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แนวคิดจิตวิทยาในการจัดการความขัดแยงในใจ
และสรางสันติสุข
พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย ๑
บทคัดยอ
ความขัดแยงเกิดจากความแตกตางทั้งเจตคติและพฤติกรรมของคน ๒ ฝายซึ่งอาจเปน
บุคคลหรือกลุม คนก็ได
การจัดการความขัดแยงคือ การพยายามลดพฤติกรรมทางลบและเพิม่ พฤติกรรมทางบวก
ความขั ด แย ง อาจเกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการ ซึ่ง ส ว นใหญ เ กิ ด จากเป า ประสงค ท่ี
แตกตางกันระหวางกลุม คนหรือบุคคล ๒ ฝาย รูปแบบการแกไขหรือจัดการความขัดแยงมีหลายรูปแบบ
จอหนสันและจอหนสัน (๒๐๐๗) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการความขัดแยงที่พัฒนามาจากเบลก
และมูตัน (๑๙๖๔) โดยมีรูปแบบการจัดการความขัดแยง ๕ รูปแบบ คือ การจัดการแบบรุนแรง
การจัดการแบบหลีกหนี การจัดการแบบยอมตาม การจัดการแบบประนีประนอม และการจัดการ
แบบหันหนาเขาหากันแกปญหา ความขัดแยงนอกเหนือจากความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวาง
กลุม ยั ง มี ค วามขั ด แย ง ในตนเอง และความขั ด แย ง ในตนเองนี้ห ากจั ด การได จ ะนํ า ไปสูก ารแก ไข
ความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม ได และนําไปสูก ารสรางสันติสขุ ในสังคม
คําสําคัญ : ความขัดแยง, การสรางสันติสขุ , มุมมองจิตวิทยา

โลกยุ ค ป จ จุ บัน มี ก ารเปลี่ย นแปลงเกิ ด ขึ้น มากทั้ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง
การเปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ ในยุคสารสนเทศ การสือ่ สารดานภาษาและวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกันทําใหเกิด
ความขัดแยงจากความไมเขาใจกันรุนแรงมากขึน้ สาเหตุใหญมาจากการสือ่ สารทีไ่ มเขาใจซึง่ กันและกัน
นักวิชาการสรุปปจจัยทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยงรุนแรง ๕ ประเภทใหญ ๆ คือ
๑. การพัฒนาของโลกเปนวัตถุนยิ มมากขึน้ ทําใหสงั คมเกิดความประมาท มัวเมาอยูใ นวัตถุ
นําไปสูก ารแยงชิงและทํารายกัน แตกความสามัคคี และเกิดความเครียดรุนแรง
๑

ภาคีสมาชิก สํานักธรรมศาสตรและการเมือง
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๒. การปกครองโดยรวมศูนยอํานาจในสวนกลาง ประเทศใดที่ใชวิธีการปกครองเชนนี้
จะขาดความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น เกิดความขัดแยงระหวางชุมชนทองถิ่นกับนโยบายของรัฐ เนื่องจาก
วัฒนธรรมทองถิน่ คือวิถชี วี ติ รวมกันของชุมชนทีส่ อดคลองกับสิง่ แวดลอม มีลกั ษณะหลากหลายในแตละ
ภูมภิ าค แตหากเปนอํานาจรวมศูนยคอื มีอาํ นาจเดียว ไมอาจจัดการใหเกิดสันติสขุ ในทองถิน่ ตาง ๆ ได
ทําใหเกิดความขัดแยง
๓. ความขัดแยงหลักของโลก ความขัดแยงในโลกที่เกิดขึ้นสงผลกระทบไปนานาประเทศ
ทัว่ โลก ไดแก ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศอิสลาม หรือความขัดแยงระหวางประเทศ
อิสราเอลกับอาหรับทีเ่ กิดมานานกวา ๕๐ ป
๔. ระบบการศึกษา หากประเทศใดมีระบบการศึกษาที่ไมเอื้อตอการพัฒนาบุคคล และ
พัฒนาความเขาใจเพือ่ นมนุษยใหมกี ารอยูร ว มกันอยางสันติวธิ ี แตเนนจัดการศึกษาเฉพาะเกงในเนือ้ หา
วิชา ไมเขาใจสภาพทีแ่ ทจริงของโลก ความขัดแยงก็จะเกิดมากในประเทศเชนนี้
๕. โครงสรางของสังคมเนนยอดพีระมิดไปสูฐ าน ในการจัดโครงสรางสังคมเนนเฉพาะคนกลุม
นอยทีอ่ ยูบ นยอดพีระมิด โดยไมเนนคนในฐานพีระมิดทีม่ จี าํ นวนมาก คนยากจนไมไดรบั ความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสิทธิทางสังคม ขาดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทําใหขาดศีลธรรมพืน้ ฐานการ
เปนคน เคารพศักดิ์ศรีคุณคาของความเปนคนอยางเทาเทียมกัน การขาดความเปนธรรมในสังคม
เปนเรือ่ งสําคัญทําใหเกิดการขาดความสามัคคี และนําไปสูค วามขัดแยงและความรุนแรงในสังคม
ในสังคมไทยปจจุบันความขัดแยงเกิดขึ้นมาก แตมีความพยายามใชวิธีการแกไขโดยสันติวิธี
อยางจริงจังนอยมาก การแกไขโดยสันติวธิ เี ปนหนทางทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสันติสขุ และเปนยาขนานสําคัญ
ที่จะนําสันติมาสูสังคมอยางถาวรได แตจะทําไดหรือไมข้ึนอยูกับจิตสํานึกและพฤติกรรมของบุคคล
ในสังคม
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ทีม่ าของความขัดแยง : ความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ มีทง้ั ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ภาพที่ ๑ แสดงทีม่ าของความขัดแยง

(Johnson and Johnson, 1991, p. 17)
ภาพที่ ๑ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความขั ด แย ง ระหว า งลา ๒ ตั ว ที่มีค วามต อ งการคนละทิ ศ
คนละทาง โดยลาแตละตัวมีเปาประสงคของตนเองที่แตกตางกับอีกตัวหนึ่ง แตละตัวตางมุงหวัง
ในสิ่งที่ตนปรารถนาคือกองฟางของตนโดยไมคํานึงถึงความตองการของผูอ่นื ความขัดแยงจึงเกิดขึ้น
แตเมื่อตอสูจนเหนื่อยออนแลวจึงตระหนักวาควรหันหนาเจรจาตอรองกัน ก็สามารถทํางานรวมกัน
ประสานประโยชนไดโดยไมเกิดความขัดแยงและตางก็ไดบรรลุเปาประสงคของตนเอง
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การจัดการความขัดแยงและสันติวธิ ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท วา
“ถาทานตองการชนะ ก็จะตองมีผแู พ แตถา ทานตองการความรวมมือ
ก็จะมีแตผชู นะไมมผี แู พ”
นอกจากนีย้ งั มีพระราชดํารัสวา
“สังคมใดก็ตามถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกันดวยความมุงดีมุงเจริญ
ตอกัน สังคมนัน้ ยอมเต็มไปดวยไมตรีจติ มิตรภาพ มีความรมเย็น เปนสุข นาอยู”
(๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘)
สันติสขุ จะเกิดขึน้ ไดแมมคี วามขัดแยงของความคิด หากบุคคลแตละบุคคลมีสง่ิ ตอไปนี้
๑. เปดเผยจริงใจ (openness) แสดงความจริงใจ ความรูส กึ ทีแ่ ทจริงใหคนทีต่ ดิ ตอสือ่ สาร
ทราบ
๒. เห็นใจผูอ่นื (empathy) ใหความเขาใจ สนับสนุน ใหกําลังใจ ทําความเขาใจความคิด
ของผูอ น่ื เปดเผยตนเองดวยความบริสทุ ธิใ์ จ
๓. สนับสนุนซึ่งกันและกัน (supportiveness) อธิบายความรูสึกใหชัดเจน ตรงไปตรงมา
เปดเผย และจริงใจ
๔. มีใจคิดบวก (positiveness) มองคนในทางที่ดี มีเจตคติทางบวกตอตนเองและผูอ่ืน
รับฟงความเห็นของผูอ น่ื
๕. ยึดภราดรภาพ (equality) ยอมรับผูอ่นื เทาเทียมกับตน ไมเอาเปรียบผูอ่นื มองทุกสิ่ง
ในแงดอี ยางไมมเี งือ่ นไข
หากทุกฝายปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและสามารถปฏิบัติตนตามทั้ง ๕ ประการนี้ได
ความขัดแยงทางความคิดทีเ่ กิดขึน้ ก็จะไมนาํ ไปสูค วามขัดแยงทีร่ นุ แรงหรือนําไปสูค วามวิบตั อิ นั จะกอให
เกิดความเดือดรอนแกทกุ ฝาย
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แนวคิดทางจิตวิทยาเกีย่ วกับการแกไขความขัดแยง
การแกไขความขัดแยง (Conflict Resolution) : ความหมายและคําจํากัดความ (Concepts and
Def initions)
โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung, 1969, 1996) ใหความหมายความขัดแยงไวในลักษณะรูป
สามเหลีย่ มดังแผนภูมขิ า งลางนี้
แผนภูมทิ ่ี ๑ แสดงรูปแบบความขัดแยงของกัลตุง (Galtung’s model of conflict, 1996)
การขัดแยง
(Contradiction)

เจตคติ (Attitude)

พฤติกรรม (Behavior)

รูปแบบของความขัดแยงตามแผนภูมสิ ามารถอธิบายไดดงั นี้
๑. การขัดแยง คือ ความไมสอดคลอง (incompatibility) ในเปาหมายของกลุมผูขัดแยง
ตัวอยางเชน การไมสอดคลองกันระหวางคานิยมทางสังคมกับโครงสรางทางสังคม
๒. เจตคติ คือ เจตคติของคูกรณีท่ีอาจเกิดการรับรูท่ีผิดพลาดหรือแตกตางกันทําใหเกิด
อารมณทางลบตามมา
๓. พฤติกรรม คือ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกหลังจากเกิดความรูส กึ ขัดแยง อาจกลาวไดวา เปน
เครือ่ งมือการแสดงออกของความขัดแยง
อยางไรก็ตาม กัลตุงอธิบายวา มิติสามเหลี่ยมขัดแยงอาจพัฒนาเปนมิติสามเหลี่ยมกาวราว
หรือมิติสามเหลี่ยมสันติภาพก็ได ตามการจัดการหรือไมจัดการความขัดแยง หากความขัดแยงมิไดมี
การจัดการแกปญหาความขัดแยง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็จะพัฒนาไปสูมิติสามเหลี่ยมความกาวราว
ดังแผนภูมติ อ ไปนี้
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A. มิตสิ ามเหลีย่ มกาวราว
แผนภูมทิ ่ี ๒ มิตสิ ามเหลีย่ มกาวราว
โครงสรางความรุนแรง
(structured violence)

ความรุนแรงโดยตรง
(direct violence)

ความรุนแรงตามวัฒนธรรม
(cultural violence)

โครงสรางความรุนแรงคือ เมื่อเกิดความขัดแยงจะมีการพัฒนาความรุนแรงผานโครงสราง
วัฒนธรรม ไปสูท ศิ ทางของความรุนแรงโดยตรง แตหากมีการจัดการความขัดแยงอยางถูกวิธี สันติสขุ ก็จะ
เกิดขึน้ ตามรูปแบบขางลางนี้
B. มิตสิ ามเหลีย่ มสันติภาพ
แผนภูมทิ ่ี ๓ มิตสิ ามเหลีย่ มสันติภาพ
สรางสันติสขุ
(peace building)

สันติวธิ ี
(peace making)
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การสรางสันติสขุ มาจากการทํากิจกรรมทีน่ าํ ไปสูส นั ติสขุ และความสันติสขุ นัน้ จะอยูค งทนได
ตองรักษาไว
วิธกี ารจัดการความขัดแยงตองดูจงั หวะและเวลา โดยพิจารณาจากความรุนแรงของความขัดแยง
แผนภูมทิ ่ี ๔ บันไดความขัดแยง

การขึน้ บันไดและลงบันไดความขัดแยง
[ดัดแปลงจาก Ramsbotham, Oliver & et al. (2005)]
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ขัน้ ตอนของการเกิดความขัดแยงมีตามลําดับขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ ๑ ความแตกตาง คือ ความแตกตางในความคิดทําใหนําไปสูบันไดขั้นที่ ๒ คือ
ความขัดแยง
ขัน้ ที่ ๒ ความขัดแยง คือ เกิดความคิดทีไ่ มสอดคลองกัน มีเปาหมายทีแ่ ตกตางกัน
ขัน้ ที่ ๓ การแบงชัน้ คือ การจัดลําดับความรุนแรงของความขัดแยง ความรุนแรงจะเพิม่ ขึน้
เมือ่ ไมมกี ารจัดการความขัดแยงและนําไปสูข น้ั ที่ ๔ ความรุนแรงในทีส่ ดุ
ขัน้ ที่ ๔ ความรุนแรง คือ เมื่อความขัดแยงเปลี่ยนเปนความรุนแรง ก็จะนําไปสูสงคราม
ซึง่ อาจเปนสงครามเย็น หรือสงครามทีม่ คี วามรุนแรง ทํารายซึง่ กันและกัน
ขัน้ ที่ ๕ ยุตคิ วามรุนแรง คือ ความพยายามทีจ่ ะหยุดสงคราม คือการหยุดยิง หรือหยุดความ
กาวราวทีก่ ระทําตอกัน การยุตคิ วามรุนแรงจะนําไปสูข น้ั ตอไปของการยุตคิ วามขัดแยง
ขัน้ ที่ ๖ เจรจาขอตกลง คือ ขั้นบันไดที่พยายามเจรจาเพื่อหาทางยุติความขัดแยงโดยทั้ง
๒ ฝายทําความตกลงรวมกัน
ขัน้ ที่ ๗ การหาจุดรวม คือ การหาจุดทีท่ ง้ั ๒ ฝายสามารถยอมรับรวมกันได
ขัน้ ที่ ๘ หาขอตกลงรวมกัน คือ แนวทางทีน่ าํ ไปสูก ารยุตคิ วามขัดแยงและนําไปสูส นั ติสขุ
ความขัดแยงแบงออกไดเปน ๒ ชนิด คือ
๑. ความขัดแยงระหวางบุคคล (interpersonal conflict)
๒. ความขัดแยงภายในตนเอง (intrapersonal conflict)
สาเหตุของความขัดแยง
การขัดแยงระหวางบุคคลและกลุม คนเกิดจากสิง่ ตอไปนี้
๑. ความตองการบรรลุวตั ถุประสงค จุดมุง หมายสวนตนและของผูอ น่ื ไมตรงกัน
๒. การไมยอมรับความแตกตางในความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน
๓. ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ มเพียงพอสําหรับการแบงปน
๔. ไมไววางใจซึง่ กันและกัน ระแวง และไมเชือ่ ถือ
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แนวทางจัดการความขัดแยง
แนวทางแกไขความขัดแยงระหวางบุคคลอาจทําไดหลายทางตามแนวคิดของแฟรงก
จอหนสัน (Frank Johnson) และเดวิด จอหนสัน (David Johnson) (๑๙๙๑) ดังแผนภูมขิ า งลางนี้
แผนภูมทิ ่ี ๕ แสดงแนวทางการจัดการความขัดแยง
สูง

แนวทางจัดการความขัดแยง

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

ต่ํา

เปาหมายความสําเร็จของงาน

สูง

(Johnson and Johnson, 1991, p. 308)
แนวทางการจัดการความขัดแยง ๕ รูปแบบของจอหนสันและจอหนสัน
แฟรงก จอหนสัน และเดวิด จอหนสันไดปรับรูปแบบของการจัดการความขัดแยงของ
รอเบิรต อาร. เบลก (Robert R. Blake) และเจน มูตนั (Jane Mouton) โดยนําเสนอ ๕ รูปแบบ ดังนี้
๑. แบบเตา คือ เตาไมคํานึงถึงความสําเร็จของงานและความสัมพันธระหวางบุคคล
ไมเผชิญปญหา หลบหลีกปญหา หลบเขากระดอง ไมยอมพูดถึงปญหา เก็บความขัดแยงไวในใจ ปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ก็จะไมไดรบั การแกไข
๒. แบบปลาฉลาม คือ แนวทางแกไขปญหาทีจ่ อ งคอยหาเวลาแกแคน ใชวธิ กี ารจัดการปญหา
ดวยวิธีรุนแรงเหมือนปลาฉลาม ซึ่งทําใหความขัดแยงตอเนื่องและแกแคนซึ่งกันและกันไมส้ินสุด
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แมบางครั้งวิธีการแกไขแบบปลาฉลามอาจทําใหงานบรรลุเปาหมายได แตปญหาจะหยุดเพียงชั่วคราว
และอาจเกิดขึน้ ใหมอกี ได
๓. แบบตุก ตาหมี คือ แนวทางแกไขปญหาความขัดแยงดวยการยิ้มรับความขัดแยง
เปนผูย อมแพ ยอมถูกเอาเปรียบ ดวยมุง หวังใหความขัดแยงหมดไปเหมือนตุก ตาหมี ความขัดแยงระหวาง
บุคคลอาจสิ้นสุด แตความขัดแยงในตนมิไดส้ินสุดไปดวย ทําใหเปนผูเสียเปรียบ และความตองการ
ของตนเองก็ จ ะไม ไ ด รับ การตอบสนอง การยอมแพ ไ ม อ าจทํ า ได ต ลอดเวลาโดยผูย อมแพ ไ ม เ กิ ด
ความคับของใจ
๔. แบบสุนขั จิง้ จอก คือ แนวทางแกไขปญหาความขัดแยงโดยวิธปี ระนีประนอม พยายาม
ทุกวิถีทางใหความขัดแยงหมดไป เชน การตั้งคณะบุคคลศึกษาขอมูลเพื่อยืดเวลาพิจารณาปญหา
โดยใหตา งคนตางยอมเหมือนสุนขั จิง้ จอก ในกรณีเชนนีด้ เู หมือนความขัดแยงจะสิน้ สุด แตความจริงแลว
ความขัดแยงยังคงอยูแ ละอาจรุนแรงขึน้ เหมือนกวาดของลงใตโตะเพือ่ ใหโตะดูสะอาด วิธกี ารนีใ้ ชบอ ย
ในสังคมไทย
๕. แบบนกฮูก คือ วิธีการแกไขความขัดแยงดวยวิธีเผชิญปญหา นั่นคือ การพยายาม
แกไขโดยหันหนามาเจรจากัน เพื่อหาทางแกไขโดยใหคูกรณีมองปญหารวมกัน ตาสวางในความมืด
เหมือนนกฮูก มองเห็นปญหาของผูอ น่ื นอกเหนือจากปญหาของตนเอง วิธนี น้ี า จะเปนวิธกี ารแกไขปญหา
ไดอยางยัง่ ยืน
การแกไขความขัดแยงระหวางบุคคลอาจตองเริ่มจากการแกไขความขัดแยงภายในตนเอง
กอน การแกไขความขัดแยงภายในตนเองเปนการจัดการความขัดแยงทีค่ วรทําในเบือ้ งตนคือการจัดการ
ความขัดแยงในตน หากจัดการความขัดแยงของผลประโยชนทบั ซอน (conflict of interest) ในตนเองได
การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม ก็จะทําไดดขี น้ึ
ชนิดของความขัดแยงภายในตนเอง
เราอาจแบงความขัดแยงภายในตนเองได ๔ รูปแบบ ดังตอไปนี้
๑. รักพีเ่ สียดายนอง (approach-approach)
เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลอยากไดของทัง้ ๒ สิง่ แตตอ งเลือกเพียงสิง่ เดียว เชน อยากเปนนักธุรกิจ
ที่ร่ํารวย และอยากมีอํานาจวาสนา เปนผูนําทางการเมือง ตองเลือกเพียงอยางเดียวเพราะการเปน
นักการเมืองที่มีคุณภาพไมอาจเปนนักธุรกิจที่ร่าํ รวยไดในเวลาเดียวกัน นอกจากจะไมประพฤติอยูใน
คุณธรรม ใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิด ฉะนั้น ความขัดแยงภายในตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อตองเลือกเพียง
สิง่ เดียว ไมอาจไดทง้ั ๒ สิง่ พรอม ๆ กัน
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๒. หนีเสือปะจระเข (avoidance-avoidance)
ไดแก ความขัดแยงในตนที่เกิดขึ้นเพราะไมอยากไดท้งั ๒ สิ่ง แตจําเปนตองเลือกเอา
อยางหนึ่งอยางใด เชน ตองเลือกระหวางทํางานหนักกับความยากจน ถาไมอยากทํางานหนักก็ตอง
ยากจน
๓. เกลียดตัวกินไข (approach-avoidance)
เปนความขัดแยงทีเ่ กิดจากอยากไดสง่ิ หนึง่ แตไมชอบในสิง่ ทีเ่ กีย่ วของกัน เชน ชอบชือ่ เสียง
ของพรรคการเมืองหนึง่ แตไมชอบผูบ ริหารพรรคนัน้ หรือชอบลูกสาวแตไมชอบพอตา
๔. สองฝกสองฝาย (double approach-avoidance)
ไดแก ความขัดแยงทีอ่ ยากไดและไมอยากไดสง่ิ หนึง่ ในขณะเดียวกัน เชน อยากไดตาํ แหนง
ทางการเมือง แตไมอยากไดการหมดความเปนสวนตัว และไมอยากทํางานหนักที่มาพรอมตําแหนง
ทางการเมืองทีส่ าํ คัญ
รูปแบบการแกไขความขัดแยง
เมือ่ มีความขัดแยงเกิดขึน้ การจัดการแกไขอาจแบงไดเปน ๓ รูปแบบ คือ
๑. มีผูชนะและผูแพ (win-lose methods) แนวทางที่ตองมีผูแพเมื่อมีผูชนะ หรือ
เมื่อตองการชนะก็จะมีผูแพ ทําใหความขัดแยงยังไมหมดไปเพราะความขัดแยงยังคงอยูในสวนลึก
ของผูแ พ
๒. แพท้ัง ๒ ฝาย (lose-lose methods) การใชวิธีประนีประนอม ตางคนไดเพียง
บางสวน ไมมผี ชู นะและผูแ พ แทจริงแลวคือแพทง้ั ๒ ฝาย
๓. ชนะทัง้ ๒ ฝาย (win-win methods) วิธกี ารแกไขความขัดแยงโดยหันหนามาเผชิญ
ปญหาและหาทางแกปญ หารวมกัน ทําใหทง้ั ๒ ฝายไดสง่ิ ทีต่ นตองการและเปนผูช นะทัง้ ๒ ฝาย
การแกไขความขัดแยงทางออม
นอกเหนือจากหลักการแกไขความขัดแยงที่บุคคลแลว ในทางรัฐศาสตรอาจนําแนวทาง
การแกไขความขัดแยงระหวางบุคคลทางออมหรือจากการจัดสภาพแวดลอมมาใชคอื
๑. หาเปาหมายทีม่ ผี ลประโยชนตอ สวนรวมของทัง้ ๒ ฝาย โดยกําหนดผลประโยชนทท่ี กุ คน
จะไดอยางใกลเคียงกัน
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๒. เสนอผูบ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป หากไมสามารถแกไขความขัดแยงในกลุม ได ตองเสนอ
ผูท ม่ี อี าํ นาจเหนือขึน้ ไปเพือ่ ดําเนินการแกไขปญหา
๓. จัดองคกรใหม แยกยายคูพ พิ าทหรือใชระบบผูแ ทนแตละฝายเจรจาขอขัดแยง โดยไมให
๒ ฝายเผชิญหนากัน
๔. หาคนกลางไกลเกลี่ย คนกลางตองเปนคนที่คูกรณียอมรับและไมมีสวนไดสวนเสียใน
ความขัดแยง และใหทาํ หนาทีไ่ กลเกลีย่ ในกรณีท่ี ๒ ฝายไมสามารถแกปญ หาเองได
ลักษณะของคนกลางทีไ่ กลเกลีย่
ผูท่ีทําหนาที่ไกลเกลี่ยตองมีคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดกอนที่จะดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย
เมื่อเกิดความขัดแยง นั่นคือผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยตองไดรับการยอมรับและความไววางใจจากผูขัดแยง
ทั้ง ๒ ฝาย การยอมรับและไววางใจมีข้ันตอนจากความไววางใจนําไปสูการยอมรับดวยความเต็มใจ
อาจอธิบายไดตามแผนภูมิ ดังนี้
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การยอมรับและความไววางใจผูไ กลเกลีย่
แผนภูมิ ๖ แสดงขัน้ ตอนการยอมรับและไววางใจของคนกลางทีไ่ ดไกลเกลีย่

การยอมรับและความไว้วางใจผู้ไกล่เกลี่ย

ความไว้วางใจ
(trust)
การยอมรับด้วยความเต็มใจ
(self control, commitment)

การสื่อสารด้วยความจริงและเหตุผล
(reality communication)

ความสามารถในการโน้มน้าวใจบุคคล
(ability to influence)
การยอมรับ (acceptance)
ความต่างไว้วางใจ (mutual trust)
แรงจูงใจทางบวกในกลุ่ม (positive intensive)
กระบวนการดีขึ้น (better process)
เนื้อหาการเจรจาดีขึ้น (better content)

ผลที่ได้ดีขึ้น (better product)
แผนภูมิที่ ๖ แสดงขั้นตอนการยอมรับและไว้วางใจของคนกลางที่ไกล่เกลี่ย
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แผนภูมิน้แี สดงใหเห็นวา หากผูทําการเจรจาไกลเกลี่ยไดรับการยอมรับและความไววางใจ
จากทัง้ ๒ ฝาย ขัน้ ตอนทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จในการเจรจาไกลเกลีย่ ก็จะเกิดผลดีตามเปาหมาย แตหาก
ผูไ กลเกลีย่ ไมไดรบั ความไววางใจและการยอมรับ ความสําเร็จในการเจรจาไกลเกลีย่ ก็เกิดขึน้ ไดยาก
การพิจารณาดําเนินการแกไขความขัดแยง
การขัดแยงที่แกไขไดตองเปนการขัดแยงที่สุจริต การเจรจาที่ควรจะดําเนินการเมื่อพิจารณา
แลวพบวา
๑. มีประเด็นทีค่ วรนํามาพิจารณาหรือไม ตองเปนประเด็นทีช่ ดั เจน
๒. มีผสู ามารถใหขอ มูลทัง้ ๒ ฝายหรือไม
๓. มีเงือ่ นเวลาทีจ่ ะกําหนดสรุปขอตกลงไดหรือไม
๔. มีผมู ีอํานาจตัดสินใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติตามขอตกลง หรือทําใหขอตกลงไปสูขอสรุปได
หรือไม
๕. คูก รณีใหความรวมมือมากนอยเพียงไรในการใหขอ มูลการทีจ่ ะฟน คืนดีกนั
หลักการเจรจาเมือ่ เกิดความขัดแยง
เมือ่ มีการเจรจา ผูเ จรจาตองมีกระบวนการขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน และอาจเจรจาไดโดยมิตอ งมีผอู น่ื
มาทําหนาทีไ่ กลเกลีย่ ตามขัน้ ตอนตอไปนี้
๑. ทําความเขาใจในตนใหกระจาง ไดแก
๑.๑ เขาใจความตองการของตนเอง
๑.๒ รูถ งึ ผลขัน้ ตํา่ ทีต่ นจะสามารถรับไดจากการเจรจา
๑.๓ ศึกษาทางเลือกตามศักยภาพของตน
๒. เปนฝายริเริม่ การเจรจากอน โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
๒.๑ แสดงทีทา ใหความรวมมือ
๒.๒ เสนอทางเลือกใหแกคกู รณี
๒.๓ เสนอการแกไขปญหาอยางมีสว นรวม
๓. รับฟงอยางเขาใจและใหเกียรติ ไดแก
๓.๑ มีความจริงใจ
๓.๒ จับประเด็นสาระของปญหาใหได
๓.๓ ไมขม ขู ตําหนิ หรือกลาวหาคูก รณี
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๔. มุง เปาหมาย “เราชนะ” นัน่ คือทัง้ ๒ ฝายชนะดวยกัน โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
๔.๑ รูท จ่ี ะขอโทษและใหอภัยซึง่ กันและกัน
๔.๒ จัดระบบแกไขทีละประเด็นใหชดั เจน
๔.๓ หาผูไ กลเกลีย่ ถาจําเปน
ความขัดแยงในความคิดนั้นเปนเรื่องปรกติ แตความขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรงในสังคม
ตองไดรบั การแกไข และการแกไขตองเปนสันติวธิ ี
ตัวอยางกรณีศึกษาความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีนําเสนอโดย
เมธัส อนุวัตรอุดม (๒๕๕๓) ในการบรรยายวิชาจิตวิทยาการจัดการความขัดแยง คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเด็นทีต่ อ งพูดคุยปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๔ ประเด็น คือ
๑. มุมมองตอสภาพปญหา
๒. ทีม่ าของรากเหงาของปญหา
๓. เปาหมายและแนวทางแกไขปญหา
๔. พิจารณามิตทิ างจิตวิทยาในสถานการณความขัดแยง
๑. มุมมองตอสภาพปญหาทีไ่ มตรงกัน/แยกสวน
แผนภูมทิ ่ี ๗ แสดงมุมมองตอสภาพปญหาทีไ่ มตรงกัน/แยกสวน

การมองปญหาตองมองภาพรวมของปญหา ไมมองปญหาเฉพาะมุมมองของตน การมอง
ปญหาตองมองแยกสวนใหครบถวน แตมใิ ชมองเหมือนตาบอดคลําชาง
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๒. ทีม่ าของรากเหงาของปญหา
แผนภูมทิ ่ี ๘ แสดงภาพรากเหงาของปญหา

ที่มาของปญหา

การพิจารณาปญหาตองวิเคราะหใหชดั เจนถึงทีม่ าและรากเหงาของปญหา มิใชเห็นแตสง่ิ ทีเ่ กิด
ในปจจุบนั การวิเคราะหสาเหตุของปญหาจะทําใหมองเห็นแนวทางการแกไขปญหาชัดเจนขึน้ สามารถ
นําไปสูแ นวทางการแกไขทีถ่ กู ตอง
๓. เปาหมายและแนวทางแกไขปญหา
แผนภูมทิ ่ี ๙ แสดงแนวทางแกไขความขัดแยง

การจัดการความขัดแยงตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการ กอนกําหนดวิธีการจัดการเพื่อ
ลดความขัดแยง
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๔. มิตทิ างจิตวิทยาในการแกไขความขัดแยง
ถอดบทเรียนการสรางสันติภาพในมิตจิ ติ วิทยา
๑. สันติสขุ จะเกิดขึน้ ไดเมือ่ ทุกฝายรูส กึ วาไดรบั ความเปนธรรม
“ไมมสี นั ติภาพ หากปราศจากความเปนธรรม”
หรือ “ความเปนธรรมเปนความรูส กึ และมีหลายมิต”ิ
บางครัง้ ความรูส กึ ตอสูก บั ความจริง
๒. ชาวบานรูส กึ วารัฐไมจริงใจ รูส กึ วารัฐเลีย้ งไข ฯลฯ
๓. ตองทําใหทกุ ฝายรูส กึ วาเราจริงใจ ใหเกียรติ และรับฟงจริง ๆ
เบือ้ งตน คนเรารูส กึ อยากระบาย การจะไดขอ มูล
ตองยกมือไหวกอ น ตัง้ ใจไปฟง สัมผัสปญหาไดจากคูก รณี
โคทม อารียา (๒๕๔๘) ไดใหแนวทางการแกไขแบบสันติวธิ ไี ว ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. ตองเยียวยาอดีต ความปวดราวของคนที่ถูกรังแกใหลดลง ยอมรับขอเท็จจริงและขอ
ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
๒. ขจัดเงือ่ นไขปจจุบนั ทีไ่ มมคี วามยุตธิ รรมและการกระทําทีไ่ มดใี หลดลง
๓. ทุกฝายมีโอกาสรวมกันกําหนดอนาคต
การจัดการแกไขความขัดแยงนั้นเปนการจัดการที่ปลายเหตุ แตหากจะทําใหเกิดสันติสุข
ในสังคมไดอยางจริงจังนั้น เราตองจัดการที่สาเหตุกอน ฉะนั้นผูเขียนจึงขอเสนอหลักเกณฑปองกัน
ความขัดแยงดังนี้
หลักการปองกัน (prevention) ความขัดแยง
๑. จัดใหมที รัพยากรเพียงพอ หากทรัพยากรมีมากพอสําหรับคนจํานวนมาก ความขัดแยง
ก็จะเกิดขึน้ นอยลง
๒. ใหมกี ติกาในการจัดสรรทรัพยากรทีย่ อมรับรวมกัน ทุกฝายตองมีสว นรวมในการจัดสรร
ทรัพยากร อํานาจในการจัดการมิควรจะอยูใ นมือของคนคนเดียวหรือคนกลุม เดียว การจัดสรรทรัพยากร
ตองโปรงใส
๓. สรางการสือ่ สารทีช่ ดั เจนและเปนมิตร บางครัง้ ความขัดแยงเกิดจากการขาดการสือ่ สาร
ทีด่ ี เพราะในการทํางานรวมกันตองใชการสือ่ สารถึงรอยละ ๘๐
๔. ใหทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ทําปญหาความขัดแยง
ใหเปนปญหารวมกันในทุกกรณี
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หากเราสามารถขจัดความขัดแยงในตนเองได จะทําใหเราสามารถแกไขความขัดแยง
ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางบุคคลหรือกลุม คนได และการแกไขความขัดแยงมิใหเกิดความรุนแรงนัน้ ตองใชสนั ติวธิ ี
โดยการใชเทคนิควิธีของนกฮูกที่มองเห็นในความมืด มองดูภายในตนของเรา มองดูความตองการของ
ฝายตรงกันขาม โดยเฉพาะผูน าํ ตองฟงขอมูลทีเ่ ปนขอเท็จจริง มิใชสง่ิ ทีต่ อ งการไดยนิ ทีไ่ ดรบั การปรุงแตง
จากผูใ กลชดิ เพือ่ ใหความรูส กึ ทีด่ แี กผนู าํ ผูน าํ ทีด่ ี มีความสามารถจะแกไขปญหาได หากไมฟง ความจริง
การแกไขปญหาโดยสันติวธิ จี ะเกิดขึน้ ไมไดเลย และความรุนแรงมิเคยทําใหไดมาซึง่ สันติภาพ ความรุนแรง
อาจหยุดเหตุการณไดแตความขัดแยงมิไดหายไป เพียงแตหลบลงใตนา้ํ เหมือนคลืน่ สึนามิเทานัน้
ดวยวิชาจิตวิทยาเปนศาสตรท่ีศึกษาพฤติกรรมมนุษยโดยใชเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร
ทัง้ ยังเปนทฤษฎีทพ่ี ยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย ฉะนัน้ การนําหลักพฤติกรรมมนุษยมาประยุกต
ใชทางรัฐศาสตรจงึ เปนวิถที างของนักรัฐศาสตรยคุ ปจจุบนั ทีพ่ ยายามอธิบายปรากฏการณทางการเมือง
นอกเหนือจากทฤษฎีทางรัฐศาสตร ก็สามารถใชทฤษฎีจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองมากขึ้น
ซึ่ง รากฐานของความคิ ด นี้ก็นา จะพั ฒ นามาตั้ง แต แ นวความคิ ด ของโสกราตี ส (Socrates) และ
อาริสโตเติล (Aristotle) ผูเ ปนตนฉบับของทฤษฎีทางรัฐศาสตรนน่ั เอง
การเกิดสันติสขุ ถาวร
ความขัดแยงเปนปรกติของการดําเนินชีวติ แตตอ งสามารถแกไขไดหากทุกฝายมุง ผลประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตนและพวกพอง โดยตั้งวิสัยทัศน (vision) ของการอยูรวมกันวา “สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจพอเพียง จัดการผลประโยชนโดยธรรม” แลวอาจใชทฤษฎีบริหารจัดการเปน
ดุลดัชนี (balanced scorecard) หรือวิเคราะหตนเอง (SWOT) แบบตะวันตก หรือแมแตกลวิธีดูแล
แบบครอบครัวใหญตามวัฒนธรรมไทย
พระพรหมมังคลาจารย (ปน ปฺญานนฺโท) หรือที่รูจักกันดีวา หลวงพอปญญานันทภิกขุ
กลาววา “ปญหาความยุง ยากของโลกเกิดจากความยุง ยากของแตละบุคคล การแกไขโลกจึงตองแกทค่ี น
การแกคนตองอาศัยธรรมะเปนเครื่องแก และธรรมะที่อยูในสมุดหนังสือยอมไมเกิดประโยชนเต็มที่
แตหากตองนําธรรมะมาใชในชีวิตประจําวันของตนทุกวัน” การจะเลือกวิธีใดไมสําคัญเทา ทําจริง
ทําสมํา่ เสมอ และรวมมือกันทุกฝาย สันติสขุ ก็จะเกิดขึน้ ในสังคมไทย
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Abstract

แนวคิดจิตวิทยาในการจัดการความขัดแยงในใจและสรางสันติสขุ

Psychological Perspective in Interpersonal Conflicts Management
and Peace Building
Puntip Sirivunnabood
Associate Fellow of the Academy of Moral and Political Sciences,
The Royal Institute, Thailand

Conflicts arise from contradiction of attitudes and behaviors between
two parties.
Conflict management involves doing things to limit the negative aspects
of conflict and to increase the positive aspects of conflict.
There are several causes of conflict. Conflict may occur when two parties
are required to engage an activity that is incongruent with their needs and interests.
And there also are several models of conflict management. Johnson and
Johnson (2007) presented Blake and Mouton (1964) models of handling interpersonal
conflicts into five types: forcing, withdrawing, smoothing, compromising
and confronting. Beside the interpersonal conflicts, the management of intrapersonal
conflicts are also important. The successful of intrapersonal conflicts management
will lead to interpersonal conflicts resolution. And the interpersonal conflicts
resolution will lead to Peace Building.
keywords: conflict, peace building, psychological perspective
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