
๑ ภาคีสมาชิก สํานักธรรมศาสตรและการเมือง

โลกยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนในยุคสารสนเทศ  การส่ือสารดานภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันทําใหเกิด
ความขัดแยงจากความไมเขาใจกันรุนแรงมากข้ึน สาเหตุใหญมาจากการส่ือสารท่ีไมเขาใจซ่ึงกันและกัน

นักวิชาการสรุปปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยงรุนแรง ๕ ประเภทใหญ ๆ คือ

๑.  การพัฒนาของโลกเปนวัตถุนิยมมากข้ึน ทําใหสังคมเกิดความประมาท มัวเมาอยูในวัตถุ 
นําไปสูการแยงชิงและทํารายกัน แตกความสามัคคี และเกิดความเครียดรุนแรง

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๖

แนวคิดจิตวิทยาในการจัดการความขัดแยงในใจ
และสรางสันติสุข

พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย ๑

บทคัดยอ
 ความขัดแยงเกิดจากความแตกตางท้ังเจตคติและพฤติกรรมของคน ๒ ฝายซ่ึงอาจเปน

บุคคลหรือกลุมคนก็ได

 การจัดการความขัดแยงคือ การพยายามลดพฤติกรรมทางลบและเพ่ิมพฤติกรรมทางบวก

 ความขัดแยงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงสวนใหญเกิดจากเปาประสงคท่ี

แตกตางกันระหวางกลุมคนหรือบุคคล ๒ ฝาย รูปแบบการแกไขหรือจัดการความขัดแยงมีหลายรูปแบบ 

จอหนสันและจอหนสัน (๒๐๐๗) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการความขัดแยงท่ีพัฒนามาจากเบลก

และมูตัน (๑๙๖๔) โดยมีรูปแบบการจัดการความขัดแยง ๕ รูปแบบ คือ การจัดการแบบรุนแรง 

การจัดการแบบหลีกหนี การจัดการแบบยอมตาม การจัดการแบบประนีประนอม และการจัดการ

แบบหันหนาเขาหากันแกปญหา ความขัดแยงนอกเหนือจากความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวาง

กลุมยังมีความขัดแยงในตนเอง และความขัดแยงในตนเองน้ีหากจัดการไดจะนําไปสูการแกไข

ความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมได และนําไปสูการสรางสันติสุขในสังคม

คําสําคัญ : ความขัดแยง, การสรางสันติสุข, มุมมองจิตวิทยา
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๒. การปกครองโดยรวมศูนยอํานาจในสวนกลาง ประเทศใดท่ีใชวิธีการปกครองเชนน้ี

จะขาดความเขาใจวัฒนธรรมทองถ่ิน เกิดความขัดแยงระหวางชุมชนทองถ่ินกับนโยบายของรัฐ เน่ืองจาก
วัฒนธรรมทองถ่ินคือวิถีชีวิตรวมกันของชุมชนท่ีสอดคลองกับส่ิงแวดลอม มีลักษณะหลากหลายในแตละ

ภูมิภาค แตหากเปนอํานาจรวมศูนยคือมีอํานาจเดียว ไมอาจจัดการใหเกิดสันติสุขในทองถ่ินตาง ๆ ได

ทําใหเกิดความขัดแยง

๓.  ความขัดแยงหลักของโลก ความขัดแยงในโลกท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบไปนานาประเทศ

ท่ัวโลก ไดแก ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศอิสลาม หรือความขัดแยงระหวางประเทศ

อิสราเอลกับอาหรับท่ีเกิดมานานกวา ๕๐ ป

๔. ระบบการศึกษา หากประเทศใดมีระบบการศึกษาท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคคล และ

พัฒนาความเขาใจเพ่ือนมนุษยใหมีการอยูรวมกันอยางสันติวิธี แตเนนจัดการศึกษาเฉพาะเกงในเน้ือหา

วิชา ไมเขาใจสภาพท่ีแทจริงของโลก ความขัดแยงก็จะเกิดมากในประเทศเชนน้ี

๕. โครงสรางของสังคมเนนยอดพีระมิดไปสูฐาน ในการจัดโครงสรางสังคมเนนเฉพาะคนกลุม

นอยท่ีอยูบนยอดพีระมิด โดยไมเนนคนในฐานพีระมิดท่ีมีจํานวนมาก คนยากจนไมไดรับความเปนธรรม

ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสิทธิทางสังคม ขาดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทําใหขาดศีลธรรมพ้ืนฐานการ

เปนคน เคารพศักด์ิศรีคุณคาของความเปนคนอยางเทาเทียมกัน การขาดความเปนธรรมในสังคม

เปนเร่ืองสําคัญทําใหเกิดการขาดความสามัคคี และนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรงในสังคม

ในสังคมไทยปจจุบันความขัดแยงเกิดข้ึนมาก แตมีความพยายามใชวิธีการแกไขโดยสันติวิธี

อยางจริงจังนอยมาก การแกไขโดยสันติวิธีเปนหนทางท่ีจะนํามาซ่ึงความสันติสุข และเปนยาขนานสําคัญ
ท่ีจะนําสันติมาสูสังคมอยางถาวรได แตจะทําไดหรือไมข้ึนอยูกับจิตสํานึกและพฤติกรรมของบุคคล

ในสังคม
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ท่ีมาของความขัดแยง : ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ภาพท่ี ๑ แสดงท่ีมาของความขัดแยง

(Johnson and Johnson, 1991, p. 17)

ภาพท่ี ๑ แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางลา ๒ ตัว ท่ีมีความตองการคนละทิศ

คนละทาง โดยลาแตละตัวมีเปาประสงคของตนเองท่ีแตกตางกับอีกตัวหน่ึง แตละตัวตางมุงหวัง
ในส่ิงท่ีตนปรารถนาคือกองฟางของตนโดยไมคํานึงถึงความตองการของผูอ่ืน ความขัดแยงจึงเกิดข้ึน 

แตเม่ือตอสูจนเหน่ือยออนแลวจึงตระหนักวาควรหันหนาเจรจาตอรองกัน ก็สามารถทํางานรวมกัน

ประสานประโยชนไดโดยไมเกิดความขัดแยงและตางก็ไดบรรลุเปาประสงคของตนเอง
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การจัดการความขัดแยงและสันติวิธี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท วา

  “ถาทานตองการชนะ  ก็จะตองมีผูแพ แตถาทานตองการความรวมมือ 

  ก็จะมีแตผูชนะไมมีผูแพ”

นอกจากน้ียังมีพระราชดํารัสวา 

“สังคมใดก็ตามถามีความเอ้ือเฟอเก้ือกูลกันดวยความมุงดีมุงเจริญ

ตอกัน สังคมน้ันยอมเต็มไปดวยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความรมเย็น เปนสุข นาอยู”

 (๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘)

สันติสุขจะเกิดข้ึนไดแมมีความขัดแยงของความคิด หากบุคคลแตละบุคคลมีส่ิงตอไปน้ี

๑. เปดเผยจริงใจ (openness) แสดงความจริงใจ ความรูสึกท่ีแทจริงใหคนท่ีติดตอส่ือสาร

ทราบ

๒. เห็นใจผูอ่ืน (empathy) ใหความเขาใจ สนับสนุน ใหกําลังใจ ทําความเขาใจความคิด

ของผูอ่ืน เปดเผยตนเองดวยความบริสุทธ์ิใจ

๓. สนับสนุนซ่ึงกันและกัน (supportiveness) อธิบายความรูสึกใหชัดเจน ตรงไปตรงมา 

เปดเผย และจริงใจ

๔.  มีใจคิดบวก (positiveness) มองคนในทางท่ีดี มีเจตคติทางบวกตอตนเองและผูอ่ืน 

รับฟงความเห็นของผูอ่ืน

๕.  ยึดภราดรภาพ (equality) ยอมรับผูอ่ืนเทาเทียมกับตน ไมเอาเปรียบผูอ่ืน มองทุกส่ิง

ในแงดีอยางไมมีเง่ือนไข

หากทุกฝายปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและสามารถปฏิบัติตนตามท้ัง ๕ ประการน้ีได 

ความขัดแยงทางความคิดท่ีเกิดข้ึนก็จะไมนําไปสูความขัดแยงท่ีรุนแรงหรือนําไปสูความวิบัติอันจะกอให

เกิดความเดือดรอนแกทุกฝาย
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แนวคิดทางจิตวิทยาเก่ียวกับการแกไขความขัดแยง

การแกไขความขัดแยง (Confl ict Resolution) : ความหมายและคําจํากัดความ (Concepts and 

Def initions)

โยฮัน กัลตุง (Johan Galtung, 1969, 1996) ใหความหมายความขัดแยงไวในลักษณะรูป

สามเหล่ียมดังแผนภูมิขางลางน้ี

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงรูปแบบความขัดแยงของกัลตุง (Galtung’s model of confl ict, 1996)

การขัดแยง 
(Contradiction) 

เจตคติ (Attitude)  พฤติกรรม (Behavior) 

รูปแบบของความขัดแยงตามแผนภูมิสามารถอธิบายไดดังน้ี

๑. การขัดแยง คือ ความไมสอดคลอง (incompatibility) ในเปาหมายของกลุมผูขัดแยง 
ตัวอยางเชน การไมสอดคลองกันระหวางคานิยมทางสังคมกับโครงสรางทางสังคม

๒.  เจตคติ คือ เจตคติของคูกรณีท่ีอาจเกิดการรับรูท่ีผิดพลาดหรือแตกตางกันทําใหเกิด

อารมณทางลบตามมา

๓.  พฤติกรรม คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกหลังจากเกิดความรูสึกขัดแยง อาจกลาวไดวาเปน

เคร่ืองมือการแสดงออกของความขัดแยง
อยางไรก็ตาม กัลตุงอธิบายวา มิติสามเหล่ียมขัดแยงอาจพัฒนาเปนมิติสามเหล่ียมกาวราว 

หรือมิติสามเหล่ียมสันติภาพก็ได ตามการจัดการหรือไมจัดการความขัดแยง หากความขัดแยงมิไดมี

การจัดการแกปญหาความขัดแยง ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนก็จะพัฒนาไปสูมิติสามเหล่ียมความกาวราว 

ดังแผนภูมิตอไปน้ี
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A. มิติสามเหล่ียมกาวราว

แผนภูมิท่ี ๒ มิติสามเหล่ียมกาวราว

 

โครงสรางความรุนแรงคือ เม่ือเกิดความขัดแยงจะมีการพัฒนาความรุนแรงผานโครงสราง

วัฒนธรรม ไปสูทิศทางของความรุนแรงโดยตรง แตหากมีการจัดการความขัดแยงอยางถูกวิธี สันติสุขก็จะ

เกิดข้ึนตามรูปแบบขางลางน้ี

B. มิติสามเหล่ียมสันติภาพ

แผนภูมิท่ี ๓ มิติสามเหล่ียมสันติภาพ

 

โครงสรางความรุนแรง

(structured violence) 

ความรุนแรงตามวัฒนธรรม

(cultural violence) 

ความรุนแรงโดยตรง

(direct violence) 

สรางสันติสุข

(peace building) 

สันติวิธี

(peace making) 
รักษาสันติสุข

(peace keeping) 
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การสรางสันติสุขมาจากการทํากิจกรรมท่ีนําไปสูสันติสุข และความสันติสุขน้ันจะอยูคงทนได

ตองรักษาไว 
วิธีการจัดการความขัดแยงตองดูจังหวะและเวลา โดยพิจารณาจากความรุนแรงของความขัดแยง

แผนภูมิท่ี ๔ บันไดความขัดแยง

การข้ึนบันไดและลงบันไดความขัดแยง

 [ดัดแปลงจาก Ramsbotham, Oliver & et al. (2005)]
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ข้ันตอนของการเกิดความขัดแยงมีตามลําดับข้ันดังน้ี

 ข้ันท่ี ๑   ความแตกตาง คือ ความแตกตางในความคิดทําใหนําไปสูบันไดข้ันท่ี ๒ คือ

ความขัดแยง

 ข้ันท่ี ๒   ความขัดแยง คือ เกิดความคิดท่ีไมสอดคลองกัน มีเปาหมายท่ีแตกตางกัน

 ข้ันท่ี ๓  การแบงช้ัน คือ การจัดลําดับความรุนแรงของความขัดแยง ความรุนแรงจะเพ่ิมข้ึน

เม่ือไมมีการจัดการความขัดแยงและนําไปสูข้ันท่ี ๔ ความรุนแรงในท่ีสุด

 ข้ันท่ี ๔  ความรุนแรง คือ เม่ือความขัดแยงเปล่ียนเปนความรุนแรง ก็จะนําไปสูสงคราม 

ซ่ึงอาจเปนสงครามเย็น หรือสงครามท่ีมีความรุนแรง ทํารายซ่ึงกันและกัน

 ข้ันท่ี ๕  ยุติความรุนแรง คือ ความพยายามท่ีจะหยุดสงคราม คือการหยุดยิง หรือหยุดความ
กาวราวท่ีกระทําตอกัน การยุติความรุนแรงจะนําไปสูข้ันตอไปของการยุติความขัดแยง

 ข้ันท่ี ๖  เจรจาขอตกลง คือ ข้ันบันไดท่ีพยายามเจรจาเพ่ือหาทางยุติความขัดแยงโดยท้ัง 

๒ ฝายทําความตกลงรวมกัน

 ข้ันท่ี ๗   การหาจุดรวม คือ การหาจุดท่ีท้ัง ๒ ฝายสามารถยอมรับรวมกันได

 ข้ันท่ี ๘   หาขอตกลงรวมกัน คือ แนวทางท่ีนําไปสูการยุติความขัดแยงและนําไปสูสันติสุข

ความขัดแยงแบงออกไดเปน ๒ ชนิด คือ

๑. ความขัดแยงระหวางบุคคล (interpersonal confl ict)

๒. ความขัดแยงภายในตนเอง (intrapersonal confl ict)

สาเหตุของความขัดแยง

การขัดแยงระหวางบุคคลและกลุมคนเกิดจากส่ิงตอไปน้ี

๑. ความตองการบรรลุวัตถุประสงค จุดมุงหมายสวนตนและของผูอ่ืนไมตรงกัน
๒. การไมยอมรับความแตกตางในความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน

๓. ทรัพยากรท่ีมีอยูไมเพียงพอสําหรับการแบงปน

๔. ไมไววางใจซ่ึงกันและกัน ระแวง และไมเช่ือถือ
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แนวทางจัดการความขัดแยง

 แนวทางแกไขความขัดแยงระหวางบุคคลอาจทําไดหลายทางตามแนวคิดของแฟรงก

จอหนสัน  (Frank Johnson) และเดวิด จอหนสัน (David Johnson) (๑๙๙๑)  ดังแผนภูมิขางลางน้ี

แผนภูมิท่ี ๕ แสดงแนวทางการจัดการความขัดแยง

 

แนวทางจัดการความขัดแยง 
สูง 

สูง ตํ่า เปาหมายความสําเร็จของงาน 

ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

(Johnson and Johnson, 1991, p. 308)

แนวทางการจัดการความขัดแยง ๕ รูปแบบของจอหนสันและจอหนสัน

แฟรงก จอหนสัน และเดวิด จอหนสันไดปรับรูปแบบของการจัดการความขัดแยงของ 
รอเบิรต อาร. เบลก (Robert R. Blake) และเจน มูตัน (Jane Mouton) โดยนําเสนอ ๕ รูปแบบ ดังน้ี

๑.  แบบเตา คือ เตาไมคํานึงถึงความสําเร็จของงานและความสัมพันธระหวางบุคคล 
ไมเผชิญปญหา หลบหลีกปญหา หลบเขากระดอง ไมยอมพูดถึงปญหา เก็บความขัดแยงไวในใจ ปญหา

ท่ีเกิดข้ึนก็จะไมไดรับการแกไข

๒.  แบบปลาฉลาม คือ แนวทางแกไขปญหาท่ีจองคอยหาเวลาแกแคน ใชวิธีการจัดการปญหา

ดวยวิธีรุนแรงเหมือนปลาฉลาม ซ่ึงทําใหความขัดแยงตอเน่ืองและแกแคนซ่ึงกันและกันไมส้ินสุด 
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แมบางคร้ังวิธีการแกไขแบบปลาฉลามอาจทําใหงานบรรลุเปาหมายได แตปญหาจะหยุดเพียงช่ัวคราว

และอาจเกิดข้ึนใหมอีกได

๓.  แบบตุกตาหมี คือ แนวทางแกไขปญหาความขัดแยงดวยการย้ิมรับความขัดแยง 

เปนผูยอมแพ ยอมถูกเอาเปรียบ ดวยมุงหวังใหความขัดแยงหมดไปเหมือนตุกตาหมี ความขัดแยงระหวาง

บุคคลอาจส้ินสุด แตความขัดแยงในตนมิไดส้ินสุดไปดวย ทําใหเปนผูเสียเปรียบ และความตองการ

ของตนเองก็จะไมไดรับการตอบสนอง การยอมแพไมอาจทําไดตลอดเวลาโดยผูยอมแพไมเกิด

ความคับของใจ

๔.  แบบสุนัขจ้ิงจอก คือ แนวทางแกไขปญหาความขัดแยงโดยวิธีประนีประนอม พยายาม

ทุกวิถีทางใหความขัดแยงหมดไป เชน การต้ังคณะบุคคลศึกษาขอมูลเพ่ือยืดเวลาพิจารณาปญหา 

โดยใหตางคนตางยอมเหมือนสุนัขจ้ิงจอก ในกรณีเชนน้ีดูเหมือนความขัดแยงจะส้ินสุด แตความจริงแลว

ความขัดแยงยังคงอยูและอาจรุนแรงข้ึน เหมือนกวาดของลงใตโตะเพ่ือใหโตะดูสะอาด วิธีการน้ีใชบอย

ในสังคมไทย

๕.  แบบนกฮูก คือ วิธีการแกไขความขัดแยงดวยวิธีเผชิญปญหา น่ันคือ การพยายาม

แกไขโดยหันหนามาเจรจากัน เพ่ือหาทางแกไขโดยใหคูกรณีมองปญหารวมกัน ตาสวางในความมืด

เหมือนนกฮูก มองเห็นปญหาของผูอ่ืนนอกเหนือจากปญหาของตนเอง วิธีน้ีนาจะเปนวิธีการแกไขปญหา

ไดอยางย่ังยืน

การแกไขความขัดแยงระหวางบุคคลอาจตองเร่ิมจากการแกไขความขัดแยงภายในตนเอง

กอน การแกไขความขัดแยงภายในตนเองเปนการจัดการความขัดแยงท่ีควรทําในเบ้ืองตนคือการจัดการ

ความขัดแยงในตน หากจัดการความขัดแยงของผลประโยชนทับซอน (confl ict of interest) ในตนเองได 

การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมก็จะทําไดดีข้ึน

ชนิดของความขัดแยงภายในตนเอง 

เราอาจแบงความขัดแยงภายในตนเองได ๔ รูปแบบ ดังตอไปน้ี

๑.  รักพ่ีเสียดายนอง (approach-approach) 
 เกิดข้ึนเม่ือบุคคลอยากไดของท้ัง ๒ ส่ิง แตตองเลือกเพียงส่ิงเดียว เชน อยากเปนนักธุรกิจ

ท่ีร่ํารวย และอยากมีอํานาจวาสนา เปนผูนําทางการเมือง ตองเลือกเพียงอยางเดียวเพราะการเปน

นักการเมืองท่ีมีคุณภาพไมอาจเปนนักธุรกิจท่ีร่ํารวยไดในเวลาเดียวกัน นอกจากจะไมประพฤติอยูใน
คุณธรรม ใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิด ฉะน้ัน ความขัดแยงภายในตนเองจะเกิดข้ึนเม่ือตองเลือกเพียง

ส่ิงเดียว ไมอาจไดท้ัง ๒ ส่ิงพรอม ๆ กัน 
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๒.  หนีเสือปะจระเข (avoidance-avoidance)

 ไดแก ความขัดแยงในตนท่ีเกิดข้ึนเพราะไมอยากไดท้ัง ๒ ส่ิง แตจําเปนตองเลือกเอา

อยางหน่ึงอยางใด เชน ตองเลือกระหวางทํางานหนักกับความยากจน ถาไมอยากทํางานหนักก็ตอง

ยากจน

๓.  เกลียดตัวกินไข (approach-avoidance)

 เปนความขัดแยงท่ีเกิดจากอยากไดส่ิงหน่ึงแตไมชอบในส่ิงท่ีเก่ียวของกัน เชน ชอบช่ือเสียง

ของพรรคการเมืองหน่ึงแตไมชอบผูบริหารพรรคน้ัน หรือชอบลูกสาวแตไมชอบพอตา

๔.  สองฝกสองฝาย (double approach-avoidance)

 ไดแก ความขัดแยงท่ีอยากไดและไมอยากไดส่ิงหน่ึงในขณะเดียวกัน เชน อยากไดตําแหนง

ทางการเมือง แตไมอยากไดการหมดความเปนสวนตัว และไมอยากทํางานหนักท่ีมาพรอมตําแหนง

ทางการเมืองท่ีสําคัญ

รูปแบบการแกไขความขัดแยง

เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน การจัดการแกไขอาจแบงไดเปน ๓ รูปแบบ คือ

๑.  มีผูชนะและผูแพ (win-lose methods) แนวทางท่ีตองมีผูแพเม่ือมีผูชนะ หรือ

เม่ือตองการชนะก็จะมีผูแพ ทําใหความขัดแยงยังไมหมดไปเพราะความขัดแยงยังคงอยูในสวนลึก

ของผูแพ

๒.  แพท้ัง ๒ ฝาย (lose-lose methods) การใชวิธีประนีประนอม ตางคนไดเพียง

บางสวน ไมมีผูชนะและผูแพ แทจริงแลวคือแพท้ัง ๒ ฝาย
๓.  ชนะท้ัง ๒ ฝาย (win-win methods) วิธีการแกไขความขัดแยงโดยหันหนามาเผชิญ

ปญหาและหาทางแกปญหารวมกัน ทําใหท้ัง ๒ ฝายไดส่ิงท่ีตนตองการและเปนผูชนะท้ัง ๒ ฝาย

การแกไขความขัดแยงทางออม

นอกเหนือจากหลักการแกไขความขัดแยงท่ีบุคคลแลว ในทางรัฐศาสตรอาจนําแนวทาง

การแกไขความขัดแยงระหวางบุคคลทางออมหรือจากการจัดสภาพแวดลอมมาใชคือ

๑. หาเปาหมายท่ีมีผลประโยชนตอสวนรวมของท้ัง ๒ ฝาย โดยกําหนดผลประโยชนท่ีทุกคน

จะไดอยางใกลเคียงกัน
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๒.  เสนอผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป หากไมสามารถแกไขความขัดแยงในกลุมได ตองเสนอ

ผูท่ีมีอํานาจเหนือข้ึนไปเพ่ือดําเนินการแกไขปญหา

๓.  จัดองคกรใหม แยกยายคูพิพาทหรือใชระบบผูแทนแตละฝายเจรจาขอขัดแยง โดยไมให 

๒ ฝายเผชิญหนากัน

๔.  หาคนกลางไกลเกล่ีย คนกลางตองเปนคนท่ีคูกรณียอมรับและไมมีสวนไดสวนเสียใน

ความขัดแยง และใหทําหนาท่ีไกลเกล่ียในกรณีท่ี ๒ ฝายไมสามารถแกปญหาเองได

ลักษณะของคนกลางท่ีไกลเกล่ีย

ผูท่ีทําหนาท่ีไกลเกล่ียตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดกอนท่ีจะดําเนินการเจรจาไกลเกล่ีย

เม่ือเกิดความขัดแยง น่ันคือผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียตองไดรับการยอมรับและความไววางใจจากผูขัดแยง

ท้ัง ๒ ฝาย การยอมรับและไววางใจมีข้ันตอนจากความไววางใจนําไปสูการยอมรับดวยความเต็มใจ 

อาจอธิบายไดตามแผนภูมิ ดังน้ี
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การยอมรับและความไววางใจผูไกลเกล่ีย

แผนภูมิ ๖ แสดงข้ันตอนการยอมรับและไววางใจของคนกลางท่ีไดไกลเกล่ีย 
การยอมรับและความไว้วางใจผู้ไกล่เกลี่ย 

 

แผนภูมิที่ ๖  แสดงขั้นตอนการยอมรับและไว้วางใจของคนกลางที่ไกล่เกลี่ย 

การสื่อสารด้วยความจริงและเหตุผล 
(reality communication) 

การยอมรับ  (acceptance) 

ความสามารถในการโน้มน้าวใจบุคคล 
(ability to influence) 

ความต่างไว้วางใจ  (mutual trust) 

แรงจูงใจทางบวกในกลุ่ม  (positive intensive) 

กระบวนการดีขึ้น  (better process) 

เนื้อหาการเจรจาดีขึ้น  (better content) 

ผลที่ได้ดีขึ้น  (better product) 

ความไว้วางใจ 
(trust) 

การยอมรับด้วยความเต็มใจ  
(self control, commitment) 
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แผนภูมิน้ีแสดงใหเห็นวา หากผูทําการเจรจาไกลเกล่ียไดรับการยอมรับและความไววางใจ

จากท้ัง ๒ ฝาย ข้ันตอนท่ีนําไปสูความสําเร็จในการเจรจาไกลเกล่ียก็จะเกิดผลดีตามเปาหมาย แตหาก

ผูไกลเกล่ียไมไดรับความไววางใจและการยอมรับ ความสําเร็จในการเจรจาไกลเกล่ียก็เกิดข้ึนไดยาก

การพิจารณาดําเนินการแกไขความขัดแยง

การขัดแยงท่ีแกไขไดตองเปนการขัดแยงท่ีสุจริต การเจรจาท่ีควรจะดําเนินการเม่ือพิจารณา

แลวพบวา

๑.  มีประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณาหรือไม ตองเปนประเด็นท่ีชัดเจน

๒.  มีผูสามารถใหขอมูลท้ัง ๒ ฝายหรือไม

๓.  มีเง่ือนเวลาท่ีจะกําหนดสรุปขอตกลงไดหรือไม

๔.  มีผูมีอํานาจตัดสินใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามขอตกลง หรือทําใหขอตกลงไปสูขอสรุปได

หรือไม

๕.  คูกรณีใหความรวมมือมากนอยเพียงไรในการใหขอมูลการท่ีจะฟนคืนดีกัน

หลักการเจรจาเม่ือเกิดความขัดแยง

เม่ือมีการเจรจา ผูเจรจาตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีชัดเจน และอาจเจรจาไดโดยมิตองมีผูอ่ืน

มาทําหนาท่ีไกลเกล่ียตามข้ันตอนตอไปน้ี

๑.  ทําความเขาใจในตนใหกระจาง ไดแก
 ๑.๑  เขาใจความตองการของตนเอง

 ๑.๒  รูถึงผลข้ันต่ําท่ีตนจะสามารถรับไดจากการเจรจา

 ๑.๓  ศึกษาทางเลือกตามศักยภาพของตน

๒.  เปนฝายริเร่ิมการเจรจากอน โดยมีข้ันตอนดังน้ี

 ๒.๑ แสดงทีทาใหความรวมมือ
 ๒.๒  เสนอทางเลือกใหแกคูกรณี

 ๒.๓  เสนอการแกไขปญหาอยางมีสวนรวม

๓.  รับฟงอยางเขาใจและใหเกียรติ ไดแก
 ๓.๑  มีความจริงใจ

 ๓.๒  จับประเด็นสาระของปญหาใหได

 ๓.๓  ไมขมขู ตําหนิ หรือกลาวหาคูกรณี
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๔.  มุงเปาหมาย “เราชนะ” น่ันคือท้ัง ๒ ฝายชนะดวยกัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี
 ๔.๑  รูท่ีจะขอโทษและใหอภัยซ่ึงกันและกัน
 ๔.๒  จัดระบบแกไขทีละประเด็นใหชัดเจน
 ๔.๓  หาผูไกลเกล่ียถาจําเปน
ความขัดแยงในความคิดน้ันเปนเร่ืองปรกติ แตความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรงในสังคม

ตองไดรับการแกไข  และการแกไขตองเปนสันติวิธี
ตัวอยางกรณีศึกษาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีนําเสนอโดย 

เมธัส อนุวัตรอุดม (๒๕๕๓) ในการบรรยายวิชาจิตวิทยาการจัดการความขัดแยง คณะจิตวิทยา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเด็นท่ีตองพูดคุยปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๔ ประเด็น คือ
๑.  มุมมองตอสภาพปญหา
๒.  ท่ีมาของรากเหงาของปญหา
๓.  เปาหมายและแนวทางแกไขปญหา
๔.  พิจารณามิติทางจิตวิทยาในสถานการณความขัดแยง

๑. มุมมองตอสภาพปญหาท่ีไมตรงกัน/แยกสวน

 

การมองปญหาตองมองภาพรวมของปญหา ไมมองปญหาเฉพาะมุมมองของตน การมอง

ปญหาตองมองแยกสวนใหครบถวน แตมิใชมองเหมือนตาบอดคลําชาง

แผนภูมิท่ี ๗ แสดงมุมมองตอสภาพปญหาท่ีไมตรงกัน/แยกสวน
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๒. ท่ีมาของรากเหงาของปญหา

 ท่ีมาของปญหา 

การพิจารณาปญหาตองวิเคราะหใหชัดเจนถึงท่ีมาและรากเหงาของปญหา มิใชเห็นแตส่ิงท่ีเกิด
ในปจจุบัน การวิเคราะหสาเหตุของปญหาจะทําใหมองเห็นแนวทางการแกไขปญหาชัดเจนข้ึน สามารถ
นําไปสูแนวทางการแกไขท่ีถูกตอง

๓. เปาหมายและแนวทางแกไขปญหา

แผนภูมิท่ี ๙ แสดงแนวทางแกไขความขัดแยง

 
การจัดการความขัดแยงตองพิจารณาเปาหมายท่ีตองการ กอนกําหนดวิธีการจัดการเพ่ือ

ลดความขัดแยง

แผนภูมิท่ี ๘ แสดงภาพรากเหงาของปญหา
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๔. มิติทางจิตวิทยาในการแกไขความขัดแยง

ถอดบทเรียนการสรางสันติภาพในมิติจิตวิทยา

๑. สันติสุขจะเกิดข้ึนไดเม่ือทุกฝายรูสึกวาไดรับความเปนธรรม

“ไมมีสันติภาพ หากปราศจากความเปนธรรม”

หรือ “ความเปนธรรมเปนความรูสึกและมีหลายมิติ”

บางคร้ัง ความรูสึก ตอสูกับ ความจริง

๒. ชาวบานรูสึกวารัฐไมจริงใจ รูสึกวารัฐเล้ียงไข ฯลฯ

๓. ตองทําใหทุกฝายรูสึกวาเราจริงใจ ใหเกียรติ และรับฟงจริง ๆ

เบ้ืองตน คนเรารูสึกอยากระบาย การจะไดขอมูล

ตองยกมือไหวกอน ต้ังใจไปฟง สัมผัสปญหาไดจากคูกรณี

โคทม  อารียา (๒๕๔๘) ไดใหแนวทางการแกไขแบบสันติวิธีไว ๓ แนวทาง ดังน้ี

๑.  ตองเยียวยาอดีต ความปวดราวของคนท่ีถูกรังแกใหลดลง ยอมรับขอเท็จจริงและขอ

ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

๒.  ขจัดเง่ือนไขปจจุบันท่ีไมมีความยุติธรรมและการกระทําท่ีไมดีใหลดลง

๓.  ทุกฝายมีโอกาสรวมกันกําหนดอนาคต

การจัดการแกไขความขัดแยงน้ันเปนการจัดการท่ีปลายเหตุ แตหากจะทําใหเกิดสันติสุข

ในสังคมไดอยางจริงจังน้ัน เราตองจัดการท่ีสาเหตุกอน ฉะน้ันผูเขียนจึงขอเสนอหลักเกณฑปองกัน

ความขัดแยงดังน้ี

หลักการปองกัน (prevention) ความขัดแยง

๑. จัดใหมีทรัพยากรเพียงพอ หากทรัพยากรมีมากพอสําหรับคนจํานวนมาก ความขัดแยง
ก็จะเกิดข้ึนนอยลง

๒.  ใหมีกติกาในการจัดสรรทรัพยากรท่ียอมรับรวมกัน ทุกฝายตองมีสวนรวมในการจัดสรร

ทรัพยากร อํานาจในการจัดการมิควรจะอยูในมือของคนคนเดียวหรือคนกลุมเดียว การจัดสรรทรัพยากร

ตองโปรงใส

๓.  สรางการส่ือสารท่ีชัดเจนและเปนมิตร บางคร้ังความขัดแยงเกิดจากการขาดการส่ือสาร

ท่ีดี เพราะในการทํางานรวมกันตองใชการส่ือสารถึงรอยละ ๘๐
๔.  ใหทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ทําปญหาความขัดแยง

ใหเปนปญหารวมกันในทุกกรณี
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หากเราสามารถขจัดความขัดแยงในตนเองได จะทําใหเราสามารถแกไขความขัดแยง

ท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลหรือกลุมคนได และการแกไขความขัดแยงมิใหเกิดความรุนแรงน้ันตองใชสันติวิธี  

โดยการใชเทคนิควิธีของนกฮูกท่ีมองเห็นในความมืด มองดูภายในตนของเรา มองดูความตองการของ

ฝายตรงกันขาม โดยเฉพาะผูนําตองฟงขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง มิใชส่ิงท่ีตองการไดยินท่ีไดรับการปรุงแตง

จากผูใกลชิด เพ่ือใหความรูสึกท่ีดีแกผูนํา ผูนําท่ีดี มีความสามารถจะแกไขปญหาได หากไมฟงความจริง 

การแกไขปญหาโดยสันติวิธีจะเกิดข้ึนไมไดเลย และความรุนแรงมิเคยทําใหไดมาซ่ึงสันติภาพ ความรุนแรง

อาจหยุดเหตุการณไดแตความขัดแยงมิไดหายไป เพียงแตหลบลงใตน้ําเหมือนคล่ืนสึนามิเทาน้ัน

ดวยวิชาจิตวิทยาเปนศาสตรท่ีศึกษาพฤติกรรมมนุษยโดยใชเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร 

ท้ังยังเปนทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย ฉะน้ัน การนําหลักพฤติกรรมมนุษยมาประยุกต

ใชทางรัฐศาสตรจึงเปนวิถีทางของนักรัฐศาสตรยุคปจจุบันท่ีพยายามอธิบายปรากฏการณทางการเมือง

นอกเหนือจากทฤษฎีทางรัฐศาสตร ก็สามารถใชทฤษฎีจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองมากข้ึน  

ซ่ึงรากฐานของความคิดน้ีก็นาจะพัฒนามาต้ังแตแนวความคิดของโสกราตีส (Socrates) และ

อาริสโตเติล (Aristotle) ผูเปนตนฉบับของทฤษฎีทางรัฐศาสตรน่ันเอง 

การเกิดสันติสุขถาวร

ความขัดแยงเปนปรกติของการดําเนินชีวิต แตตองสามารถแกไขไดหากทุกฝายมุงผลประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตนและพวกพอง โดยต้ังวิสัยทัศน (vision) ของการอยูรวมกันวา “สังคม

สันติสุข เศรษฐกิจพอเพียง จัดการผลประโยชนโดยธรรม” แลวอาจใชทฤษฎีบริหารจัดการเปน

ดุลดัชนี (balanced scorecard) หรือวิเคราะหตนเอง (SWOT) แบบตะวันตก หรือแมแตกลวิธีดูแล

แบบครอบครัวใหญตามวัฒนธรรมไทย  
พระพรหมมังคลาจารย (ปน ปฺญานนฺโท) หรือท่ีรูจักกันดีวา หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

กลาววา “ปญหาความยุงยากของโลกเกิดจากความยุงยากของแตละบุคคล การแกไขโลกจึงตองแกท่ีคน 

การแกคนตองอาศัยธรรมะเปนเคร่ืองแก และธรรมะท่ีอยูในสมุดหนังสือยอมไมเกิดประโยชนเต็มท่ี 

แตหากตองนําธรรมะมาใชในชีวิตประจําวันของตนทุกวัน” การจะเลือกวิธีใดไมสําคัญเทา ทําจริง 

ทําสม่ําเสมอ และรวมมือกันทุกฝาย สันติสุขก็จะเกิดข้ึนในสังคมไทย
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Abstract Psychological Perspective in Interpersonal Confl icts Management 
 and Peace Building 
 Puntip Sirivunnabood
 Associate Fellow of the Academy of Moral and Political Sciences, 

 The Royal Institute, Thailand

 Confl icts arise from contradiction of attitudes and behaviors between 

two parties.

 Confl ict management involves doing things to limit the negative aspects 

of confl ict and to increase the positive aspects of confl ict.

 There are several causes of confl ict. Confl ict 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 confl icts, the management of intrapersonal 

confl icts are also important. The successful of intrapersonal confl icts management 

will lead to interpersonal conflicts resolution. And the interpersonal conflicts 

resolution will lead to Peace Building.

keywords:  confl ict, peace building,  psychological perspective
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