Somali Women Mobilizing for Peace,” Somali Current (January 2, 2015). 
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กล่องขอ้ความที+ 2 อะไรคือสิ+งที+ผูห้ญิงไดก้ล่าวไว ้

การเขา้ร่วม และมติคณะมนตรีความมั+นคง 1325 

 

การเลือกขอ้คน้พบสาํคญั 25 

1. หลายรัฐบาล, คณะผูท้าํงานขององคก์ารสหประชาชาติ, และองคก์รภาคประชาสงัคม (CSOs) 

ยงัคงไม่ตื&นตัว, 

หรือมีความเข้าใจที&ผดิเกี&ยวกบัระเบียบวาระเรื&องมติความมั&นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 

 

2. รัฐบาลและผู้ไกล่เกลี&ยต่างชาติไม่ทาํงานของพวกเขา 
รวมถึงเสียงของผูห้ญิงไม่ใช่ส่วนหนึ+งของขั;นตอนการดาํเนินงานขั;นพื;นฐานของรัฐบาลหรือผูไ้

กล่เกลี+ยในกระบวนการสนัติภาพ 

 

3. การมโีชค, ไม่จัดเข้าระบบ, 

ยงัคงเป็นตวัขบัเคลื&อนการแทรกแซงที&สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิง 

 

4. ผู้บริจาคไม่ได้ทาํในสิ&งที&กล่าวไว้ 
มีการขาดการสื+อสารกนัระหวา่งนโยบายของมติคณะมนตรีความมั+นคงสหประชาชาติ 1325 

และการกระทาํ, โปรแกรมช่วยเหลือ, และการแทรกแซงทางการทูตในช่วงที+มีการขดัแยง้ 

 

5. การเข้าร่วมเจรจายงัขึNนอยู่เกณฎ์ที&ว่า “คุณคือใคร, คุณมีกาํลงัทหารไหม”  
 

25  Sanam Anderlini and John Tirman,“What the Women Say: Participation and UNSCR 1325, A 

Case Study Assessment.” MIT Center for International Studies/ICAN, October 2010. 
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ดูเหมือนวา่มีผูห้ญิงที+มีคุณสมบติัในการเขา้ร่วม 

ถา้หากพวกเาเป็นผูน้าํที+มีประสบการณ์ในระดบัสูงในการเจรจา 

และมีรากฐานนกักิจกรรมกบัพรรคใหญ่ๆ แมก้ระนั;น กไ็ม่มีอะไรรับประกนัได ้

คุณสมบติัของตวัแสดงติดอาวธุคือความสามรถในการลดความรุนแรงลง 

 

6. การพูดคุยเรื&องสันติภาพไม่ใช่การแสวงหาสันติภาพที&คลอบคลุม 

แมว้า่เคา้จะมุ่งเนน้กบัการสู้รบ การจดัการดา้นการเมือง 

และการจดัการปัญหาที+เหมาะกบักลุ่มอภิสิทธิชนทางการเมือง 

 

7. รัฐบาลหลายแห่งและตวัแสดงต่างชาติพูดสนับสนุนการคาํนึงถงึผู้หญิง 
แต่ไม่สนบัสนุนพวกเขาในการแทรกแซงที+สาํคญั 

 

8. การสร้างความสามารถสําหรับผู้หญิง ไม่เชื&อมโยงกบัประเดน็ด้านสันตภิาพ 

และความมั&นคงโดยตรง แมว้า่จะมีการฝึกอบรบ 

แต่พวกเขากไ็ม่มีการเตรียมความพร้อมใหผู้ห้ญิงอยา่งเพียงพอที+จะรับมือกบัประเดน็หลกัหลาย

ๆประเดน็ เช่นเรื+องการปกครอง และการแบ่งอาํนาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

หนา้ 27 

 

การจดัการคาํถามเกี+ยวกบั กระบวนการของสนัติภาพทาํ ‘อยา่งไร’ 

 

แมว้า่จะมีววิฒันาการการเปลี+ยนแปลงในการไกล่เกลี+ยและการปฎิบติัเพื+อแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

อีกทั;งการเขา้ใจกฎเกณฑข์องความสมัพนัธ์ระดบัสูง 

ในกระบวนการสนัติภาพแบบเป็นทางการส่วนมาก 

การต่อตา้นและความเขา้ใจผดิของการรวบรวมผูห้ญิงยงัมีผลอยูจ่ริง 

นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงส่วนมากถูกจาํกดัออกการกระบวนการสนัติภาพที+มีอิทธิพลต่ออนาคตของ

ประเทศของพวกเขา พวกเขาพบความทา้ทายจากอุปสรรคในการเขา้ร่วม เช่น 

ขาดมุมมองทางการเมืองระหวา่งผูไ้กล่เกลี+ยและบุคคลที+สามในการเจรจา 

เพชิญหนา้กบัคาํถามเกี+ยวกบัความชอบธรรมและความเชี+ยวชาญ หรือการปฎิบติัการเฉพาะกิจ 

 

การยอมรับสิ+งนี;  เครือข่ายการดาํเนินงานประชาสงัคม (ICAN) และพนัธมิตรองคก์ร 26 

นาํประชาสงัคม, รัฐบาล, และองคก์รต่างประเทศมาไวด้ว้ยกนั 

ในการประชุมสมัมนาเมื+อเดือนมิถุนายน ปี 2014 เรื+อง “การเจรจาเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่” 

การประชุมสมัมนา 

การประชุมแสดงความคิดเห็นนอกเหนือไปจากคาํถามวา่ทาํไมปัญหาเรื+องการมีส่วนร่วมเพื+อถามวา่

มนัถูกปฎิบติัอยา่งไร ผูเ้ขา้ร่วมไดอ้ภิปรายเกี+ยวกบัความทา้ทายที+เกิดขึ;นประจาํ 

และทางแกปั้ญหาที+เป็นไปไดต่้อความทา้ทายที+เกิดขึ;นในกระบวนการปัจจุบนั 

 

ภายหลงัจากการสมัมนา ที+ปรึกษาทอ้งถิ+นและการสมัภาษณ์เพื+อเริ+มตน้สนัติภาพที+ดีกวา่, 

เครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่ (BPT) ใน 

 

 

  



	

หนา้ 28 

 

ส่วนที+ 2 ไดร้ะบุอุปสรรค 6 อยา่งใน (ส่วนที+1) 

และเสนอกรอบง่ายๆแต่ครอบคลุมเพื+อใหโ้ครงสร้างและระบบการมีส่วนร่วมของนกัสร้างสนัติภา

พผห้ญิงและมุมมองทางเพศในการไกล่เกลี+ยและกระบวนการสร้างสนัติภาพ (ส่วนที+2) 

 

ใครคือ “นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง” 

 

“นกัสร้างสนัติภาพสตรี” หมายถึงบุคคล และ ผูห้ญิงผูน้าํองคก์รที+ไม่พวัพนักบัความรุนแรง; 

พวกเขาพดูคุยก่อนสนัติภาพ และสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี 

บางคนสนบัสนุนความยติุธรรม 

บางคนทาํงานเพื+อระบุผลกระทบของความขดัแยง้และ/หรือส่งเสริมสนัติภาพในมุมมองทางเพศ 

พวกเขามกัจะเป็นคนกลุ่มแรกที+เรียกร้องสนัติภาพและยงัคงเป็นกลุ่มที+ไม่สาํคญั (ดูกล่องขอ้ความที+ 

3 ตวัอยา่งเกณฑเ์พื+อใชร้ะบุประชาสงัคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย) 

 

26  UN Women, United States Institute of Peace, The Institute for Inclusive Security, Women in 

International Security, Crisis Management Initiative, Athena Consortium, The Global Network of 

Women Peacebuilders, Swisspeace. 
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ส่วนที+ 2  

เครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่ 

คาํแนะนาํของการมีส่วนร่วมในกระบวนการสนัติภาพและการเจรจา 

 

มีการจดัการที+ดีก่อนหนา้นี; เกี+ยวกบัการการขยายและมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในการไกล่เกลี+ย 

โชคร้ายที+การกระทาํนี; เป็นการเฉพาะกิจ มีกานจดัหาเงินทุน แต่ไม่มีการสนบัสนุนดา้นทหาร 

หรือมีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูห้ญิง 

แต่กลบัไม่ไดก้ารสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคหรือเงินทุน 

บ่อยครั; งที+ขาดระดบัการส่งตวัแสดงสนัติภาพและระบุแนวคิดของ ‘สนัติภาพ’ 

ที+สร้างในกระบวนการ 

เครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่เสนอกรอบการทาํงานง่ายๆเพื+อหลีกเลี+ยงการปฎิบติัเฉพาะเรื+อง, 

กระตุน้วธีิการที+เป็นระบบและคลอบคลุมกระบวนการสนัติภาพทุกขั;นตอน 

และพฒันาการปฎิบติัการสร้างสนัติภาพและการไกล่เกลี+ย 

 

อะไรคือเครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่ 

 

เครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่คือการเปิดแหล่งขอ้มูลเพื+อช่วยในการพฒันาการไกล่เกลี+ยโดยเนน้ที+ค

วามเป็นระบบและโครงสร้างการมีส่วนร่วมของ: 

 

• ไม่ใชค้วามรุนแรง และ ก่อนสนัติภาพ และ ความเท่าเทียมกนัขององคก์รประชาสงัคม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ+งนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง 
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• มุมมองทางเพศในประเดน็สาํคญัของการพดูคุยเรื+องสนัติภาพ 

 

ไม่มีวธีิ “เพียงหนึ+งอยา่งที+สามารถเขา้กบัทุกอยา่ง” 

เครื+องมือที+เนน้ความสาํคญัของส่วนประกอบที+สามารถปรับใชใ้นแต่ละสถานการณ์เพื+อรับรองกระ

บวนการที+มีประสิทธิภาพ 

 

เครื+องมือนี; มีไวเ้พื+อใคร 

 

เครื+องมือนี; มีไวส้าํหรับรัฐบาลของบุคคลที+สาม รวมถึงองคก์รพหุภาคี, 

องคก์รเพื+อสาธารณะประโยชน์แห่งชาติและระหวา่งประเทศ, ฝ่ายเจรจา, และกลุ่มอื+นที+เกี+ยวขอ้ง: 

 

1. การไกล่เกลี+ยความขดัแยง้หรือวกิฤต; 

2. การสนบัสนุนเงินทุน, หรือ การรับประกนัการไกล่เกลี+ย 

3. การมีส่วนร่วมกบัการแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งย ั+งยนื, 

และการลดความเสี+ยงของกระบวนการที+บกพร่องที+สามารถนาํไปสู่การกลบัมาใหม่หรือความรุ

นแรงที+มากขึ;น 

4. จดัเตรียมการเรื+องมติของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติดา้นการโตเ้ถียงเรื+องการไกล่เกลี+ยเพื+อ
สนัติภาพ 

5. จดัเตรียมระเบียบวาระเรื+องผูห้ญิง, สนัติภาพ, และความมั+นคง 

(มติคณะมนตรีความมั+นคงสหประชาชาติ 1325, และการแกปั้ญหาที+เกี+ยวขอ้ง); และ 

6. สนบัสนุน และ/หรือ 

เรื+องควบคุมการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาสงัคมในกระบวนการสนัติภาพและ 

มติคณะมนตรีความมั+นคงสหประชาชาติ 1325 
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ทาํไมการมีส่วนร่วมถึงมีความจาํเป็น 

การมีส่วนร่วมของประสงัคมนาํมาซึ+งความชอบดว้ยกฎหมายและความยั+งยนืตลอดกระบวนการ: 

 

• การเพิ+มขึ;นของกระบวนการการซื;อหุน้หมาชนและการครอบครองของประชาชน 

และการลดความพยายามโดยการไม่รวมกลุ่ม หรือหยดุกระบวนการ; 

• ฝ่ายเจรจาสงครามที+ซึ+ งตอ้งรับผดิชอบในการสมดุลของการแบ่ง ‘อาํนาจ’ และ 
‘ความรับผดิชอบ’ ต่ออนาคตของสงัคม; 

• สนบัสนุนเจตนารมณ์ทางการเมืองในหมู่ฝ่ายที+ทาํสงครามการยติุความรุนแรงและการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ดว้ยสนัติวธีิ; 

• กล่าวถึงประเดน็สาํคญัที+เกี+ยวกบัมนุษยธรรมและความมั+นคงของมนุย;์ 
• ใหท้างเลือกในการแกปั้ญหา; 
• ขยายความเขา้ใจร่วมกนัเรื+องแนวความคิดและการปฎิบติัดา้นสนัติภาพและการรวบรวมสติปัญ
ญาในการสร้างสนัติภาพ; และ 

• เพิ+มความเป็นไปไดข้องความสาํคญัในการบรรลุการปฎิบติัตามขอ้ตกลง 
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ส่วนที+ 1 

 

อุปสรรคที+พบบ่อยและนวตักรรมในการแกปั้ญหา 

แบบอยา่งเพื+อใชร่้วมกบัการสร้างสนัติภาพ 

 

กระบวนการสนัติภาพเปรียบเสมือนการปฏิรูปสงัคม 

 

กระบวนการปฏิรูปสนัติภาพและการเมืองมีจุดมุ่งหมายอนัยาวนานในการยติุความรุนแรงและแกปั้

ญหาความขดัแยง้ดา้นการใชอ้าวธุ แต่อยา่งไรกต็าม 

กระบวนการเหล่านั;นใหโ้อกาสสาํคญัที+ส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศโดยความขดัแยง้หรือวกิฤต 

พวกเขาสามารถและควรนาํไปสู่สถาบนั, การเลือกตั;ง, ปรับระบบยติุธรรมใหท้นัสมยั, 

โครงสร้างอาํนาจแบบใหม่, 

และความสมัพนัธ์ในสงัคมทีกล่าวถึงรากฐานของสาเหตุและผลลพัธ์ของความขดัแยง้ 

การเคลื+อนไหวของประชาชนทั+วโลกที+เรียกร้องการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครอง 

ยงัมีการเรียกร้องนอกเหนือจากเป้าหมายระยะสั;นของกระบวนการสนัติภาพ - การยติุความรุนแรง - 

ไปสู่เป้าหมายระยะยาว เช่น ความสงบสุขที+ย ั+งยนืและการปฏิรูปสงัคม 

 

“พวกเราตอ้งการผูห้ญิงเพราะพวกเขาเสนอประเดน็เรื+อเพศและชนกลุ่มนอ้ย 

และกล่าวถึงการปกครองและคาํนึงถึงสงัคม พวกเขาเจรจาและปฎิบติัอยา่งซื+อสตัย”์ 

- เอกอคัรราชทูต Don Steinberg 

ประธานและประธานกรรมการบริหารของ World Learning 

และอดีตนกัการทูตสหรัฐอเมริกาประจาํแองโกล่า 
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การร่วมของผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภาพในการะบวนการสร้างสนัติภาพเป็นขั;นตอนสาํคญัในการปฏิรูป

วธีิการสร้างสนัติภาพ แมก้ระนั;นมนัยงัคงเป็นสิ+งที+ยากที+จะเขา้ใจ เนื+องจากอุปสรรคที+พบดา้นล่าง 

กระบวนการขั;นตอนของเครื+องมือสนัติสุขที+ดีกวา่ (BPT) เพื+อใชเ้อาชนะอุปสรรค 6 อยา่งต่อไปนี;  

 

อุปสรรคที+ 1: “เราเป็นตวัแทนของทุกคน” ฝ่ายที+ขดัแยง้ไม่ยอมรับผูห้ญิงเขา้ร่วมโตะ๊ 

 

อุปสรรคที+ 2: “ผูไ้กล่เกลี+ยไม่สามารถทาํทุกอยา่ง” หรือไม่ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูห้ญิงในการเขา้ร่วม 

 

อุปสรรคที+ 3: “ใครคือผูห้ญิงเหล่านั;น” 

การตั;งขอ้สงสยัต่อความชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภาพ 

 

อุปสรรคที+ 4: “สิ+งนี; ไม่คาํนึงถึงผูห้ญิง” ประเดน็เรื+องกาํลงัทหารและความมั+นคงเนน้เรื+อง ‘กลวธีิ’ 

และ ‘ความไม่สอดคลอ้ง’ กบัประชาสงัคม 

 

อุปสรรคที+ 5: “ฉนัอยูที่+นี+เพราะสิ+งอา้งอิ+งของฉนั” เมื+อตวัแทนฝ่ายหญิงพดู 

“เราไม่ไดเ้ป็นตวัแทนผูห้ญิง” 

 

อุปสรรคที+ 6: “การแยกผูห้ญิงออกนั;นเป็นเรื+องทางวฒันธรรม” และ 

“โตะ๊สนัติภาพไม่ใช่ที+ที+จะจดัการากบัความเท่าเทียมทางเพศ” 

 

อุปสรรคที+เกิดขึ;นในแต่ละระยะของกระบวนการสนัติภาพ - รูปแบบที+ถูกตอ้ง - 

และการกา้วขา้วความหลากหลายในพื;นที+การสนทนา 
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การเตรียมพร้อม/ทีมไกล่เกลี+ยการกาํหนด/กระบวนการออกแบบ 

สนัติภาพ/ขอ้ตกลงการดาํเนินงาน 

สนัติภาพ/การปฎิบติัตามกระบวนการไกล่เกลี+ย 
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อุปสรรคที+ 1 

“เราเป็นตวัแทนทุกคน” 

ฝ่ายที+ขดัแยง้จะไม่ยอมรับผูห้ญิงเขา้ร่วมโตะ๊ 

 

ประสบการณ์และการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ฝ่ายสงครามไดมี้การเปิดการปฎิสมัพนัธ์กบัตวัแสดงประ

ชาสงัคม, ผูอ้าวโุสที+เป็นที+รู้จกั, และผูน้าํศาสนา แต่คาํถามเกี+ยวกบัผูห้ญิง 

ยงัคงถูกต่อตา้นในบริบทส่วนมาก 

ในขณะที+อีกฝ่ายอาจกล่าวไดว้า่การแยกเอาผูห้ญิงออกนั;นเป็นเรื+อง ‘ทางวฒันธรรม’ 

ขอ้มูลเสนอวา่มนัถือเป็นสากลและเป็นเครื+องกีดขวางดา้นบรรทดัฐานทางเพศ 

ขอโทษสาํหรับการกนัผูห้ญิงออกไปจากเรื+อง ‘เพราะพวกเขาไม่ผา่นเกณฑคุ์ณสมบติั’ ถึง 

‘มนัไม่ปลอดภยัสาํหรับพวกเราในการเดินทาง’ แมว้า่ในตอนนี;ผูห้ญิงอาศยัอยูเ่ขตสงคราม 

 

วธีิการเอาชนะอุปสรรคนี; : 

 

1. ตีกรอบการรวมผูห้ญิงในฐานะที+ใหป้ระโยชน์ต่อฝ่ายที+ทาํสงครามเพราะวา่ (a) 

มนัเป็นการเพิ+มที+ถูกตอ้งจามกฎหมายโดยการแสดงความใส่ใจในการเลือกตั;ง และ (b) 

มนับ่งบอกความสาํคญัของการเจรจาและพฒันาความเขา้ใจในประเดน็สาํคญัที+มีผลกระทบต่อ

การประชาชนสามญั 

2. สนบัสนุนพรรคการเมืองใหแ้ต่งตั;งผูห้ญิงที+มีความเชี+ยวชาญเฉพราะทางและมีความผกูพนักบัผู ้
หญิงผูส้ร้างสนัติภาพ 

3. ใหค้าํสรุปเกี+ยวกบัเพศในหวัขอ้ระเบียบวาระ 
ดงันั;นตวัแทนสามารถเขา้ใจวา่ผูห้ญิงและผูช้ายไดรั้บผลกระทบและตอบสนองต่อสงคราม 
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4. สนบัสนุนการเกี+ยวขอ้งของสมาชิกรัฐสภาผูห้ญิงหรือผูห้ญิงจากโครงสร้างทางการปกครอง 
5. เสนอแรงจูงใจแง่บวก เช่น ที+นั+งที+เพิ+มขึ;นสาํหรับพรรคการเมืองที+มีผูห้ญิงจาํนวนมาก 

6. กาํหนดจาํนวนขั;นตํ+าของผูห่ญิง; ถา้หากไม่มีผูห้ญิงเขา้ร่วม ที+นั+งนี+กต็อ้งปล่อยวา่ง 

7. อาํนวยความสะดวกดา้นการปฎิสมัพนัธ์ของผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภาพกบัพรรคการเมทองที+ขดัแย้
งในหวัขอ้ที+มีผลกระทบต่อชุมชนและการทาํงานดา้นสนัติภาพ 

8. ขณะที+ผูห้ญิงรวมอยูใ่นคณะผูแ้ทน 

แยกพวกเขาออกมาต่างหากเพื+อใหก้ารสนบัสนุนและเชื+อมต่อพวกเขากบัผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภา

พ 

9. สนบัสนุนนกัการทูตใหส้ร้างทีมสนบัสนุนความเชี+ยวชาญดา้นเพศของผูน้าํผูห้ญิงทอ้งถิ+นให ้

ปฏิรูปและแนะนาํผูไ้กล่เกลี+ยและทีมของพวกเขา 

 

ในโคลมัเบีย ผูห้ญิงไดรั้บมอบหมายในคณะอภิปรายทางการเมือง 

เนื+องจากความเชี+ยวชาญและความรู้ของพวกเขา;ในขณะเดียวกนั, 

พวกเขาเปิดรับการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภาพ ตลอดกระบวนการโคลมัเบีย 

ความเชื+อมโยงระหวา่งแนวทางที+1 และแนวทางที+ 2 

กระบวนการสนบัสนุนอิทธิผลของผูห้ญิงในวงการสนัติภาพ ใบปี 2013 

การประชุมสุดยอดเรื+องผูห้ญิงและสนัติภาพ มีการรวมตวัของผูห้ญิงจาํนวน 449 

คนและเสนอขอ้เสนอะแนะเรื+องการบรรลุขอ้ตกลงสนัติภาพการ 6 ประการ 

ที+ซึ+ งถูกเสนอภายหลงัต่อกลุ่มเจรจา 
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อุปสรรคที+ 2: 

“ผูไ้กล่เกลี+ยไม่สามารถทาํทุกอยา่ง” 

 หรือไม่พิจารณาการรวมกนัของลาํดบัความสาํคญัของผูห้ญิง 

 

ใหก้ารยติุความรุนแรงเป็นภาวะเร่งด่วน 

ผูไ้กล่เกลี+ยมนัจะสนันิษฐานวา่ผูห้ญิงไม่มีความเกี+ยวขอ้งโดยตรงกบัการไกล่เกลี+ยในระยะเริ+มตน้ 

บางคนกงัวลวา่การมีส่วนร่วมของผูห้ญิงจะทาํใหก้ระบวนการที+ซบัซอ้นมีความยุง่ยาก หรือ 

“มีภาระมากเกินไป” ในวงการเจรจา และเป็นการเพิ+มความเสี+ยงที+ตะลม้เหลว 

แมว้า่เขาจะชื+นชอบการรวบรวม “ผูไ้กล่เกลี+ยไม่ใช่พระเจา้” 

และไม่สามารถแนะนาํผูห้ญิงใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมไดต้ลอด 

แต่การวจิยัแสดงการรวมผูห้ญิงไวเ้ป็นเป้าหมายที+ควรค่าแก่ความพยายาม 

ผูห้ญิงเป็นผูเ้ล่นสาํคญัที+สามารถยติุสงครามและสร้างสภาพแวดลอ้มในการสนทนาใหด้าํเนินต่อไป 

 

วธีิการเอาชนะอุปสรรคนี; : 

 

1. เมื+อมอบหมายนกัการทูต หรือ ผูไ้กล่เกลี+ย ควรแน่ใจวา่การนาํของมติคณะมนตรีความมั+นคง 

1325 ไปปฎิบติัเป็นคาํสั+งของพวกเขา 

 

2. ตวัแสดงมือที+สามผูซึ้+ งไดรั้บมอบหมายใหร้วมผูห้ญิง (ตวัอยา่งเช่น กลุ่มของเพื+อนของผูห้ญิง, 

สนัติภาพ, และความมั+นคง), และคน้หาการสนบัสนุน: 

 

• การนาํการร่วมกบัผูไ้กล่เกลี+ยอยา่งไม่เป็นทางการหมายถึงหนา้ที+เชิงบรรทดัฐาน 

ผลกระทบเชิงบวกของผูห้ญิงเรื+องความมีประสิทธิภาพ 

และประสบการณ์ในกระบวนการไกล่เกลี+ยแห่งอื+น 

• ส่งเสริมหรือเรียกประชุมผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภาพและนกัการทูต 
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ส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบตั;งแต่เริ+มกระบวนการ 

 

• เรียกร้องนกัการทูตใหร้ายงานเกี+ยวกบัการปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มผูห้ญิงอยา่งเป็นทางการ 
• ทาํใหแ้น่ใจวา่ทีมไกล่เกลี+ยไดน้าํประสบการณ์เรื+องเพศ / การรวมที+ปรึกษาตั;งแต่เริ+มตน้ 

ดว้ยวธีิการใหเ้งินทุนและการควบคุมการนดัหมาย 

 

3. เรียกอดีตนกัการทูตที+มีส่วนร่วมกบัผูห้ญิงกลบัมาและจดัหาแบบจาํลองวา่ทาํอยา่งไรจึงสามาร
บรรลุรวบรวม 

4. ใหต้วัอยา่งและการอา้งอิงจากผูไ้กล่เกลี+ยและนกัการทูตคนอื+นเกี+ยวกบัผลประโยชน์และประส
บการณ์แง่บวกของการรวบรวมผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภาพลงในกระบวนการ 

5. ใหต้วัอยา่งในการสื+อสารเรื+องเพศในขอ้งตกลงที+มีอยูที่+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้ที+แตกต่าง 
6. ปรึกษาองคก์รต่างชาติกบัผูเ้ชี+ยวชาญดา้นผูห้ญิง, สนัติภาพ, และความมั+นคง 

และปรึกษานกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงทอ้งถิ+นเกี+ยวกบัการใหก้ารสนบัสนุนอยา่งดีที+สุดกบัพวกเข

า 

 

ในปี 2014 แมรี โรบินสนั นกัการทูตพิเศษองคก์ารสหประชาชาติปล่อยโครงการ Great Lakes 

Women’s Platform for the Peace, แผนงานความมั+นคงและความร่วมมือ 

เพื+อส่งเสริมบทาทของผูห้ญิงในการปฏิบติังานขอ้ตกลงสนัติภาพใน DRC และในภูมิภาค 

แนวนโยบายดา้นเงินทุนนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงและเชื+อมโยงพวกเขาในคณะกรรมการดาํเนินงาน

ของประเทศและภูมิภาค - ที+ซึ+ งแยกผูห้ญิงออกจากการเป็นสมาชิกอยา่งเป็นทางการ 
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อุปสรรคที+ 3 

“ใครคือผูห้ญิงเหล่านี; ” 

ตั;งขอ้สงสยัต่อความชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับผูห้ญิงผูส้ร้างสนัติภาพ 

 

การตั;งขอ้สงสยัเรื+องความชอบดว้ยกฎหมายของกลุ่มหรือบุคคลเป็นวธีิที+แน่นอนขอกการกนัพวกเข

าออกจากกระบวนการไกล่เกลี+ย ในการรวมผูห้ญิง คาํถามเกี+ยวกบั ‘ความชอบธรรมโดยกฎหมาย’ 

มนัจะถูกยกขึ;นมาถามบ่อยครั; ง พวกเขาถูกวางโครงสร้าง ถา้ไม่ใช่ ‘สามญัชน’ กเ็ป็น ‘อภิสิทธิชน’ - 

ดงันั;นการขาดความน่าเชื+อถือและหลงักฐานอา้งอิงในการเขา้ร่วมการพดูคุยดา้นสนัติภาพ 

ในขณะเดียวกนั กลุ่มประชาสงัคมอื+นๆ เช่น 

ผูน้าํศาสนาหรือผูอ้าวโุสมีแนวโนม้ที+ขะถูกรวมไวโ้ดยไม่ตอ้งเผชิญหนา้กบัอุปสรรคเรื+องคุณสมบติั 

 

อยา่งไรกต็าม 

ความถูกตอ้งตามกฎหมายของกลุ่มที+ถือวาวธุและใชค้วามรุนแรงแทบจาํไม่เป็นคาํถาม 

เพราะวา่พวกเขาสามารถทาํใหก้ระบวนการเสียหายผา่นการบงัคบั 

พวกเขามกัจะเชื;อเชิญใหเ้ขา้ร่วมโดยไม่มีขอ้สงสยั 

ความเสี+ยงสองมาตรฐานนี; จูงใจความรุนแรงโดยดารใหร้างวลัแก่ผูก่้อความขดัแยง้โดยการใหเ้ขา้ร่ว

ม  

ขณะที+การมองขา้มนกัสร้างสนัติภาพผผูห้ญิงและกรรมการตวัแสดงประชาสงัคมสู่การแกปั้ญหาคว

ามขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง 

 

วธีิการเอาชนะอุปสรรคนี; : 

 

1. การวจิยัประวติัศาสตร์ของผูน้าํผูห้ญิงเรื+องสนัติภาพระหวา่งช่วงความขดัแยง้ 
การระดมพลและเพิ+มปริมาณ และการทาํงานในการสร้างสนัติภาพ, การเจรจายติุสงคราม, 

และรูปแบบการเปลี+ยนแปลงของสงัคมและวฒันธรรม 
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2. การปฎิเสธขอ้โตแ้ยง้ที+อา้งวา่ผูห้ญิง ‘อภิสิทธิf ชน’ หรือ ‘สามญัชน’ หรือที+ไม่ผา่นคุณสมบติั 

โดยสะทอ้นและตั;งคาํถามเรื+องคุณสมบติัของผูช้ายในสารบบ 

3. แนะนาํสูตรสาํหรับกระบวนการ ‘การรวมพี+พอเพียง’  
กบัหลกัเกณฑส์าํหรับการรวมประชาสงัคมบนพื;นฐานของค่านิยม, ความสามารถ, 

และเขตเลือกตั;ง (ดูกล่องขอ้ความที+ 3 

ตวัอยา่งเกณฑเ์พื+อใชร้ะบุประชาสงัคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย) 

4. สนบัสนุนความพยายามของผูห้ญิงเพื+อจดัการการใหค้าํปรึกษาประชาชนเพื+อพฒันาการประกา
ศทั+วไปสาํหรับกระบวนการและการเห็นดว้ยกบัการกระบวนการเลือกตั;งเพื+อตวัแทนของพวกเ

ขา 

 

แมว้า่ผูห้ญิงจะมีบทบาทที+เด่นชดัในการเจรจาเรื+องสงครามทอ้งถิ+นในซีเรีย 

พวกเขาจาํนวนมากกย็งัถูกกนัออกจากตวัแทนการพดูคุยเพื+อสนัติสหประชาชาติที+เจนีวาเมื+อตน้ปี 

2014 ในขณะนั;นการสนบัสนุนอาํนาจของรัฐบาลคนกลางเรื+อง 

อิทธิพลทางการเมืองเพื+อความปลอดภยัในการประชุมระหวา่งนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง 

และนกัการทูตองคก์ารสหประชาชาติเพื+อซีเรีย 

ขณะที+ผูแ้ทนผูห้ญิงไม่ไดรั้บการอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการพดูคุยนั;น 

พวกเราไดรั้บผลประโยชน์จากการเขา้ร่วมก่อนหนา้นี; ในกระบวนการอยา่งเป็นทางการ 

แรงกดดนัภายนอกในการรวมผูห้ญิงเป็นตวักระตุน้ในการปฎิสมัพนัธ์ 

ปัจจุบนัจากภายนอกสู่ซีเรียโดย ตวัแทนในแนวทางที+ 1 

มีความเขม้ขน้กวา่กระบวนการไกล่เกลี+ยที+เป็นทางการอื+นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

หนา้ 41 

 

กล่องขอ้ความที+ 3 ตวัอยา่งเกณฑเ์พื+อใชร้ะบุประชาสงัคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย 

 

ในสภาพแวดลอ้งของความขดัแยง้ มีกลุ่มประชาสงัคมใหม่และเก่า เพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย 

กลุ่มของกฎเกณฑจ์าํเป็นเพื+อใชร้ะบุวา่องคก์ารประชาสงัคมไหนนาํมาซึ+งการพดูคุยเพื+อสนัติภาพ 

เกณฑต์วัอยา่งต่อไปนี;ไดม้าจากการปรึกษากบัผูเ้ชี+ยวชาญดา้นการไกล่เกลี+ยต่างชาติและการสนบัส

นุนสนัติภาพทั+วโลก 

 

ค่านิยมและความรับผดิชอบ: 

• การแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรงและสนัติภาพ; 

• สิทธิมนุษยชน, สิทธิผูห้ญิง, และสนัติภาพ; 

• ความอ่อนไหวทางเพศในประเดน็ดา้นความมั+นคงและการปกครอง; 
• อิสระทางการเมือง และ/หรือ ไม่เกี+ยวขอ้งกบัพนัธมิตร; 
• การเป็นตวัแทน/ การรวมของกลุ่มที+หลากหลาย เช่น ผูห้ญิง, วยัรุ่น, ชนกลุ่มนอ้ย, 

และประชากรตามชายแดน 

 

ความสามรถอยา่งนอ้ยหนึ+งอยา่งในพื;นที+เหล่านี; : 

• ประสบการณ์ในทางปฎิบติั และความเขา้ใจในความเป็นจริงขั;นพื;นฐานเรื+องเพศ; 

• การบนัทึกของผูห้ญิงที+เป็นตวัแทน / ประชาสงัคม; 

• การจดัหาความช่วยเหลือ, การกูคื้นช่วงตน้, ทางเลือกในการดาํรงชีวติ; 
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• การเขา้ถึงกลุ่มติดอาวธุ และ/หรือ การป้องกนัการสรรหาเขา้กองกาํลงัทหาร 
• การลดอาวธุ/ การคืนสู่ที+อยูแ่ละประชากร/ การรักษาความปลอดภยัชุมชน; 

• ประสบการณ์การไกล่เกลี+ย/ การสร้างสนัติภาพ - โดยเฉพาะอยา่งยิ+งท่ามกลางสงัคม; 

• การส่งเสริมการร่วมมือในการทาํงานและสนัติภาพของวฒันธรรม; 

• ใหค้วามสนใจประเดน็เรื+องความยติุธรรมและการปรองดอง และการทาํงานกบัผูเ้สียหาย; 
• ประเดน็เรื+องทรัพยากกร, รวมทั;งทรัพยากรชาติและสิทธิที+ดิน, 

และความเขา้ใจเรื+องชุมชนทอ้งถิ+นและความตอ้งการของผูห้ญิง; 

 

ลกัษณะของประชาชนในประบอบประชาธิปไตย 

องคก์รอาจจะแตกต่างในเชิงลึกหรือเชิงกวา้งของผูล้งคะแนนเสียง 

แต่จะมีประโยชน์หากรวมองคก์รที+มี: 

• ความสมัพนัธ์กบัผูล้งคะแนนเสียง “เป็นฐาน”; 
• กลไกการใหเ้สียงตอบรับเพื+อแจง้และรับฟังจากชุมชนทอ้งถิ+นรวมถึงชนกลุ่มนอ้ย; 
• ความสามารถในการรวมพลและอิทธิพลต่อมติมหาชน; 

• ตวัแทนที+หลากหลายของผูห้ญิง, วยัรุ่น, ชนกลุ่มนอ้ย, และ/หรือ 

ภมิศาสตร์/สมาชิกชนกลุ่มนอ้ย, พื;นที+/ชุมชนทางกบัศาสนา 
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อุปสรรคที+ 4:  

“สิ+งนี; ไม่คาํนึงถึงผูห้ญิง”  

ประเดน็เรื+องกาํลงัทหารและความมั+นคงเนน้เรื+อง ‘กลวธีิ’ และ ‘ความไม่สอดคลอ้ง’ 

กบัประชาสงัคม 

 

บางคนโตแ้ยง้วา่ผูห้ญิงไม่จาํเป็นตอ้งรวมในการเจรจาสนัติภาพ 

เพราะวา่ประเดน็ดา้นการทหารและความมั+นคงไม่เกี+ยวขอ้งกบัสิ+งที+พวกเขาคาํนึงถึง ในทางกลบักนั 

มีมุมมองความคิดที+เรียกวา่ “ประเดน็เรื+องผูห้ญิง” ไม่เกี+ยวขอ้งกบัจุดมุ่งเนน้ดา้นวาระความมั+นคง 

แต่สิ+งนี;มองขา้มบทบาทสาํคญัของประเดน็นี; ในพลวตัรความขดัแยง้ - 

จากความรุนแรงทางเพศถึงความตอ้งการดา้นความมั+นคงของพลเรือนในช่วงสงคราม 

ตอนที+พวกถูกรวมในการเจรจาเพื+อสนัติภาพ ผูห้ญิงขยายกลุ่มประเดน็ที+ตอ้งอภิปรายอยา่งต่อเนื+อง 

ยกประเดน็เรื+องความมั+นคงและการพฒันาระยะสั;นและระยะยาว 

สิ+งนี; ช่วยลดหลืออยา่งสูงสุดในการผลกัดนัขอ้ตกลงที+คลอบคลุมมากกวา่และทาํใหส้นัติภาพยั+งยนืม

ากกวา่ 

 

วธีิการเอาชนะอุปสรรค: 

 

1. ชี;แนะวา่หวัขอ้ส่วนใหญ่เรื+องการเพิ+มผูห้ญิงเกี+ยวขอ้งกบัความมั+นคง 
รวมถึงความรู้ของพื;นที+ทาํเหมือง, การคุกคาม, 

และความตอ้งการความมั+นคงของพลเมืองที+ตวัแสดงติดอาวธุอาจจะไม่ยกขึ;นมา 

 

2. ไหวพริบในการเขา้ใจของผูห้ญิงในการเปลี+ยนแปลงรูปแบบของความรุนแรงและการเฝ้าสงัเก
ตุความเสี+ยง 

พวกเขามกัจะเคลื+อนที+มากในสภาพแวดลอ้มที+มีความขดัแยง้และมีความรู้ทอ้งถิ+นอนัมีค่าในกา

รแบ่งปัน 

 

3. ทราบวา่ผูห้ญิงจะมีความสมัพนัธ์ที+ดีกบัสงัคมของเขาและสามารถทาํหนา้ที+สมาชิกที+ดีเยี+ยมเพื+อ
ยติุสงคราม / เฝ้าสงัเกตทีม 
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4. จาํไวว้า่นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงมีแนวโนม้ที+จะเชื+อในสงัคมของเขา; 
พวกเขาจะสนบัสนุนการสาํรวจการรับรู้และสะสมขอ้มูลที+มีค่าเรื+องความคิดเห็นของพลเมือง

สาํหรับภยัคุกคามความปลอดภยั, การยติุสงคราม, และเรื+องอื+นๆ 

 

5. ควรระวงัวา่ความขดัแยง้ที+เกี+ยงขอ้งกบัความรุนแรงเรื+องเพศเป็นปัจจยัหลกัที+ทาํใหค้วามขดัแยง้
แยล่ง และทาํใหเ้กิดความเปราะบางของขอ้ตกลงเรื+องการยติุสงคราม; ถา้หาก 

ระหวา่งการพดูคุยเรื+องสนัติภาพ, มนัสามารถสร้างความเชื+อมั+นในกระบวนการกวา้ง 

และจาํกดัความเสียหายถา้หากการพดูคุยลม้เหลว 

 

ในเดือนตุลาคม ปี 2010 การประชุมพรรคการเมืองของประชาชนมินดาเนา 

ไดป้ล่อยการรวบรวมของผูห้ญิงทั;งหมดของฝ่ายป้องกนัพลเรือนเคลื+อนทพัเพื+อดูแลเรื+องสญัญาการ

หยดุยงิ ผูห้ญิง 30 คนแรกมาจากพื;นฐานชนเผา่และศาสนาที+ต่างกนัจากประเทศฟิลิปปินส์ 

หลายคนวิ+นเตน้อยา่งหนกัเพื+อการใหค้วามสนใจมากขึ;นเรื+องประสบการณ์ดา้นสงคราใของผูห้ญิงแ

ละการเขา้ร่วมใน มติคณะมนตรีความมั+นคงสหประชาชาติ 1325 อายรุะหวา่ง 20 ถึง 62 ปี 

พวกเขาถูกวางกาํลงัไวท้ั+วพื;นที+ที+ไดรั้บผลกระทบต่อความขดัแยง้ของมินดาเนา 

พร้อมกบัคาํสั+งการที+ชดัเจนเรื+องการเฝ้าสงัเกตความปลอดภยัของพลเรือนชุมชน 

ตอ้งมั+นใจวา่ฝ่ายที+ขดัแยง้ใหค้วามเคารพในการสกัการะสิ+งศกัดิf สิทธิf , เฝ้าระวงั, 

และใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในทอ้งถิ+นและระบบตรวจจบัการบุกรุก 

และการเป็นเจา้ของทอ้งที+และการเขา้ร่วมเพื+อกระบวนการสนัติภาพ 

ในขณะที+กองกาํลงัหทารบางหน่วยและผูน้าํศาสนาบางคนสงสยัตั;งแต่แรกเริ+มผูห้ญิง 

การตอบสนองของชุมชนจะเป็นดา้นบวก คุณสมบติัที+หลากหลาย พวกเขา 

การแบ่งระหวา่งความแตกต่างของชุมชนที+สู้รบกนั 

และเนื+องจากสมาชิกของกลุ่มอาศยัอยูใ่นสงคราม พวกเขาจึงรู้สึเห็นใจอยา่งมาก 

และคาํสญัญาต่อชุมชนและความสมคัรใจในการมีส่วนร่วมกบักองกาํลงัทหารและการก่อกบฏ 
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อุปสรรคที+ 5: 

“ฉนัอยูที่+นี+เพราะสิ+งอา้งอิ+งของฉนั” เมื+อตวัแทนฝ่ายหญิงกล่าว 

“เราไม่ไดเ้ป็นตวัแทนผูห้ญิง” 

 

การยนืกรานต่อการรวมไม่ไดม้าจากกลุ่มติดอาวธุหรือตวัแสดงรัฐแต่เพียงเท่านั;น 

แต่มาจากภายในประชาสงัคมไดเ้ช่นกนั 

การทาํใหเ้กิดความตรึงเครียดระหวา่งผูแ้ทนผูห้ญิงหรือตวัแทนและกลุ่มประชาสงัคม 

ในบางกรณีผูแ้ทนผูห้ญิงพยายามที+จะไม่เอาตวัเขา้ไปเกี+ยวขอ้งกบัผูห้ญิง 

ความกลวัวา่ตาํแหน่งที+ถูกแต่งตั;งใหน้ั;นจะเป็นแค่เพียงการเป็นตวัแทนของผูอื้+น 

แทนที+จะมองที+ผลลพัธ์ของการทาํงานอยา่งหนกัหรือขอ้ดีของพวกเขา 

มนัสาํคญัที+จะจดจาํการมีผูห้ญิงร่วมดว้ยนั;นไม่ไดห้มายถึงการใหพ้วกเธอเขา้มาเป็นตวัแทนของผูห้

ญิงทั;งประเทศโดยอตัโนมติั หรือรับประกนัวา่เขาเชื+อมโยงกบัสงัคมที+สร้างสนัติภาพ 

 

วธีิเอาชนะอุปสรรค: 

1. สนบัสนุนผูห้ญิงใหเ้ป็นตวัแทนเพื+อเอาไวติ้ดต่อกบันกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงและกลุ่มประชาสงั
คมที+สนบัสนุนการขึ;นมาของพวกเขา 

 

2. สนบัสนุนเรื+องจรรยาบรรณที+ผกูมดัผูห้ญิงที+เป็นตวัแทนกลุ่มที+ส่งเสริมพวกเขาในตาํแหน่งผูน้าํ
และสนบัสนุนตาํแหน่งของพวกเขา 

สญัญาที+มีผลผกูมดักึ+งหนึ+งนี;จะเชื+อมต่อภาระกิจเพื+อส่วนรวมเพื+อกระบวนการสนัติภาพ 
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3. เสนอการสนบัสนุนและคาํแนะนาํแก่ผูห้ญิงผูซึ้+ งไดรั้บตาํแหน่ง 
และลงทุนกบัแต่ละบุคคลและการฝึกฝนระยะยาว 

แมว้า่มีการเรียกร้องที+จะประเมินความสร้างสรรคเ์พื+อใหผู้ห้ญิงสามารถทาํงานในสถานการณ์อั

นตราย ใหค้วามรู้และทกัษะแกผูห้ญิงโดยเฉพาะเกี+ยวกบัพื;นที+ที+มีความขดัแยง้ 

สิ+งนี; ไม่เพียงแค่เพิ+มกระบวนการสนัติภาพ แต่ยงัไดรั้บความน่าเชื+อถืออีกดว้ย 

4. ใหก้ารอบรบเชิงกลยทุธ์เรื+องการประสบผลสาํเร็จในการโนม้นา้วในการสนทนา ตวัอยา่งเช่น 

ผูแ้ทนผูห้ญิงควรจะใชค้วามพยายามในการขา้มปัญหาเรื+องการแบ่งแยกเพศและมีผูช้ายในกลุ่ม, 

โดยมองขา้มเรืองตาํแหน่งและความอาวโุส 

 

การเป็นตวัแทนผูห้ญิงมีศกัยภาพในการเป็นผูส้นบัสนุนที+ยิ+งใหญ่ในดา้นสิทธิผูห้ญิงและผูส้นบัสนุ

นสาํหรับเสียงของประชาสงัคม แต่ความตอ้งการการสนบัสนุนและความรู้ที+มีประสิทธิภาพ 

ครั; งหนึ+งที+พวกเขาอยูใ่นตํ+าแหน่งผูน้าํ ความขดัแยง้ในปัจจุบนั สิ+งนี;ปรากฎแตกต่างกนั 

ที+ทางใตข้องซูดาน การแต่งตั;งผูห้ญิงเป็นการระงบัขอ้จาํกดักบัประชาสงัคมและกลุ่มผูห้ญิงและ 

พว่งกบัความคิดเห็นที+ไดรั้บการยอมรับของรัฐบาล แต่อยา่งไรกต็าม ที+ฟิลิปปินส์ 

นกัเจรจาผูห้ญิงที+คณะผูอ้ภิปรายของรัฐบาลยงัคงมีความูกผนัที+เหนียวแน่นกบันกัสร้างสนัติภาพผูห้

ญิงและประชาสงัคม 

และมีการเชื+อมโยงการสนบัสนุนของพวกเขาเขา้กบัการเจรจาเพื+อสนัติภาพและการอภิปรายเรื+องกา

รเปลี+ยนแปลงกฎหมายบงัซาโมโร 
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อุปสรรคที+ 6: 

“การแยกผูห้ญิงออกนั;นเป็นเรื+องทางวฒันธรรม” และ 

“โตะ๊สนัติภาพไม่ใช่ที+ที+จะจดัการกบัความเท่าเทียมทางเพศ” 

 

หากการแยกผูห้ญิงออกจากกระบวนการสนัติภาพเป็นปรากฎกาารณ์ดา้นวฒันธรรม 

เช่นนั;นเราสามารถเห็นความแตกต่างที+เด่นชดัไดร้ะหวา่ง โคลมัเบีย และ ซีเรีย, พม่า และ บุรุนดี - 

สถานที+ที+มีความต่างกนัโดยสิ;นเชิง 

จนกระทั;งบดันี;การแยกผูห้ญิงออกจากการสร้างสนัติภาพนั+นเป็นเรื+องทั+วไปจากทุกๆกรณี 

มนัเป็นปรากฎการณ์สากล ที+แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัอื+นที+เกี+ยวขอ้ง 

เป็นที+รู้กนัวา่โตะ๊สนัติภาพเป็นสถานที+ที+อาํนาจเป็นตวักลางและร่วมรับผดิชอบ 

คนที+มาที+โตะ๊ตอ้งการจาํกดั 

เขาไม่ไดต้อ้งการแบ่งปันอาํนาจหรือความรับผดิชอบต่อทางเลือกที+บงัคบัใชท้ั;งสองอยา่ง 

ในขณะเดียวกนั 

บางคนโตแ้ยง้วา่โตะ๊สนัติภาพไม่ใช่ที+พดูถูกความละเอียดอ่อนดา้นบรรทดัฐานวฒันธรรม 

หรือผา่นวาระการมีส่วนร่วมของผูห้ญิง หรือผา่นการวางประเดน็เรื+องความเท่าเทียมทางเพศ 

แต่การสนันิษฐานวา่ผห้ญิงมาร่วมโตะ๊ดว้ยความตอ้งการความเท่าเทียมทางเพศเท่านั;นเป็นสิ+งที+ผดิ 

 

วธีิการเอาชนะอุปสรรค: 

 

1. ปฏิเสธขอ้กล่าวอา้งโดยทราบวา่ผลกระทบของสงครามเป็นประเดน็ของผูห้ญิงและผูช้าย 
ในเขตสงคราม นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงมกัจะพดูความตอ้งการของสงัคมของตน 

โดยเฉพาะอยา่งยิ+งผูช้ายที+เผชิญหนา้กบัสิ+งคุกคาม 
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2. จาํไวว้า่นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงมกัจะยกประเดน็เกี+ยวที+ขอ้งกบัทุกคน (เช่น 

การแบ่งปันทรัพยากรกบัมุมมองเรื+องเพศ, ปฏิรูปตาํรวจ, และปฎิรูปหน่วยรักษาความมั+นคง ) 

 

3. เรียกชุมนุมนกัสร้างสนัติภาพเพื+อแจง้และหาขอ้มูลเกี+ยวกบัหวัขอ้ระเบียบวาระสาํคญั 

ไม่ใช่แค่ถามเกี+ยวกบัประเดน็เรื+องเพศและความตอ้งการของผูห้ญิง 

 

4. ถามพรรคการเมืองเกี+ยวกบัประสบการณ์ที+แตกต่างและความตอ้งการของผูห้ญิงและผูช้ายในเข
ตเลือกตั;งเพื+อใหส้มัพนัธ์กบัหวัขอ้หลกัในแต่ละอนัในระเบียบวาระ (กรรมสิทธิf ที+ดิน, 

การถอนกาํลงัทหาร, ฯลฯ) 

 

การบรรลุขอ้ตกลงที+โตะ๊สนัติภาพกาํหนดระบบของอนาคตของสงัคมทั;งหมดรวมถึงผูห้ญิง, 

ชนกลุ่มนอ้ย, และกลุ่มอื+นๆ ถา้หากกลุ่มเหล่านี;ไม่เป็นตวัแทนของโตะ๊ 

พวกเขามีความเสี+ยงที+อนาคตของเขาจะไม่อยู ่‘บน’ โตะ๊และการเจรจา 

การพดูคุยเพื+อสนัติภาพอะเจห์ยกเรื+องกาํลงัชาวอิสลามที+ผลกัดนัวาระการถดถอยของสิทธิผูห้ญิง 

การเจรจาสนัติภาพเพื+อประโยชน์แก่กลุ่มหนึ+งหรือภาคสงัคม 

ไม่สามารถไดเ้มื+อเป็นค่าครองชีพของอีกภาคส่วนหนึ+ง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ+งถา้พวกเขาคือครึ+ งหนึ+งของประชากรหรือมากกวา่นั;น 
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ส่วนที+ 2           

  

คาํแนะนาํ 4 ประการเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่ : 

ขั;นตอนเชิงรุกเพื+อใหต้ระหนกัถึงการรวมเป็นหนึ+งเดียวกนั 

 

เครื+องมือนี; ใชอ้ยา่งไรและเมื+อไหร่: 

 

มนัง่ายกวา่และมีประสิทธิภาพมากกวา่หากสามารถรวมไดเ้ร็วที+สุดเท่าที+จะเป็นไปไดใ้นความพยาย

ามไกล่เกลี+ย แมว้า่ก่อนเริ+มกระบวนการอยา่งเป็นทางการ 

ขณะที+ตวัแสดงและระเบียบวาระยงัคงราบรื+น แต่มนัไม่เคยสายเกินไป 

 

แต่ละขั;นตอนของกระบวนการ มีพื;นที+เกี+ยวขอ้ง 4 อยา่ง ที+สนบัสนุนการกระทาํควบคู่กนัไป 

 

- การจดจาํผลวเิคาระห์ท่แตกต่างกนั, เขา้ใจในบริบท, 

และจุดมุ่งหมายของการพดูคุยเพื+อสนัติภาพวา่ผูถื้อผลประโยชน์ร่วมอาจจะมี; 

- ใหก้ารสนบัสนุนทางการเมืองสาํหรับการรวมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ; 

- ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิคและความเชี+ยวชาญดา้นประสิทธิภาพในทกัษะดา้นการเจรจา 

และความสามารถในการร่วมในประเดน็สาํคญั; และ 

- ใหก้าํลงัเสริมในเวลาที+เหมาะสม และความช่วยเหลือดา้นการเงินกบันกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง 

 

โครงสร้างวธีิของเครื+องมือสนัติภาพที+ดีเพื+อประสิทธิภาพในการรวม เนน้การกระทาํ 4 

อยา่งที+สาํคญัในแต่ละขั;นตอนของกระบวนการสนัติภาพ: 
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เกี+ยวกบัความคิดเห็นและแบบวเิคราะห์: 

เขา้ใจบริบท, 

และวเิคราะห์ความขดัแยง้และเป้าหมายของการพดูคุยเพื+อสนัติภาพกบันกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง 

 

การสนบัสนุนดา้นการเมือง: 

ผลกัดนัการรวมของนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงในการไกล่เกลี+ย, การประชุมสาํคญั, 

การประชุมสุดยอด, และการปรึกษา 

 

การเตรียมตวั/ก่อนพดูคุย, 

ระหวา่งการพดูคุยเพื+อสนัติภาพ และการลงมือปฎิบติั 

 

การสนบัสนุนดา้นเทคนิค: 

ใหน้กัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงเขา้ร่วมความมั+นคงในความเชี+ยวชาญเรื+องความอ่อนไหวทางเพศ, 

การปกครอง, ทรัพยากรธรรมชาติ, และประเดน็อื+นๆในกระบวนการ 

 

การส่งกาํลงัเสริมและการสนบัสนุนดา้นการเงิน: 

ใหผู้ห้ญิงเขา้ร่วมผา่นการช่วยเหลือดา้นการท่องเที+ยว, ความปลอดภยัและวซ่ีา, 

และเงินทุนในเวลาที+เหมาะสม 
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I. เขา้ใจบริบทของการไกล่เกลี+ย 

1. เรียนรู้เกี+ยวกบัผูข้บัเคลื+อน / สาเหตุของความขดัแยง้และสนัติภาพ 

2. ถามเกี+ยวกบัผลกระทบที+แตกต่างของความขดัแยง้ของผูช้ายและผูห้ญิง 
พวกเขาตอบสนองอยา่งไร, และมุมมองเรื+องอนาคตของประชาชนทอ้งถิ+น 

 

“อะไรคือคาํจาํกดัความของสนัติภาพที+ประชาคมระหวา่งประเทศใช”้ กระบวนการ 

จะเป็น‘สนัติภาพ’ไดอ้ยา่งไร ถา้หากสนัติภาพไม่ใหค้าํจาํกดัความที+ดีในตวัมนัเอง 

- Dana B., นกักิจกรรมสนัติภาพ (ซีเรีย) 

 

3. ผูแ้สดงแผนที+ รวมถึงการคงอยูห่รือประชาสงัคมใหม่ของตวัแสดงสนัติภาพ 

ถามประชาสงัคมทอ้งถิ+นหรือเพศ/การรวมผูเ้ชี+ยวชาญในสถาบนัสาํหรับการช่วยเหลือ 

4. ถามเรื+องการเขา้ถึงและการมีอิทธิพลต่ออาํนาจต่อสาธารณะและเอชน 

ดงันั;นการออกภายนอกสามารถเป็นบริบทดา้นความอ่อนไหวและจะไม่เป็นการไม่ใหอ้าํา

นจพวกเขา 

5. การพบปะกบันกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงเพื+อเรียกร้อง / มอบหมาย a) 

การวเิคราะห์หวัขอ้ระเบียบวาระเรื+องเพศ,  b) 

ทาํแผนที+เรื+องความพยายามในอดีตเพื+อรวมผูห้ญิง, c) ทางแกปั้ญหาความมั+นคง, 

การช่วยเหลือดา้นสิทธิมนุษยธรรม, และประเดน็สาํคญัอื+นๆ 
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6. รวมนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงเขา้ในกลยทุธการไกล่เกลี+ย 
ดงันั;นพวกเขาจะไม่ถูกแบ่งแยกจากกระบวนการที+เป็นทางการแนวทาง1 

7. มั+นใจวา่สงัคมชนกลุ่มนอ้ย, และประชาชนบนทุกดา้นของความขดัแยง้, 
สนบัสนุนพหุภาคีและความพยายามของต่างชาติสาํหรับการปรึกษาที+หลากหลาย, 

และเสนอพื;นที+ทั;งหมดของผูห้ญิงหากตอ้งการ 

 

หมายเหตุสาํคญั: 

• อยา่พดูคุยกบัผูห้ญิงเกี+ยวกบั “ ประเดน็ของผูห้ญิง” 

รับมุมมองของพวกเขาในทุกประเดน็และเชิญพวกเขาใหเ้ขา้ร่วมพดูคุยในการอภิปรายสาํคั

ญ 

• เป็นสิ+งสาํคญัที+จะคน้หาการรับประกนัความมั+นคงที+ไม่ใช่ทั;งรัฐหรือกลุ่มติดอาวธุจะโจมตี, 

ข่มขู่, จาํคุก, หรือกลั+นแกลง้นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงผูซึ้+ งเขา้ร่วมการพดูคุยเพื+อสนัติภาพ, 

ใหค้าํปรึกษา, หรือจดัเตรียมการประชุม, 

พวกควรไดรั้บการปกป้องเหมือนกบัที+ใหก้บักลุ่มติดอาวธุ 

 

“นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงมกัทาํงานที+มีความอยัตรายสูง” 

- เอกอคัรราชทูต Don Steinberg, ประธานและประธานกรรมการบริหารของ World Learning 

และอดีตนกัการทูตสหรัฐอเมริกาประจาํแองโกล่า 
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II. ใหก้ารสนบัสนุนทางการเมืองและการรวม 

 

1. รวมไวใ้นคาํสั+งการของผูไ้กล่เกลี+ย 
การนาํไปปฎิบติัของมติคณะมนตรีความมั+นคงสหประชาชาติ 1325 

ทาํใหก้ารเขา้ร่ใมของผูห้ญิงและประชาสงัคมเป็นเกณฑส์าํคญัในการคดัเลือก 

2. การอา้งอิงและการแสดงใหเ้ห็นโดยส่วนตวัและในที+สาธารณะเรื+องพนัธสญัญาของสถาบั
นของคุณต่อ 

สมชัชาใหญ่สหประชาชาติเรื+องการรับขอ้พิพาทเรื+องการไกล่เกลี+ยเพื+อสนัติภาพ 

และวาระเรื+องมติคณะมนตรีความมั+นคงสหประชาชาติ 1325 

3. มอบหมายใหมี้ความเท่าเทียมทางเพศและความคิดเห็นของผูเ้ชี+ยวชาญในทีมของคุณ ( 

อยา่งนอ้ย 30% ของปริมาณผูห้ญิงในทีม / คณะผูแ้ทนเจรจา ); 

คน้หานกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงเพื+อความเชี+ยวชาญของพวกเขา 

4. แบ่งปันรูปแบบ / วธีิการรวมหลายๆอยา่งกบัผูถื้อผลประโยชน์ร่วมและผูไ้กล่เกลี+ย 

พร้อมอธิบายวา่ทาํไมพวกเขาถึงมีความสาํคญั อยา่พึ+งแค่เพียงวธีิเดียว 

5. เชิญนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงมาพดูคุยหรือเขา้ร่วมในการเตรียมพร้อมระหวา่งประเทศ, 
กลยทุธ์, หรือการดาํเนินงานประชุม, การประชุมสุดยอด, ใหข้อ้มูลที+เป็นปัจจุบนั, 

การสนบัสนุน, และเวลากบัผูห้ญิงในการเตรียมตวั  

6. เรียกร้องการมีส่วนร่วมของนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงใหเ้ป็นผูล้งนามในขอ้สญัญาสนัติภาพ 

- ชี; ใหเ้ห็นถึงตวัอยา่งก่อนหนา้นี; ใน ไลบีเลีย, ลิเบีย, โซมาเลีย, ไอร์แลนดเ์หนือ  

7. ตรวจสอบวา่ความอ่อนไหวทางเพศเกี+ยวขอ้งกบัสิ+งอา้งอิงในการปฏิรูปหรือความสาํคญัใน
การดาํเนินงาน; 

แน่ใจในจาํนวนที+กาํหนดหรือมาตราการอื+นวา่มีการรวมที+มีประสิทธิภาพของผูห้ญิง 

8. จดัหรือเป็นเจา้ภาพการประชุมสาํหรับนกัสร้าสนัติภาพผูห้ญิงกบัภารกิจต่างประเทศ, 
ทีมทูต, และนกัการทูต, รวมถึงระหวา่งก่อนการพดูและขั;นตอนการดาํเนินการ 
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9. สร้างคณะทาํงานเฉพาะเรื+องแห่งชาติสาํหรับดาํเนินงานการทาํขอ้ตกลง; รวม กลุ่ม ‘1325’ 

เพื+อดูแลและรับรองความอ่อนไหวทางเพศ 

และมอบหมายสมาชิกใหก้บัคณะทาํงานเฉพาะกิจ เหมือนที+เนปาลในปี 2007 

10. ลดความเสี+ยงของผูที้+ทาํใหเ้สียหายโดยการทาํใหย้ ั+งยนืและใหเ้งินทุนแก่กลุ่มพดูคุยก่อนสนั
ติภาพผูห้ญิงเพื+อรักษาจุดมุ่งเนน้ในการดาํเนินงานและเตือนต่อการพฒันาเชิงลบหลงัจากกา

รเซ็นสญัญา 

 

หมายเหตุสาํคญั: 

 

• ถา้หากมีการเชิญผูอ้าวโุส เช่น ผูน้าํศาสนาหรืชนเผา่ในการพดูคุยตามแนวทางที+ 1 หรือ 2 

ปรึกษานกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงวา่ผูน้าํคนไหนมีความน่าเชื+อถือ, น่าเคารพ, 

และสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนและคุณค่าดา้นความเท่าเทียม 

• แมว้า่ขอบเขตของการขยายของการมีส่วนร่วมในการพดูคุยอยา่งเป็นทางการจะจาํกดั 

การร่วมมือกบันกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงเรื+องความเป็นระบบ, ความคงที+, 

และความสมํ+าเสมอตลอดกระบวนการ 

• ผูมี้มนุษยธรรม, ความมั+นคง, และค่าใชจ่้ายทางการเมืองของกระบวนการพิเศษ 

ที+ซึ+ งมีแนวโนม้ที+จะลม้เหลว, 

มีเงื+อนไขที+เป็นความคิดพื;นฐานทางการเมืองและการสนนัสนุนทางการเงิน 

• ในการเขา้เยี+ยมทุกประเทศในคณะมนตรีความมั+นคงสหประชาชาติควรจะรวบรวมการประชุม
กบัองคก์รประชาสงัคมและนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงเพื+อฟังมุมมองของพวกเขา 

 

พิจารณาการใชอ้าํนาจในการเรียกร้องการรวมผูห้ญิง เช่น Kåre Aas 

อดีตเอกอคัรราชทูตนอร์เวยไ์ปยงัอฟักานิสถานกล่าววา่, 

“ถา้หากนอร์เวยจ์ะส่งชาวอฟักานิสถานเขา้ร่วมโตะ๊สนัติภาพ เงื+อนไขแรกคือตอ้งมีผูห้ญิงอยูที่+นั+น” 

เนื+องจากการสนบัสนุนทางการเมือง, ผูห้ญิงจะถูกรวมเป็นตวัแทน 
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กล่องขอ้ความที+ 4 สิ+งที+ควรปฎิบติัในการเลือกผูแ้ทนประชาสงัคม   

 

ตวัแสดงต่างชาติมกัจะอา้งปัญหาในการระบุประชาสงัคมและตวัแทนตวัแทนผูห้ญิงในกระบวนกา

รสนัติภาพเป็นอุปสรรคหลกัในการรวมของพวกเขา อยา่งที+ไดก้ล่าวไวใ้นอุปสรรคที+ 3 คาํถามเช่น 

พวกเราตอ้งเชิญเขาทุกคน มกัก่อใหเ้กิดการรวมของประชาสงัคมทั;งหมด 

(โดยเฉพาะอยา่งยิ+งกลุ่มผูห้ญิง) ที+มีการเคลื+อนไหวและมีพนัธะในการยติุความขดัแยง้ 

 

ตามหลกัการ ประชาสงัคมทอ้งถิ+นควรมีโอกาสในการรวมตวักนัและเลือกตั;งตวัแทนของตนเอง 

อยา่ที+พวกเขาทาํที+ กวัเตมาลาและไอร์แลนดเ์หนือ เปิดการเขา้ร่วมและประกาศโฆษณาที+เป็นไปได ้

แต่ในกรณีอื+นๆ วธีิการนี; ถูกพิสูจน์แลว้วา่เป็นไปไม่ได ้

 

กล่องขอ้ความนี;สร้างในกล่องขอ้ความที+ 3, 

“ตวัอยา่งเกณฑเ์พื+อใชร้ะบุประชาสงัคมเพื+อรวมในการไกล่เกลี+ย” 

และนาํเสนอวธีิการที+ดีสาํหรับการเลือกผูเ้ขา้ร่วมและตวัแทนตามที+ผูเ้ขา้ร่วมสนัติภาพทาํงานทั+วโล

ก: 
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1. จดัทาํแผนที+ตวัแสดงสาํหรับใชใ้นการประเมินขอ้มูลและความไวว้างในใจการติดต่อในประเท
ศและต่างประเทศเพื+อตรวจสอบความถูกตอ้ง / ความน่าเชื+อถือ 

2. พฒันาเกณฑก์ารคดัเลือกในการใหค้าํปรึกษากบัตวัแสดงทอ้งถิ+น (ดูกล่องขอ้ความที+ 3); 

วธีิจากบนลงล่างอาจจะขาดความถูกตอ้งตามกฎหมาย ทาํใหเ้จาะจงและสามารถทาํใหส้าํเร็จได ้

และมั+นใจวา่ความอ่อนไหวทางเพศอยูท่่ามกลางความสาํคญั 

3. จดกลุ่มที+ไม่ใช่หวัโบราณ โดยเฉพาะอยา่งยิ+งผูห้ญิงทั+วโลก, สนัติภาพ, 

และเครือข่ายความมั+นคงสาํหรับการเขา้ถึงนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง 

4. หลีกเลี+ยงความเสียหายที+เกิดจาก a) การเชิญบุคคลที+มีชื+อเสียงคนเดียวกนั; b) การจาํกดัผูพ้ดู 

“ภาษาองักฤษ”; c) ไม่มั+นใจในความเท่าเทียมกนัของภูมิภาค/ชนเผา่; d) 

ไม่ปรึกษาหรืออธิบายเหตุผลในการคดัเลือก 

5. ส่งคาํเชิญใหอ้งคก์ร - ไม่ใช่บุคคล - และขอใหพ้วกเขาคดัเลือก / 

เลือกตั;งตวัแทนของพวกเขาตามประเดน็ที+มีอยู ่

6. ถา้เป็นไปไดจ้ดัการใหค้าํปรึกษาแห่งชาติใหเ้หมือนกนั ที+ซึ+ งผูแ้ทนสามารถพิสูจน์ได ้
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7. สร้างวงจรการติดต่อและความคิดเห็นแก่ประชาชนเพื+อแจง้ใหท้ราบ 

แมว้า่จะเป็นระยะเวลาสั;นๆ อธิบายวา่ทาํไมงานแต่ละงานจึงไม่เชิญทุกคนเขา้ร่วม 

 

8. เชิญกลุ่มประชาสงัคมทอ้งถิ+นเขา้ร่วมการประชุมระหวา่งประเทศใหต้ามหวัขอ้ที+พวกเขาเชี+ยวช
าญ (เช่น สบัเปลี+ยนองคก์รที+เขา้ร่วมการประชุมสุดยอดดา้นมนุษยธรรม) 

 

9. ใหค้วามเคารพต่อกระบวนการคดัเลือกที+องคก์รประชาสงัคมไดแ้ต่งตั;ง 
และไม่เอาชนะการตดัสินใจของพวกเขา 
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III. การใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิค 

 

1. มั+นใจวา่ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นเทคนิค (เช่น ทีมสาํรององคก์ารสหประชาชาติ) 

และผูน้าํการไกล่เกลี+ยมีความเขา้ใจและเชี+ยวชาญดา้นเพศ (a) 

ทาํการกาํหนดเกณฑร์ะหวา่งการคดัเลือกคนและส่วนของการสั+งการ; (b) 

ใหก้ารฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการ; (c) คาดหวงัผูร่้วมมือเรื+องเพศ / ผูใ้หค้าํปรึกษา 

2. รับผดิชอบการสรุปการบรรยายเรื+องเพศเพื+อรูปแบบที+สาํคญัที+สามารถเกิดขึ+นในการเจรจาเ
พื+อสนัติภาพ ปรึกษากบั 

ฝ่ายที+เขา้ทาํสงครามและสร้างสนัติภาพผูห้ญิงในการพฒันาการสรุปเหล่านี;  

3. คน้หาและมอบหมายนกัการทูตผูซึ้+ งพิสูจน์บนัทึกเสียงในการร่วมมือกบันกัสร้างสนัติภาพ
ผูห้ญิงและการรวมเรื+องเพศในพื;นที+สาํคญั 

4. มอบหมายผูอ้าวโุสสาํคญัในเดา้นเพศ / ผูใ้หค้าํปรึกษา 
ผูซึ้+ งสามารถรายงานโดยตรงกบันกัการทูตและเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมือง 

5. แนะนาํการนดัหมายของความเป็นกลางดา้นเพศและผูใ้หค้าํปรึกษาแก่การพดูคุยเพื+อสนัติภ
าพ ผูซึ้+ งสามารถรับผดิชอบในการแจง้ใหฝ่้ายเจรจาทุกฝ่ายทราบ 
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6. จดัหาการสร้างความสามารใหน้กัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงในประเดน็ดา้นเทคนิค (เช่น 

โครงสร้างการปกครอง, การยติุสงคราม) รวมถึงทกัษาการไกล่เกลี+และการเจรจา 

ดาํเนินการนี; ต่อเพื+อใหพ้วกเขาสามารถดาํเนินการและดูแลได ้

7. สนบัสนุนกการสร้างความร่วมมือระหวา่งนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงโดยไม่บงัคบัใหพ้วกเข
าอยูใ่นกลุ่มเดียว ทาํงานกบัองคการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่เพศ 

และเพิ+มพลงัของผูห้ญิงแห่งสหประชาชาติ (UN women) และ 

องคก์รพฒันาเอกชนเพื+อใหก้ารสนบัสนุน 

 

หมายเหตุสาํคญั: 

• ผูไ้กล่เกลี+ยควรประเมินวา่พวกเขาสามารถดาํเนินงานในวาระมติคณะมนตรีความมั+นคงแห่งสห
ประชาชาติ 1325 ไดดี้แค่ไหน ตลอกพื;นที+ที+สาํคญัของกระบวนการเพื+อสนัติภาพ 

• พิจารณาการมอบหมายพนกังานในการติดต่อ (กบัขอ้มูลการติดต่อของประชาชน) 

ในทีมไกล่เกลี+ยมอบหมายใหแ้จง้และตอบรับกบัประชาสงัคมและนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง 

ใหพ้วกเขาสามารถเขา้ถึงผูไ้กล่เกลี+ยหรือนกัการทูตไดโ้ดยตรง 

 

เรียกร้องความร่วมมือของผูร่้วมไกล่เกลี+ย ผูห้ญิง-ผูช้าย เพื+อใหรู้ปแบบผูน้าํ 

กระบวนการไกล่เกลี+ยของเคนยา ปี 2008 นาํโดย Graça Machel และ Kofi Annan 

นาํเสนอแบบอยา่งที+สาํคญั 
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IV. การใหก้ารสนนัสนุนดา้นกาํลงัพลและการเงิน 

 

1. ใหร้ะยะเวลาและความช่วยเหลือทางการเงินที+เปลี+ยนแปลงไดแ้กองคก์รทอ้งถิ+นสาํหรับกา
รสร้างสนัติภาพเชิงรุก 

หากจาํเป็นตอ้งเบิกจ่ายเงินกองทุนผา่นความไวว้างใจขององคก์รนอกภาครัฐระหวา่งประเ

ทศ (INGOs) กบับนัทึกผลการติดตามในประเดน็เรื+องผูห้ญิง, สนัติภาพ, และความมั+นคง 

 

2.  จดัการและประสานงานการสมคัรทาํวซ่ีาใหเ้ร็วขึ;น, การสนบัสนุนดา้นกาํลงัพล, 

และความมั+นคงเพื+อนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง 

ปรึกษากบัภาคประชาสงัคมที+ไดรั้บผลกระทบ 

เพื+อพิสูจน์และจดัการปัญหาที+เกี+ยวขอ้งกบัความมั+นคง 

3. มั+นใจวา่นกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิงเขา้ร่วมเหตุการณ์ระหวา่งประเทศ 
ในบริเวณที+เกี+ยวขอ้งและเขา้ถึงพื;นที+การประชุม  

 

4. จดัหาเงินเดือนใหก้บันกัสร้างสนัตืภาพผูห้ญิง ไม่ใช่เพียงแค่ผา่นกระบวนการสนัติภาพ 

แต่ตอ้งดูแลครอบครัวที+บา้นดว้ย 

 

5. ใหก้ารตีความในทุกการประชุมและแปลเอกสารที+เกี+ยวขอ้ง 
รวมถึงการเตรียมพร้อมเอกสารดา้นเทคนิค ของภาษาในทอ้งถิ+น 

 

6. จดัหาทรัพยาหรระยะยาวเพื+อเครือข่ายที+ย ั+งยื+นของนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง - 
โดยเฉพาะอยา่งยิ+ง ระหวา่งช่วงดาํเนินการ 

ในขณะที+ความรู้ลึกซึ; งดา้นเทคนิคและความเชี+ยวชาญในทอ้งถิ+งของแต่ละภาคส่วนมีความ

สาํคญั 
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สรุป: 

 การเปลี+ยนแปลงการปฎิบติั และ ตวัอยา่ง 

 

การหยดุเสียงปืน, หยดุการระเบิด, 

และยอมรับการยติุสงครามเพื+อวฒันธรรมที+แทจ้ริงของสนัติภาพสามารถหยั+งรากนั;นเป็นเรื+องยาก 

หากใชเ้พียงแค่ความร่วมมือของคนกลุ่มนอ้ยที+เชื+อวา่ความรุนแรงนั;นเป็นที+มาของอาํนาจ, 

สงครามและรากฐานจะอยูต่ลอดไป ในขณะที+เสียง 

และชนกลุ่มนอ้ยที+มีความรุนแรงตอ้งการที+จะยติุการต่อสู้ พวกเราไม่สามารถเพิกเฉยความเงียบ, 

สนัติภาพ, แต่กระตุน้ความเท่าเทียมกนัของคนหมู่มาก 

 

แมใ้นท่ามกลางที+ที+น่าสยดสยองและมีความขดัแยง้ที+ซบัซอ้ย เช่น ซีเรีย, อฟักานิสถาน, ซูดาน, 

หรือพม่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ยนืกรานที+จะรักษาสนัติภาพในประเทศและความปรกติในชิวตีและครอบครัวข

องตน ในทุกสภาพแวดลอ้ม 

กลุ่มเซ็ทยอ่ยเลก็ๆของประชาชนมีความกลา้หาญและวธีิการในการลุกขึ;นและทาํงานเพื+อสนัติภาพเ

พื+อสงัคมและชุมชนของตน ถืออาวธุพร้อมคุณค่าและความเชื+อมั+น 

พวกเขาอาจมีมุมมองและเสียงที+ต่างกนั แต่เนื+องจากความกลา้หาญของพวกเขา 

ขอ้ตกลงของพวกเขาในการยติุความรุนแรงและมุมองใรรากฐสงัคมของพวกเขาในความยติุธรรมแ

ละความเท่าเทียมของสงัคม ประชาคมระหวา่งประเทศตอ้งจาํพวกเขาเช่นนี;  

สิทธิในการเขา้ร่วมในการเจรจาในอนาคต 

 

  



	

หนา้ 62 

 

สิ+งนี; เรียกร้องจากแบบอยา่งนี; เปลี+ยนจากความคิดแคบๆของการเจรจาเพื+อสนัติภาพ 

เป็นกระบวนการความมั+นคงและการเมืองเพื+อรับรู้วา่พวกเขาจะตอ้งมีกระบวนการทางสงัคมเช่นกั

น แทนที+โตะ๊สนัติภาพจะเป็นสถานที+ในการแบ่งแยกและแบ่งปังอาํนาจ 

มนัควรจะเป็นพื;นที+สาํหรับการแบ่งปันความรับผดิชอบในการสร้างสงัคมที+ไดรั้บผลกระทบจากสง

ครามใหม่  

 

มนัเป็นอุดมคติที+สนันิษฐานวา่กระบวนการสนัติภาพเพียงอยา่งเดียวสามารถนาํมาซึ+งความสนัติภา

พที+ย ั+งยนืของสงครามในปัจจุบนั การรวมนกัสร้างสนัติภาพของประชาสงัคม - ผูช้ายและผูห้ญิง - 

เป็นการเพิ+มการป้องกนัที+มีประสิทธิภาพ, การแกปั้ญหา, การปฏิรูปความขดัแยง้ชั+วคราว 

เครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีเสนอคู่มือที+ปฎิบติัตามไดแ้ละขั;นตอนเชิงรุกเพื+อนาํมาปฎิบติัจริง 
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ภาคผนวก I  

คณะมนตรีความมั+นคงแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยเรื+องผูห้ญิง, สนัติภาพ, และความมั+นคง 

 

การแกปั้ญหา / ปี       จุดสาํคญั 

 

1325/2000 

ยอมรับ-รับรอง ความเชื+อมโยงระหวา่งประสบการณ์ทางดา้นความขดัแยง้ของผูห้ญิง 

และการรักษาสนัติภาพและความมั+นคง; 

การกระตุ้นความเป็นผู้นําในผู้หญิงและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมในการแกไ้ขความขดัแยง้และก

ารสร้างสนัติภาพ; ตอ้งการกระแสความเสมอภาพทางเพศสาํหรับปฏิบตืัการทางสนัติภาพ 

 

1820/2008   

มติแรกเพื+อที+จะยอมรับวา่ความขดัแยง้ที+เกี+ยวขอ้งกบัความรุนแรงทางเพศเปรียบเหมือนกลยทุธ์สงค

ราม; 

เนน้ย ํ;าความจาํเป็นในการเพิ&มบทบาทของผู่หญิงในการตัดสินใจบนการป้องกนัและแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ 

 

1888/2009    

เสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัเครื+องมือเพื+อเตรียมพร้อม 1820, 

เรียกประชุมเลขาธิการใหญ่เพื+อแต่งตั;งตวัแทนพิเศษสาํหรับปัญหาความรุนแรงทางเพศ; 

แสดงความห่วงใยในการขาดแคลนนกัไกล่เกลี+ยผูห้ญิง 

 

1889/2009    

เรียกประชุมเพื+อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพและระยะหลงัคว

ามขดัแยง้ 

 

27 ตารางที+ดดัแปรมาจาก Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, 

“Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes,” International Peace Institute 

(June 2015) 
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การแกปั้ญหา / ปี       จุดสาํคญั 

 

 เช่นเดียวกนักบัการพฒันาดชันีชี;วดั, การสงัเกตการณ์, 

และการรายงานเพื+อที+จะวดัผลกระบวนการตามแนวทาง 1325 

 

1960/2010    

จดัหาระบบที+สามารถรองรับความรุนแรงทางเพศในความขดัแยง้; 

สนบัสนุนความพยายามในการเพิ&มบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพอย่างเป็นทางการ 

 

2106/2013    

กาํหนดแนวทางการปฏิบติังานในการจดัการปัญหาความรุนแรงทางเพศ 

และประชุมเพื+อการเคลื+อนผลของที+ปรึกษาดา้นการปกป้องผูห้ญิง 

2122/2013    

เรียกประชุมทุกภาคส่วนในการพดูคุยสนัติภาพเพื+ออาํนวยความสะดวกในการมส่ีวนร่วมในการตดั

สินใจของผู้หญิงอย่างเท่าเทยีมและเต็มที&; 

มุ่งหวงัที+จะเพิ+มบทบาทการสร้างสนัติภาพของผูห้ญิงโดยการเพิ+มทรัพยากรใหผู้ห้ญิงในพื;นที+ขดัแย้

ง; รับรองผลงานขององค์กรภาคประชาสังคมของผู้หญิง 

 

2242/2015   

เป็นวาระโอกาสครบรอบ 15 ปี และยนิยนัปฏิญญาในแนวทาง 1325; 

เนน้ย ํ;าบทบทาของผู้หญิงในการต่อต้านความนิยมในการใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง, 

ยกประเดน็เกี+ยวกบัผลกระทบของการก่อการร้ายต่อสิทธิมนุษยชนของผูห้ญิงและเดก็ในลกัษณะต่า

งๆ 

 

27 ตารางที+ดดัแปรมาจาก Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, 

“Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes,” International Peace Institute 

(June 2015) 
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ภาคผนวก II 

พนัธมิตรและองคก์รที+ใหก้ารปรึกษา 

เครือข่ายสตรีชาวอาฟกานิสถาน (AWN)  

ศูนยแ์อฟริกนัสาํหรับการแกปั้ญหาขอ้พิพาทที+สร้างสรรค ์ (ACCORD) 

กระทรวงผูน้าํแอฟริกาและการปรองดอง (ALARM) 

สหภาพอาเทน่า 

สถาบนัเบิร์กฮอฟ 

สภาสตรี  

ศูนยไ์กล่เกลี+ยสนัติภาพ 

ศูนยก์ารเสวนาดา้นมนุษยธรรม (HD) 

ศูนยก์ารไกล่เกลี+ยในทวปีแอฟริกา (CMA) 

 ศูนยศึ์กษาสนัติภาพและความขดัแยง้ (CPCS) 

ทรัพยากรเพื+อการประณีประนอม (CR) 

ความคิดริเริ+มในการจดัการวกิฤต (CMI) 

องคก์รเพื+อการพฒันาสตรีอีฟ 

สถาบนัโฟลเก ้เบอนาดอ 

สถาบนัเพื+อความอดทนระหวา่งประเทศ (FTI) 

Generation in Action  

เครือช่ายสตรีนกัสร้างสนัติภาพโลก (GNWP) 

Initiative on Quiet Diplomacy  

สถาบนัความมั+นคงของการมีส่วนร่วม  (IIS) 

สถาบนัสนัติภาพนานาชาติ (IPI) 

เครือข่ายสนบัสนุนการไกล่เกลี+ย (MSN) 

  



	

โมบาเดอรูน : ประชาชนผูเ้คลื+อนไหวในซีเรีย 

องคก์รผูห้ญิงเพื+อสนัติภาพ 

องคก์รริเริ+มสนัติภาพไนโรบี-แอฟริกา (NPI-Africa) 

สถาบนัวจินัสนัติภาพออสโล (PRIO) 

การแสวงหาความตกลงร่วม (SFCG) 

SERAPAZ  

เครือข่ายความขดัแยง้ศึกษาเอเชียอาคเนย ์(SEACSN) 

มูลนิธิสนัติภาพสวสิ  

องคก์รริเริ+มทางสนัติและประชาธิปไตยของผูห้ญิงซีเรีย (SWIPD) 

สาํนกักิจการการเมืองสหประชาชาติ (UNDPA) 

สมาชิกทีมติดตามผูแ้นะนาํการไกล่เกลี+ยของสหประชาชาติ 

สถาบนัสนัติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (USIP) 

องคก์ารผูห้ญิงมีส่วนร่วมบน 1325    (WE Act 1325)  

เครือช่านสนัติภาพแอฟริกาตะวนัตก (WANEP)  

สภาเพื+อสนัติภาพและความเสรีของผูห้ญิงสากล (WILPF) 

 

สาํหรับราชื+อขององคก์ารพธัมิตรและที+ปรึกษาที+คลอบคลุม ดูที+ www.betterpeacetool.org 
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ภาคผนวก III  

แหล่งขอ้มูลที+เป็นประโยชน์ 

 

เรื+องการมีส่วนร่วมของผูห้ญิง และการสร้างสนัติภาพ: 

 

Radhika Coomaraswamy, Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: Global 

Study on the Implementation of the United Nations Security Council resolution 1325. UN 

Women, 2015. http://wps.unwomen.org. 

 

Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, “Reimagining Peacemaking: 

Women’s Roles in Peace Processes.” International Peace Institute, 2015. 

 

Thania Paffenholz, Antonia Potter Prentice, Cate Buchanan, “Fresh Insights on the Quantity and 

Quality of Women’s Inclusion in Peace Processes,” CCDP Policy Brief, 2015. 

 

Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence and Influence,” 

UN Women, 2012. 

  

Christine Bell and Catherine O’Rourke, “Peace Agreements or ‘Pieces of Paper’?: The Impact of 

UNSC Resolution 1325 on Peace Processes and their Agreements,” International and 

Comparative Law Quarterly, 2010: Vol. 59, No. 4, pages 941–980. 

 

Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable 

Peace,” International Interactions, 2009: Vol. 38, No. 2, pages 243–266. 

 

Sanam Naraghi-Anderlini, Women Building Peace: What They Do, Why it Matters. Boulder: 

Lynne Rienner Publishers, 2007. 

 

On women, gender equality, and peaceful societies:  

Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity, World Bank, 2014. 

Valerie Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli, and Chad F. Emmett, 

เพศและสนัติภาพโลกSex and World Peace. New York: Columbia University Press, 2012. 



	

 

สิ+งเหล่านี; คือตวัอยา่งขององคก์รที+มีความเชี+ยวชาญเรื+องการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงและการรักษาเครือ

ข่ายนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง: 

เครือข่ายการดาํเนินงานประชาสงัคม (ICAN) (icanpeacework.org) 

เครือข่ายโลกของนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง (gnwp.org), 

สถาบนัเพื+อรักษาความปลอดภบัแบบครบวงจร (inclusivesecurity.org), 

โปรแกรมนกัสร้างสนัติภาพผูห้ญิง (womenpeacemakersprogram.org), และสนัติภาพผูห้ญิง 

(peacewomen.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

ปกหลงั 

 

การทบทวนของเครื+องมือสนัติภาพที+ดีกวา่ 

 

“เครื+องมือนี; มีความเกี+ยวขอ้งอยา่งมาก มนัเป็นสิ+งที+เราตอ้งการมาเป็นปี” 

- Scilla Elwoethy, นกัสร้างสนัติภาพและผูก่้อตั;งกลุ่มวจิยัออ๊กฟอร์ด 

 

“รางานนี; น่าสนใจมาก...อาจจะเป็นงานเขียนที+ดีที+สุด” 

- เอกอคัราชทูต Kåre Aas, เอกอคัรราชทูตนอร์เวยป์ระจาํสหรัฐอเมริกา 

 

“ผลงานที+ยอดเยี+ยมที+ไดรั้บประโยชน์จากการปฎิบติังานวจิยัและสติปัญญาจาํนวนมาก” 

- Youssef Mahmoud, ที+ปรึกษาอาวโุสที+สถาบนัสนัติภาพระหวา่งประเทศ 

 

“เครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีมีเครื+องมือที+โดดเด่น…ความมั+งคั+งของขอ้มูลที+ดี 

และคู่มือที+สามารถเขา้ถึงไดส้าํหรับผูเ้ขา้ร่วม…คู่มือคลอบคลุมที+ดีที+สุดที+มรหลกัฐานจากความคิดทั+

วภูมิภาค” 

- เอกอคัรราชทูต Don Steinberg ประธานและประธานกรรมการบริหารของ World Learning 

และอดีตนกัการทูตสหรัฐอเมริกาประจาํแองโกล่า 

 

 

ทาํไมเราจึงตอ้งการเครื+องมือเพื+อสนัติภาพที+ดีกวา่? 

“ความเสี+ยงในการแยกประชาสงัคมและผูห้ญิงออกจากกระบวนการสนัติภาพ 

ซึ+ งนั+นไม่ใช่กระบวนการสนัติภาพ” 

- Senetor Mobina Jeffer, แคนนาดา และอดีตนกัการทูตแคนนาดาประจาํซูดาน 

 

“เราตอ้งการถามคาํถามวา่เราสามารถสร้างสนัติภาพไดอ้ยา่งไร 

พดูคุยเพื+อยติุการต่อสู้นั;นไม่เหมือนกบัความตอ้งการใหเ้กิดสนัติภาพ” 

- Rosa Emillia Salamanca, ผูอ้าํนวยการบริการ CIASE  

(Corporación de Investigación y Acción Social y Económica), โคลมัเบีย 

 

 

เครือข่ายการดาํเนินงานประชาสงัคม (ICAN) 

1779 Massachusetts Ave, NW Suite 710 

Washington DC 20036 USA 



	

  



	

www.icanpeacework.org 


