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 การไกลเ่กลีย่โดยคนกลางในโลกยคุปจัจบุนัมทีศิทางมุง่ไปสูก่ารคน้หา

ทางออกที่มาจากคู่กรณีเอง คนกลางไม่ได้เป็นผู้ตัดสิน เป็นเพียงผู้กระตุ้น 

เอื้ออำานวยให้ข้อตกลงเกิดขึ้น ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่เร่งรัด  

อย่างไรก็ตามมีบางครั้งที่คู่กรณีไม่สามารถหาคำาตอบร่วมกันได้อย่าง 

น่าพึงพอใจ ได้ขอให้คนกลางทำาหน้าที่ชี้ขาดและตัดสินแทนเนื่องจาก 

ไว้วางใจคนกลางเป็นอย่างมาก ผลที่ได้ยังคงเกิดความพึงพอใจเนื่องจาก

เป็นการยอมรับจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางมีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ แต่ 

ไม่ได้หมายความว่าการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งต้องทำาตามแนวคิด ทฤษฎี

อย่างเคร่งครัด จนกระทั่งไม่สามารถประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้เลย 

สิ่งสำาคัญคือ บริบทที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีการไกล่เกลี่ยโดย

คนกลางเน้นว่าการแยกเจรจา พูดคุยกับคู่กรณีทีละฝ่ายสามารถช่วยแก้

ปญัหาผา่ทางตนั แตใ่นบางสถานการณเ์มือ่แยกเจรจาแลว้ทำาใหส้ถานการณ์

เลวร้าย เกิดความหวาดระแวงทั้งต่อคนกลางและคู่กรณี ดังนั้น คงไม่มี 

สูตรสำาเร็จในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง แนวทางบูรณาการศาสตร์และ 

คำ�นำ�ผู้เขียน

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ
ผู้อำานวยการสำานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สถาบันพระปกเกล้า

คนกลางในศาลยุติธรรมกับนอกศาลว่ามีความต่างกันอย่างไร และปัจจัย

ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จและไม่สำาเร็จในการไกล่เกล่ียโดยคนกลางมีปัจจัย

ใดบ้าง หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีหัวใจเดียวกันในการร่วม

สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนยาวนานสืบไป
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 6. ประโยชน์และข้อจำากัดของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 25

  6.1 ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 26

  6.2 ข้อจำากัดของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 29

บทที่	2	บทบ�ทหน้�ที่	และยุทธวิธีของคนกล�ง	 33

 1. บทบาทหน้าที่ของคนกลาง 33

 2. ยุทธวิธีของคนกลาง 37

ส�รบัญ

ชลัท ประเทืองรัตนา

วิธีการท่ีหลากหลายบนพื้นฐานบริบทสังคม และกาลเทศะที่เหมาะสม 

เป็นคำาตอบใหก้บัเรือ่งนีไ้ด ้ อนึง่การไกลเ่กลีย่โดยคนกลางจะเกดิประโยชน ์

สูงสุดหากเราเข้าใจความเป็นศาสตร์และศิลป์ และเชื่อมั่นในแนวทาง 

สันติวิธีว่าเป็นหนทางเดียวในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นมนุษย์ 
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	 	 นอกศ�ลยุติธรรม	และในศ�ลยุติธรรม	 82

 1. การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนอกศาลยุติธรรม 84

 2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม 91

บทที่	6		คว�มสำ�เร็จในก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง 94

 1. การวัดความสำาเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 96

 2. ความยากหรือง่ายในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 98

 3. ปัจจัยที่ทำาให้การจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ย 99 

  โดยคนกลางประสบความสำาเร็จ 

 4. ปัจจัยที่ทำาให้การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางไม่ประสบความสำาเร็จ 124

บทที่	7		บทสรุป	 129

บรรณ�นุกรม		 136

ประวัติผู้เขียน	 143

บทที่	3	ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�งกับทักษะในก�รสื่อส�ร	 42

 1. การฟัง 45

 2. การกล่าวทวน 50

 3. การถาม 53

 4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 56 

 5. การปรับเปลี่ยนมุมมองด้านบวก 58

บทที่	4		ขั้นตอนในก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	 62

 1. ก่อนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 65

  1.1 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง 65

  1.2 การออกแบบการไกล่เกลี่ยโดยละเอียด 72

  1.3 สร้างความไว้ใจและความร่วมมือ 73

 2. การดำาเนินการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 74

  2.1 เริ่มต้นการไกล่เกลี่ย 74

  2.2 การระบุประเด็นปัญหาและกำาหนดหัวข้อการประชุม 75

  2.3 การค้นหาความต้องการที่แท้จริง 75

  2.4 การสร้างทางเลือกในการแก้ไขความขัดแย้ง 77

  2.5 การประเมินทางเลือกสำาหรับการแก้ไขปัญหา 78

  2.6 ดำาเนินการไกล่เกลี่ยขั้นสุดท้าย 78

 3. ภายหลังการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 80
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แนวคิดก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง

 เม่ือเกดิความขดัแยง้ขึน้ สามารถใชว้ธีิจดัการความขดัแยง้ไดห้ลายวธีิ 

เช่น การฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม  อนุญาโตตุลาการ  การชุมนุมเรียกร้อง 

การสานเสวนา การเจรจา การไกลเ่กลีย่โดยคนกลาง (Mediation)  แม้กระท่ัง

การใช้ความรุนแรง  การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้

ปัญหาความขัดแย้งที่นำามาสู่ความพึงพอใจร่วมกันของคู่กรณี  Wilmot & 

Hocker (2007) เห็นว่าคนกลางไม่มีอำานาจในการตัดสินใจ แต่จะช่วยให้ 

คูก่รณมีองหาชอ่งทาง ประสานความแตกตา่งและหาแนวทางและขอ้ตกลง

ทีย่อมรบัรว่มกันโดยคูก่รณ ีนอกจากน้ี การไกลเ่กลีย่โดยคนกลางเปน็ศลิปะ

ในการเปลี่ยนแปลงจุดยืน 1 ของแต่ละฝ่าย มาสู่การยอมรับร่วมกัน

บทที่ 1 
แนวคิดก�รไกล่เกลี่ย 

โดยคนกล�ง

1 จดุยนื (Position) เปน็สิง่ทีคู่ก่รณยึีดมัน่และบอกออกมาวา่ตอ้งการ เชน่ ยุบสภาไมยุ่บสภา 
ใหส้รา้งไมใ่หส้ร้างโครงการ เปน็ต้น ในการจดัการความขัดแยง้จะค้นหาความต้องการทีแ่ทจ้ริง 
ที่อยู่เบื้องหลังจุดยืนหรือมองให้ทะลุหน้ากากที่เห็นด้วยตาเปล่า
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 ภาพที ่1 เปน็การอธบิายถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการไกลเ่กลีย่โดย

คนกลาง จะมคีูก่รณคีอื ก) กบั ข) เปน็คูข่ดัแยง้กนั และมคีนกลางเขา้มาทำา

หนา้ทีใ่นการอำานวยความสะดวกใหม้กีารพดูคยุกนัเพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกนั

ระหว่างคู่กรณี ในรูปภาพนี้จะเห็นได้ว่าในการสื่อสารทำาได้ทั้ง 2 ช่องทาง 

ระหวา่งชอ่งทางแรก ก) กบั ข) สือ่สารกนัโดยตรง และก) กบั ข) สือ่สารกนั

ผ่านคนกลาง

1.	คว�มหม�ยของก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 นักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เช่น Coltri (2004), Wilmot & Hocker (2007), 

Bercovitch (2009),  Mayer (2010), Moore (1999) Zartman (2009)  อกีทัง้ 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) โชติช่วง ทัพวงศ์ (2556) นพพร โพธิรังสิยากร 

(2555) สรวศิ ลมิปรงัษ ี(2555)  เปน็ตน้  ไดใ้หค้วามหมายของการไกลเ่กลีย่

โดยคนกลาง สรุปได้ ใน 3 ลักษณะคือ 

 1) การอำานวยการประชุม 

 คนกลางไม่เน้นผลลัพธ์ที่ได้และเน้นที่การดำาเนินการแทรกแซง  

กล่าวคือบุคคลภายนอกเข้ามาดำาเนินการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง หรือการ

เชิญชวนจากคู่กรณี เพื่อมาช่วยทำาให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน  ที่สำาคัญคือ 

เป็นกระบวนการที่บุคคลที่สามไม่มีอำานาจตัดสินใจ มิใช่ผู้พิพากษาหรือ

อนุญาโตตลุาการ แตช่ว่ยหรอืเอือ้อำานวยกระบวนการ  กระตุน้ให้คูก่รณมีาสู ่

ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน กล่าวคือเป็น “คุณอำานวย” ไม่ใช่ “คุณอำานาจ” 

เน้นอำานวยการประชุม ไม่เน้นการตัดสินใจจากคนกลาง  

 2) ความเป็นกลาง 

 เป็นกระบวนการที่เข้ามาช่วยจากฝ่ายที่สามที่มีความเป็นกลาง  

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เข้ามาช่วยจำาแนก แยกประเด็นความขัดแย้งเพื่อสร้าง 

ทางเลือก พิจารณาทางเลือกร่วมกัน และนำามาสู่ข้อตกลงที่สนองความ

ต้องการของฝ่ายต่างๆ สิ่งสำาคัญมากคือความเป็นกลางในกระบวนการที่

ดำาเนินการให้คู่กรณีรู้สึกพึงพอใจ

ภาพที่ 1 : การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

ที่มา : Wilmot &  Hocker, 2007 : 281

ก

คนกล�ง

ข
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 3)  การได้รับการยอมรับจากคู่กรณี  

 การยอมรับการทำาหน้าที่ของคนกลางเข้ามาช่วยอำานวยการประชุม 

เอ้ืออำานวยกระบวนการให้บรรลุผล รวมถึงคำาแนะนำาบางประการของ

คนกลาง แตไ่มไ่ดห้มายความว่ายอมรบัทกุส่ิงทีค่นกลางบอกใหท้ำาหรอืชีน้ำา 

การสรา้งการยอมรบัจงึเปน็สิง่ทีส่ำาคญัมาก ถา้คูก่รณยีอมรบัในตัวคนกลาง 

การดำาเนินการไกล่เกลี่ยก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำาเร็จมากขึ้น

 ภาพที่ 2 เป็นการสรุปให้เห็นถึงความหมายของคนกลางว่าแบ่งได้ 

เป็น 3 ลักษณะคือ การเน้นอำานวยการประชุม มีความเป็นกลางและ 

การยอมรับจากคู่กรณีต่อคนกลาง  

2.	ก�รไกล่เกล่ียโดยคนกล�งกับก�รแก้ไขคว�มขัดแย้ง	

 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางมีความสัมพันธ์กับการแก้ไขความขัดแย้ง

โดยการใชบ้คุคลทีส่าม หรอืคนทีเ่ปน็กลางเขา้มาเอือ้กระบวนการ ความเชือ่ 

ของการไกลเ่กลีย่โดยคนกลางคอื “ขอ้ตกลงทีด่ทีีส่ดุยอ่มมาจากคูก่รณเีอง”  

ดีกว่าให้คนอื่นเข้ามาตัดสิน (Coltri, 2004)  

 ภาพที ่3 Moore (1984) อธบิายถงึอำานาจตดัสนิใจของบคุคลทีส่าม

กับผลลัพธ์ที่ได้ แบ่งได้เป็น 4 ระดับคือ 2  

 1. การตดัสนิใจโดยกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งเอง ประกอบดว้ย การหลกีเล่ียง

ความขดัแยง้ อาจยงัไมพ่รอ้มในการเจรจา หรอืไมอ่ยากเผชญิหนา้ แตเ่มือ่

ภาพที่ 2 : ความหมายของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน 

2   ผู้เขียนขอยกตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมจากแนวคิดของ Moore เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ระดับที่ 1 จะเป็นการใช้อำานาจบังคับน้อยที่สุดและระดับที่ 4 เป็นการใช้อำานาจ
บังคับสูงที่สุด 

ระดับที ่1  เชน่ การซือ้ขายเสือ้ท่ีลกูคา้เดนิหนเีมือ่ไมอ่ยากตอ่รองราคาดว้ย แตเ่มือ่ไมส่ามารถ
หลกีเลีย่งได ้หรือคู่เจรจาคิดวา่จำาเป็นต้องแกไ้ขความขัดแย้งด้วยการพูดคุย กจ็ะเกดิการเจรจา
กันเองขึ้นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเจรจาที่ไม่เป็นทางการมากนัก เช่น การ
เจรจาหารา้นกนิขา้วกลางวนักบัเพือ่น การเจรจาหาสถานทีเ่ทีย่วในชว่งพกัร้อนระหวา่งสามี
กับภรรยา สำาหรับการเจรจาที่เป็นทางการ เช่น การเจรจาตกลงการเช่าบ้าน  การเจรจาขอ
ขึ้นเงินเดือน ในกรณีที่มีความขัดแย้งสูง มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องมาก เกิดความ
บาดหมาง คูก่รณไีมส่ามารถพดูคยุกนัไดเ้องโดยตรง หรอืเกดิความไมไ่วใ้จซึง่กนัและกนักจ็ะ
ตอ้งอาศยัฝา่ยทีส่าม หรอืคนกลางเขา้มาชว่ยดำาเนนิกระบวนการ กลา่วคอืถา้ไมจ่ำาเปน็จรงิๆ 
คู่กรณีก็พึงพอใจที่จะเลือกวิธีการพูดคุยกันเองโดยตรงก่อน  หลักการที่สำาคัญคือคนกลาง
ไม่ได้เป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจ แต่คู่กรณีเป็นผู้ตัดสินใจบอกออกมาว่าอยากให้เกิดข้อตกลง
อย่างไร วิธีการดังกล่าวอำานาจตัดสินใจอยู่ที่คู่กรณี  ...(ต่อ)

อำ�นวย
ก�รประชุม

คว�ม 
เป็นกล�ง

คว�มหม�ยของคนกล�ง

ก�รยอมรับจ�กคู่กรณีต่อคนกล�ง
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ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้หรอืคู่เจรจาคิดว่าจำาเปน็ตอ้งแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ย

การพูดคุย ก็จะเกิดการเจรจากันเองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 2. การตดัสนิใจโดยบคุคลทีส่าม  ในกรณทีีม่คีวามขดัแยง้สงู มอีารมณ์

ความรูส้กึเขา้มาเกีย่วข้องมาก เกดิความบาดหมาง คูก่รณไีมส่ามารถพดูคยุ

กันได้เองโดยตรง หรือเกิดความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันก็จะต้องอาศัยฝ่ายที่

สาม หรือคนกลางเข้ามาช่วยดำาเนินกระบวนการ วิธีการดังกล่าวอำานาจ

ตดัสนิใจอยูท่ีคู่ก่รณ ี แต่ถา้เปน็การตัดสนิใจในเชงิบรหิารทีเ่กดิความขดัแยง้

ในองค์กรผู้บริหารก็อาจตัดสินใจเอง  แม้กระทั่งการใช้อนุญาโตตุลาการ  

เป็นการชี้ขาดโดยคนกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 3. การตัดสินใจโดยบุคคลที่สามโดยเจ้าหน้าที่ทางการ  นอกจากนี้ 

ยงัมกีารใชก้ระบวนการทางศาลยตุธิรรม ดำาเนนิคดีฟอ้งรอ้งตอ่ศาลยตุธิรรม  

ให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ผลที่ได้ออกมาจะมีผู้ชนะและผู้แพ้   

การตัดสินใจ

โดยกลุ่ม 

ผู้เกี่ยวข้องเอง

• หลีกเลี่ยง 

ความขัดแย้ง

• การเจรจา

อย่างไม่เป็น

ทางการ

• การเจรจา

• การไกล่เกลี่ย

โดยคนกลาง

การตัดสินใจ

ส่วนบุคคลที่มี

บุคคลที่สาม

• การตัดสินใจ 

เชิงบริหาร

• อนุญาโต 

ตุลาการ

การตดัสนิใจโดย 

บุคคลที่สามโดย 

เจ้าหน้าที่ทางการ

• การตัดสิน 

โดยผู้พิพากษา

• การตัดสิน

โดยปรับเปลี่ยน

กฎหมาย

การใช้อำานาจ

บังคับ 

นอกกฎหมาย

• การเผชิญหน้า

โดยไม่ใช้กำาลัง

• การใช้กำาลัง

การเพิ่มการใช้อำานาจบีบบังคับ 

และความเป็นไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นการ แพ้-ชนะ

ภาพที่ 3 :   วิธีการต่างๆ ในการแก้ไขความขัดแย้งกับการตัดสินใจ

ที่มา :  Moore, 1984: 6 

อีกวิธีคือการออกกฎหมายซึ่งทำาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นการตัดสินโดย

บุคคลที่สามที่มีความเป็นทางการมากกว่าระดับที่ 2

 4. การใช้อำานาจบังคับ  แบ่งได้ 2 วิธี วิธีแรกใช้แนวทางสันติวิธี  

เปน็วธิกีารทีไ่มใ่ชก้ำาลงั แตต่อ้งการใหบ้รรลใุนเปา้หมายของตน และวธิทีีส่อง 

เป็นการใช้กำาลัง เช่น การทหาร การใช้อาวุธจากกลุ่มขบวนการแบ่งแยก

ดินแดน เป็นต้น

(ตอ่)... ระดบัที ่2 เปน็การตดัสนิใจในเชงิบรหิารทีเ่กดิความขดัแยง้ในองค์กรผูบ้ริหารกอ็าจตัดสนิ
ใจเอง  แมก้ระทัง่การใชอ้นญุาโตตลุาการ กเ็ปน็การชีข้าดโดยคนกลางทีไ่มม่สีว่นได้สว่นเสยี 

ระดับที่ 3 เป็นการใช้กระบวนการทางศาลยุติธรรม ดำาเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม  
ให้ผูพ้พิากษาเปน็ผูต้ดัสนิชีข้าด ผลทีไ่ดอ้อกมากจ็ะมผีูช้นะและผู้แพ ้เกดิการเผชิญหนา้กนัได้
สงูจากการสบืพยานเพือ่มุง่เอาชนะอกีฝา่ย อกีวธิคีอืการออกกฎหมาย ซึง่ถา้ขาดกระบวนการ
มีส่วนร่วมก็จะเกิดผลแพ้ชนะเช่นกันจากการออกกฎหมายโดยผู้มีอำานาจฝ่ายเดียว 

ระดับที่ 4 เป็นการใช้อำานาจบังคับนอกกฎหมาย แบบแรก มิใช่ยอมจำานนหรือไม่ทำาอะไร
เลย  ดังที่ มหาตมะคานธี หรือ มาร์ติน ลูเธอร์คิง ใช้วิธีการนี้  หรือการประท้วงในหลายๆ 
ครั้งที่สังคมไทยใช้ แบบที่สอง เป็นวิธีการที่สุดขั้วไปเลยก็คือการใช้ความรุนแรง ซึ่งเรา
เห็นได้หลายกรณีไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในสถานศึกษาต่างๆ ความรุนแรงทางการเมือง  
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น     
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3.	เหตุผลและแรงจูงใจในก�รใช้

	 ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 เหตุผลและแรงจูงใจในการเลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง  

ระหว่างคนกลางและคู่กรณี มีความแตกต่างกันไปในหลายประเด็น  

ทั้งประเด็นการใช้ ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง ความเส่ียงใน

ผลลพัธท์ีไ่มแ่นน่อน อยา่งไรกต็าม Bercovitch (2009) เหน็วา่การไกลเ่กลีย่ 

โดยคนกลางระหว่างประเทศจะถูกเลือกใช้ได้มากกว่าวิธีการอื่นเมื่อ  

1) ความขัดแย้งยาวนานหรือซับซ้อน 2) คู่กรณีมาถึงทางตัน 3) คู่กรณี 

เห็นว่าเกิดต้นทุนและการสูญเสียที่มากพอแล้วและ 4) คู่กรณีเตรียมตัว 

จะร่วมมือกันยุติสถานการณ์ที่ยุ่งยาก 

 3.1 แรงจูงใจของคนกลาง 

 คนกลางแต่ละคนมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกันออกไป ทำาไมคนกลางจึง

ต้องการให้เกิดการพูดคุยกันขึ้น  ถ้าเป็นแรงจูงใจในการไกล่เกลี่ยในระดับ

ปจัเจกบุคคลอาจประกอบไปดว้ยความต้องการ 1) ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการ

เปลีย่นแปลงความขดัแยง้ทีข่ยายตวัหรอืเกดิขึน้ยาวนาน 2) เผยแพรค่วาม

คดิของตนเอง เพือ่แสดงสถานะความเปน็มอือาชพี 3) การไดร้บัการยอมรบั

จากสังคมในสถานะของคนกลาง 4) รู้สึกว่าเกิดความภูมิใจในความสำาเร็จ

เมื่อคู่กรณีตกลงกันได้และ 5) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการไกล่เกลี่ย เช่น

คา่ตอบแทน เปน็ตน้ สำาหรบัแรงจงูใจของคนกลางในการไกล่เกล่ียในระดบั

รฐับาลหรอืองคก์ร  อาจประกอบดว้ย 1) เลง็เหน็วา่ความขดัแยง้ทีต่อ่เนือ่ง

ต่อไปอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนและสังคม  

2) อาจไดร้บัการรอ้งขอจากคูก่รณหีรอืฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ใหม้าทำาหนา้ทีไ่กลเ่กลีย่ 

3) เพือ่ปกปอ้งผลประโยชนข์องประเทศตนเอง และ 4) เพือ่แสดงวา่ตนเอง

มีบทบาทได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

 3.2 แรงจูงใจของคู่กรณี 

 คูก่รณทีัง้ในระดบัปจัเจกและระดบัรฐั ตา่งกม็แีรงจงูใจในการเขา้รว่ม

การไกลเ่กลีย่ซึง่มทีัง้ทีเ่หมอืนกนัและแตกตา่งกนั คอื 1) การไกลเ่กลีย่อาจ

จะช่วยพวกเขาให้ลดความเสี่ยงในการขยายตัวของความขัดแย้ง และอาจ

นำาไปสูข้่อตกลงรว่มกนั 2) แตล่ะฝา่ยหวงัวา่คนกลางจะชว่ยใหต้นมอีทิธิพล

เหนืออีกฝ่าย 3 เช่นเดียวกับที่ Mayer (2000) เน้นแรงจูงใจของคู่กรณีใน

ประเด็นคู่กรณีต้องการให้นักไกล่เกลี่ยช่วยให้ตนเองบรรลุความต้องการ 

โดยเปน็จดุเนน้มากทีส่ดุเพือ่ชว่ยเหลอืตนเอง คูก่รณตีอ้งการใหน้กัไกลเ่กลีย่

หาวิธกีารสรา้งความกดดนัใหอ้กีฝา่ยเพือ่ใหป้ระนปีระนอมและทำาขอ้ตกลง 

3) การไกล่เกลี่ยจะเป็นการสื่อสารต่อสาธารณะว่าพวกเขาจัดการความ 

ขัดแย้งด้วยแนวทางสันติ ไม่ได้เป็นผู้ก้าวร้าวรุนแรง 4) ต้องการให้คนนอก

เข้ามาช่วยประณามว่าความพยายามการสร้างสันติภาพล้มเหลว และ  

5) เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบ และให้หลักประกันว่าจะนำา

มาสู่ข้อตกลง 

3   ประสบการณ์ของผู้เขียนเองในการไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรมก็เคยถูกคู่กรณีคาดหวังว่า 
จะให้ช่วยเหลือฝ่ายตนเอง  ด้วยการพูดทำานองว่าควรช่วยให้เขาบรรลุในเป้าหมาย ไม่ควร
ช่วยอีกฝ่าย แต่ผู้เขียนก็ต้องเน้นที่กระบวนการและผลที่จะเกิดข้ึนว่าผู้เขียนต้องใช้ความ 
เป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทำาให้คู่กรณีพึงพอใจหรือตกลงร่วมกันได้
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 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางภายในหรือระหว่างประเทศ ควรเข้าใจ

ว่าการไกล่เกลี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงมนุษยธรรมเท่านั้น  หรือผู้ไกล่เกลี่ย

อาจไม่ได้ยึดแต่ประโยชน์ของคู่กรณีเป็นที่ต้ัง แต่อาจมีผลประโยชน์ของ

ผู้ไกล่เกลี่ยร่วมอยู่ด้วยก็เป็นได้ โดยเฉพาะในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

ระหว่างประเทศ ซ่ึงถ้าเป็นไปเช่นนั้น จะทำาให้กระบวนการไกล่เกลี่ยถูก 

ตั้งคำาถามถึงความชอบธรรมเป็นอย่างมาก  และทำาให้กระบวนการแก้ไข

ความขัดแย้งล้มเหลวได้ 

4.	แนวท�งที่แตกต่�งในก�รศึกษ�

	 ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 การใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางมีหลายระดับทั้งระดับบุคคล  

ระดบักลุม่ ระดบัประเทศ ไปจนกระท่ังถงึระดบัระหว่างประเทศ  Bercovitch 

(2009) กลา่วถงึการศกึษาแนวทางการไกล่เกล่ียโดยคนกลางระหว่างประเทศ 

จำาแนกได้เป็น การศึกษาทฤษฎีทั่วไป (General Theory) ทฤษฎีจากบริบท 

(Context -Specific Theory ) และการขยายทฤษฎีจากบริบท  (Extend 

Context Theory) โดยได้ยกตัวอย่างการศึกษาด้านการไกล่เกลี่ยคนกลาง

แนวทางต่างๆ พร้อมกับชื่อนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การศึกษาทฤษฎีทั่วไป 

 ศึกษาเพื่อการเสนอแนะส่ิงท่ีจะนำาไปสู่การจัดการความขัดแย้งที่ดี  

ดังตัวอย่างที่ Fisher, Ury and Patton (2012)  ได้เสนอแนะไว้  มีหนังสือ

และคู่มือแนะนำาว่าผูไ้กล่เกล่ียและนกัไกล่เกล่ียควรจะทำาอยา่งไร อะไรบา้ง

ทีจ่ะนำาไปสูก่ารไกลเ่กลีย่และนกัไกลเ่กลีย่ทีดี่ และความขดัแยง้จะได้รบัการ

แก้ไขได้อย่างไร

 2. ทฤษฎีจากบริบท  

 เป็นการศึกษาบริบทการจัดการความขัดแย้งที่มีความแตกต่างกัน 

การศึกษาดังกล่าว มาจากทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติ เป็นการศึกษาเพื่อ

ทดสอบทฤษฎีและพัฒนาทฤษฎีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในสังคม ทฤษฎี

จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากการทดลอง จากเทคนิคการแก้ปัญหาความ 

ขัดแย้งต่างๆ ในแต่ละบริบทสังคมที่แตกต่างกัน และนำาทฤษฎีดังกล่าว 

ทีไ่ดไ้ปใชจ้ดัการกบัปญัหาความขดัแยง้ไดแ้ทบทกุเรือ่ง ผูท้ีศ่กึษาแนวทางนี ้

คือ Burton (2006),  Fisher (1990) and Kelman (2010) (as cited in  

Bercovitch, 2009)   

 3. การขยายทฤษฎีจากบริบท

 เป็นการศึกษาที่มาจากกรณีการไกล่เกลี่ยต่างๆ การศึกษาดังกล่าว 

เนน้วา่แตล่ะกรณจีะมคีวามแตกต่างกนัไป ไมว่่าจะเป็นสภาพสงัคม ผูไ้กลเ่กลีย่ 

ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน ลักษณะของความขัดแย้งที่ไม่เหมือนกัน  

การศกึษาดงักลา่วเปน็การศกึษาเพือ่พฒันาทฤษฎ ีและเสนอแนะแนวทาง

ด้วยการ 1) ศึกษารายละเอียดการไกล่เกล่ียระหว่างประเทศแต่ละกรณี  

2) ทดลองในการไกลเ่กลีย่เพือ่คน้หาวา่นกัไกลเ่กลีย่ทำาอยา่งไรในการควบคมุ

สถานการณ์และ 3) ใช้กรอบความคิดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบท  แนวทางน้ี 

เนน้การศกึษากรณกีารไกลเ่กลีย่ระหวา่งประเทศจำานวนมาก เพือ่กำาหนดและ

ทดสอบว่าการไกลเ่กลีย่ทีม่ปีระสทิธภิาพ และประเมนิวา่ภายใตเ้งือ่นไขใด 

ทำาให้การไกล่เกลี่ยทำางานได้ดี ดังเช่น งานของ Bercovitch (2009), Rubin 
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(2000) and Zartman (2009) (as cited in Bercovitch, 2009)  ซึง่ Bercovitch 

เห็นว่าแนวทางนี้ นำามาสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและใช้ในการไกล่เกลี่ยได้ 

ดีกว่าอีกสองแนวทาง

 ภาพที่ 4 เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ของต่างประเทศนำามาใช้กับ 

การไกลเ่กลีย่ในสงัคมไทยกล่าวคือ  จากการไกล่เกลีย่ระหวา่งประเทศท่ีกลา่วมา 

สามารถนำามาประยกุตไ์ดก้บัการศกึษาการไกลเ่กล่ียในสังคมไทย ไม่วา่จะเป็น 

การศึกษาที่เริ่มจากทฤษฎีเป็นตัวตั้ง และพิสูจน์ทฤษฎีว่าถูกต้องหรือไม่ 

เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข รวมไปถึงการศกึษาท่ีเน้นจากกรณศีกึษาตา่งๆ เพือ่พฒันา 

ขึน้มาเปน็ทฤษฎ ีดงันัน้ สังคมไทยจะได้ประโยชนใ์นศกึษาแนวทางการไกลเ่กลีย่ 

โดยคนกลางทั้งจากทฤษฎีและกรณีศึกษา และพัฒนามาเป็นองค์ความรู้

สำาหรับสังคมของเรา 

5.	วัฒนธรรมที่หล�กหล�ย	:	

	 ก�รไกล่เกลี่ยที่แตกต่�ง	

 การแกไ้ขความขัดแยง้ด้วยการไกลเ่กลีย่ข้ามวฒันธรรมหรอืกบัคนอืน่ที่

มวีฒันธรรมแตกตา่งกบัเรา มคีวามจำาเปน็ตอ้งทำาความเขา้ใจในวฒันธรรมอืน่ 

เพื่อนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน การยึดติด

หรือเลือกใช้เพียงวัฒนธรรมเดียวในการพูดคุยกันย่อมเปรียบเสมือนการ 

บบีคอไปพรอ้มกบัพดูคยุกนัไปเพือ่ใหอ้กีฝา่ยหนึง่ยอมอกีฝา่ยหนึง่ วฒันธรรม

ตะวนัออกเนน้การรกัษาหนา้และสมัพนัธภาพมากกวา่ทางตะวนัตก จะไม่

คอ่ยพดูหรอืเผชญิหนา้กนัตรงๆ แตจ่ะใชว้ธิกีารออ้ม บอกใหรู้เ้ปน็นยัๆ อกีทัง้ 

มีประเด็นของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องสูง ในขณะที่ วัฒนธรรมตะวันตก 

ให้ความสำาคัญกับการเผชิญหน้าโดยตรง พบกันซึ่งๆ หน้าไม่ค่อยกลัวใน

การไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีโดยตรง (Wilmot & Hocker, 2007; Moore, 1984) 

ยกตัวอย่างเช่น ความเชื่อของชาวตะวันออกว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะมา

เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยของชาติพันธุ์เมี่ยนทางภาคเหนือใน

ประเทศไทยก็จะมีการเตรียมอาหารไหว้บรรพบุรุษไว้ ถ้าไกล่เกล่ียสำาเร็จ 

ก็จะกินอาหารร่วมกัน ถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำาเร็จก็จะไม่ได้กินอาหารที่เตรียมไว้ 

(ชลทั ประเทอืงรตันา, 2552) แต่ในตะวนัตก เชน่ในสหรฐัอเมรกิา จะเนน้ส่ิง

ทีส่ามารถจบัตอ้งได้ การสือ่สารทีช่ดัเจน และการเตรยีมตวัทีดี่ วฒันธรรม

ที่ต่างกันสามารถส่งผลต่อการไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรม เช่น ความเป็น

ทางการ การรกัษาเวลา การยอมรบัในความเสีย่งทีจ่ะตามมา ความแตกตา่ง 

เหล่าน้ีจะทำาให้ผู้เจรจาแต่ละชาติมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปและส่งผล

ต่อการนำาไปสู่ข้อตกลงร่วมกันที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่า

ในวัฒนธรรมใหญ่ก็มีวัฒนธรรมย่อยอีกเป็นจำานวนมาก และไม่ควรเข้าใจ 

ภาพที่ 4 : แนวทางการศึกษาการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางสำาหรับสังคมไทย   

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน

ทฤษฎี กรณีศึกษ�

แนวท�งก�รศึกษ� 
ก�รไกล่เกลี่่ยโดยคนกล�ง

องค์คว�มรู้สำ�หรับ 
สังคมไทย



ภาพที่ 5 : การไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรมกับการหา 

ความต้องการของปัจเจกและเข้าใจวัฒนธรรมใหญ่

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน 
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ผดิพลาดหรอืเกดิการเหมารวมทีไ่มถ่กูตอ้ง วา่คนในชาตนิัน้ๆ เปน็เหมอืน

กันหมด 4 (Faure, 2009) 

 ดงันัน้ การไกลเ่กลีย่ขา้มวฒันธรรมหรอืไกล่เกลีย่กบัคนทีมี่วฒันธรรม

แตกต่างกัน จึงควรผสมผสานแนวทางในการทำาความเข้าใจวัฒนธรรมใน

ภาพรวมเข้ากับวัฒนธรรมย่อยของแต่ละแห่ง ที่เป็นความต้องการของ

ปัจเจกบุคคลว่ามีความต้องการอะไรในการเข้ามาไกล่เกลี่ย ตามที่เขียนไว้

ในภาพที่ 5 

4   ผู้เขียนขออธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นการเหมารวมเช่น บอกว่าคนไทยเป็นลูกหลาน 
ศรธีนญชัย ดังน้ันคนไทยทัง้หมดจงึมนีสิยัทีฉ่ลาดแตไ่มท่ำาตามกฎ กตกิา การเหมารวมเชน่นี ้
จงึเปน็การเหมารวมทีไ่ม่ถกูตอ้ง หรอืความเชือ่ว่าคนไทยทกุคนมคีวามเคารพในผูอ้าวโุสหรอื
ระบบอาวโุส อาจไมถ่กูต้อง  ยงัมคีนไทยบางสว่นเช่ือในเรือ่งความรู ้ความสามารถมากกวา่
ระบบอาวุโส เป็นต้น

5   ผู้เขียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมประจำาศาลอาญา ได้ทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดี
อาญาแผน่ดนิ ทีย่อมความไมไ่ด ้การไกลเ่กลีย่ดงักลา่วเปน็การเยยีวยาผูเ้สยีหายเบือ้งตน้ เมือ่
ได้ขอ้ตกลงร่วมกันแลว้ ผูพ้พิากษาจะเปน็ผูพ้จิารณาโทษตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยอาจ
ลดหยอ่นโทษให ้โดยพจิารณาจากขอ้ตกลงของโจทกแ์ละจำาเลย และการสำานกึผดิของจำาเลย

6.	ประโยชน์และข้อจำ�กัดของ

	 ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง 

 เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วไม่ว่าจะมีความขัดแย้งมากหรือน้อย 

เพยีงใดกส็ามารถใชก้ารไกล่เกล่ียโดยคนกลางได้ โดยมีคนกลางเขา้มาชว่ยใน

การไกลเ่กลีย่ แมแ้ตค่วามขดัแยง้ทีย่กระดบักลายเปน็ความรนุแรง กส็ามารถ

ใช้การไกล่เกลี่ยเข้ามาจัดการปัญหาความขัดแย้งได้ แต่ต้องมีกระบวนการ

การเยยีวยาความรูส้กึและจติใจเขา้มารว่มดว้ย ในกรณทีีค่วามขดัแยง้ขยาย

ขอบเขตไปมาก มคีำาถามวา่เมือ่ถงึขัน้ท่ีฟอ้งรอ้งตอ่ศาลยตุธิรรม แลว้สามารถ

ไกล่เกลี่ยได้ด้วยหรือไม่? คำาตอบคือในศาลยุติธรรมสามารถไกล่เกลี่ยได้  

ศาลยุติธรรมมีระบบที่จัดให้มีคนกลางหรือผู้ประนีประนอมเข้ามาช่วย 

ไกล่เกลี่ยในคดีแพ่ง รวมถึงคดีอาญาแผ่นดิน 5 และคดีอาญาที่สามารถ

ยอมความกนัได ้โดยเฉพาะถา้เปน็คดอีาญาทีย่อมความกนัได ้ผูพ้พิากษา 

จะทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ประนีประนอมหรือคนกลาง เน่ืองจาก

เป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าคดีแพ่ง สรุปได้ว่าสามารถใช้การ 

ไกล่เกลี่ยโดยคนกลางได้ตั้งแต่ความขัดแย้งที่เล็กน้อยที่สุด จนถึงความ

รุนแรงที่เข้มข้นที่สุดแต่กรณีที่มีความรุนแรงมากๆ อาจต้องมีกระบวนการ

สมานฉันทเ์ขา้มารว่มดว้ย (Reconciliation) โดยมคีนกลางทีไ่ดร้บัการยอมรบั

จากคู่กรณีมีความน่าเชื่อถือ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วัฒนธรรม
ย่อย

วัฒนธรรม
ย่อย

ก�ร 
ไกล่เกลี่่ย 

ข้�ม 
วัฒนธรรม

เข้�ใจ 
วัฒนธรรมใหญ่

ห�คว�มต้องก�ร
ของปัจเจกบุคคล
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 6.1 ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 

 ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางมีหลายประการ ประกอบ

ด้วย 

 1. ทำาให้เกิดการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ นำาไปสู่การหาทางเลือก

ได้หลากหลาย และนำาไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าวิธีอื่น เมื่อคู่กรณีมีความ

ขัดแย้ง มีอารมณ์ที่รุนแรง โกรธ เกลียดชังกัน ไม่สามารถพูดคุยกันได้เอง

โดยตรง จำาเป็นต้องใช้บุคคลที่สามหรือคนกลาง ท่ีคู่กรณีให้การยอมรับ  

ซึ่งคนกลางนั้นจำาเป็นต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำารงตนให้มีความ 

น่าเชื่อถือจากคู่กรณี การพูดคุยและรังฟังกันทำาให้มีความเข้าอกเข้าใจกัน

เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่ก็ตาม 

 2. การไกล่เกลี่ยสามารถนำาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีได้  

โดยทำากระบวนการให้ดี เพื่อให้คู่กรณีเกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันว่าทำาไม 

ถงึทำาเชน่นัน้ มคีวามจำาเปน็ใดทีต่อ้งกระทำา ทำาใหเ้กดิการฟงักนัอยา่งแทจ้รงิ 

รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของกันและกัน เป็นการเยียวยาอารมณ์โดยเฉพาะ

ของผู้สูญเสีย บาดแผลที่ฝังลึกในจิตใจอาจจะดีขึ้นได้ จากการยอมรับผิด

ของผูก้ระทำา การแสดงความรบัผดิชอบในสิง่ท่ีได้ทำาลงไป และการไดร้ะบาย

อารมณข์องผูส้ญูเสยี ผลทีเ่กิดข้ึนทำาให้เกิดสัมพนัธภาพอันดตีอ่กนัระหวา่ง

คู่กรณีและอาจส่งผลต่อการคบหากันต่อไปในอนาคต 

 3. ทำาใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยและเวลา เพราะการใช้แนวทางอ่ืนในการ

เอาชนะอีกฝ่ายนั้นมีต้นทุนทั้งส้ิน การใช้กำาลังก็มีต้นทุนคือสร้างบาดแผล 

เกิดความสูญเสียทั้งทางวัตถุและจิตใจ การฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมก็มี

ต้นทุน ทั้งค่าทนายความ ค่าข้ึนศาลยุติธรรม ค่ารถ ค่าเสียเวลาจากการ

ประกอบอาชีพ ยิ่งถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาการฟ้องร้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

การไกลเ่กลีย่มาก การฟ้องรอ้งมข้ัีนตอนทีย่าวนานข้ึนอยู่กับคดีวา่ มคีวาม

ซับซ้อนเพียงใด โชติช่วง ทัพวงศ์ (2556) เน้นว่า ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม

ฟ้องคดีถึงวันนัดสืบพยานครั้งแรกนั้น ใช้เวลานานเนื่องจากต้องรอลำาดับ

วันนัดพิจารณา อีกท้ังเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินแล้วคู่ความก็อาจอุทธรณ์และ

ฎีกาต่อไปอีก แม้ว่าฝ่ายใดชนะคดีแล้วยังมีขั้นตอนในการบังคับคดีอีก

 4. การไกลเ่กลีย่นำาไปสูก่ารทำาบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนัทีคู่ก่รณใีหก้าร

ยอมรับ และถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยในระดับอำาเภอหรือในศาลยุติธรรม จะมี

สภาพบงัคบั ถา้หากคูก่รณไีมท่ำาตามขอ้ตกลงสามารถมผีลบงัคบัใชไ้ดต้าม

กฎหมาย 

 5. ป้องกันมิใหเ้กิดความรนุแรง การตกลงกันไดด้ว้ยความเข้าอกเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน จะช่วยยุติความเป็นปฏิปักษ์ ช่วยเปิดมุมมองซึ่งกันและกัน 

ทำาให้รู้ว่าอีกฝ่ายคิดเห็นอย่างไร เมื่อคู่กรณีได้มาพูดคุยกัน จนเกิดมุมมอง

ที่ดีต่อกัน การใช้ความรุนแรงหรือสงครามก็จะไม่เกิดขึ้น

 6. เปน็การสนองความต้องการทีแ่ทจ้ริงร่วมกนัมากกวา่การเอาชนะบน

จดุยนืท่ีแตกตา่ง อกีทัง้เกดิความพงึพอใจรว่มกนั เชน่ บางคนอาจตอ้งการ

คำาขอโทษมากกว่าการชดใช้ด้วยเงิน

 7. เป็นการตัดสินใจโดยคู่กรณีเอง เกิดการยอมรับร่วมกัน ไม่รู้สึก

ว่ามีใครแพ้หรือใครชนะ คนท่ีสร้างความขัดแย้ง ก็เป็นผู้สร้างทางออก 

ร่วมกันเอง
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 เนติภูมิ มายสุกล (2558) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย 

ในสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 

 1. สะดวก 

 การไกลเ่กลีย่ข้อพพิาท เป็นวิธกีารระงบัข้อพพิาททีเ่รยีบงา่ยคอ่นขา้ง 

ยดืหยุน่และไมม่พีธิรีตีองมากนกั สามารถดำาเนนิการไดต้ัง้แตค่วามขดัแยง้ 

เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้น ทำาให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และสามารถ

ดำาเนนิการไกลเ่กลีย่ทีใ่ดกไ็ดท้ีคู่พ่พิาทสะดวก ไมว่า่จะเปน็ในหอ้งไกลเ่กลีย่ 

หอ้งประชมุ โรงอาหาร หรอืแมก้ระทัง่สนามหญา้หนา้สถานศกึษาในเวลาที ่

ผู้คนไมพ่ลกุพลา่นมากนกักไ็ดโ้ดยมขีอ้ยกเวน้เพยีงประการเดยีวเทา่นัน้คอื 

การไกล่เกลี่ยต้องทำาเป็นความลับ 

 2. รวดเร็ว 

 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใช้เวลาไม่นานนักก็จะทราบได้ว่า คู่พิพาท

ตกลงกันได้หรือไม่ ทำาให้ปัญหาความขัดแย้งได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

และทันท่วงที

 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีบุคคลเพียง

สามฝา่ยเทา่นัน้ กลา่วคอื คูพ่พิาททัง้สองฝา่ยและผูไ้กลเ่กลีย่เทา่นัน้ ทำาให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ

 4. สร้างความพึงพอใจให้แก่คู่พิพาท 

 เนื่องจากคู่พิพาทมีส่วนในการกำาหนดผลด้วยตนเอง ทำาให้คู่พิพาท

รูส้กึวา่ ไมม่ผีูแ้พ ้ไมม่ผีูช้นะ ไมม่ใีครเสยีหนา้ โดยถอืวา่ คู่พพิาททัง้สองฝา่ย 

ต่างเป็นผู้ชนะ (Win-Win Situation) 

 5. รักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท 

 เมื่อคู่พิพาทมีโอกาสพูดคุยกันอย่างเปิดอกถึงต้นตอของปัญหาที่ 

ทั้งสองฝ่ายคับข้อข้องใจและร่วมกันหาทางออกจนกระทั่งข้อพิพาทได้รับ

การแกไ้ขเยยีวยา คูพ่พิาทยอ่มมโีอกาสทีจ่ะกลบัไปคบหา คงความสมัพนัธ์

เป็นเพื่อนกันดังเดิม

 6.2 ข้อจำากัดของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 

 Bercovitch (2009) ไดก้ลา่วถงึขอ้จำากดัของการไกลเ่กลีย่โดยคนกลาง 

ประกอบด้วย 

 1. ขาดข้อมูลและการศึกษาที่เพียงพอ

 โดยเฉพาะในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางระหว่างประเทศ ความรู้

และศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวพึ่งมาเริ่มอย่างเป็นระบบภายหลังสงครามโลก 

ครั้งที่สอง 

 2. การยึดมั่นในความเป็นศาสตร์หรือศิลป์อย่างเดียว 

 นักวิชาการและนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระหว่าง

ประเทศต่างก็มีข้อถกเถียงว่า การไกล่เกลี่ยเป็นศาสตร์หรือเป็นศิลป์  

นกัวชิาการจำานวนหนึง่เห็นวา่ การไกลเ่กลีย่โดยคนกลางเปน็ศลิปะเฉพาะแห่ง 

ไม่น่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ หรือพัฒนาขึ้น

มาเป็นการทั่วไปได้ Bercovitch (2009) ได้ยกตัวอย่างเพื่อความชัดเจนขึ้น 
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โดยกล่าวถึงนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันสองคนคือ Meyer (1960)  

(as cited in Bercovitch, 2009) เหน็วา่ บทบาทของผูไ้กล่เกล่ียเปรยีบได้กับ

การลอ่งเรอืในทะเลทีไ่มส่งบ ไมม่กีารเดนิเรอืทีเ่ปน็สตูรสำาเรจ็ ไมส่ามารถใช้

ประสบการณ์จากคนอืน่ได ้แตต่อ้งขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล ในขณะที ่Simkin 

(1971) (as cited in Bercovitch, 2009) กเ็หน็เชน่เดยีวกนัวา่ไมม่ปีระโยชน์

ทีก่ารไกลเ่กลีย่โดยคนกลางจะตอ้งไปพจิารณาถงึการพฒันามาเปน็ทฤษฎี

ที่ใช้ได้เป็นการทั่วไป 

 3. ในกรณีที่คู่กรณีรู้สึกว่าตนเองได้เปรียบ มีอำานาจที่เหนือกว่า 

ก็อาจจะไมอ่ยากมาพดูคยุ ใชว้ธิกีารอืน่ดกีวา่เพราะเห็นวา่ อยา่งไรตนเอง

ก็จะชนะแน่นอน 

 หนา้ทีท่ีส่ำาคญัของคนกลางคอืทำาใหคู้ก่รณหีรอืผูท้ีม่ัน่ใจวา่เหนอืกวา่

ทบทวนให้ได้ว่าจะชนะแน่นอนอย่างที่คิดไว้หรือไม่ การไกล่เกลี่ยอาจจะ 

ดีกว่าวิธีการอื่นที่เขาคิดเอาไว้  

 4. การไกลเ่กลีย่โดยคนกลางบางคนอาจจะไมไ่ดเ้นน้ท่ีความสมัพนัธ์

อันดี แต่มุ่งเน้นให้ทำาบันทึกข้อตกลง เพื่อเป็นการสร้างผลงานให้กับ 

ผู้ไกล่เกลี่ยบางท่านว่าสามารถไกล่เกลี่ยได้สำาเร็จ 

 คำาถามคือปัญหายุติได้จริงๆ หรือเป็นการซุกปัญหาไว้ใต้พรม  

ผูไ้กลเ่กลีย่ในศาลยุตธิรรมจำานวนหน่ึงรู้สึกภมูใิจเมือ่กลา่ววา่ ตนเองไกลเ่กลีย่ 

สำาเร็จโดยนับจากสถิติที่ยุติเรื่องได้ แต่ข้อตกลงที่ได้ถ้าพิจารณาลึกซึ้ง 

ลงไปจะเห็นว่าสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างคู่กรณีได้ไม่มาก 

เท่าที่ควร

 5. คู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าเป็นการผูกมัด จึงไม่อยากเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 

 การไม่อยากเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เนื่องจากเห็น

ว่าการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางจะนำาไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในลักษะณะต่างๆ 

และอาจไมม่ัน่ใจวา่ตนเองจะไดร้บัในสิง่ทีต่อ้งการ หรอืตกอยูใ่นสภาพของ

การแพ้-ชนะ 

 6. คู่กรณีไม่อยากพูดคุยกับคนที่ตนเองเห็นว่าเป็นศัตรูหรือในกรณี 

ที่มีความสัมพันธ์แตกร้าว รวมถึงม่ันใจว่าตนเองได้เปรียบมากกว่าในการ 

ใช้วิธีการอื่นเช่น การฟ้องร้อง

 Wilmot & Hocker (2007) เห็นว่าความขัดแย้งที่ขยายตัวเป็นความ

รุนแรง อาจไม่เพียงพอในการใช้การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเท่านั้น แต่ต้อง

ใชก้ระบวนการทีล่ะเอยีดออ่นเขา้มาผสมผสานดว้ยกระบวนการสรา้งความ

สมานฉันท์ (Reconciliation) เพื่อให้เกิดการฟื้นคืนดี โดยกระบวนการที่

สำาคัญคือ การทำาให้คู่กรณีสำานึกรับผิดว่าได้ทำาผิดไปแล้ว การแสดงความ

รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการเยียวยาทั้งทางใจและสิ่งของ เงินทอง  

คำาพูดขอโทษ การให้หลักประกันว่าจะไม่ทำาผิดอีกในอนาคต จากนั้นก็จะ

นำามาสู่การให้อภัย 

 7. การไมเ่ขา้ใจในวฒันธรรมของคนอืน่หรือเหมารวมวา่เขา้ใจวฒันธรรม

ฝ่ายอื่นเป็นอย่างดี 

 การเหมารวมวา่เขา้ใจวฒันธรรมฝา่ยอืน่อาจเกดิการ “ตตีรา” (Stereo- 

type) ท่ีผดิพลาดได ้เชน่ เหน็คนไทยบางคนเนน้การเคารพผูอ้าวโุสกเ็หมารวมวา่ 

คนไทยทุกคนต้องเคารพในผู้ใหญ่ ที่จริงอาจมีบางคนไม่ได้เป็นเช่นนั้น
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บทบ�ทหน้�ที่	และยุทธวิธีของคนกล�ง

 ในบทนีจ้ะเปน็การอธบิายถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละยทุธวธิขีองคนกลาง

ที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย

1.	บทบ�ทหน้�ที่ของคนกล�ง	

 บทบาทหนา้ทีข่องคนกลางควรเปน็อยา่งไร? ดงัทีเ่ราไดท้ราบแลว้วา่ 

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่คู่กรณีไม่สามารถ

พูดคุยกันได้เอง จึงมีความจำาเป็นต้องใช้บุคคลที่สามเข้ามาช่วยกำากับ

กระบวนการ หน้าที่ของคนกลางได้สรุปจาก ข้อกำาหนดของประธาน 

ศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ประมวลจริยธรรมผู้ไกล่เกลี่ย  

สำานักระงับข้อพิพาท สำานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2548 อีกทั้งนพพร  

โพธิรังสิยากร (2555) และงานเขียนของวันชัย วัฒนศัพท์ (2550) รวมถึง 

งานของนักวิชาการต่างประเทศเช่น Coltri (2004) และ Mayer (2000)  

สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 2 
บทบ�ทหน้�ที่  
และยุทธวิธี

ของคนกล�ง
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 1.ความสมัครใจ 

 ในการไกล่เกลีย่โดยคนกลางความสมคัรใจเขา้สูก่ระบวนการไกลเ่กลีย่ 

เปน็สิง่ทีส่ำาคญัมาก ถา้คูก่รณยีงัไมพ่รอ้มเขา้สูก่ารพดูคยุก็ไม่สามารถบังคบัได ้

การไกลเ่กลีย่ในศาลยตุธิรรม ทำาไดง้า่ยกวา่การไกลเ่กลีย่นอกศาลยตุธิรรม 

การไกลเ่กลีย่ในศาลยตุธิรรมผูพ้พิากษาอาจถามคูก่รณวีา่ ประสงคท์ีจ่ะเขา้สู่ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือไม่ หรือถ้าผู้พิพากษาเจ้าของสำานวนเห็นว่า 

มีความเป็นไปได้ในการยุติเร่ืองด้วยการไกล่เกลี่ย ก็อาจส่งเรื่องให้คู่กรณี

มาไกลเ่กลีย่กนักอ่น แตก่ารไกลเ่กลีย่นอกศาลยตุธิรรม เปน็ความสมคัรใจ 

โดยแท้ที่จะเข้าสู่การไกล่เกลี่ยหรือไม่ ยกตัวอย่าง การไกล่เกลี่ยกรณี 

ความเหน็ตา่งทางการเมอืงเปน็เรือ่งของความสมคัรใจ ถา้ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

ยังไม่พร้อมเข้าสู่การพูดคุย การไกล่เกลี่ยก็ไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าผู้เกี่ยวข้อง 

เกิดการยอมรับในกระบวนการ รวมถึงคนกลางก็จะนำามาสู่การพูดคุยได้  

วธิใีนการหาคนกลางทีเ่ป็นทีย่อมรับจากทกุฝา่ย อาจทำาไดโ้ดยใหแ้ตล่ะฝา่ย 

เสนอช่ือคนกลางทีย่อมรบัมาฝา่ยละ 10 ชือ่ แลว้หารายชือ่ทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนั 

มาเป็นคนกลางหรือเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการพูดคุย เป็นต้น 

 2.การให้คู่กรณีตัดสินด้วยตนเอง 

 คนกลางตอ้งสนบัสนนุใหคู้ก่รณตีดัสนิใจดว้ยตนเอง ผูไ้กลเ่กลีย่ไมใ่ช่

อนญุาโตตลุาการ ผู้พพิากษาหรือเจ้าโคตร 7 ทีต้่องตดัสนิ สมยักอ่นเจา้โคตร 

“พดูแลว้แลว้” พดูแลว้ไดข้อ้ยตุ ิพดูแลว้คูก่รณเีชือ่ฟงั (อุดม บวัศรแีละคณะ, 

2546) แต่ปัจจุบันเจ้าโคตรก็เริ่ม “พูดแล้วไม่แล้ว” ไม่สามารถยุติเรื่อง 

ได้เป็นจำานวนมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นเดียวกับกรณีความ

ขัดแย้งในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐกับประชาชนที่ไม่สามารถหา

ข้อตกลงร่วมกันได้ เกิดจากภาครัฐตัดสินใจไปแล้ว มาแจ้งต่อสาธารณะให้

รบัรู ้ให้ยอมรบัในโครงการ เกดิการเลอืกพืน้ทีด่ำาเนนิโครงการไปแลว้ มกีาร

เรยีกการกระทำาลกัษณะนีว้า่เปน็ คณุพอ่รู้ดหีรือ DAD Syndrome เกดิการ  

Decide-Announce-Defend กล่าวคือ ตัดสินใจว่าจะดำาเนินการโดยขาด

การมีส่วนร่วม ประกาศว่าจะทำาโครงการ และปกป้องต้องทำาโครงการต่อ

ให้ได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้คู่กรณีตัดสินยุติข้อขัดแย้งด้วยตนเอง ก็จะนำา

ไปสู่ความยั่งยืนในการปฏิบัติตามข้อตกลง 

 3.ช่วยให้คู่เจรจาหาทางออกที่ตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย 

 การหาทางออกทีต่อบสนองความตอ้งการทกุฝา่ยเพือ่ใหเ้กดิผลชนะ

ทั้งคู่ (Win-Win) หรือความรู้สึกพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความพอใจในเนื้อหา

ผลลัพธ์ท่ีได้ หรือความพอใจต่อกระบวนการที่น่าพึงพอใจที่ทุกฝ่ายได้พูด 

ได้คุยกันอย่างเท่าเทียม มีการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย ไม่วิจารณ์ว่า

ความคิดใครผิดถูกในการนำาเสนอ สุดท้ายก็นำามาสู่การเลือกทางเลือกร่วมกัน 

และเกิดความพึงพอใจร่วมได้ ถ้าคู่กรณีรู้สึกว่าเกิดผลแพ้ชนะ ก็จะตกลง

กันไม่ได้ หรือถ้าตกลงกันได้ก็อาจไม่นำาไปสู่การปฏิบัติตามข้อตกลง  

นพพร โพธริงัสยิากร (2555) เหน็วา่ คนกลางตอ้งทำาใหคู้ก่รณเีขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้

ถึงประโยชน์ของตน มิใช่กระโจนไปสู่ทางออกโดยยังไม่เข้าใจสาเหตุและ

ข้อเท็จจริงแวดล้อม โดยเปรียบผู้ไกล่เกลี่ยเป็นเหมือนผู้ชำานาญเส้นทาง 

เมื่อเห็นคู่กรณีขับรถหลงทาง การที่ผู้ไกล่เกลี่ยจะไปบอกคู่กรณีให้เปลี่ยน

เส้นทาง โดยคู่กรณียังไม่รู้ตัวว่าขับรถหลงทางย่อมจะถูกโต้แย้งได้ แต่ถ้า

7 เจ้าโคตรคือผู้อาวุโสประจำาตระกูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำาหน้าที่เป็นคนกลางใน
การระงบัความขดัแยง้ทีเ่กิดขึน้ ศกึษาเพ่ิมเติมได้จากรายงานการวจิยั “เจา้โคตร : การระงบั
ความขัดแย้งในวัฒนธรรมอีสาน” ศึกษาโดย รศ.อุดม บัวศรีและคณะ  
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คนกลางทำาใหคู้ก่รณีเข้าใจและรู้ตวัวา่กำาลงัหลงทางอยู ่และทำาใหคู้ก่รณรีูว้า่

คนกลางเปน็ผูรู้เ้สน้ทาง คูก่รณกีจ็ะกลบัมาถามคนกลางถงึเสน้ทางทีถ่กูตอ้ง 

 4.ทำาหน้าที่อย่างเป็นกลาง 

 คนกลางไมมี่ความสมัพนัธเ์ปน็พเิศษกบัฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ ไมม่สีว่นได้

ส่วนเสียกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง ในศาลยุติธรรมบางแห่งจะไม่ให้

ทนายความทีว่า่ความทีศ่าลยตุธิรรมแหง่นัน้มาทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูป้ระนปีระนอม

ในทีแ่หง่เดยีวกนั เพือ่ปอ้งกนัเรือ่งความไมเ่ปน็กลาง ผูป้ระนปีระนอมในศาล

ยุติธรรมจะมีความเป็นกลางสูง เนื่องจากไม่รู้จักกันกับคู่กรณีมาก่อน และ

ถูกกำากับด้วยประมวลจริยธรรมอีกด้วย คนกลางต้องพยายามไม่ทักทาย

มากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปซึ่งอาจทำาให้คู่กรณีอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็น 

กลางได้ บางครั้งผู้เขียนจะได้พบกับทนายความคนเดิมแต่มาว่าความใน

คดีอ่ืน จะพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ทักทายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไป  

แม้กระทั่งเวลาให้แต่ละฝ่ายพูด ก็ยังต้องพยายามให้พูดโดยเวลาเท่ากัน  

ไม่แจกนามบตัร ถา้คูก่รณอียากตดิตอ่กใ็หป้ระสานผ่านศนูยไ์กลเ่กลีย่แทน 

บางครั้งคู่กรณีอยากให้คนกลางเข้าข้างตนเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติของคู่กรณี 

แต่คนกลางมีหน้าที่ดำารงตนตามประมวลจริยธรรมในการรักษาความเป็น 

กลางอย่างเคร่งครัด ในหลายๆ ชุมชนมีการไกล่เกลี่ยที่ดำารงความเป็น 

กลางอยู่ได ้แม้วา่คนกลางจะเปน็ทีรู่จ้กัของคูก่รณ ีเชน่ ผูน้ำาในหมูบ่า้น/ ชมุชน 

ผู้เฒ่า เจ้าโคตร ผู้อาวุโสของหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ แต่ที่สำาคัญคือ 

คุณธรรมในการรักษาความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

มิใช่ฟังเรื่องราวของคู่กรณีแล้วเกิดเห็นใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไป และ

มีความเมตตาอยากให้คู่กรณีได้กลับมาคืนดีกัน ได้ปลดเปลื้องความทุกข์

ของผู้ที่เกี่ยวข้องความไว้วางใจต่อคนกลางก็จะเกิดขึ้น

 5. การรักษาความลับ

 คนกลางเมื่อได้รับรู้ข้อมูลสำาคัญจากคู่กรณีแล้ว ต้องเก็บความลับ

ไว้ให้ดี ไม่นำาไปบอกใคร หรือบอกคู่เจรจาถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากคู่กรณี  

การไกลเ่กลีย่เปน็ความลบัและยตุอิยูใ่นหอ้งไกลเ่กลีย่เทา่นัน้ ถา้หากตกลง

กนัไมไ่ด ้จะไมส่ามารถนำาไปอา้งองิในชัน้ศาลยตุธิรรม คูก่รณจีะรูส้กึอยาก 

พูดคุย อยากเล่าในสิ่งที่อยู่ลึก ๆ ในจิตใจ เล่าข้อมูลได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้า

การไกล่เกลีย่ไมเ่ปน็ความลบักอ็าจจะเกรงวา่จะสง่ผลตอ่รปูคด ีถงึขัน้ทำาให ้

แพ้คดีได้ นอกจากนี้ เป็นการปกป้องคนกลาง ไม่ต้องไปเป็นพยานใน 

ชั้นศาลยุติธรรมในกรณีที่คู่กรณีตกลงกันไม่ได้ มิเช่นนั้นคนกลางจะถูกอ้าง

และต้องไปเป็นพยานในชั้นสืบพยานอยู่ตลอดเวลา

2.	ยุทธวิธีของคนกล�ง	

 การไกล่เกลี่ยเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ และผู้ไกล่เกลี่ยแต่ละคนจะมี

ความแตกต่างกันในการทำาให้การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางบรรลุเป้าหมาย 

คำาถามสำาคัญคือผู้ไกลเ่กลีย่ควรใชย้ทุธวิธีการไกลเ่กลีย่ (Tactics of Media-

tion) แบบใดถงึจะทำาใหบ้รรลุในเปา้หมาย? คงไมม่คีำาตอบตายตวัวา่วธิกีาร

ใดดทีีส่ดุ แต่ละวธิมีจุีดแขง็ จุดอ่อนทีต่่างกนัไป ไมว่า่จะเป็นวธิแีบบเนน้การ

อำานวยความสะดวก และวิธีแบบประเมิน (Coltri, 2004) ดังนี้ 

 1. การไกล่เกลี่ยแบบอำานวยความสะดวก (Facilitative Tactics 

in Mediation) คนกลางแทรกแซงกระบวนการพูดคุยในระดับต่ำาที่สุด 

เป็นบทบาทแบบให้ข้อมูลหรือให้ความรู้ (Educating) ด้านประโยชน์และ

กระบวนการของการไกล่เกลี่ยแก่คู่กรณี 
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 ยุทธิวิธีข้างต้น เรียกได้ว่าเป็น “คุณอำานวย” อำานวยการประชุม 

ให้เกิดขึ้นให้ได้ หรือเป็น “ผู้กำากับ” กำากับเฉพาะกระบวนการพูดคุย  

แตบ่างครัง้กม็คีนกลางบางคนเขา้ใจผิดวา่ตวัเองเป็นผูอ้ำานวยการ ตอ้งสามารถ 

สั่งให้คู่กรณียอมรับได้ ยุทธวิธีนี้เน้นให้คู่กรณีมาพบปะ มาพูดคุยกัน  

ชว่ยเปลีย่นมมุมองของคูขั่ดแยง้ทีอ่าจมอีารมณ ์ทฐิ ิอยากเอาชนะอกีฝา่ย 

เพือ่นำาไปสู่ความสัมพนัธอ์นัดรีะหวา่งกัน อกีท้ังเน้นกระบวนการคน้หาความ

ต้องการที่แท้จริง เน้นที่ความพึงพอใจในกระบวนการการพูดคุยร่วมกัน 

คนกลางใช้ทักษะในการสื่อสาร ปรับปรุงการสื่อสาร (Improving  

Communication) ระหว่างคู่กรณีเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน  

พยายามสลายจุดยืนของแต่ละฝ่ายที่ยึดมั่น ควบคุม จัดการกับอารมณ์ 

(Handling Emotions) ดับอารมณ์โกรธของคู่กรณีให้ได้ ความพึงพอใจ 

ก็จะเกิดขึ้นท้ังกระบวนการ สำาหรับเนื้อหาสาระให้เป็นเรื่องของคู่กรณี 

ตัดสินใจ ไม่ได้เน้นว่าต้องมีบันทึกข้อตกลงกันให้ได้ ข้อตกลงนั้นจะยั่งยืน

จากการตัดสินใจของคู่กรณีเอง “คนกลางต้องไม่เสนอความเห็นหรือให้ 

คำาแนะนำาในการแก้ปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น”

 2. การไกลเ่กลีย่แบบประเมนิ (Evaluative Tactics in Mediation) 

เปน็รปูแบบการแทรกแซงทีเ่ขม้ขน้ ผูไ้กลเ่กลีย่จะพยายามส่งผลและควบคุม

เนือ้หาของการไกลเ่กลีย่ เปา้หมายสงูสดุคอืยตุคิวามขดัแยง้ดว้ยการนำาไป

สู่ข้อตกลง เน้นที่ผลลัพธ์การไกล่เกลี่ยเป็นหลัก 

 ยทุธวิธิขีา้งตน้ เรยีกไดว้า่เปน็ “คณุอำานาจ” ผูไ้กลเ่กลีย่จะพยายาม

ควบคุมเนื้อหาของการไกล่เกลี่ย เป้าหมายสูงสุดคือยุติความขัดแย้งด้วย

การนำาไปสู่ข้อตกลง เพื่อไม่ให้เรื่องต้องส่งต่อไปสู่กระบวนการยุติธรรม  

ไม่เสียเวลาและเสียงบประมาณ เช่น ในการไกล่เกลี่ยทางธุรกิจ คนกลางก็

จะพยายามให้เกิดข้อตกลงให้ได้ โดยทำาให้เห็นถึงข้อเสียของการฟ้องร้อง

กันต่อไป วิธีการที่ใช้คือ ค่อยๆ ทำาให้สงสัย (Instilling Doubt) เป็นการลด

ความคาดหวงัของคูก่รณ ีและชีใ้หเ้หน็วา่ ฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดอีาจจะไมช่นะ

คดีอย่างที่คาดหวัง คนกลางเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พูดคุย เช่น 

ด้านแรงงาน ด้านครอบครัว เมื่อคู่กรณีขาดข้อมูลที่เพียงพอ “คนกลางจะ

ประเมนิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของคู่กรณ ีรวมถงึช่วยตดัสนิใจให”้ อกีทัง้ 

เสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการฟอ้งรอ้ง (Offering Opinions About the Case) 

อาจจะคาดการณ์ให้ทราบถึงเงินค่าเยียวยาที่จะได้รับหากมีการตัดสินโดย 

ผูพ้พิากษา วธินีีมั้กจะใช้โดยผูพิ้พากษาทีเ่กษยีณอายแุลว้มาทำาหนา้ทีค่นกลาง

ในสหรฐัอเมรกิา อกีวธิกีารทีใ่ชค้อื การแยกเจรจา (Caucusing) ฝา่ยทีใ่ชว้ธิี

การไกล่เกลีย่แบบประเมนิจะใชม้ากกวา่ไกลเ่กลีย่แบบอำานวยความสะดวก 

เนือ่งจากฝา่ยทีเ่นน้การไกลเ่กลีย่แบบหลงัเหน็วา่ อาจทำาใหเ้กดิปญัหาความ

ไม่ไว้วางใจ การเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการคุยกันเพียงลำาพัง ฝ่ายที่ใช้

การไกล่เกลี่ยแบบประเมินมีโอกาสที่จะทำาให้คู่กรณีทบทวนว่าอาจไม่ชนะ

คดีอย่างที่คาดหวังไว้ ดังนั้นทางออกที่ดีกว่าคือหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้

 คนกลางอาจใชวิ้ธกีาร “การไกล่เกล่ีย เกล้ียกล่อม” เพือ่ใหเ้รือ่งจบลง 

วิธีนี้จะเหมาะสมกับกรณีที่คู่กรณีให้การยอมรับต่อตัวคนกลาง ไม่ว่าจะ

เป็นการยอมรับเพราะความรู้ บารมี คุณธรรม อำานาจหน้าที่ที่ดำารงอยู่  

เมื่อคนกลางบอกหรือเสนอแนะคู่กรณีก็จะให้การยอมรับ อย่างไรก็ตาม  

นพพร โพธริงัสยิากร (2555) เหน็วา่ Evaluative Mediation ในสหรฐัอเมรกิา

หากพจิารณาโดยผวิเผนิเหมอืนกบัการ “หกัคอใหย้อมรบั” คลา้ยๆ กบัการ 
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เกลี้ยกล่อม แต่การที่ผู้พิพากษาใช้กระบวนการนี้ เนื่องจากมีการไกล่เกลี่ย 

ด้วยกระบวนการอำานวยความสะดวกมาก่อน ทำาให้คู่กรณีเกิดความ 

เข้าอกเข้าใจกันแล้ว วิธีนี้จึงไม่ใช่การเกลี้ยกล่อม โดยผู้พิพากษาช่วย 

ชี้ทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนฐานของกระบวนการที่ถูกต้อง 

การไกล่เกลี่ยบางครั้งคู่กรณีไม่สามารถหาทางออกด้วยตนเอง แม้ว่าจะใช้

กระบวนการที่เน้นการตัดสินใจจากคู่กรณีเป็นหลัก ก็อาจขอให้ผู้ไกล่เกลี่ย

ชว่ยชีแ้นะแนวทางแกป้ญัหาขอ้พพิาทให ้ถา้เปน็กระบวนการไกลเ่กลีย่นอก

ศาลยุติธรรมจะมีชื่อเรียกว่า “Med-Arb” ย่อมาจากคำาว่า Mediation และ 

Arbitration ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ย แล้วจึง

เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยช่วยชี้ทางออก 

ในการแก้ไขปัญหาให้ 

 การจะเลอืกใชว้ธิกีารใดในการไกลเ่กลีย่โดยคนกลางถงึจะเหมาะสม

คงจะไม่สามารถบอกได ้แตค่งขึน้อยูก่บัผูไ้กลเ่กลีย่แตล่ะกรณี ว่าจะเลอืกใช้

วิธีการแบบใด การใช้ทางเลือกใดยังขึ้นอยู่กับ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี 

 2) บริบทของความขัดแย้ง 3) ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 4) ความเข้มข้น 

ของความขดัแยง้วา่มากหรอืนอ้ย ถ้าความขดัแยง้นอ้ยคูก่รณกีจ็ะหว่งเรือ่ง 

“การซ่อมรัว้ของตนเอง” ไมต่อ้งการใหค้นอืน่มาชว่ย 5)ประเภทความขดัแยง้

เปน็ประเดน็คณุคา่ อดุมการณ ์ซึง่ไกลเ่กลีย่ไดย้ากกว่าขดัแยง้ในเรือ่งขอ้มูล

ทีแ่ตกตา่ง 6)ตำาแหนง่และอตัลกัษณข์องผูไ้กลเ่กลีย่ เปน็ผูไ้กลเ่กลีย่ทีไ่ดร้บั

แต่งตั้งจากรัฐ หรือองค์การพัฒนาเอกชน มีชื่อเสียงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 

ในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางก็อาจจะผสมผสานทั้ง 2 แนวทางนี้ได้ ภาพที่ 

6 เปน็ภาพที ่Coltri (2004)ไดน้ำาเสนอไวใ้นประเดน็ประเภทของผูไ้กลเ่กลีย่ 

 ภาพที่ 7 เป็นการสรุปถึงบทบาทหน้าที่และยุทธวิธีของคนกลาง 

บทบาทหนา้ทีข่องคนกลาง ประกอบดว้ย 1. ความสมคัรใจ 2. การใหคู้ก่รณ ี

ตดัสนิดว้ยตนเอง 3. ชว่ยใหคู้ไ่กลเ่กลีย่หาทางออกทีต่อบสนองความตอ้งการ

ทกุฝา่ย 4. ทำาหนา้ท่ีอยา่งเป็นกลาง และ 5. รกัษาความลับ สำาหรบัยทุธวธีิ 

ของคนกลางในการไกล่เกลี่ยแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ 1.อำานวยการประชุม  

ที่เรียกกันว่า “คุณอำานวย” และ 2.ประเมิน ที่เรียกกันว่า “คุณอำานาจ”

ยุทธวิธี

ประเมิน

อำ�นวยก�รประชุม

บทบ�ทหน้�ที่ของคนกล�ง
1. ความสมัครใจ
2. การให้คู่กรณีตัดสิน 

ด้วยตนเอง
3. ช่วยให้คู่ไกล่เกลี่ยหา

ทางออกที่ตอบสนอง 
ความต้องการทุกฝ่าย

4. ทำาหน้าที่อย่างเป็นกลาง 
5. รักษาความลับ

ภาพที่ 7 : บทบาทและยุทธวิธีของคนกลาง

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน 

ภาพที่ 6 : การไกล่เกลี่ย 2 ประเภท   ที่มา : Coltri, 2004 : 376
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ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�งกับทักษะในก�รสื่อส�ร

 คนกลางควรมีทักษะในการส่ือสารอย่างไรบ้าง? คนกลางควรใช้

ทกัษะในการสือ่สารใดบ้าง? การสือ่สารทีม่ปีระสทิธิภาพนัน้จะเกีย่วข้องกบั 

ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ตัวสาร และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยธรรมชาติของ

มนุษย์นั้นย่อมมีความแตกต่างหลากหลายกันไป ทั้งการเลี้ยงดู การศึกษา 

สภาพสังคมที่หล่อหลอมความคิด ความเชื่อ อีกทั้งลักษณะทางกายภาพ 

ท้ังความสงู ต่ำา ดำา ขาว และอปุนสิยัใจคอทีไ่มม่ทีางเหมอืนกนัได ้ยงัไมน่บั

รวมถึงอคติของแต่ละบุคคล ดังนั้นการรับรู้ข้อมูลและการแปรความข้อมูล

ก็ย่อมมีความแตกต่างกันไป 

 บทกลอนทีว่า่ “สองคนยลตามชอ่ง คนหนึง่มองเหน็โคลนตม อกีคน

หนึง่ตาแหลมคม มองเหน็ดาวอยูพ่ราวพราย” เปน็ส่ิงทีพ่สูิจนไ์ดว้า่ การมอง

ของคนยังแตกต่างอยู่ที่ว่าจะมองสูงหรือมองต่ำา ถ้ามองสูงก็เห็นดวงดาว  

ถา้มองต่ำากเ็ห็นโคลนตม ยังมเีรือ่งทีใ่ช้เปรยีบเปรยการรบัรูข้องคนผ่านเรือ่ง

ของคนตาบอดคลำาช้าง คนตาบอดบางคนคลำาไปเจอหูช้างก็บอกว่าเป็น 

บทที่ 3
ก�รไกล่เกลี่ยโดย 
คนกล�งกับทักษะ 

ในก�รสื่อส�ร 
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8 ตัวอย่างในชีวิตประจำาวันของเรามีเป็นจำานวนมาก ที่แสร้งทำาเป็นฟัง แต่ไม่ได้ฟังจริงๆ 
เชน่ คนไทยบางคนทีพ่ดูคยุกบัชาวตา่งชาต ิแตฟ่งัและพดูภาษาอังกฤษได้ไม่ดี คนไทยคนน้ัน 
ใช้การพยักหน้า สบตา แต่เมื่อชาวต่างชาติถามคำาถาม  ผู้รับสารกลับไม่สามารถตอบได้

กระด้ง อีกคนหนึ่งคลำาไปโดนตัวช้างก็บอกว่าเป็นยุ้งข้าว อีกคนหนึ่งคลำา

ไปโดนขาชา้งกบ็อกวา่เปน็เสาบา้น อกีคนคลำาไปโดนโคนหางชา้งกบ็อกวา่ 

เป็นสากกะเบือ อีกคนคลำาไปโดนปลายหางช้างก็บอกว่าเป็นไม้กวาด  

(เสฐียรพงษ์ วรรณปก,2549) ดังนั้น การรับรู้ของแต่ละคนจึงมีความ 

ไมเ่หมอืนกนั แลว้เราจะทำาอยา่งไรกบัการสือ่สารและการรบัรูท้ีแ่ตกตา่งกนั 

 ในการสือ่สารนัน้สามารถนำาไปสูก่ารรบัรูท้ีบ่ดิเบอืนได ้สิง่ทีส่ำาคญัคอื

การทำาให้คู่กรณีเข้าใจซึ่งกันและกัน ความล้มเหลวในการรับรู้ ความเข้าใจ 

และการสื่อสารเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวากหนามในการไกล่เกลี่ย แม้ว่า 

เปา้หมายอาจตรงกนัหรอืไปดว้ยกันได ้แตถ้่าการสือ่สารไมด่ ีกน็ำาไปสูค่วาม

ล้มเหลวในการไกล่เกลี่ยได้เช่นกัน Mayer (2000) แล้วเห็นว่าการสื่อสารที่

สำาคญัมากอยูท่ีค่วามตัง้ใจในการสือ่สารกนัมใิช่เพยีงเทคนิคเทา่น้ัน แมว้า่

เราอาจจะใชเ้ทคนคิการฟังผิดพลาดไปบ้างกไ็ม่ใชส่าระสำาคญั หากเราแสดง

ให้เห็นว่า เรามีความตั้งใจจริงที่จะให้ผู้อื่นได้รับรู้ความคิดเรา และตั้งใจฟัง 

ผู้พูดอย่างแท้จริง การสนทนาก็จะดำาเนินต่อไปได้ ในทางกลับกันหากเรา

ใช้เทคนิคการสื่อสารได้ดีมาก แต่ไม่ได้มีความสนใจกันและกันที่จะสื่อสาร

ร่วมกันอย่างแท้จริงแล้วก็จะจัดการความขัดแย้งได้ยากขึ้น 8 

 การสือ่สารท่ีมีประสทิธภิาพรวมถึงการสือ่สารอยา่งสันต ิ(Nonviolent 

Communication) เนื่องจากเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารอันทรงพลัง

ที่ทำาให้คู่กรณีรู้สึกดีกับผู้สื่อสาร Gomes de Matos (2006) ได้อ้างถึงงาน

ของ Rosenberg (2003) ในการสือ่สารเกีย่วกบัความรูส้กึ 2 กลุม่ กลุม่แรก

เป็นความรู้สึกเชิงบวก (Positive Feelings) กลุ่มที่สองเป็นความรู้สึกเชิงลบ 

(Negative Feelings) การสื่อสารความรู้สึกเชิงบวกทำาให้ตอบสนองต่อ 

เป้าหมายในการส่ือสาร คำาที่ใช้เกี่ยวข้องกับ มิตรภาพ ความรัก สันติ 

ความอบอุ่น การสื่อสารความรู้สึกเชิงลบ ไม่ตอบสนองต่อเป้าหมาย คำาที่

ใช้เกี่ยวข้องกับ ความโกรธ ความผิดหวัง ความหดหู่ ความขมขื่น และได้ 

ยกตวัอยา่ง คำาพดูทีค่วรใชใ้นการสือ่สารเพือ่ไมใ่หเ้กดิความรนุแรงคอื เปลีย่น

จากการบังคับเป็นการขอร้อง เปลี่ยนจากการต่อว่าคนอ่ืนเป็นการพูดถึง

ความรู้สึกตัวเอง เป็นต้น

 ทกัษะของคนกลางในการทำาใหก้ารสือ่สารมปีระสทิธภิาพ ประกอบ

ไปด้วยทักษะหลายด้าน ประกอบด้วย 

1.	ก�รฟัง	

 การฟังอย่างไรถึงจะเข้าใจได้ถูกต้องสามารถจับใจความได้ คนกลาง

ควรมคีวามสามารถในการสำารวมความคดิตดิตอ่กนัไดเ้ปน็ระยะเวลานานๆ 

แตกต่างจากคู่กรณีที่เน้นการส่ือสารแบบโต้แย้ง ฟังอีกฝ่ายเพื่อที่จะได้ 

โต้แย้งกลับไป โดยอาจเปรียบเทียบกับเป็ดเวลาร้อง ก๊าบๆ มีเสียงแต่ฟัง

ไม่ได้ศัพท์ ฟังแล้วไม่เข้าใจ เฉกเช่นเดียวกับคู่กรณีที่สื่อสารกันแบบเป็ด  

แต่คนกลางไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจึงได้เปรียบและไม่ควร 

ใชก้ารฟงัแบบคู่กรณท่ีีจะนำาไปสู่การโตเ้ถยีงกนั ไสว บุญมาและคณะ (2554) 

อธิบายไว้ในหนังสือ ฟังอย่างไรจะได้ยิน ในสมัยดึกดำาบรรพ์คนต้องใช้หู

มากกวา่ปากในการฟงัเสยีงสตัวป์า่เพือ่ลา่เปน็อาหารและฟงัเสยีงสตัวร์า้ย

ที่จะมาทำาอันตรายตน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราก็ยังใช้การฟังมากกว่าการ
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พดูในการสือ่สารถงึรอ้ยละ 50 แตก่ารใหค้วามสำาคญักบัการเรยีนการสอน

ด้านการฟังกลับมีน้อยกว่าการฝึกพูดหลายเท่า นอกจากนี้ ถ้าเราฟังอย่าง 

ไมด่เีพยีงพอ อาจเกดิความคลาดเคลือ่นและแปรความหมายไดแ้ตกตา่งกนัไป 

ดังตัวอย่างที่นักวิชาการคนเดิม อธิบายไว้

“นี่คุณ ขอหอมหน่อยได้ไหม?”

“ที่นี่ไม่มีหอมค่ะ มีแต่ผักตบ จะเอาไหมคะ” 

 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพหรือฟังให้ได้ยินเป็นอย่างไร?  Kahane 

(2004) กล่าวถึงการฟังที่ดีต้องเป็นการฟังอย่างเปิดกว้าง หมายถึง 

การเตม็ใจใหต้วัเราได้สมัผสัถงึสิง่ทีอ่ยูใ่นใจผูอ้ืน่เชน่กนั เราไมส่ามารถ

หาทางออกใหกั้บปญัหาทีซ่บัซอ้นของมนษุยไ์ด้อยา่งสรา้งสรรค ์ถา้หากเรา 

ไม่ได้ยิน ไม่เปิดกว้างและไม่ดึงเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของทุกคนออกมา ไม่ใช่การแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

(Sympathy) แต่เป็นการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) และไม่ใช่

เปน็การเสแสรง้ฟงัทำาเปน็สนใจในชวีติและอปุสรรคของผูพ้ดู แตต่อ้งสนใจ

ในเรื่องที่เขาเล่าจริงๆ 

 รูปแบบในการฟังอาจจำาแนกได้เป็น 3 รูปแบบคือ ฟังแบบนิ่งเฉย  

ฟังแบบตอบรับและฟังอย่างตั้งใจ (Lewicki et al.,2001) 

 1. ฟังแบบนิ่งเฉย (Passive Listening) 

 เป็นการฟังที่ไม่มีการตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารเก่ียวกับความ 

ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับไว้ บางครั้งการฟังแบบนี้ก็เพียงพอสำาหรับการ

สือ่สารกนั โดยเฉพาะกบับางคนทีช่อบพดูคยุและรูส้กึไมส่บายใจกบัการอยู ่

กบัความเงยีบนานๆ การฟงัเพยีงอยา่งเดยีวโดยไมต่อบสนองกเ็ปน็ประโยชน์

ในการสื่อสารเช่นกัน ผู้เขียนเคยไปจัดกระบวนการพูดคุยทางภาคเหนือ  

ในจงัหวดัพะเยา ได้ค้นพบวา่เวทแีหง่น้ันคนทีเ่ข้าร่วมไม่ค่อยตอบสนองหรือ

ตอบคำาถามระหวา่งทีม่กีารบรรยาย แตแ่มจ้ะไมม่กีารตอบสนองเทา่ใดนกั 

แต่ผู้เข้าร่วมก็เข้าใจเรื่องราวที่ผู้พูดได้นำาเสนอไป 

 2. ฟังแบบตอบรับ (Acknowledgement) 

 เป็นการฟังที่มีการตอบสนองมากกว่าแบบแรก ผู้ฟังจะผงกหัว  

สบสายตา หรือส่งเสียง “อือฮึ น่าสนใจ จริงหรือ แน่นอน เล่าต่อสิ”  

การตอบสนองแบบนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ แต่อาจทำาให้ผู้ส่งสารเข้าใจผิด

ว่าผู้รับสารเห็นด้วยกับที่ตนเองนำาเสนอ 9  

 3. ฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 

 เป็นการฟังที่มีการกล่าวทวนข้อความด้วยภาษาของผู้รับสารเอง  

ยกตัวอย่างเช่น 

ผู้ส่งสาร : ฉันคิดว่าการประชุมวันนี้ไม่บรรลุเป้าหมายเลย 

ผู้รับสาร : คุณรู้สึกผิดหวังกับการประชุมวันนี้ 

9 ในการทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยผู้เขียนเองใช้ทักษะนี้อยู่เป็นประจำาและส่งผลให้คู่กรณีเล่า 
เรือ่งราวท่ีคา้งอยูใ่นจติใจออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง ผูเ้ขยีนเชือ่วา่การตอบสนองวา่ฟงัอยูย่อ่มดกีวา่ 
ทำาใหผู้พ้ดูรูส้กึวา่พดูอยูค่นเดยีวไมม่คีนฟงัหรอืพดูกบักอ้นหนิอนันำามาสูค่วามรูส้กึเสยีหนา้ 
หลายครัง้ในการทำาหนา้ทีไ่กลเ่กลีย่ของผูเ้ขยีนแทบจะไมเ่นน้การสือ่สารดว้ยการพดูมากนกั 
แต่ใช้ทักษะในการฟังและสรุปความ ให้คู่กรณีรู้สึกว่าเราเข้าใจเขา เรื่องราวหลายเรื่องได้ยุติ
ลงได้อย่างไม่ยากนัก 
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 สรปุไดว้า่ รปูแบบในการฟงัอาจจำาแนกไดเ้ปน็ 3 รปูแบบคอื ฟงัเฉยๆ 

ฟังแบบตอบรับและฟังอย่างตั้งใจ ดังที่ปรากฏในภาพที่ 8

 การตอบสนองเป็นสิ่งที่สำาคัญมากของการฟัง และความสำาเร็จ 

จะเกดิขึน้ไดด้ว้ย 1) ฟงัมากกว่าการพดู 2) ตอบสนองไปท่ีความรูส้กึ ความ

เช่ือของบุคคล มากกว่าที่ความคิดของเขา 3) ตามผู้พูดมากกว่าไปชี้นำา  

4) ทำาใหส้ิง่ทีผู่พ้ดูไดพ้ดูมคีวามชดัเจนมากขึน้ ไมค่วรไปถามหรอืเสนอแนะ 

5) ตอบสนองความรูส้กึของเขาใหไ้ด ้สิง่ทีส่ำาคญัคอื ในการฟังอยา่งต้ังใจน้ัน 

จะไม่เสนอให้ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นด้วยทันทีทันใดกับสิ่งที่คู่เจรจาเสนอมา แต่

การฟงัอยา่งต้ังใจนัน้เปน็ทกัษะทีท่ำาใหค้นพดูออกมาได้อย่างครบถว้น 

ถึงความรู้สึก ข้อมูล กรอบในการคิด จุดยืนต่างๆ เมื่อคู่เจรจาได้พูด

ออกมาอย่างเต็มที่ครบถ้วนแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยจะเข้าใจทั้งหมดถึงสิ่งที่

คู่เจรจาต้องการ และสามารถพูดคุยกันถึงแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน 

สอดคล้องกับที่ Mayer (2000) เห็นว่าการฟังอย่างตั้งใจเป็นการเชื่อมโยง

ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าไว้ด้วยกัน ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง 

และทั้งสองฝ่ายจะพยายามเชื่อมโยงความต้องการของทั้งสองฝ่ายเพื่อนำา

ไปสู่ทางออกร่วมกัน ในขณะที่ วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) เห็นว่าทักษะใน

การฟังอย่างตั้งใจมีความสำาคัญที่สุดในการทำาให้การสื่อสารบรรลุผลโดย

เนน้การฟงักนัอยา่งมปีฏสิมัพนัธด์ว้ยการสือ่สารสองทาง เวลาฟงัอกีคนพดู 

เรากต็อ้งไมพ่ดูแทรกใหเ้สยีสมาธ ิเนน้การสบตา เพราะดวงตาคอืหนา้ตา่ง

ของหวัใจ การสบตามีความสำาคญัในการเขา้ใจวา่อีกฝ่ายรู้สกึอย่างไร รวมถงึ 

การพยักหน้า ส่งเสียงเออ ออ ว่ากำาลังฟังอยู่ 

 การฟังอย่างตั้งใจจึงประกอบไปด้วย 1) ไม่พูดแทรกขณะกำาลังฟัง  

2) สบตา 3) พยักหนา้ ส่งเสียง ครบั, คะ่ 4) กล่าวทวนทัง้เนือ้หาและอารมณ์

ก�รฟัง 3 รูปแบบก�รฟัง 3 รูปแบบ

ก�รฟังอย่�งตั้งใจ
- ไม่พูดแทรกขณะกำาลังฟัง 

- สบตา

- พยักหน้า ส่งเสียง ครับ, ค่ะ 

- กล่าวทวนเนื้อหาและอารมณ์   

  ความรู้สึก

ฟังแบบนิ่งเฉย

ฟังแบบตอบรับ

ฟังแบบตั้งใจ

ภาพที่ 8 : การฟัง 3 รูปแบบ

ที่มา : สรุปจาก Lewicki et al., 2001

ภาพที่ 9 : การฟังอย่างตั้งใจ

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน



ภาพที่ 10 : ทฤษฎีโดนัท

ที่มา : วัลลี ธรรมโกสิทธิ์, 2551: 7 
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2.	ก�รกล่�วทวน	

 การกลา่วทวน (Paraphase) เป็นการกล่าวซ้ำาขอ้ความเดมิเพือ่แสดงวา่ 

เราฟงัอยูแ่ละมคีวามเข้าใจสิง่ทีผู่พ้ดูส่ือสาร การกลา่วทวนมทีัง้การกลา่วทวน 

ไปทีเ่นือ้หาหรอืสาระทีพ่ดู กบักลา่วทวนไปทีอ่ารมณข์องผูพ้ดู การกลา่วทวน 

ไปทีเ่นือ้หาสาระมคีวามงา่ยกวา่การกลา่วทวนอารมณ์ การท่ีใชเ้ทคนคิการ

กลา่วทวนเปน็ประโยชนใ์นการบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการสือ่สารรว่มกนัเพือ่

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกนั เทคนคิงา่ยๆ ทีใ่ชใ้นการกลา่วทวนเน้ือหา เชน่ 

พนักงาน 7-11 ใช้ พูดทวนสิ่งที่ลูกค้าพูด 

ลูกค้า : ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ราคา 200 บาท 1 ใบ

พนักงาน 7-11: บัตรเติมเงิน ราคา 200 บาท 1 ใบ 

 อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นตอนที่เราไปสั่งก๋วยเตี๋ยว 

ลูกค้า : เส้นเล็กเย็นตาโฟ 1 ชาม ไม่ใส่เลือด ไม่ใส่ผักบุ้ง 

คนขาย : เล็กโฟ ไม่เลือด ไม่บุ้ง 

 อยา่งไรกต็ามการกลา่วทวนซ้ำาคำาพดูเดมิของผูพ้ดู กม็จีดุออ่นตรงที่

เราอาจไม่ไดเ้ขา้ใจใจความหมายสิง่ทีพ่ดูออกมา เปรียบเหมือนกับนกแก้ว

ทีไ่มเ่ขา้ใจสิง่ทีพ่ดูออกมา การกลา่วทวนเพ่ือตรวจสอบอารมณมี์ความยาก

ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ยากกว่ากล่าวทวนเพียงแค่เนื้อหา คนกลางจะต้องฝึก

ทักษะให้เกิดความชำานาญ ถ้ากล่าวทวนเพื่อตรวจสอบอารมณ์ผิดพลาด

อาจนำาไปสู่การไกล่เกลี่ยที่ล้มเหลวได้ คู่กรณีจะมีความไม่พอใจสูง แต่ถ้า 

เรากล่าวทวนอารมณ์ได้ถูกต้อง เขาก็จะรู้สึกว่าเราสนใจในตัวผู้พูดจริง  

วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ (2551) ได้นำาเสนอทฤษฎี (Donut Theory) เพื่อให้เข้าใจ

ว่าการกล่าวทวนมีทั้งการกล่าวทวนเรื่องราวและอารมณ์ ถ้าเน้นเข้าใจ 

เรื่องราวมากกว่าเกิดอะไรข้ึน ความสนใจในการเข้าใจอารมณ์ก็จะน้อยลง 

พืน้ทีข่องรูปโดนัทในวงเร่ืองราวกจ็ะใหญข่ึน้ สว่นพืน้ทีข่องอารมณก็์จะเลก็ลง  

แตถ่า้เนน้เขา้ใจความรูส้กึมากๆ พืน้ทีข่องรปูโดนทัในวงอารมณก์จ็ะใหญข่ึน้  

สว่นพืน้ทีข่องเรือ่งราวกจ็ะเล็กลง จะทำาใหค้วามสนใจกบัเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ 

น้อยลง แต่เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่าเรื่องได้ดี โปรดดูทฤษฎี 

โดนัทในภาพที่ 10

 การกลา่วทวนเพือ่ตรวจสอบอารมณม์ปีระโยชนม์ากเพราะวา่คูก่รณี

มีความรู้สึกไม่พอใจ โกรธเคืองอีกฝ่าย หน้าที่ของคนกลางต้องใช้การฟัง 

อารมณ์

ความรู้สึก

เรื่องราว
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กลา่วทวนเพือ่ลดอารมณท์ีส่งูขึน้ใหต้่ำาลง ธรรมชาตขิองคนเมือ่มอีารมณส์งู 

การใช้เหตุผลก็จะลดต่ำาลง วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) ได้กล่าวถึงข้ันตอน  

การกล่าวทวนเพื่อตรวจสอบอารมณ์ 4 ข้ันตอนคือ 1.พิจารณาความรู้สึก

ของผูพ้ดูจากภาษาและน้ำาเสยีงทีแ่สดงออก 2.ประเมนิความรนุแรงของความ

รู้สึกผู้พูด 3.เลือกคำาที่เหมาะสมที่อธิบาย “ความรู้สึก” ให้ตรงกับอารมณ์

และความรุนแรงที่แสดงออกมาของผู้พูด 4.จัดเรียงประโยคคำาพูดจากคำา

ที่เลือกแล้วกล่าวทวนออกไป 

 ตัวอย่างของการกล่าวทวนอารมณ์ กรณีญาติของคนไข้โกรธ 

โรงพยาบาลมากที่ประมาททำาให้พ่อเสียชีวิตจากการตกเตียง ถ้าหาก 

กล่าวทวนอารมณ์ของญาติคนไข้ผิด จะทำาให้ถูกญาติของคนไข้ต่อว่าได้ 

ดังตัวอย่าง 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล : พี่คงไม่ค่อยพอใจที่พ่อของพี่ตกเตียง

ตายใช่ไหมครับ?

ญาติของคนไข้ : ไม่ใช่ไม่ค่อยพอใจโว้ย โกรธมากเว้ย

 ดงันัน้ จงึตอ้งฝกึทวนอารมณค์วามรูส้กึของคนใหถ้กูตอ้ง และพยายาม

ทำาให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดคำาว่าใช่ออกมา 

 ลองพิจารณาอีกตัวอย่างที่ ไสว บุญมาและคณะ (2554) ได้ยก 

ตัวอย่างไว้

ชาญ : งานก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น วันแล้ววันเล่า 

ก็ทำาอย่างที่ทำาทุกวัน

เราอาจจะสะทอ้นความรูส้กึวา่ : คณุคงเบือ่กบังานจำาเจเตม็ทน 

แล้วซิ 

 อีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเรื่องของเจ้านายที่สั่งงานให้

ลูกน้องแล้วงานไม่เสร็จตามกำาหนด 

เจ้านาย : ทำาไมคุณทำางานล่าช้าขนาดนี้ ผมสั่งไปตั้งหลายวัน

แลว้ งานคณุกย็งัไมเ่สรจ็ ไมม่คีวามรบัผดิชอบเลย เจา้นายใหญ่

กต็อ้งมาตำาหนผิมส ิเขาไมไ่ดต้ำาหนคิณุนะ เวลางานไมเ่สรจ็นะ่ 

หัดใช้สมองบ้างซิ

ลูกน้อง : หัวหน้ารู้สึกว่าผมไม่รับผิดชอบ ทำางานเสร็จไม่ทัน

ตามกำาหนด และกังวลว่าเจ้านายจะต่อว่าหัวหน้าใช่ไหมครับ? 

 เมือ่ลกูนอ้งกลา่วทวนอารมณข์องเจา้นายดงัประโยคขา้งตน้ หวัหนา้

กจ็ะตอบวา่ใช ่การตอบวา่ใช ่ทำาใหล้กูนอ้งมโีอกาสในการพดูประโยคตอ่ไปได้ 

3.	ก�รถ�ม

 เทคนิคประการหน่ึงในการทำาให้การส่ือสารชัดเจนและจำากัดการ

บิดเบือนก็คือการใช้คำาถาม การใช้คำาถามที่ดีจะทำาให้เข้าใจข้อมูล เข้าใจ

จุดยืนและความต้องที่แท้จริง Lewicki et al. (2001)ได้แบ่งคำาถามเป็น  

2 ประเภทคือคำาถามที่ชัดเจน และไม่ชัดเจน คำาถามที่ไม่ชัดเจนนำามาสู่

ความยุ่งยาก คำาถามที่ชัดเจนทำาให้คู่เจรจาตั้งใจฟัง และเตรียมตัวสำาหรับ

คำาถามที่จะมีต่อไป คำาถามที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น



ภาพที่ 11 : คำาถามที่ควรใช้ในการสื่อสาร

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน 
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 (ผมสามารถถามคำาถามคุณได้ไหมครับ ? ผู้ฟังก็จะตอบว่าได้ครับ 

ได้ค่ะ) รวมถึงการได้รับข้อมูลที่ต้องการ (สิ่งนี้ราคาเท่าไหร่?) นอกจากน้ัน

คือ ทำาให้เกิดการครุ่นคิด (คุณมีข้อเสนอแนะสำาหรับการปรับปรุงสิ่งนี้ไหม

ครับ?) 

 ตรงกันข้ามกับคำาถามที่ไม่ชัดเจนนั้น เป็นการให้ข้อมูล เช่น 

 (คณุไมรู่ห้รอืวา่เราไมส่ามารถซือ้สนิคา้ไดใ้นราคานี?้) และนำาไปสูก่าร

สรปุท่ีผดิพลาดได ้(คณุไมค่ดิหรอืวา่เราไดค้ยุกนัในประเด็นน้ีเพยีงพอแลว้?) 

คำาถามแบบจัดการไม่ได้ นำาไปสู่การปกป้องตนเอง สร้างความโกรธให้

กับคู่กรณี แม้ว่าคำาถามแบบนี้จะให้ข้อมูลข่าวสาร แต่ก็ส่งผลด้านลบและ 

ไม่ทำาให้คู่กรณีอยากจะให้ข้อมูลข่าวสาร 

 ในการไกลเ่กลีย่เราสามารถใช้คำาถามไดท้ั้งเพือ่จดัการและสรา้งความ

ยุ่งยาก คำาถามที่ชัดเจนนั้นทำาให้สามารถรวบรวมข้อมูล วินิจฉัยได้อย่าง

ถูกตอ้งและทำาใหเ้ข้าใจความต้องการ จดุสนใจของคูก่รณ ีแตก่ต็อ้งระวงัถงึ

คำาถามที่ไม่ชัดเจน จะนำาไปสู่การไกล่เกลี่ยที่ล้มเหลว 

 นอกจากแบ่งคำาถามตามความชัดเจนแล้ว ยังแบ่งคำาถามได้เป็น

คำาถามปลายปิดและปลายเปิด คำาถามแบบใดที่คนกลางควรใช้มากกว่า

กัน? วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) เห็นว่าการตั้งคำาถามปลายเปิดท่ีใช้ในการ

ไกล่เกล่ียนั้นเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ

ทัศนคติของผู้พูด เพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกัน รวมถึงเพื่อเข้าใจ

ความต้องการที่แท้จริงของผู้พูดว่าต้องการอะไร เช่น คุณคิดว่าอะไรเป็น 

รากเหง้าของปัญหา เป็นต้น คำาถามที่เป็นประโยชน์น้ันเป็นได้ทั้งคำาถาม

ปลายปิดและปลายเปิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้ายังไม่สนิทกันก็อาจจะใช้

คำาถามปลายปิดไปก่อน เพราะอาจยังไม่อยากเปิดเผยข้อมูลของตนเอง 

แตก่ารใชค้ำาถามปลายปดิจะไมค่อ่ยไดร้บัในรายละเอยีดแตจ่ะไดร้บัคำาตอบ 

สั้นๆ 

 ตัวอย่างคำาถามปลายเปิด : ทำาไมคุณถึงค้างชำาระค่าส่วนกลางของ

หมู่บ้านครับ? ทำาไมคุณถึงฟ้องร้องมาที่ศาลยุติธรรมครับ? 

 ตัวอย่างคำาถามปลายปิด : คุณเคยมาที่ศาลยุติธรรมแห่งนี้มาก่อน

หรือเปล่าครับ? คุณจะผ่อนชำาระให้หมดภายใน 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่งครับ? 

คุณจะชำาระเงินสดก้อนเดียวหรือว่าแบ่งจ่ายเป็นงวดครับ? 

ชัดเจน / ไม่ชัดเจน

ปล�ยปิด / ปล�ยเปิด

คำ�ถ�ม
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4.	ก�รเอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร�	
 

 การสื่อสารสามารถปรับปรุงได้ผ่านทางการสลับบทบาทหรือการ

เอาใจเขามาใสใ่จเรา การโตเ้ถยีงกนัในจดุยนืนำาไปสู่ความมดืบอดในการหา

ทางออกร่วมกันและยึดมั่นถือมั่นแต่แนวทางของตนเอง แนวทางที่ควรใช้ 

คอืทำาความเขา้ใจมมุมอง ของคูก่รณใีหไ้ด ้การฟงัอย่างตัง้ใจเพยีงอย่างเดียว 

ยงัไมเ่พยีงพอ จงึควรใชแ้นวทางการเอาใจเขามาใสใ่จเรา เพ่ือทำาใหคู่้กรณี

เขา้ใจถงึสิง่ทีต่นเองตอ้งการหรอืมมุมองของตนเอง เชน่ การถามคำาถามวา่ 

คุณจะทำาอย่างไรกับสถานการณ์นี้ถ้าคุณเป็นฉัน ก็จะทำาให้เข้าใจมุมมอง 

ซึ่งกันและกันมากขึ้น เป็นต้น Lewicki et al., (2001) และ Zartman &  

Berman (1982) ระบุว่าความเห็นใจ (Sympathy) ไม่สำาคัญเท่ากับความ 

เข้าอกเข้าใจ ความสามารถในการฟังความต้องการและข้อเรียกร้องของ 

คนอื่น มีความสำาคัญต่อการนำาไปสู่ข้อตกลง 

 นพพร โพธิรังสิยากร (2555) เน้นถึงการเปลี่ยนบทบาทของคู่กรณี 

โดยสมมติว่าตนเองอยู่ในสถานะของคู่กรณีฝ่ายตรงข้าม โดยได้บอก 

สภาพแวดล้อมต่างๆ สถานะของฝ่ายตรงข้าม จากนั้น ให้คู่กรณีให้ความ

เหน็ว่าถ้าตนเองอยูใ่นฐานะเชน่นัน้ จะทำาเหมอืนหรอืตา่งกันอยา่งไรหรอืไม ่

โดยยกตวัอยา่ง เจา้ของบา้นนดัชา่งมาติดต้ังเครือ่งปรบัอากาศ โดยลางาน 

เพื่อรอช่าง แต่ช่างไม่มาตามนัด สถานการณ์เช่นนี้ ต้องให้ช่างติดตั้ง 

เครือ่งปรบัอากาศเขา้ใจถงึความเสยีหายทีเ่จา้ของบา้นตอ้งลางานมารอตน 

ความเสยีหายเชน่นีท้างฝา่ยผูต้ดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศจะมกีารเยยีวยาหรอืไม่ 

ในขณะเดียวกัน ข้อเท็จจริงของฝ่ายช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศคือ  

รถเสียกลางทางและไม่มีโทรศัพท์ ทำาให้ไม่สามารถเดินทางไปตามนัดได้ 

หากเจ้าของบ้านเข้าใจสถานการณ์เช่นนี้ ก็อาจจะเข้าใจความจำาเป็นของ

ช่างมากขึ้น และฝ่ายช่างเองก็จะหาทางเยียวยาผลเสียที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

อันเกิดประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย

 การสลับบทบาทสามารถทำาให้เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ เช่น ผู้ชายที่

ไม่เคยทำางานบ้าน ถ้าลองมาทำางานบ้าน ก็จะเข้าใจว่าการทำางานบ้านมี

ความยากลำาบากไม่น้อย การสลับบทบาทยังสามารถทำาได้โดยลองนึกถึง

สิ่งที่อยากให้คู่กรณีทำากับเรามา 3 เรื่อง และในทางกลับกันเราจะทำาอะไร

ใหก้บัคูก่รณ ี3 เรือ่ง นอกจากนี ้ลองนกึถงึ สิง่ทีไ่มอ่ยากใหคู้ก่รณมีาทำากบั

เรา 3 เรื่อง และในทางกลับกันคือสิ่งที่เราจะไม่ทำาต่อคู่กรณี 3 เรื่อง 10

 สรุปได้ว่าการเข้าอกเข้าใจคนอื่น จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่คนกลางจำาเป็น

ต้องมี แม้ว่าเราจะเข้าใจหรือไวต่อความรู้สึกคนอื่นไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไร 

ความเขา้อกเขา้ใจสามารถฝกึกันได ้ดว้ยการพยายามคดิอยูเ่สมอวา่ ถ้าเรา

เป็นเขา เราจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรและทำาอย่างไรในสถานการณ์นั้น 

10 ในการอบรมให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้เขียนได้ให้เจ้าหน้าที่ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทดลองเจรจากับผู้นำาชาวบ้านที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
เลีย้งสตัว ์ โดยสวมบทบาทเปน็ผูน้ำาชาวบา้น ทำาใหเ้จา้หนา้ทีก่รมอทุยานฯ เขา้ใจความรูส้กึ
ของชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้น
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5.	ก�รปรับเปลี่ยนมุมมองด้�นบวก	

 มุมมองของเรามีความแตกต่างมีทั้งการสื่อสารที่สร้างสรรค์และ

เป็นไปในด้านลบ คนบางคนเมื่อประสบปัญหากับเหตุการณ์ทำาให้ตาบอด  

บางคนก็ไม่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิต แต่บางคนก็ลุกขึ้นมาขายของไม่ยอมแพ้ใน 

โชคชะตา เมื่อคนเรามีความแตกต่างกันมาก ในฐานะของคนกลางก็ต้อง

พยายามใช้ทักษะในการส่ือสารทางบวกกระตุ้นให้คู่กรณีคิดไปในทาง

สรา้งสรรค ์Lewicki et al. (2001) เหน็วา่ จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสรา้งมมุมองรว่มกนั 

เพือ่การไกลเ่กลีย่อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการปรบัเปลีย่นมมุมอง โดยไม่

เน้นว่าเกิดการสูญเสีย แต่เน้นว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวน กล่าวคือเป็น 

มุมมองด้านบวก เช่น เมื่อบริษัทแพ้การประมูล ก็เป็นโอกาสที่ดีในการได้

ทบทวนถงึโครงสรา้งตน้ทนุของบรษิทั หรอืการปรบัเปลีย่นมมุมองเพือ่นำามา

สูก่ารแกไ้ขปญัหารว่มกนั หรอืดงัที ่Mayer (2000) ไดย้กตวัอยา่ง กรณพีพิาท

เรือ่งการปกครองบตุรตามกฎหมาย ซึง่จะแกไ้ขปญัหาไดย้าก ถา้ใชม้มุมอง 

เรื่องการปกครองบุตรว่าจะแบ่งหน้าที่กันหรือรับหน้าที่ทั้งหมด หรือทำาให้ 

อกีฝา่ยไมเ่ขา้มาเกีย่วข้องเลย เปน็ต้น การแก้ไขปัญหาดังกลา่วทำาได้โดยการ 

ปรบัเปลีย่นมมุมองหรือโครงสร้างใหม ่ใหเ้ปน็เร่ืองสทิธขิองการปกครองบตุร 

และความรับผิดชอบ ไม่ใช่เน้นที่ใครจะเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ปกครองบุตร 

 การปรบัเปลีย่นมมุมองหรอืโครงสรา้งทำาไดใ้นหลายรปูแบบ พืน้ฐาน

ทีส่ดุคอืการมุง่ขจดัคำาพดูดา้นลบ ดว้ยการนำาเสนอดว้ยถอ้ยคำาทีแ่สดงใหเ้หน็

ถงึความหว่งกงัวล โดยไมใ่ช้ภาษาและข้อโตแ้ย้ง ทีไ่มส่รา้งสรรค ์นอกจากนี ้

ยังทำาได้โดยการเน้นที่ทำาให้คู่กรณีเห็นว่าเป็นปัญหาร่วมกัน มิใช่ปัญหา

ของคนใดคนหน่ึง และทำาใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการของทัง้สองฝา่ยไดร้บัการ 

ตอบสนองด้วยกันทั้งคู่ ดังตัวอย่างด้านล่าง (Mayer, 2000)

 มุมมองเดิม (Frame) : เราจะรักษาคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ชมุชนไว ้หรอืจะยอมตามความตอ้งการของเทศบาล แลว้ทำาตามกฎเกณฑ์

ซึ่งจะเปลี่ยนเราให้เป็นชุมชนคนเมืองอีกแห่งหนึ่ง 

 การปรบัเปลีย่นมมุมอง (Reframe) : เราจะรกัษาความเปน็เอกลกัษณ์

ของชุมชนของเรา ภายในกรอบโครงสร้างทางกฎเกณฑ์ของเทศบาลได้

อย่างไร 

 อีกตัวอย่างหนึ่ง วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) เห็นว่าการปรับเปลี่ยน

กรอบคำาพดูเปน็ทกัษะทีส่ำาคญัในการพดูคยุกนัเพือ่สรา้งบรรยากาศจากลบ

ใหเ้ปน็บวก โดยการเปลีย่นคำาพดู ปรบัเปลีย่นประโยคใหมใ่นเชงิสรา้งสรรค์

เพื่อให้บรรลุความห่วงกังวลของผู้พูด โดยยกตัวอย่างไว้ว่า 

 ผูพ้ดู : คณุเอาแตพ่ดูวกวนเรือ่งหลกัการอะไรกไ็มรู่ ้ไมเ่หน็

พูดเรื่องประเด็นหนี้ของฉันเสียที 

 ผู้พูดปรับเปลี่ยนกรอบคำาพูด : คุณกำาลังบอกว่า ต่อไปนี้

เราต้องหันมาพูดเข้าประเด็นเรื่องหนี้สินของคุณเสียทีใช่ไหม

ครับ? 

 สรปุไดว้า่ การปรบัเปลีย่นมมุมองเปน็การปรบัเปลีย่นกรอบแนวคดิ

ในด้านลบของคู่กรณีให้เป็นไปในด้านบวก หรือหันมาหาทางออกร่วมกัน 

ไม่คิดแต่ว่าเป็นปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นปัญหาร่วมกัน และ 

รว่มไมร้ว่มมอืกนั อกีทัง้ใชค้ำาพดูทีไ่มท่ำาใหค้วามขดัแยง้บานปลาย แตเ่ปน็

คำาพูดที่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหา และไม่โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 



ภาพที่ 12 : ทักษะของคนกลางในการสื่อสาร

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน 
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 กล่าวโดยสรปุทกัษะของคนกลางในการทำาใหก้ารสือ่สารมปีระสทิธภิาพ

จำาเปน็ตอ้งมทีกัษะหลายดา้นประกอบกนัคอื การฟังอยา่งตัง้ใจ การกล่าวทวน 

การถามการสลบับทบาทหรือเอาใจเขามาใสใ่จเรา และการปรบัเปลีย่นมมุมอง 

การใชท้กัษะใดแตเ่พยีงดา้นใดดา้นหนึง่ เชน่ การฟงัแต่เพียงอยา่งเดยีวเท่านัน้ 

จะทำาให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ โปรดดูภาพที่ 12

ทักษะของคนกล�ง 
ในก�รสื่อส�ร
- การฟังอย่างตั้งใจ 

- กล่าวทวน

- การถาม 

- การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

หรือสลับบทบาท 

- การปรับเปลี่ยนมุมมอง

ก�รสื่อส�รที่มี 
ประสิทธิภ�พ
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ขั้นตอนในก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง

 ข้ันตอนในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง แบ่งได้เป็นหลายขั้นตอน  

มนีกัวชิาการจำานวนมากไดแ้บง่ขัน้ตอนไวโ้ดยมรีายละเอยีดทีแ่ตกตา่งกันไป 

เช่น Wilmot & Hocker (2007), Coltr i (2004), Moore (1984)  

วันชัย วัฒนศัพท์ (2550) และโชติช่วง ทัพวงศ์ (2556) แต่เพื่อให้เข้าใจง่าย  

งานชิ้นน้ีจะแบ่งขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเป็นตามลำาดับเวลา

เป็น 3 ขั้นคือ 1) ก่อนการไกล่เกลี่ย 2) การดำาเนินการไกล่เกลี่ย และ  

3) การติดตามผลภายหลังการไกล่เกลี่ย โปรดดูภาพที่ 13 

 1) ก่อนการไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความขัดแย้ง 

ออกแบบการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางอย่างละเอียด การสร้างความไว้ใจ

 2) การดำาเนินการไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย เริ่มต้นการไกล่เกลี่ยโดย

คนกลาง กำาหนดประเด็นและหัวข้อการประชุม ดำาเนินการค้นหาความ

ต้องการของคู่กรณี สร้างทางเลือกเพื่อนำาไปสู่ข้อตกลง ประเมินทางเลือก

 บทที่ 4
ขั้นตอน 

ในก�รไกล่เกลี่ย 
โดยคนกล�ง
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เพ่ือหาข้อตกลง การตัดสินใจขั้นสุดท้าย และการบรรลุข้อตกลงอย่างเป็น

ทางการ 

 3) การติดตามผลภายหลังการไกล่เกลี่ย เป็นการติดตาม ตรวจสอบ

ว่ามีการทำาตามข้อตกลงหรือไม่ อย่างไร

 ในการไกล่เกลี่ยอาจไม่จำาเป็นต้องเป็นเส้นตรงตามนี้เสมอไป อาจ

มีการย้อนกลับไปมาได้เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันของผู้เกี่ยวข้องใน

กระบวนการ เช่น ในระหว่างการไกล่เกลี่ยถ้าเกิดคู่กรณีมีอารมณ์รุนแรง

มากขึ้น ก็อาจกลับไปที่กฎ กติกาเพื่อให้ทำาตามกติกาที่ร่วมกันตั้งไว้ 

1.	ก่อนก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 1.1 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง 

 ก่อนการไกล่เกลี่ยจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาความสมัครใจ ในการ 

ไกล่เกลี่ยจะมีการประเมินว่าคู่กรณีต้องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

หรือไม่ ถ้าคู่กรณีตอบว่าไม่สมัครใจ จะไม่สามารถใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดย

คนกลางได้ แต่ถ้าคู่กรณีส่งสัญญาณว่าอยากให้คนกลางเข้าไปดำาเนิน 

กระบวนการถอืไดว้า่เขายอมรบัในตวัคนกลางระดบัหนึง่แลว้ การวเิคราะห์

ความขดัแยง้เปน็เหมอืน “แผนทีน่ำาทาง” ทีจ่ะทำาใหเ้ราเขา้ใจภาพรวมทัง้หมด

ของความขัดแย้งระหว่างคู่กรณี ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีใครมีความ

สัมพันธ์ด้านบวกหรือด้านลบระหว่างกัน ทราบประเด็นความขัดแย้งว่า 

ขัดแยง้กนัเรือ่งอะไร เชน่ระดบัของความขดัแยง้วา่มมีากหรอืนอ้ย ประเภท

ความขัดแย้งกันในประเด็นใดหรือเรื่องอะไร เป็นเรื่องคุณค่า ผลประโยชน์ 

โครงสร้าง ความสัมพันธ์ ข้อมูล เป็นต้น 

 ภาพที่ 14 เป็นภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี คู่กรณี 

ใช้สัญลักษณ์รูปวงกลม ขนาดของรูปวงกลมแสดงให้เห็นถึงอำานาจที่มี  

ถา้รปูวงกลมใหญแ่สดงว่ามีอำานาจมากและถา้รปูวงกลมเปน็รปูเลก็แสดงว่า

มอีำานาจนอ้ย ถา้มีคู่กรณทีีเ่กีย่วขอ้งหลายฝา่ยจะมีรูปวงกลมหลายวง และ

ตวัเราไดเ้ขา้ไปเก่ียวข้องมากนอ้ยเพียงใด เปน็คูขั่ดแยง้โดยตรงหรอืเปน็ผูท้ี่

สังเกตการณ์จากวงนอก 

ดำ�เนินก�รไกล่เกลี่ย
- เริ่มต้นการไกล่เกลี่ย
- การระบุประเด็นปัญหา
และกำาหนดหัวข้อการ
ประชุม

- การค้นหาความต้องการ
ที่แท้จริง

- การสร้างทางเลือก
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสินใจขั้นสุดท้าย
และการทำาข้อตกลง

ก่อนไกล่เกลี่ย
- วิเคราะห์ความ
ขัดแย้ง 

- ออกแบบการ
ไกล่เกลี่ย

- การสร้างความ
ไว้ใจ 

หลังไกล่เกลี่ย
- การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ภาพที่ 13 : ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน 



ภาพที่ 14 : การวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ที่มา : วันชัย วัฒนศัพท์, 2550 : 269

Issue: ประเด็น
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  1.1.1 คู่กรณีและความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี  ภาพที่ 15 เป็นคำาอธิบายการวิเคราะห์ความขัดแย้งผ่านสัญลักษณ์

รูปต่างๆ เส้นตรงหมายถึงมีความสัมพันธ์กัน ลูกศรที่ชี้ไปหาอีกฝ่ายแสดง

ว่ามีอำานาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึง เส้นปะเป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่ต่อเน่ือง 

เส้นตัดขวางเคยมีความสัมพันธ์กันแต่ปัจจุบันขาดความสัมพันธ์กันไปแล้ว 

เส้นตรง 2 เส้น เป็นพันธมิตรร่วมงานกัน เส้นสายฟ้าฟาด แสดงถึงความ

ไม่ลงรอย บาดหมางหรือเป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงคู่กรณี ข

คู่กรณี ค

คู่กรณี ก

คู่กรณี 
จ

คู่กรณี 
ฉ

คู่กรณี ง

ประเด็น 1 ประเด็น 2
คุณอยู่
ที่ไหน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภ�ยนอก

คุณอยู่
ที่ไหน

ก ข ก

ก

ข

ข

ข

ก

ก

ข

ก ข

ภาพที่ 15 : คำาอธิบายการวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ที่มา : วันชัย วัฒนศัพท์, 2550 : 268

Alliance: พันธมิตร

Connection: มีความสัมพันธ์กัน

Intermittent Connection:  
ความสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง

Broken Relationship: ความสัมพันธ์เคยมี 
แต่ปัจจุบันขาดความสัมพันธ์

Discord: ไม่ลงรอย บาดหมาง

Direction of Power: มีอำานาจเหนือ
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ค่�นิยม
(Value)

โครงสร้�ง
(Structure)

   1.1.2 ประเภทความขัดแย้ง 

 เมื่อรู้ว่าใครขัดแย้งกับใคร ใครเป็นคู่กรณีหลักคู่กรณีรองแล้ว  

ก็ควรทำาความเข้าใจถึงประเภทความขัดแย้งว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรบ้าง 

Moore (1984) แบ่งประเภทของความขัดแย้งเป็น 5 ประเภทประกอบด้วย 

ขอ้มลู ความสมัพนัธ ์ผลประโยชน ์โครงสรา้งและคา่นยิม ความขดัแยง้ดา้น 

ผลประโยชน์ ข้อมูลและความสัมพันธ์สามารถเจรจาได้ง่ายกว่า ขณะที่

ความขัดแยง้ดา้นค่านยิมและโครงสร้างเจรจาไดย้ากกวา่ โปรดดภูาพท่ี 16 

ประเภทความขัดแย้ง 

 ความขดัแยง้อาจครอบคลมุทัง้ 5 ประเภทนี ้หรอือาจมากกวา่ 5 เรือ่ง

น้ีกเ็ปน็ได ้หรอือาจขัดแยง้กันเรือ่งเดียว อยา่งไรก็ตาม ในความขัดแยง้อาจ

มีบางประเด็นที่เป็นประเด็นหลักหรือขัดแย้งกันมากๆ เช่น กรณีนักศึกษา

อาชีวะตีกันอาจเป็นความขัดแย้งกันในเรื่องคุณค่า ที่ผ่านการถ่ายทอด 

สะสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

  1.1.3 ระดับความขัดแย้ง

 การจดัการความขดัแยง้ควรทำาความเขา้ใจวา่ ความขดัแยง้ไมห่ยดุน่ิง 

เปน็พลวตัรและมรีะดบัความขัดแยง้ทีแ่ตกตา่งกนัไปถา้อยูใ่นระดบัสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาจะไม่ยาก แต่ถ้าอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว  

มกีารใชค้ำาพดู ใชก้ำาลงัทำารา้ยรา่งกายกนั การแกป้ญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

จะทำาได้ยากกว่า ถ้ามีความขัดแย้งถึงขั้นสูญเสียชีวิต การจัดการความ 

ขดัแยง้ดว้ยการไกลเ่กลีย่โดยคนกลางเพยีงอยา่งเดยีวคงไมเ่พยีงพอจะตอ้ง

ใชว้ธิกีารเยยีวยาความรูส้กึและเยยีวยาดา้นการเงินควบคูกั่นไป โปรดดภูาพ

ที่ 17 ระดับการขยายตัวของความขัดแย้ง

ข้อมูลข่�วส�ร
(Data)

เจรจ�ได้
ง่�ยกว่�

เจรจ�ได้
ย�ก

ผลประโยชน์
(Interest)

คว�มสัมพันธ์
(Relationship)

ภาพที่ 16 : ประเภทความขัดแย้ง

ที่มา : วันชัย วัฒนศัพท์ : 2550, 13
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สร้างสรรค์ (Constructive)

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไกลเ่กลีย่กนัอยา่งสรา้งสรรค ์ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและ

กันในประเด็นต่างๆ ประเด็นมีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งกโ็ทษอกีฝา่ยวา่เปน็ผูท้ีท่ำาใหเ้กดิปญัหาขึน้มา

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างมองว่าอีกฝ่ายหรือหลายๆ ฝ่าย ล้วนเป็น  

“ตัวปัญหา”

ประเด็นต่างๆ ดูจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆ

ความไว้วางใจซึ่งกันและกันน้อย การติดต่อสื่อสารก็ไม่ค่อยมีและ

เริ่มบิดเบือน

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัตวัแทนหรอืบคุคลทีส่าม พดูกบัคูก่รณนีอ้ยลง 

บุคคลที่สามที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ ป้องกันการขยายตัว

ของความขดัแยง้ สรา้งความสมัพนัธ ์และหาทางแก้ปญัหา บคุคลท่ี

สามทีไ่มค่อ่ยสรา้งสรรคอ์าจจะขดัขวางการวิเคราะหช์ว่ยใหเ้กิดการ

นินทาว่าร้าย เติมเชื้อความรุนแรง ช่วยให้เกิดการขยายตัว ความ 

ขดัแยง้ทำาลายความสมัพนัธ ์และสกัดก้ันการแกป้ญัหา การตดัสนิใจ 

อาจถูกบ่อนทำาลายโดยพฤติกรรมปกปิดซ่อนเร้น

มีการใช้อำานาจไปในทางที่ผิด

ผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีมปีฏกิริยิาตอ่ตา้นและแกแ้คน้ ความรนุแรงของ

ปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ความรู้สึกเป็นศัตรูกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียปรากฏชัดเจน ความ

ไว้วางใจ การติดต่อระหว่างกันและการพูดจาอย่างเที่ยงตรง ได้สิ้น

สุดลง มีการโต้เถียงโจมตีระหว่างกัน

องค์กรทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการแบ่งฝ่ายว่าจะเลือกอยู่กับ

ประเด็นไหนหรืออยู่กับฝ่ายใด

การวา่กลา่วโจมตกีนัดว้ยวาจารนุแรงถงึขนาดทำาลายความเปน็มนษุย์

และกล่าวหากันไปในทางชั่วร้าย

มีการทำาร้ายร่างกาย ความรุนแรงเกิดขึ้น

มีการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มที่แบ่งแยกขั้วกระจายออกไปจน

เหมือนโรคระบาดต่อสู้กันทั่วไป

ก่อความเสียหาย (Destructive)

ภาพที่ 17 : ระดับการขยายตัวของความขัดแย้ง

ที่มา : Lederach, 1998: 11



ภาพที่ 18 : การประชาเสวนาหาทางออกแบบโต๊ะกลม

ที่มา : จากห้องเรียนรู้ของหลักสูตรแนวคิดพื้นฐาน

ด้านการจัดการความขัดแย้งฯ, 2557.
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 1.2. การออกแบบการไกล่เกลี่ยโดยละเอียด

 เมื่อวิเคราะห์ความขัดแย้งได้แล้วว่า ใครขัดแย้งกับใคร ขัดแย้งกัน

เรื่องอะไร และระดับความขัดแย้งเป็นอย่างไร มาสู่ขั้นตอนการออกแบบ

อยา่งละเอยีด ขัน้ตอนการออกแบบยงัรวมถงึการประเมนิวา่คูก่รณจีะใชก้าร

เจรจาแบบยึดจุดยืนหรือจุดสนใจ ทางเลือกจะมีอะไรบ้าง อีกทั้งยังรวมถึง 

ประเมินจิตใจคู่กรณี กฎ กติกาใดที่ควรใช้ ประเมินทางตันท่ีอาจเกิดข้ึน 

ได้ว่ามีอะไรบ้าง การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม ใช้วิธีการ “แยกคน แยก

สำานวน แยกห้อง” กล่าวคือมีผู้ประนีประนอมท่ีไม่ใช่ผู้พิพากษาเจ้าของ

สำานวนเป็นผู้ทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ย และมีห้องไกล่เกลี่ยที่แยกออกมาจาก

หอ้งพจิารณาคด ีสถานทีใ่นการไกลเ่กล่ียมีความสำาคญัเชน่กนัในการทำาให ้

คู่กรณีรู้สึกยอมรับว่ามีความเป็นกลาง และทำาให้ผู้เกี่ยวข้องรู้สึกสบายใจ

ในการพูดคุย มีบรรยากาศที่ไม่อึดอัด ผ่อนคลาย เป็นรูปแบบท่ีไม่ก่อให้

เกดิความรูส้กึเผชญิหนา้ หรอืมุง่เนน้เอาแพ ้เอาชนะกนั เปน็สถานทีท่ำาให้

คนอยากเล่าเรื่อง อยากพูดคุยหาข้อตกลงร่วมกัน รูปแบบการใช้โต๊ะกลม  

เป็นทีน่ยิมมากขึน้ ลองนกึถงึภาพของโตะ๊จนีในงานเล้ียงจะเหน็หน้ากนัหมด 

ทุกคนเท่าเทียมกันในการตักอาหาร ไม่ต้องมีประธานมานั่งหัวโต๊ะ การใช้

รูปแบบโต๊ะกลมหรือจัดเป็นวงกลมมีหน่วยงานต่างๆ นำารูปแบบนี้ไปใช้ใน

การจดัเวทีปรกึษาหารือ หรือแม้แตใ่นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่หา

คำาตอบในเรือ่งนโยบายสาธารณะทีเ่นน้การมสีว่นรว่มของประชาชน โปรดดู 

ภาพที่ 18 เป็นการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกแบบโต๊ะกลม

 1.3 สร้างความไว้ใจและความร่วมมือ 

 ในกรณีที่คนกลางมีโอกาสได้พบปะกับคู่ไกล่เกลี่ยก่อน ควรไปพบ 

ท้ังสองฝ่าย เพื่อความเท่าเทียมกันและการสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้น 

คนกลางไม่ควรไปพบคู่กรณีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนกลางควรสร้างความ

เชื่อมั่นหรือทำาให้เกิดความไว้ใจต่ออีกฝ่ายด้วยการสื่อสารทางบวกต่อกัน 

อกีทัง้อธบิายขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่อยา่งชดัเจน และการตดัสนิใจเกดิขึน้จาก 

คูก่รณมีใิชเ่ปน็การตดัสนิใจโดยคนกลาง แตถ่า้ไมม่โีอกาสพบกบัคูก่รณกีอ่น 

อยา่งเชน่ การไกลเ่กลีย่ในศาลยตุธิรรม ทีค่นกลางกบัคูก่รณจีะไดพ้บกนัใน

วันไกล่เกลี่ย คนกลางจำาเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

ใหเ้กดิขึน้มากเปน็พเิศษในวนันัน้ ทัง้จากบคุลกิภาพและคำาพดูทีน่า่เชือ่ถอื 
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2.	ก�รดำ�เนินก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 2.1 เริ่มต้นการไกล่เกลี่ย 

 ขั้นตอนนี้เป็นการขึ้นสู่โต๊ะการเจรจาโดยได้เตรียมการไว้แล้วตามที่ 

ได้กล่าวไป การเริ่มต้นคงไม่มีสูตรสำาเร็จ แต่อาจใช้แนวทางเริ่มต้นโดย  

1) แนะนำาตวัผู้ไกลเ่กล่ีย แนะนำาผูท้ีเ่กีย่วข้อง ทีม่าของผูไ้กลเ่กลีย่ อธบิาย

ใหช้ดัเจนวา่เปน็ผูไ้กลเ่กลีย่ ไมท่ำาใหคู้ก่รณเีขา้ใจผดิวา่เปน็ผูพ้พิากษา เคยมี

บางครัง้ผูเ้ขา้มาไกลเ่กลีย่เข้าใจผิดวา่คนกลางเปน็ผูพ้พิากษา เรยีกคนกลาง

หรอืผูป้ระนปีระนอม11วา่เปน็ผูพ้พิากษา ผูป้ระนปีระนอมกต็อ้งมหีนา้ทีใ่น

การบอกให้ชัดเจนว่าเป็นใครและมาทำาหน้าที่อะไร และคนกลางควรสร้าง

บรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลาย 2) ต้ังกติการ่วมกัน อธิบายถึงการ

ทำาหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อธิบายกติกาและหาการยอมรับร่วมกันใน

กติกา เช่น ไม่พูดแทรกกัน หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์รุนแรง พูดด้วยการให้

เกยีรตซิึง่กนัและกนั การรกัษาความลบั เรือ่งจะรูก้นัเพยีงในหอ้งนี ้และนำา

ไปอ้างอิงในชั้นศาลยุติธรรมไม่ได้ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ 3) อธิบายวิธีการ 

ที่ใช้ กระบวนการที่จะใช้แบบมุ่งเน้นผลชนะ-ชนะ ไม่ใช่ผลแพ้-ชนะหรือ 

มาเอาแพ้เอาชนะกัน รวมถึงขั้นตอนที่จะใช้ เช่น การประชุมแยก เป็นต้น  

4) เริม่พดูคยุ จากนัน้เริม่เขา้สู่การพูดคยุดา้นเนือ้หา และความรูส้กึ คนกลาง

พยายามทำาให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันมากที่สุด ประสบการณ์ของ 

ผู้เขียนในการไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม จะพยายามเน้นย้ำาว่าผู้ไกล่เกลี่ย

11 ในศาลยุติธรรมทุกจังหวัดมีระบบที่เชิญบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท เรียกว่า “ผู้ประนีประนอม”

ไม่มีอำานาจตัดสินใจ คนตัดสินใจคือคู่กรณีเอง ถ้าไกล่เกลี่ยสำาเร็จก็จะทำา

ขอ้ตกลง แตถ้่าตกลงกันไมไ่ดก็้จะสง่เร่ืองคืนเข้าสูก่ระบวนการพจิารณาโดย

ผู้พิพากษา ในขั้นตอนนี้ ผู้เขียนจะเน้นการฟังมากๆ เพื่อให้รู้ว่าขัดแย้งกัน

เรื่องอะไรและรู้สึกต่อกันอย่างไร

 2.2 การระบุประเด็นปัญหาและกำาหนดหัวข้อการประชุม 

 ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตกลงกนัในหวัขอ้และประเดน็ทีจ่ะไกลเ่กลีย่ การปรบัเปลีย่น 

กรอบในการพดูคยุ ไมใ่หย้ดึตดิแตป่ระโยชนข์องตนฝา่ยเดยีว แตเ่ปน็กรอบ

ที่จะมองไปข้างหน้าร่วมกันได้ การกำาหนดวาระการประชุมซึ่งควรมีที่มา

กำาหนดจากคูก่รณรีว่มด้วย ในกรณทีีคู่ก่รณสีามารถพดูคยุกันได้การกำาหนด

ประเด็นก็จะทำาไปพร้อมๆ กัน แต่ถ้าคู่กรณีไม่อยากพูดคุยกันจำาเป็นต้อง

แยกคุยทีละฝ่าย ตัวอย่างของประเด็นในการพูดคุย เช่น โครงการพัฒนา

กับผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบในด้าน 

ความขัดแย้งในสังคม ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว ผลกระทบต่ออาชีพ

ของชาวบ้าน ผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 2.3 การค้นหาความต้องการที่แท้จริง 

 คนกลางควรมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการค้นหาความต้องการที่ 

แท้จริงว่าไม่ได้มีเพียงทางออกเดียว คนกลางควรใช้ทักษะท้ังการฟังอย่าง

ตั้งใจ การตั้งคำาถามเพื่อหาความกระจ่าง เปรียบเสมือนแพทย์ซักอาการ

ก่อนการวินิจฉัยโรค เพื่อให้แน่ใจว่าอาการที่เป็นเกิดจากสาเหตุใด การตั้ง

คำาถามทีก่ระตุน้ใหคู้ก่รณอียากเลา่ทำาใหรู้ว้า่ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิคอือะไร 
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ตัวอย่างที่ผู้เขียนเคยทำาหน้าที่เป็นคนกลางกรณีฟ้องร้องกันเรื่องไม่จ่าย 

คา่สว่นกลางของหมู่บา้น เหตผุลทีไ่ม่จา่ยเงินเน่ืองจากเรือ่งขีห้มา กลา่วคอื 

มีสุนัขมาอึหน้าบ้านของคู่กรณี ทำาให้ไม่พอใจมากที่ส่วนกลางไม่ยอมดูแล 

ส่งกลิ่นเหม็นจนเจ้าของบ้านทนไม่ได้ จึงไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง แต่เมื่อ

ทางสว่นกลางรบัปากว่าจะดแูลไมใ่ห้สุนขัไปอหึนา้บา้น เจ้าของบา้นจึงตกลง

ยินยอมจ่ายค่าส่วนกลางทั้งส่วนที่ค้างและจ่ายล่วงหน้าอีกด้วย 

 อกีตัวอยา่งหนึง่ Moore (1984) ไดย้กตวัอยา่งความขดัแยง้เรือ่งการ

พมิพห์นงัสอื ผูอ้ำานวยการตอ้งการใส่ชือ่องค์กรบนปก ขณะทีผู่เ้ขยีนตอ้งการ

ใสช่ื่อบนปกหนังสอืเชน่กนั ในทีส่ดุเมือ่ผา่นการพดูคยุกไ็ดข้อ้ตกลงวา่มชีือ่

ทั้งผู้เขียนและชื่อองค์กรบนปกหนังสือ เป็นต้น 

 การแยกไกลเ่กลีย่อาจมหีรอืไมม่กีไ็ด ้คนกลางอาจใชก้ารแยกไกลเ่กลีย่ 

เมื่อคู่กรณีเกิดการโต้เถียงกันมากขึ้น หรือคนกลางอาจต้องการได้ 

ข้อมูลในเชิงลึก หรือเห็นว่าอาจถึงทางตันในการจัดการปัญหา หรือคู่กรณี

ส่งสัญญาณว่าต้องการแยกการพูดคุย การแยกไกล่เกลี่ยจะทำาให้ได้ข้อมูล 

ความรูส้กึจากคูก่รณอียา่งลกึซึง้ คู่กรณีจะกลา้พดูความจรงิ พดูถงึในสิง่ทีจ่ะ

ไมพ่ดูเมือ่อยู่กบัอกีฝา่ย เปน็โอกาสอนัดใีนการทีค่นกลางจะไดร้บัฟงัขอ้มลู

ที่รอบด้านและลุ่มลึก และประเมินว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรต่อไป 

การจะคุยกับฝ่ายใดก่อนหลังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่อาจพิจารณาคุยกับ

ฝา่ยทีย่ดืหยุน่นอ้ยกวา่ หรอืคยุกบัฝา่ยทีม่อีารมณท่ี์ไมพ่อใจก่อน แต่ควรให้

เวลาเทา่ๆ กนั ควรเนน้ถงึการรกัษาความลบัทีจ่ะไมเ่ปดิเผยใหอ้กีฝา่ยรบัรู ้

ในบางประเด็น รวมถึงทำาให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าคนกลางมีความเป็นกลาง

จรงิๆ เมือ่คูก่รณีไดค้ยุแยกกนัแลว้ ขัน้ตอนอกีขัน้คือกลับมาไกล่เกล่ียร่วมกนั 

การแยกไกล่เกลี่ยเป็นประโยชน์ดังที่กล่าวมา แต่ก็อาจเป็นโทษได้เช่นกัน 

ทำาให้คู่กรณีกังวลว่าคนกลางจะไปแอบตกลงอะไรกับอีกฝ่าย ถ้ากรณีเป็น

เช่นนั้นก็อาจจะไม่แยกไกล่เกลี่ยก็ได้ ดังเช่นตัวอย่างท่ีเคยมีผู้ใหญ่บ้าน 

ทา่นหนึง่เลา่ใหผู้เ้ขยีนฟงัวา่ พอแยกไกลเ่กลีย่แลว้ผูใ้หญบ่า้นจะถกูโจมตวีา่

แอบไปมสีว่นไดส้ว่นเสยีกบัอกีฝา่ย ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มาผูใ้หญบ่า้นทา่นนัน้

ก็เลยไม่ใช้การแยกไกล่เกลี่ยอีกเลย แต่ใช้การคุยไปพร้อมๆ กัน เพื่อไม่ให้

ถกูกลา่วหาในดา้นลบ ดงันัน้การแยกไกลเ่กลีย่หรอืไม ่ไมไ่ดเ้ปน็สตูรสำาเรจ็

ที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

ในการเลือกใช้วิธีการพูดคุยกัน 

 2.4 การสร้างทางเลือกในการแก้ไขความขัดแย้ง 

 เม่ือคนกลางเข้าใจถึงประเด็น ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ

แต่ละฝ่ายแล้ว จึงค่อยๆ สร้างและรวบรวมทางเลือกเพื่อเป็นทางออก 

ให้กับคู่กรณี มีหลายๆ ทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย เปรียบได้กับถนนที่มี 

หลายสายไปสู่ปลายทาง หรือเดินทางได้หลายวิธีในการไปสู่ปลายทาง 

เช่น การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่สามารถทำาได้หลายวิธี ทั้งโดยสาร 

รถทัวร์ รถไฟ รถยนตส์ว่นตวั เครือ่งบนิ แมก้ระทัง่เดินไป การสรา้งทางเลอืก 

ต้องเป็นทางเลือกที่ทำาให้สถานการณ์ดีขึ้น อาจใช้วิธีการระดมสมอง 

เพื่อให้คำาตอบมากที่สุด โดยไม่วิจารณ์ความคิดของคนอื่นว่าดีหรือไม่ดี  

และให้หลกัประกนัวา่ทกุความเหน็จะไดร้บัฟงัจากทีป่ระชมุ หรอืใชเ้อกสาร

การไกล่เกลี่ยฉบับเดียวโดยให้แต่ละฝ่ายได้ปรับปรุงแก้ไข แม้กระทั่งใช้ 

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกช่วยนำาเสนอทางเลือกให้ถ้าหากคู่กรณียินยอม
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 2.5 การประเมินทางเลือกสำาหรับการแก้ไขปัญหา 

 แนวทางต่างๆ ที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็น จะนำามาสู่การ

พิจารณาร่วมกัน แต่ควรเข้าใจว่าคู่กรณีจะมีจุดเน้นที่ต้องการได้มากที่สุด 

รวมถึงจุดที่จะเลิกไกล่เกลี่ยหรือไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยต่อไปแตกต่าง

กัน คนกลางจึงนำาความต้องการที่ดีที่สุดที่คู่กรณีพึงพอใจ และจุดที่จะ

เลิกเจรจาของคู่กรณีมาลองเทียบเคียงกันดู แล้วหาจุดที่พึงพอใจร่วมกัน  

เพราะหลายๆ ครั้งคู่กรณีคิดว่าได้ข้อตกลงร่วมกันบ้างดีกว่าไม่มีข้อตกลง

ใดๆ เลยและตอ้งยุติการไกลเ่กลีย่ไป การประเมินทางเลือกน้ันขอใหคู่้กรณี

เลอืกทางเลอืกทีเ่ปน็ไปไดม้ากทีส่ดุ โดยขอใหน้กึถงึอกีฝ่ายด้วยวา่จะตกลง

ด้วยหรือไม่ ก็จะได้ทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยคำานึงถึง 

หลักเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันที่สมเหตุสมผล ขั้นตอนนี้จึงเป็นการเลือก

อย่างมีเหตุผล เน้นการ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ไม่ควร “แสวงจุดต่าง  

สงวนจุดร่วม” นพพร โพธิรังสิยากร (2555) เห็นว่าเมื่อได้ทางเลือกต่างๆ 

แล้วต้องมีการตรวจสอบทางเลือกว่าคู่กรณีรู้ข้อเท็จจริงครบถ้วนเท่ากัน

หรือไม่ โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลฝ่ายตนเอาไว้เพื่อความได้เปรียบ โดยยก

ตวัอยา่งคำาถามทีว่า่ ถ้าคณุซือ้ของในราคา 200 บาท ตอ่มาทราบวา่บคุคล

อืน่ซือ้ของชนดิ ขนาด ปริมาณเดียวกันได้ในราคา 10 บาท เราจะโกรธแคน้

หรือไม่ที่ถูกหลอก 

 2.6 ดำาเนินการไกล่เกลี่ยขั้นสุดท้าย 

 การกำาหนด “เส้นตาย” (Deadline) ท่ีตอ้งมกีารตกลงกันกระตุน้ใหเ้กิด

ขอ้ตกลงไดด้ขีึน้ เสน้ตายถกูกำาหนดโดยคนกลางและคูก่รณรีว่มกนั เสน้ตาย

อาจกำาหนดด้วยจำานวนครั้งของการประชุมว่าจะมีกี่ครั้ง แต่ถ้าจำาเป็นเพื่อ

ใหบ้รรลเุปา้หมายกอ็าจใชว้ธิกีารขยายเวลาไปไดเ้พือ่ใหคู้ก่รณมีโีอกาสกลบั

ไปทบทวน คนกลางต้องระมัดระวังการรู้เส้นตายของฝ่ายหนึ่ง แล้วทำาให้

อีกฝ่ายหน่ึงได้หรือเสียประโยชน์ เช่น รู้ว่าผู้ขายบ้านต้องการใช้เงินมาก 

แล้วนำาไปเปิดเผยให้ผู้ซื้อรู้ ผู้ซื้อก็จะต่อรองได้มากกว่า คนกลางอาจมีการ

ทบทวนข้อเรียกร้องแต่ละฝ่าย เมื่อคู่กรณีบรรลุข้อตกลงกันได้ ก็จะมาสู่

การทำาข้อตกลง มีทั้งที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ อาจจะเป็นบันทึก

ข้อตกลง หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ ก่อให้เกิดเป็นสัญญาที่

ผกูพนัสามารถฟอ้งรอ้งบงัคบัคดไีด ้โดยมขีอ้ความทีช่ดัเจนวา่แตล่ะฝา่ยตอ้ง

ทำาอะไรบ้าง เช่น การยินยอมชำาระเงินคืนให้หมดภายในกี่เดือน เดือนละ

เท่าไหร่ พร้อมดอกเบี้ย เป็นต้น ลองนึกถึงกรณีที่คนนอกมาอ่านข้อตกลง 

ควรเข้าใจได้ว่าสาระสำาคัญคืออะไร แม้ว่าสัญญาปากเปล่าหรือด้วยวาจา

ยังคงมีการใช้อยู่ในการไกล่เกลี่ยในชุมชนหรือระบบภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น 

กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในภาคเหนือ แต่ก็มีแนวโน้มที่นำามาสู่การทำาบันทึก 

ข้อตกลงกนัอยา่งเปน็ทางการมากขึน้ (ชลทั ประเทอืงรตันา, 2552) การทำา

ขอ้ตกลงอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจงึมคีวามสำาคัญและจำาเป็น ดังคำากลา่ว

ว่า “หมึกทีจ่างๆ ดกีวา่ความจำาท่ีคมๆ” เพ่ือเปน็หลกัประกนัในอนาคตกรณี

ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ คนกลางควรฝากข้อคิด

ให้คู่กรณีไปคิดทบทวน คนกลางกล่าวขอบคุณคู่กรณีที่สละเวลามาร่วมฟัง

และหาทางออกร่วมกัน มีหลายกรณีเมื่อถึงชั้นสืบพยานในศาลยุติธรรม  

คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ด้วยการไกล่เกลี่ยในชั้นสืบพยาน การไกล่เกลี่ย

จงึมปีระโยชน ์แมว่้าจะผา่นขัน้ตอนไกล่เกล่ียไปแล้วถงึขัน้ตอนการพจิารณา

ของศาลยุติธรรม ยิ่งไปกว่านั้น ภายหลังจากที่ศาลพิพากษาให้บังคับคดี

จากจำาเลยแล้ว ยังสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ในชั้นของการบังคับคดีอีกด้วย 
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3.	ภ�ยหลังก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 กิจกรรมท่ีแสดงถึงสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดความขัดแย้งทำาได้ใน

หลายๆ วธิ ีไมว่า่จะเป็น การดืม่ การทานอาหารรว่มกนั การปดิการไกลเ่กลีย่ 

ดว้ยการสวดมนตถ์งึพระเจา้ในฮาวาย สหรฐัอเมรกิา การกนิของไหว้บรรพบุรุษ

รว่มกันของกลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนอืในไทย (เผา่เมีย่น) ผูไ้กลเ่กลีย่ไมไ่ดห้วงั

เพียงแต่ให้มีการจับมือกัน แต่ข้อตกลงไม่ได้รับการปฏิบัติ ดังที่เราเห็นใน

สังคมไทยหลายๆ กรณี คู่กรณีจับมือกันแต่ไม่มองหน้ากัน เพราะยังไม่

ตกลงพร้อมใจจริงๆ การปฏิบัติตามข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ทางการ รวมถึงการนำาข้อตกลงที่ได้ไปปฏิบัติ มีทั้งข้อตกลงที่เบ็ดเสร็จ 

ในตัวเอง เช่น การจ่ายเงินค่าบ้านหรือรถให้แก่ธนาคาร และข้อตกลงที่ไม่

เบ็ดเสร็จในตัวเอง (ข้อตกลงที่เป็นส่วนขยายไม่ได้ตกลงกันไว้) ต้องดำาเนิน

การอย่างต่อเนื่อง เช่น การเยี่ยมลูกของสามี ภรรยา ไม่เบ็ดเสร็จในตัวเอง 

เพราะการไปเยี่ยมจะเกิดขึ้นไปอีกหลายปี ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ

อดตีสามีภรรยาคูน่ีด้ว้ย ดงันัน้ ในข้อตกลงควรตอ้งมคีวามชดัเจน ปฏบิตัไิด ้

แต่กต็อ้งไมร่ะบไุวช้ดัเกนิไปจนกอ่ใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบัิตเิชน่กนั สำาหรับ

การตดิตามผลอาจตอ้งเปน็บคุคลหรอืคณะบคุคลทีคู่ก่รณยีอมรบั ไวว้างใจ

ในการติดตาม ข้อตกลงที่จะมีความยั่งยืนด้วยความรู้สึกที่คู่กรณีพึงพอใจ 

เสนอออกมาจรงิๆ บวกเขา้กบัการทำาสัญญาท่ีมคีวามชดัเจน การไกลเ่กลีย่ 

ในศาลยตุธิรรมจะตา่งกับการไกล่เกล่ียนอกศาลยุตธิรรม ดงัที ่โชตชิว่ง ทพัวงศ ์

(2556) ไดร้ะบไุวว้า่ การไกล่เกล่ียในศาลยตุธิรรมจะมคีวามชดัเจน สามารถ

นำาไปบงัคบัโดยไมต่อ้งสบืพยานใหม ่จงึมผีลการบังคบัท่ีดีกวา่การไกล่เกล่ีย

ในชมุชน ยกเวน้การไกลเ่กลีย่ในอำาเภอตามพระราชบญัญตับิรหิารราชการ

แผน่ดนิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550 ทีไ่มต่อ้งมกีารสบืพยานใหมเ่ชน่กนั  ซึง่หาก 

คูก่รณไีมป่ฏิบัติตามขอ้ตกลง สามารถยืน่เรือ่งต่ออัยการตรวจสอบและส่งให ้

ศาลยุติธรรมพิจารณาบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
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ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�งในสังคมไทย	:	

นอกศ�ลยุติธรรม	และในศ�ลยุติธรรม

 การไกล่เกล่ียความขัดแย้งในสังคมไทย สามารถจำาแนกได้หลาย 

ประเภท ในหนังสือชุดความรู้นี้จำาแนกกว้างๆ เป็น 2 ลักษณะคือ  

การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนอกศาลยุติธรรม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ในศาลยุติธรรม การท่ีแบ่งเช่นนี้เนื่องจากเป็นไปตามสภาพบังคับของ 

ขอ้ตกลงทีไ่ด ้ในกรณกีารไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทในศาลยตุธิรรม ถา้หากลกูหนี้

ไมป่ฏบิตัติาม เจ้าหนีส้ามารถย่ืนคำารอ้งตอ่ศาลยุตธิรรม ใหบั้งคับกบัลกูหนี ้

ได้ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องขึ้นเป็นคดีใหม่ แต่ถ้าเป็นการไกล่เกลี่ย 

ความขัดแย้งนอกศาลยุติธรรม ต้องไปฟ้องขอให้ศาลยุติธรรม บังคับให้ 

ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ตกลงไว้ จึงทำาให้ 

เสยีเวลาในการดำาเนนิคดใีนศาลยตุธิรรมอกี ยกเวน้การไกลเ่กลีย่ในอำาเภอ 

ตามพระราชบัญญติับรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ท่ีไม่ต้อง 

มีการสืบพยานใหม่เช่นกัน 

บทที่ 5
ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง 
ในสังคมไทย : นอกศ�ล

ยุติธรรม และในศ�ล 
ยุติธรรม
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1.	ก�รไกล่เกลี่ยคว�มขัดแย้งนอกศ�ลยุติธรรม	

 กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสังคมไทยมีมานานแล้ว  

โดยเฉพาะในสังคมชนบทท่ีผู้ใหญ่มีบทบาทอยู่มาก ทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือเรียกว่า ระบบ “เจ้าโคตร” ซึ่งตัวเจ้าโคตรเอง คือ ปู่ย่า ตายาย 

(เจ้าโคตรมีท้ังผู้ชายและหญิง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย) ที่เป็นที่เคารพ

นับถอืของลกูหลานตระกลูน้ัน หรอืแมแ้ตค่นละตระกลู เนือ่งจากมศีลีธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม ให้ความยุติธรรม มีความน่าเคารพยำาเกรง น่าเชื่อถือ 

เจา้โคตรจะทำาหนา้ทีค่นกลางในกรณมีขีอ้ขดัแยง้กนัในครอบครวัหรอืแมแ้ต่

ในชมุชน เมือ่เกดิความขดัแยง้ขึน้ภายในตระกลูหรอืระหวา่งตระกูล คูก่รณี 

หรือญาติของคู่กรณีจะไปขอให้เจ้าโคตรให้ช่วยทำาหน้าที่ระงับข้อขัดแย้ง 

ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะให้การยอมรับเจ้าโคตร เนื่องจากความประพฤติดี ความ

อาวุโส บุคลิกภาพที่เป็นที่ยอมรับ แต่เมื่อกระบวนการยุติธรรมจากระบบ

ส่วนกลางเข้ามามีบทบาทอย่างเป็นทางการระบบเจ้าโคตรจึงค่อยๆ  

ลดบทบาทลงไป ทางภาคเหนือมีระบบที่เรียกว่า “แก่เหมือง แก่ฝาย”  

ซึ่งบทบาทจะเน้นไปในเร่ืองหลักของการแก้ปัญหา แบ่งปันทรัพยากรน้ำา  

แก่เหมือง แก่ฝายเป็นผู้นำาชาวบ้านในการจัดการน้ำา เป็นผู้ที่ลงมือทำางาน

ก่อนคนอื่น นอกจากนี้ การไกล่เกลี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ  

ชนเผ่าต่างๆ จะมีระบบการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในหมู่บ้านหรือในชุมชน 

ของตนเอง โดยมีการใช้มิติวัฒนธรรม ระบบความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิเข้า

มาร่วมด้วย เช่น ระบบความเชื่อเรื่องผี เทวดา เป็นต้น ทำาให้คนในชุมชน

ชาติพันธุ์ต่างๆ มักจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ สำาหรับ 

วิธีการในการหาคนกลางของกลุ่มชาติพันธุ์มีความแตกต่างกันไปตาม 

บริบทพื้นที่ แต่โดยทั่วไปในหมู่บ้านจะมีผู้นำาชุมชนที่กลุ่มชาติพันธุ์ให้ 

ความยอมรบัรว่มกนั ซึง่มทีัง้ผูน้ำาทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ เมือ่เกดิ

ความขัดแย้งขึ้นคู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะไปหาผู้นำาดังกล่าว และบางครั้ง

จะมีการไกล่เกลี่ยกันที่บ้านของผู้นำา กล่าวโดยสรุป คนกลางตามแนวคิด

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยที่อาศัยบารมี โดยใช้

ความนา่เชือ่ถอื ความเปน็ผูน้ำาในตระกลูของคนกลาง ทำาใหคู้ก่รณยีอมรบั

ในการตัดสินใจโดยคนกลาง 

 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสังคมไทยเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นใน

หน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานด้านการศึกษา สาธารณสุข กระบวนการ

ยุติธรรม โทรคมนาคม การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับกัน

มากคือ “การไกล่เกลี่ยโดยเพื่อน” 12 (Peer Mediation) โรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาหลาย 10 แห่ง ได้รับการผลักดันให้ใช้กระบวนการดังกล่าว 

ตัวอย่างท่ีโดดเด่นในระดับมัธยมศึกษาคือ โรงเรียนพนมสารคามพนม

อดุลย์วิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยทำาให้คู่กรณี 

เกิดความพึงพอใจร่วมกัน และยังเป็นการแบ่งเบาภาระงานของครูไม่ต้อง 

ละทิ้งการสอนมาทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ย สำาหรับการไกล่เกลี่ยในระดับ

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

โดยมีการจัดตั้งศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา ซึ่งผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัย เห็นความสำาคัญผลักดันให้เกิดหน่วยงานนี้ร่วมกันกับทาง

12 การไกล่เกลี่ยโดยเพื่อน เป็นการไกล่เกลี่ยโดยนักเรียนด้วยกันเอง ซึ่งมีประโยชน์ในการ
ทำาใหคู้ก่รณยีอมเลา่เรือ่งราวของความขดัแยง้ เนือ่งจากไวใ้จในความเปน็พี ่เปน็เพือ่นทีม่วียั 
ไม่แตกต่างกันมากนัก และรู้สึกว่ามีความเป็นกันเองมากกว่าให้ครูมาทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ย 
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สถาบันพระปกเกล้า ทำาให้คู่กรณีเกิดความพึงพอใจร่วมกันเป็นอย่างดี 

ไม่เกิดความเคียดแค้นต่อกันอีก สำาหรับการไกล่เกลี่ยในด้านสาธารณสุข

นั้น มีการจัดตั้งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ทำาหน้าที่ 

ไกล่เกลี่ยคดีระหว่างนายแพทย์กับคนไข้ได้เป็นจำานวนมาก แม้กระทั่งใน

โรงพยาบาลบางแห่งก็สามารถจัดการความขัดแย้งได้ด้วยบุคลากรภายใน

โรงพยาบาล เช่น กรณีผ่าตัดต้อกระจกติดเชื้อแล้วทำาให้คนไข้สูญเสีย 

ดวงตา 10 ราย ในโรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ สามารถพดูคุยจนคนไขไ้ดรั้บ

การเยยีวยาจติใจและเกดิสมัพนัธภาพอนัดตีอ่กนัตอ่ไป ในด้านกระบวนการ

ยุติธรรมมีการไกล่เกลี่ยในโรงพัก มีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวน

หลายๆ แห่ง สำาหรับในชั้นอัยการได้ออกระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุด

วา่ดว้ยการไกลเ่กลีย่และประนอมขอ้พพิาทคดอีาญาในชัน้พนกังานอยัการ 

พ.ศ. 2555 รวมถึงกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการความขัดแย้งขึ้นในชุมชนต่างๆ ทั่ว

ประเทศ อีกทั้งสำานักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ไดอ้อกระเบยีบ กสทช.วา่ดว้ยการไกลเ่กลีย่

ขอ้พพิาทระหวา่งผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมและผูร้อ้งเรยีน 

พ.ศ. 2555 กลา่วไดว้า่วธิกีารหาคนกลางของหนว่ยงานตา่งๆ ทีไ่ดก้ลา่วมา 

ไมว่า่จะเป็นในสถานศกึษา โรงพยาบาล อยัการ กสทช. จะมจีดุรว่มกนัคอื 

มกีฎ ระเบยีบทีไ่ดก้ำาหนดใหมี้คนกลางทำาหนา้ทีใ่นการไกลเ่กลีย่โดยคนกลาง 

หลายหน่วยงานมีการตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการ 

ไกลเ่กลีย่ เม่ือเกดิความขดัแยง้ขึน้มาจะมหีนว่ยงานและผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน

ในการทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกในการพูดคุย 

 นอกจากระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการไกล่เกลี่ยที่มีมาแต่

เดิมในภูมิภาคต่างๆ มานานหลายร้อยปี และการไกล่เกลี่ยในหน่วยงาน

ต่างๆ ที่ได้กล่าวมา รัฐได้ออกกฎหมายในการระงับความขัดแย้งด้วยการ

ให้คนกลางเป็นผู้ช่วยเหลือหาทางออกของความขัดแย้ง ในท้องที่และใน

ชุมชน หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการเช่าท่ีดิน 

เพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 อกีทัง้กฎหมายทีส่ำาคญัอกีหลายฉบบัทีไ่กลเ่กลีย่ 

โดยผูใ้หญบ่า้น นายอำาเภอ ปลดัอำาเภอและคณะบคุคลทีม่าชว่ยงานอำาเภอ 

เช่น 

 1.พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 

 หนา้ทีไ่กลเ่กลีย่ความแพง่เปน็ของนายอำาเภอ มาตรา 108 สรปุสาระ

สำาคญัไดว้า่ นายอำาเภอมอีำานาจฝา่ยตลุาการในทางความแพง่ ความแพง่ที่

มทีนุทรพัยท์ีพ่พิาทไมเ่กนิสองหมืน่บาท โดยถา้คูก่รณตีกลงยอมกนัแลว้ให้

นายอำาเภอจดขอ้ความทีต่กลงกนั และใหคู้ก่รณทีัง้สองฝา่ยกบันายอำาเภอ 

ลงลายมือชื่อในใบยอมน้ัน แล้วมอบให้ทั้งสองฝ่ายถือไว้ฝ่ายละฉบับ  

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งนำาใบยอมนั้นไปยื่น

ฟอ้งตอ่ศาลยตุธิรรม เพือ่ขอใหศ้าลยตุธิรรมพพิากษาตามยอมได ้กลา่วคอื 

หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็ให้นำา

คดีไปฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อบังคับคดีต่อไป 

 ตอ่มาไดม้แีนวความคดิในการใหส้ว่นทอ้งถิน่ชว่ยเหลอืระงบัข้อพิพาท

มากยิง่ข้ึน ดงัจะเหน็ไดจ้ากการออกขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
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การปฏบิตังิานประนปีระนอมขอ้พพิาทของของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

พ.ศ. 2530 ออกตามความในพระราชบัญญัตลิกัษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.

2457 มาตรา 5 กำาหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำาการประนีประนอม 

ขอ้พพิาท สรปุสาระสำาคัญได้วา่ ให้คณะกรรมการหมูบ้่านทำาการประนปีระนอม 

ข้อพิพาทได้เมื่อ

 (1) เป็นข้อพิพาทเก่ียวกับความแพ่งหรือความอาญาที่เป็น

ความผิดอันยอมความได้

 (2) คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

ประนีประนอมข้อพิพาท และ

 (3) ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือคู่กรณีฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ในหมู่บ้าน

 การประนีประนอมข้อพิพาทให้กระทำาโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี  

การประนีประนอมข้อพพิาทใหก้ระทำา ณ ทีท่ำาการผูใ้หญบ่า้นหรอืสถานที ่

อื่นตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านจะเห็นสมควร ถ้าคู่กรณีตกลงกันไม่ได้  

ใหย้ตุกิารประนปีระนอมข้อพพิาทนัน้ และแจง้ใหคู้ก่รณทีราบ แลว้รายงาน

ใหน้ายอำาเภอทอ้งทีท่ราบเพือ่ดำาเนนิการตามอำานาจหนา้ทีต่อ่ไป ถา้คูก่รณี

ตกลงประนปีระนอมกนัได้ ใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้นทำาสญัญาประนปีระนอม

ยอมความข้ึน และใหผู้ใ้หญบ่า้นรายงานผลการประนปีระนอมขอ้พพิาทแก่

นายอำาเภอท้องที่ทุกเดือนในวันประชุมกำานันผู้ใหญ่บ้าน 

 2. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ

ประนอมขอ้พพิาททางแพง่ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงวา่ดว้ยการไกล่เกล่ีย 

ความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 

 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี7) พ.ศ. 2550 มาตรา 61/1 ใหอ้ำาเภอมอีำานาจ

หน้าที่ ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อ

ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม มาตรา 61/2 ในอำาเภอหนึ่ง

ให้ในแต่ละอำาเภอมีคณะบุคคลผู้ทำาหน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอม 

ขอ้พพิาทของประชาชนในเรือ่งทีพ่พิาททางแพง่เกีย่วกบัทีด่นิ มรดก

และข้อพิพาททางแพ่งอื่นท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือ

มากกวา่นัน้ตามทีก่ำาหนดในพระราชกฤษฎกีา โดยเมือ่มขีอ้พพิาท

เกดิขึน้และคูพ่พิาทตกลงยนิยอมใหใ้ชว้ธิกีารไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทให้

คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลอืกบุคคลจากบัญชีรายช่ือ และให้นายอำาเภอ 

พนักงานอัยการประจำาจังหวัดหรือปลัดอำาเภอที่ได้รับมอบหมาย

คนหนึ่งเป็นประธาน เพ่ือทำาหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทำาหน้าที่ 

ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 

 - กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 

ทางแพ่ง พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความ

ผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 
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 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 

พ.ศ. 2553 กำาหนดให้แต่ละอำาเภอจัดทำาบัญชีรายชื่อให้เป็นไปตามที่ 

นายอำาเภอเหน็สมควรแตต่อ้งไมน่อ้ยกว่ายีส่บิคน และมสีาระสำาคญัในการ

ดำาเนนิการไกลเ่กลีย่และประนอมขอ้พพิาท สำาหรบักฎกระทรวงวา่ดว้ยการ

ไกลเ่กลีย่ความผดิทีม่โีทษทางอาญา พ.ศ. 2553 มสีาระสำาคญัใหค้วามผดิ 

ทีมี่โทษทางอาญาท่ีเปน็ความผดิอนัยอมความไดแ้ละมใิชค่วามผดิเกีย่วกบั

เพศ ใหน้ายอำาเภอหรอืปลัดอำาเภอของอำาเภอท่ีมโีทษทางอาญาเกดิขึน้เปน็

ผู้ไกล่เกลี่ย กล่าวได้ว่าการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำาอำาเภอในการ

ประนอมขอ้พพิาททางแพง่ มลีกัษณะพเิศษคอื กฎหมายทีก่ำาหนดขัน้ตอน

ไว้อย่างชัดเจน และให้คู่กรณีเลือกคนกลางของแต่ละฝ่าย โดยมีคนกลาง

เปน็นายอำาเภอ พนกังานประจำาจังหวัดหรอืปลดัอำาเภอทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.	ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทในศ�ลยุติธรรม	

 การระงบัขอ้พพิาททางเลอืก (Alternative Dispute Resolution) เปน็

วธิกีารระงบัขอ้พพิาทตา่งๆ ทีถ่กูนำามาใชเ้พือ่เปน็วธิกีารทดแทนหรอืวธิกีาร

เสรมิการระงบัขอ้พพิาทโดยการดำาเนนิคดใีนศาลยตุธิรรม โดยมวีตัถปุระสงค์

ให้ปริมาณคดทีีจ่ะเขา้สูก่ารสบืพยานซึง่ใชร้ะยะเวลานาน มจีำานวนลดนอ้ยลง 

ตามความจำาเป็นและทำาให้การดำาเนินคดีในศาลยุติธรรมโดยทั่วไปเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ศาลยุติธรรมจัดให้มีระบบไกล่เกลี่ย 

เพือ่ใหเ้กดิการประนปีระนอมในศาลยตุธิรรม พรอ้มทัง้กระตุน้และสนบัสนนุ

คูค่วามใหใ้ชก้ระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก โดยทางอืน่นอกจากการ

พิจารณาคดีตามปกติของศาลยุติธรรมให้จริงจังมากขึ้น โดยจัดระบบงาน

ในส่วนของศาลยุติธรรมขึ้นรองรับ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2550) โดยมีระบบ 

“แยกคน แยกสำานวน แยกห้องและแยกไกล่เกลี่ย” กล่าวคือ การแยกคน

เป็นการกำาหนดให้ผู้ประนีประนอมเป็นคนละบุคคลกับผู้พิพากษาเจ้าของ

สำานวน โดยผูป้ระนปีระนอมอาจเปน็ผูพ้พิากษาหรือบคุคลภายนอกทีศ่าล 

ยุติธรรมแต่งต้ัง สำาหรับแยกสำานวน หมายความว่าสำานวนการไกล่เกล่ีย 

กับสำานวนที่ศาลยุติธรรมพิจารณาคดีคนละสำานวนกัน แยกห้องก็คือแยก

หอ้งพจิารณาคดอีอกจากหอ้งไกลเ่กลีย่เปน็คนละหอ้งกัน และแยกไกลเ่กลีย่ 

มีการใชว้ธินีีเ้มือ่ผูป้ระนปีระนอมตอ้งการไดร้บัขอ้มลูในเชงิลกึ และตอ้งการ

ดับอารมณ์ที่ไม่พอใจของคู่กรณี 

ไกล่เกลี่ยโดย
หน่วยง�นต่�งๆ

ไกล่เกลี่ยนอก
ศ�ลยุติธรรม

ไกล่เกลี่ย 
ในอำ�เภอ

ไกล่เกลี่ย 
ในชุมชน

ภาพที่ 19 : การไกล่เกลี่ยนอกศาลยุติธรรม

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้เขียน 
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 ที่มาของการไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม โดยมีระบบคนกลางจาก

ภายนอกเขา้มาชว่ยอำานวยความสะดวกในการหาขอ้ตกลง มาจากประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ทวิวรรคสาม “เม่ือศาลเห็น

สมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาล อาจแต่งตั้งบุคคล

หรือคณะบุคคลเป็นผู้ประนีประนอม เพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ย 

ใหคู้ค่วามไดป้ระนปีระนอมกนั” และจากมาตราดงักลา่ว ประธานศาลฎกีา 

โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญศ่าลฎกีา ออกขอ้กำาหนดของประธาน 

ศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ซึ่งได้บัญญัติถึงการดำาเนินการ 

ให้มีการไกล่เกลี่ย และการแต่งตั้งผู้ประนีประนอม ทำาให้ศาลยุติธรรมมี

บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทำาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยทั้งคดีแพ่งและอาญา  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายความแพ่ง

และพาณชิย ์รวมถงึประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ในคดคีวามผดิ 

ต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ โดยผู้ประนีประนอมจะได้รับ

การอบรมจากสำานักระงับข้อพิพาท สำานักงานศาลยุติธรรม ให้มีความรู้ 

ทักษะในการดำาเนินการไกล่เกลี่ย อีกท้ังจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม

ผู้ประนีประนอมเพื่อให้คู่กรณีและรัฐได้รับประโยชน์

 ในปจัจบุนัศาลยตุธิรรมใชก้ารไกลเ่กลีย่เปน็การทัว่ไปและเปน็ระบบที่

ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยใช้ระบบไกล่เกลี่ยทั้งในศาลยุติธรรม 

ชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา โดยเน้นความสมัครใจของคู่กรณี และแสวงหา

ทางออกท่ีเหมาะสมร่วมกนั ในระบบศาลยตุธิรรมทัว่ประเทศ มจีำานวน 255 

ศาล ประกอบด้วยศาลฎีกา 1 แห่ง ศาลอุทธรณ์ 10 แห่ง และศาลชั้นต้น 

244 แห่ง (สำานักแผนงานและงบประมาณ ศาลยุติธรรม, 2558) จนกระทั่ง

ถึงปี พ.ศ. 2544 ศาลทั่วประเทศได้นำากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมา

ใช้ในศาล โดยมีผู้ประนีประนอมที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ 

ทั้งจากบุคลากรในศาลยุติธรรมเองและบุคคลภายนอกที่ศาลยุติธรรม  

แต่งตั้งให้ทำาหน้าที่ผู้ประนีประนอม โดยวิธีการคัดเลือกผู้ประนีประนอม 

ของศาลยุติธรรมแต่ละแห่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ผู้พิพากษาท่ี 

รับผิดชอบงานด้านการไกล่เกลี่ย คัดเลือกผู้ประนีประนอมจากบัญชี 

ผู้ประนีประนอมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งโจทก์ และจำาเลยจะไม่สามารถเป็น

ผู้เลือกคนกลางได้ แต่มีข้อดีที่ผู้ประนีประนอมกับโจทก์ จำาเลยจะไม่รู้จัก

กันมาก่อน แต่หากบังเอิญว่าคนกลางกับคู่กรณีมารู้จักกัน จะมีประมวล

จริยธรรมกำากับการทำาหน้าที่ของคนกลางไว้อยู่แล้ว

ภาพที่ 20 : ตัวอย่างสำานวนการไกล่เกลี่ย

ที่มา : ข้อมูลจากศาลจังหวัดมีนบุรี, 2555. 
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คว�มสำ�เร็จในก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง

 ปจัจยัทีท่ำาใหก้ารจดัการความขดัแยง้ดว้ยการไกลเ่กลีย่โดยคนกลาง

ประสบความสำาเร็จได้นั้น ประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัยประกอบกันไป  

ไม่ได้มีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง และคงไม่ได้มีสูตรสำาเร็จตายตัวในการ

จัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ย แต่อย่างน้อยน่าจะเป็นประโยชน์

กับผู้ที่ต้องทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยคนกลางได้เห็นถึงภาพรวมที่จะทำาให้

ความขดัแยง้ลลุว่งไปได ้และนำาไปประยกุต์ใชต้ามความเหมาะสม นอกจาก

ปัจจัยด้านบวกในการจัดการความขัดแย้งแล้ว ยังได้นำาเสนอถึงปัจจัย 

ด้านลบหรือปัจจัยที่ทำาให้การจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ย 

ไม่ประสบความสำาเร็จไว้ด้วย เพื่อจะได้เข้าใจว่าการไกล่เกลี่ยไม่ประสบ

ความสำาเร็จด้วยเหตุผลใด โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีด้านการไกล่เกลี่ย 

โดยคนกลางจากประเทศตะวันตก โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา และ 

แคนาดาโดยนำามาผสมผสานกับกรณีศึกษาท่ีประสบความสำาเร็จในการ 

บทที่ 6
คว�มสำ�เร็จ 

ในก�รไกล่เกลี่ย 
โดยคนกล�ง
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ไกล่เกลี่ยของประเทศไทย อาทิ กรณีการแก้ปัญหาผ่าตัดต้อกระจกแล้ว

ทำาให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้ลุล่วง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น กรณีการไกล่เกลี่ย

โดยคนกลางที่ประสบความสำาเร็จจากกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 6 เผ่า  

กรณรีะบบเจา้โคตรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ กรณพีระครวูบิลูสทิธธิรรม 

ซ่ึงเปน็ศนูยร์วมจติใจของชาวชมุแสงสงคราม จงัหวดัพษิณโุลก กรณนี้ำาทว่ม 

บ่อปลาที่ไกล่เกลี่ยได้สำาเร็จโดยนายกเทศมนตรีตำาบลแพรกสา จังหวัด

สมทุรปราการ กรณวีดัถ้ำายอดทองกบัผู้ประกอบการโรงโมห่นิ จงัหวดัราชบรุ ี

ที่ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกัน อีกทั้งการไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรมกรณีต่างๆ 

การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษาของโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลย์วิทยา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึง การไกล่เกลี่ยในมหาวิทยาลัย โดยศูนย์สันติวิธี

และธรรมาภบิาลนกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑิตย ์ทำาใหม้หาวทิยาลัย

และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

1.	ก�รวัดคว�มสำ�เร็จในก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 อะไรคือความสำาเรจ็ของการไกล่เกล่ียโดยคนกลาง แตล่ะคนอาจจะ

นิยามแตกต่างกันไป บางคนอาจเน้นแค่ได้บันทึกข้อตกลง ไม่สนใจความ

สมัพนัธห์รอืความเขา้อกเขา้ใจตอ่กนั แตบ่างคนตอ้งการใหเ้กดิสมัพนัธภาพ

เข้าอกเข้าใจซ่ึงกันและกัน บันทึกข้อตกลงไม่ใช่สิ่งสำาคัญในกระบวนการ 

พดูคยุกนั มกีารตัง้ข้อสงัเกตวา่การบรรลขุ้อตกลงทีส่งูมากเกนิไปอาจเกดิขึน้

จากการใชว้ธิกีารบังคบัก็เปน็ไป บางคนก็ต้องการเพยีงแคข่อ้ตกลงกนัดว้ย

วาจา ตกลงกนัดว้ยคำาพดูกถ็อืวา่สำาเรจ็แลว้ Bercovitch (2009) นยิามความ

สำาเรจ็สามารถทำาได้ทัง้จากความรูสึ้กทีเ่ปน็อตัวสัิย (Subjective) และตวัชีว้ดั

ทีช่ดัเจนทีเ่ปน็ภววสิยั (Objective) อกีทัง้ Morris (2004) และ Mayer (2000) 

ไดก้ลา่วถงึความสำาเรจ็ของการไกลเ่กลีย่โดยคนกลางไว ้ประมวลสรปุไดค้อื 

 1) คู่กรณีรู้สึกว่าพึงพอใจต่อกระบวนการและผลลัพธ์ 

 คู่กรณีรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการหรือผลลัพธ์ของการไกล่เกลี่ย 

ว่ามีความเป็นธรรม นักวิชาการหลายคนพยายามสร้างตัวชี้วัดความเป็น

ธรรม เชน่ กระบวนการทีเ่ปน็กลาง การควบคมุการโตเ้ถยีง ความเทา่เทยีม

ในการพูดคุย ความเห็นพ้องต้องกันในผลลัพธ์ การเห็นพ้องต้องกันใน 

การยอมรับบรรทัดฐาน นอกจากนี้ ยังรวมถึง การปรับปรุงกระบวนการ 

การเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

 2) ประสิทธิผล 

 เกดิการเปล่ียนแปลงในบางส่ิง อย่างน้อยผลทีไ่ดก็้เปน็ไปในดา้นบวก

เช่น เป็นการเปลี่ยนแปลงจากความรุนแรงมาสู่พฤติกรรมการไม่ใช้ความ

รุนแรง หรือการลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ยั่งยืน การยอมรับการหยุดยิง 

การกลับมาคืนดีกัน การพัฒนาสัมพันธภาพจนมีบรรยากาศที่ช่วยให้การ

ไกลเ่กลีย่ดำาเนนิการตอ่ไปได ้การเหน็ดว้ยกบักองกำาลงัรกัษาสนัตภิาพของ

สหประชาชาติ หรือมาตรการต่างๆ 

 3) ประสิทธิภาพ 

 ประสทิธภิาพเนน้ทีต่น้ทนุของการจดัการความขดัแยง้ ทรพัยากรทีใ่ช ้

และเวลา ข้อตกลงที่ได้ถ้าหากใช้เวลาที่รวดเร็วเกินไป หรือเนิ่นนานเกินไป

ก็ถือว่าเป็นปัญหา ประสิทธิภาพจึงมีความสำาคัญควบคู่ไปกับประสิทธิผล
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2.	คว�มย�กหรือง่�ยในก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง	

 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในแต่ละเรื่องก็มีความแตกต่างกันไป  

เรื่องใดยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็น 

 1) คู่กรณีมีอะไรที่เหมือนกันมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความเหมือนกัน

มากก็จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น เพราะธรรมชาติของคนชอบคนท่ีมีอะไร 

เหมอืนๆ หรอืคลา้ยกบัเรา สังเกตได้จากคนท่ีชอบอะไรเหมอืนๆ กนั เวลา

คยุกนัจะคยุกนัไดย้าวนาน แตต่รงกนัขา้มกบัคนทีช่อบไมเ่หมอืนกนั กไ็มรู่้

วา่จะคยุกนัเรือ่งอะไรตอ่ไป นอกจากนี ้จำานวนของคูก่รณว่ีามมีากหรอืนอ้ย 

ก็มีส่วนเกี่ยวข้องสำาคัญ ถ้ามีจำานวนคนน้อยปัญหาก็จะไม่สลับซับซ้อน 

มากนัก 

 2) ความสัมพันธ์ในอดีตว่าดีหรือไม่ดีต่อกัน ถ้าเคยมีความสัมพันธ์ 

อนัดต่ีอกันก็จะเปน็ฐานทีด่ใีนการแกป้ญัหา เพราะสมัพันธภาพเปน็รากฐาน

ทีส่ำาคญัในการนำาทางไปสู่การแกปั้ญหาทีย่ัง่ยนื แต่ถา้ไมเ่คยมคีวามสมัพนัธ์

ต่อกันเลยก็สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น 

 3) ความเพียงพอของทรัพยากร หรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

ทรัพยากรมีหลายด้าน เช่น เงิน บุคลากร สิ่งของ เป็นต้น 

 4) ระดบัของความมุง่มัน่ตัง้ใจหรอืแรงจงูใจของคูก่รณทีีจ่ะแกป้ญัหา

ขอ้พพิาท ถา้คูก่รณีคดิวา่จะเอาชนะกันด้วยวธิกีารอ่ืน การพดูคุยกจ็ะสำาเรจ็

ได้ยาก

 5) ระยะเวลาของความขดัแยง้มมีาอยา่งยาวนานหรอืไม ่ยกตวัอยา่ง

เช่นความรุนแรงในอาชีวบางแห่งมากกว่า 40 ปี หรือปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองที่มีมามากกว่า 8 ปี ในขณะที่ปัญหาบางเรื่องมีระยะเวลาที่

เกิดขึ้นไม่นาน 

 6) ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างคู่กรณี ถ้าคู่กรณีมีอำานาจที่ 

ใกล้เคียงกันการแก้ปัญหาจะทำาได้ไม่ยาก เพราะคู่กรณีจะรู้เท่าทันกัน  

มอีำานาจตอ่รองทีไ่มแ่ตกตา่งกนัมากนกั หรอืบางครัง้อาจทำาใหก้ารแกป้ญัหา

ยากขึน้ เนือ่งจากรูเ้ทา่ทนักนัในทกุประเดน็จนกระทัง่ไมย่อมใหอ้กีฝา่ยหนึง่ 

 7) ระดบัความสนใจของสาธารณชน ถา้เปน็เรือ่งท่ีสาธารณะใหค้วาม

สนใจเพราะกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จะต้องใช้ความละเอียดอ่อน

มากขึน้ในการจดัการความขดัแยง้ เชน่ การสรา้งโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร ์

การสร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้า เป็นต้น 

3.	ปัจจัยที่ทำ�ให้ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง

ด้วยก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�งประสบคว�มสำ�เร็จ	

 ปัจจัยที่ทำาให้การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางประสบความสำาเร็จมีหลาย

ปจัจยั แตล่ะปจัจยัลว้นมคีวามสำาคญัทัง้สิน้ ซึง่สรปุไดย้ากวา่ปจัจยัใดสำาคญั

กว่าปัจจัยใด ประมวลสรุปได้ 5 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 



100 101การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง : เส้นทางแห่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

 1) คนกลาง

 คนกลางทีจ่ะมาทำาหนา้ทีด่ำาเนนิการไกลเ่กลีย่มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ 

โดยเฉพาะในบรรยากาศทีย่งัมคีวามตงึเครยีดระหวา่งคู่กรณีอยูม่าก คนกลาง

ควรเป็นที่ยอมรับของคู่กรณี การยอมรับของคู่กรณีมีที่มาจาก การไม่มี

สว่นไดส้ว่นเสยีกับเรือ่งนัน้ๆ บารมขีองคนกลาง คณุธรรม ตำาแหนง่หนา้ที ่

การปฏิบัติตัวอย่างเป็นกลาง และการมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับคู่กรณี 

 การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม ไกล่เกลี่ยในอำาเภอ แม้กระทั่ง 

ในชุมชนบางแห่ง ซึ่งคนกลางจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับคู่กรณีเลย 

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ก็สามารถดำาเนินกระบวนการให้ยุติเรื่อง

ได้ด้วยดี ในศาลยุติธรรมบางแห่งจะไม่ค่อยให้ทนายความมาทำา

หน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมในที่แห่งเดียวกัน เพื่อป้องกันเร่ือง

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่หลายๆ ชุมชนมีการไกล่เกล่ีย 

ทีด่ำารงความเปน็กลางอยูไ่ด ้แมว้า่คนกลางจะเป็นทีรู่จ้กัของคูก่รณ ี

เช่น ผู้นำาในหมู่บ้าน เป็นผู้เฒ่า เจ้าโคตร ผู้อาวุโสของหมู่บ้าน  

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เนื่องจากคนกลางมีคุณธรรมในการรักษา 

ความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

13 Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) คือทางเลือกที่คู่กรณีคิดว่า 
ดีท่ีสุดแทนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เช่น ถ้าหากตกลงการซื้อขายรถยนต์ที่ร้าน A ไม่ได้  
ผู้ซื้อจะไปซื้อรถยนต์ที่ร้าน B แทน 

 2. บารมี

 บารมีของคนกลางทำาให้คู่กรณีให้การยอมรับในตัวคนกลาง

และยอมเข้าสู่กระบวนการ บารมีของคนกลางมีความแตกต่างกัน

ไป บางคนมีบุคลกิภาพท่ีมีบารมีสงู หรอืสามารถทำาใหค้นอ่ืนเคารพ

ในคนกลางได ้นกัการเมอืงหลายๆ คนกม็บีคุลกิภาพทีค่นใหค้วาม

เคารพ มีบารมีสูง แม้แต่ในผู้นำากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือ

ซึง่เปน็ผู้นำาท่ีคนในชมุชนให้ความเคารพเชือ่ฟงัเปน็อย่างดี การทำา

หน้าที่คนกลางของกลุ่มชาติพันธุ์ จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่าง

ออกไปจากการทำาหน้าที่ของคนกลางของประเทศตะวันตกและ

คนกลางที่ทำาหน้าที่ในศาลยุติธรรม หรือหน่วยงานที่ได้รับการฝึก

อบรมอยา่งเฉพาะเจาะจง กลา่วคอืจะไมไ่ดม้คีวามรู ้ทกัษะในการ

ไกลเ่กลีย่โดยคนกลางแบบตะวนัตก ทีต่อ้งเนน้ทกัษะการฟงัอยา่ง

ตัง้ใจ (Active Listening) ทกัษะการตัง้คำาถาม ทกัษะการกลา่วทวน 

(Paraphase) ทักษะในการค้นหา BATNA 13 รวมถึงทักษะการตั้ง 

กฎ กติกา ร่วมกันถึงสิ่งที่ควรพูด ไม่ควรพูด การไม่เน้นมุ่งแพ้ชนะ 

การไม่ด่วนตัดสินใจ การสร้างทางเลือกต่างๆ ร่วมกัน แต่จะเน้น

ระบบอาวโุส รวมถงึความสมัพนัธแ์บบเครอืญาต ิการใชว้ฒันธรรม 

และระบบความเชื่อเข้ามาผสมผสาน 
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 3. ตำาแหน่งหน้าที่

 คนกลางได้รับการยอมรับตามตำาแหน่ง ตามกฎ ระเบียบที่

ได้ให้อำานาจไว้ เช่น การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม หรือในอำาเภอ 

เมื่อคู่กรณีไปที่ศาลยุติธรรม คู่กรณีหลายคนจะรู้สึกว่า ไม่อยากมี

เรื่องราวอีกต่อไป เนื่องจากสถานที่ และบรรยากาศที่มีความเป็น

ทางการ แม้แตค่วามยำาเกรงตอ่ความเปน็ศาลยตุธิรรม คูก่รณบีาง

คนไมเ่คยมคีดคีวามมาทีศ่าลยตุธิรรมเปน็ครัง้แรก ดงันัน้เมือ่คูก่รณี

ไดพ้บกบัผูป้ระนปีระนอมในศาลยตุธิรรม จะไดข้อ้ตกลงโดยไมย่าก

นัก กล่าวได้ว่าการไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรมในหลายกรณีมีความ

งา่ยกวา่การไกลเ่กลีย่ในชมุชนทีไ่มม่กีฎหมายรองรบั สอดคลอ้งกบั 

Moore (1984) เนน้ความสำาคัญขององคก์รทีผู่ไ้กลเ่กลีย่ทำางานอยู ่

โดยเฉพาะผลงานขององค์กรด้านการแก้ปัญหาข้อพิพาท 

 4. การปฏิบัติตัวอย่างเป็นกลาง (Neutrality) 

 คนกลางมคีวามเปน็กลางในกระบวนการพูดคยุ มีการทกัทาย 

การใหเ้วลาแตล่ะฝา่ยในการพดูอยา่งเทา่เทียมกนั การหาขอ้ตกลง

ทีท่กุฝา่ยไดเ้ปน็ผูเ้สนอมา เวลาทีใ่หแ้ตล่ะฝ่ายพดู ตอ้งพยายามให้

พูดโดยเวลาเท่ากัน ความเป็นกลางสำาคัญตรงที่คนกลางสามารถ

แยกความเหน็สว่นตวัเกีย่วกบัทางออกของขอ้พิพาทจากการแสดง

บทบาทหน้าที่ของตนเอง และมุ่งเป้าไปท่ีความพยายามทำาให้ 

คู่กรณีตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยคนกลางไม่ได้แสดงออกให้เห็นว่า

ชอบทางใดทางหนึ่งอย่างออกนอกหน้า คนกลางท่ีได้รับความ 

ไว้วางใจก็จะเปรียบได้กับกรรมการห้ามมวยที่ไม่ลำาเอียงจะทำาให้

ได้รับความไว้วางใจจากคู่กรณี 

 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและการวางแผน 

 นอกจากผู้ไกล่เกลี่ยที่มีตำาแหน่งหน้าที่เป็นที่ยอมรับ เช่น  

ผูไ้กลเ่กลีย่ในศาลยตุธิรรม หรอืแมแ้ตน่กัการทตูบางทา่น อาจขาด

ทักษะในการสื่อสารที่ดี ดังได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า คนกลาง

ควรมีทักษะที่ดีในการฟังอย่างตั้งใจ กล่าวทวน การใช้คำาถามเพื่อ

ให้ได้คำาตอบที่ชัดเจน การสลับบทบาทหรือเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

และการปรับเปลี่ยนมุมมอง คนกลางควรมีทักษะในการวางแผน 

วิเคราะห์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน การดำาเนินการอย่างเป็นข้ันตอน

จะช่วยให้คนกลางสามารถควบคุมกระบวนการพูดคุยได้ เช่น  

การระบปุระเดน็ปญัหารว่มกนั การคน้หาความตอ้งการ การสรา้ง

ทางเลือกร่วมกัน 

 ทักษะในการสื่อสารที่ดีของคนกลาง เช่นกรณีนายแพทย์

ผ่าตัดต้อกระจกแล้วคนไข้ติดเชื้อ ทีมคนกลางที่เป็นพยาบาลของ

โรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่สามารถรบัฟงัปญัหาและรว่มพดูคยุกบั

คนไขท้ีไ่ดรั้บความเสยีหายจนกระทัง่ไม่ฟ้องร้องโรงพยาบาลและยงั

ไดก้ลา่วคำาวา่รกัตอ่บคุลากรโรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ ทมีคนกลาง

ที่เป็นพยาบาลได้รับความรู้และทักษะในด้านการจัดการความ 

ขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย ประกอบกับบุคลิก

และจิตใจที่มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ ทำาให้นั่งอยู่ในหัวใจ 

ของคนไข้ได้ การใช้ทักษะฟังอย่างตั้งใจ การขอโทษอย่างแท้จริง 

(True Apology) มีการขอโทษอย่างจริงใจ รวมถึงการดูแลคนไข้

อย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด การสัมผัสคนไข้อย่างจริงใจ รับรู้ความรู้สึก

ของคนไข้ ทำาให้คนไข้ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง 
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  6. มีทักษะในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงและค้นหา  

“ทางเลือกที่ดีที่สุดหากไม่เจรจาหรือตกลงกันไม่ได้” (BATNA) 

 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางควรเน้นการค้นหาความต้องการ

ทีแ่ทจ้รงิของแตล่ะฝา่ยใหไ้ดว้า่ มคีวามตอ้งการอะไร เพือ่จะไดต้อบ

สนองให้ตรงตามความต้องการ และแก้ปัญหาได้ตรงจุด สามารถ

สนองตอบต่อความต้องการร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดความ

พึงพอใจร่วมกัน Fisher et al. (2012) เน้นย้ำาว่าความต้องการที่ 

แท้จริง (Interest) คือสิ่งที่ผลักดันอยู่เบื้องหลัง การตัดสินใจ ทำาไม

จึงบอกว่าต้องการเช่นนั้น การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง 

จะทำาให้เข้าใจจุดยืน (Postition) ของคู่ขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง  

รวมถึงความเชื่อ คุณค่า แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังจุดยืนอาจเปรียบ

ได้กับภูเขาน้ำาแข็งที่โผล่พ้นน้ำาขึ้นมา ส่วนความต้องการที่แท้จริง

เปรียบได้กับส่วนของน้ำาแข็งท่ีซ่อนอยู่ใต้น้ำา ที่มองไม่เห็นด้วย 

ตาเปลา่ แต่กส็ามารถค้นพบจดุสนใจหรือความตอ้งการทีแ่ทจ้รงินัน้ 

ได้ถ้าใช้การค้นหาอย่างรอบคอบและมีทักษะในการตั้งคำาถาม 

การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณีได้ จะทำาให้แสวงหา 

จดุร่วมกนัและนำาไปสูท่างออกของปญัหาทีคู่ก่รณพีงึพอใจรว่มกนั 

ได้ 

 สำาหรบัทกัษะในการใช ้BATNA คน้หา “ทางเลอืกท่ีดท่ีีสดุหาก

ไมเ่จรจาหรอืตกลงกนัไมไ่ด”้ เพือ่ดงึคูเ่จรจากลบัมาสูโ่ตะ๊เจรจานัน้ 

Ury (1993) ได้เน้นว่าควรใช้การเตือนด้วยข้อเท็จจริง แต่อย่ามุ่ง

ทำาให้เกิดความเจ็บปวดกับอีกฝ่าย โดยให้ตั้งคำาถามว่า “คุณจะทำา

อะไรในกรณีท่ีไม่มีข้อตกลง” เพ่ือทำาให้เห็นว่าคู่กรณีของเราอาจ

ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาสูงเกินไป และเกิดการฉุกคิด

ขึ้นมาได้ว่าควรกลับมาสู่โต๊ะเจรจา หรืออีกทางหนึ่งถ้าฝ่ายอื่น 

ไมค่ดิวา่จะเปน็ต้องมกีารเจรจา เรากอ็าจทำาใหอ้กีฝา่ยหนึง่รูส้กึวา่ 

เรากม็ทีางเลอืกอืน่เหมอืนกนั เชน่ ถา้ตวัเราไมเ่จรจาเรากส็ามารถ

ไปฟอ้งรอ้งตอ่ศาลยตุธิรรมได ้โดยการหาทนายความมาอยูด่ว้ยใน

การเจรจา เมื่อทำาเช่นนี้ คู่กรณีก็จะรู้สึกได้ว่าเราก็มีทางเลือกอื่น

เหมอืนกนัถา้การเจรจาไมป่ระสบผลสำาเรจ็ แตส่ิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุกค็อื 

การเปดิทางไวเ้สมอสำาหรบัการเจรจา เพือ่ใหอ้กีฝา่ยหนึง่กลบัมาสู่

โต๊ะเจรจาได้ตลอดเวลา 

 7. ค่านิยมของคนกลาง 

 มคีวามมุง่มัน่ใหเ้หน็วา่การไกลเ่กลีย่สามารถชว่ยคูก่รณจีดัการ

ความขัดแย้งได้ และทำาให้คู่กรณีเห็นประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันจาก

การไกล่เกล่ีย รวมถึงการยึดค่านิยมที่สนองความต้องการของ

แต่ละฝา่ย เชน่ คนกลางเอ้ืออำานวยชว่ยเหลือคูก่รณใีนการแสวงหา

ผลลัพธ์ที่สนองความต้องการของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม  

เมื่อคนกลางมุ่งมั่นใช้ค่านิยมดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำาเนิน

การไกลเ่กลีย่ คูก่รณกีจ็ะรูส้กึมุง่มัน่แสวงหาผลลพัธดั์งกลา่วเช่นกนั 

(Mayer, 2000) อีกท้ังคนกลางพยายามหาความเหมือนกันของ 

คู่กรณีให้ได้ว่าแต่ละฝ่ายมีอะไรเหมือนกันบ้าง และนับถืออีกฝ่าย

อย่างไรบ้าง (Moore,1984) 
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 8. คุณธรรม จริยธรรมของคนกลาง 

 ชมุชนต่างๆ ในสงัคมไทยโดยเฉพาะชมุชนดัง้เดมิ จะมบีรบิทท่ี

ค่อนขา้งแตกตา่งออกไปจากสงัคมเมอืง และหลกัการไกลเ่กลีย่โดย

คนกลางของประเทศตะวนัตก ผูท้ำาหนา้ทีเ่ปน็คนกลางจะคอ่นขา้ง 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน 

ในชุมชน เมื่อผู้นำาแนะนำาอะไรคนในชุมชนก็มักจะยอมรับ ดังเช่น 

เจา้โคตรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืภมูปัิญญาทอ้งถ่ินทีท่ำาหนา้ที่

ระงับความขัดแย้งในชุมชน แก่เหมืองแก่ฝายที่เป็นผู้จัดการความ 

ขัดแย้งการใช้น้ำาในภาคเหนือ อีกกรณีคือบทบาทของพระสงฆ์ 

พระครูวิบูลสิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม ตำาบลชุมแสง

สงคราม อำาเภอบางระกำา จงัหวัดพษิณโุลก ผูก้อ่ตัง้กลุม่สจัจะสะสม

ทรพัยเ์พือ่แกป้ญัหาความยากจน และผูแ้ก้ไขความขดัแย้งจากการ

เลือกตั้งท้องถิ่น พระครูวิบูลสิทธิธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว

ชุมแสงสงคราม เมื่อท่านพูดแล้วคนก็มักจะปฎิบัติตามเนื่องจาก

การสั่งสมความดีและทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง 

(พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี, 2552) 

 9. คุณลักษณะของคนกลาง 

 ความเชื่อถือต่อคนกลางส่วนหนึ่งมาจากคุณลักษณะของ

คนกลาง เช่น มีความคิดริเริ่ม มีอารมณ์ขันอย่างเหมาะสม  

มคีวามสามารถทีจ่ะสรา้งความรูส้กึของการเปน็หนึง่เดยีวกบัคูพ่พิาท

และห่วงใยความเป็นอยู่ ความพยายามอย่างต่อเนื่องและอดทน  

มคีวามสามารถทีจ่ะเข้าใจความซับซ้อนของขอ้พพิาทไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

(Moore, 1984) มคีวามสามารถในการเขา้ใจมมุมองของแตล่ะฝา่ย 

แตล่ะฝา่ยมปีระสบการณต์อ่ความขดัแยง้อยา่งไร และทำาใหแ้ตล่ะ

ฝ่ายได้เข้าใจมุมมอง ความรู้สึก วิธีคิดของอีกฝ่าย (Zwier, 2013) 

 10. กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงานและเครือข่าย 

 การไกลเ่กลีย่ความขดัแยง้ในเรือ่งทีย่ากและมคีนเขา้มาเกีย่วขอ้ง

จำานวนมาก จำาเป็นต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงานและ

เครือข่าย เช่น กรณีผ่าตัดต้อกระจกทำาให้คนไข้ติดเช้ือได้รับผล 

กระทบเสียหาย ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาล  

รว่มแรงรว่มใจในการฝา่ฟนัวกิฤตใหผ้า่นพน้ไปได ้ตัง้แตก่ารรว่มกนั 

วิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น การแบ่งทีมงานเป็นทีมต่างๆ ทั้งทีม

รกัษาพยาบาล ทมีเยยีวยา ทมีสอบสวนสาเหตุ มกีารประชมุติดตาม

อย่างต่อเนื่อง และยังได้เชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

จากภายนอกโรงพยาบาลมาดำาเนินการมาร่วมวิเคราะห์สาเหตุ 

นอกจากนี ้ยังมีโรงพยาบาลเครือขา่ยทีช่ว่ยรับผูป่้วยไปทำาการรักษา

ต่ออย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับกรณีการไกล่เกลี่ย 

ข้อขัดแย้งระหว่างวัดถ้ำายอดทองกับโรงโม่หิน ที่จังหวัดราชบุรี  

ทมีงานคนกลางทีเ่ขา้ไปดำาเนนิการทำางานกนัเปน็ทมี แบง่บทบาท

หน้าที่กันทำางานว่าใครจะเป็นคนทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยหลัก ใครจะ

เป็นฝ่ายหาข้อมูล หาเอกสาร เป็นต้น สุดท้ายก็ได้บันทึกข้อตกลง 

ร่วมกันที่เป็นลายลักษณ์อักษร สำาหรับกรณีจัดการความขัดแย้ง

แพรกหนามแดง อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ก็เช่นกัน มีการ

ทำางานร่วมกันของกลุ่มน้ำาจืดกับน้ำาเค็มอย่างจริงจัง แกนนำาชาว
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บ้านฝั่งน้ำาเค็มกับแกนนำาชาวบ้านฝั่งน้ำาจืดมีการพูดคุยกันอย่าง

ตอ่เนือ่ง ในการมุง่แกไ้ขปญัหาการปดิ-เปดิประตูกัน้น้ำาจดื น้ำาเคม็ 

โดยมีการสนับสนุนด้านวิชาการจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) 

 2) คู่กรณี 

 การท่ีคูก่รณพีรอ้มทีจ่ะใหม้กีารจดัการความขดัแยง้ด้วยการไกลเ่กลีย่

หรือการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเมื่อคู่กรณีตระหนักว่าสถานการณ์สุกงอม 

(Ripeness) กลา่วคือไมส่ามารถเอาชนะซึง่กนัและกนัไดด้ว้ยวธิกีารใชค้วาม

รนุแรงอกีตอ่ไป (Mutually Hurting Stalemate (MHS) และตน้ทนุของการใช้

ความรนุแรงมสีงูกว่าการยตุคิวามรุนแรง (Bercovitch, 2009) หรอืตวัอยา่ง

ในการสู้รบในประเทศแอฟริกาใต้ เนลสัน แมนเดลา ก็เคยใช้ความรุนแรง

ในการตอ่สู้กบัรฐับาลผวิขาว แตส่ดุทา้ยกเ็หน็ว่า ไมม่ทีางเลอืกอืน่นอกจาก

การเจรจา จงึจะนำาไปสูส่นัตภิาพได ้หรอืคูก่รณจีะเขา้สูไ่กลเ่กลีย่เมือ่เหน็ว่า 

“ได้มากกว่าเสีย” ถ้าเห็นว่ามาพูดคุยแล้วเสียมากกว่าได้ ก็ไม่มาพูดคุย  

หนัไปใชว้ธิกีารอืน่ดกีวา่ แตผู่ไ้กลเ่กลีย่กต็อ้งพจิารณาใหด้วีา่คูก่รณตีอ้งการ

ไกล่เกล่ียกันจริงๆ หรือเพียงแต่ต้องการอาศัยผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อเอาเปรียบ

ฝ่ายตรงข้าม 

 ปจัจัยเกีย่วกบัคูก่รณมีีหลายปัจจยัทีน่ำาไปสูค่วามสำาเรจ็ในการจดัการ

ความขัดแย้ง ประกอบด้วย 

 1. มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน คู่กรณีเห็นว่าจะได้

ประโยชน์ร่วมกันด้วยวิธีการทำางานร่วมกันมากกว่าการมุ่งเอาแพ้

ชนะ ดีกว่าการแยกกันทำาเพียงลำาพัง แม้ว่าจะได้รับผลเหมือนกัน 

หรือแตกต่างกันไป เช่น เห็นพ้องถึงการสร้างโรงงานในชุมชน

ร่วมกัน แต่อาจเห็นแย้งกันในรายละเอียดของการจ่ายภาษีจาก

โรงงานสู่เทศบาล บางครั้ง เห็นพ้องกันว่าทำางานร่วมกันได้ แต่จะ

ได้รับประโยชน์ไม่เท่ากันเนื่องจากจำานวนชั่วโมงที่ทำา และความ

พยายามที่ทำามากน้อยต่างกัน (Lewicki et al., 2001, พระมหา

หรรษา ธมมหาโส, 2554) หรือตัวอย่าง การเห็นพ้องต้องกันว่า

โรงงาน IRPC กบัชมุชนโดยรอบในจงัหวดัระยอง ยงัตอ้งอยูร่ว่มกนั 

ต่อไปในอนาคต แต่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรก็เป็นรายละเอียดที่ต้อง

พัฒนาและคิดร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง

 2. ความเชื่อในอีกฝ่ายและการเคารพมุมมองอีกฝ่าย การ

เคารพมุมมองของคนอ่ืน ไม่ยึดม่ันถือม่ันแต่ความคิดของตนเอง

ฝ่ายเดียว 

 3. การแสดงความรบัผดิชอบ กรณทีีย่อมรบัวา่ตนเองไดก้ระทำา

ผดิไปตอ่คูก่รณ ีไมป่ฏเิสธถงึสิง่ทีไ่ดท้ำาไป และพรอ้มทีจ่ะแสดงความ

รับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อเยียวยาความรู้สึกของคู่กรณี ตัวอย่าง

เชน่ กรณโีรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ ทีม่คีนไขต้ดิเชือ้จากการผา่ตดั

ตอ้กระจกทำาให้สญูเสยีดวงตาถาวร 7 ราย และมองเหน็เลอืนราง 

3 ราย ซึ่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลได้แสดงความรับผิดชอบต่อ

คนไข้อย่างเต็มที่ และเยียวยาความรู้สึกของคนไข้ได้เป็นอย่างดี 

ทำาให้คนไข้ไม่ฟ้องร้องโรงพยาบาลและมีความเข้าใจต่อสิ่งท่ีเกิด

ขึน้ กลา่วไดว้า่เปน็ความพงึพอใจของคูก่รณตีอ่การดำาเนนิการของ

บคุลากรของโรงพยาบาล ทำาใหค้นไขไ้มค่ดิจะฟอ้งรอ้งโรงพยาบาล 
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ประกอบกับ คนไข้มีความคิดว่าต้องพึ่งโรงพยาบาลตลอดชีวิต  

ไม่ว่าจะเป็นการเกิด การรักษาอาการเจ็บป่วย แม้กระทั่งการ 

เสียชีวิตก็ล้วนแต่ต้องอาศัยโรงพยาบาล และคิดว่าการฟ้องร้อง 

โรงพยาบาลเป็นการสร้างเวร สร้างกรรม และเป็นการทำาบาป 

 4. ความเคารพเชื่อฟังและการยอมรับของคู่กรณีต่อคนกลาง 

จากงานวจัิยกรณกีารจดัการความขัดแย้งของกลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนอื

โดยระบบคนกลางทำาใหท้ราบวา่ กลุม่ชาตพินัธุม์คีวามเคารพเชือ่ฟงั 

ผู้นำาสูงท้ังผู้นำาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถ้าเกิดข้อพิพาท

แลว้ผูน้ำาตดัสนิใจอยา่งไรกม็กัจะกระทำาตามอยา่งเครง่ครดั เพราะ

ถา้ไมป่ฏบิตัติามกอ็าจจะถกูมาตรการทางสังคมกดดนัทำาใหใ้ช้ชีวิต

ในชมุชนอยา่งยากลำาบาก เชน่ ชาวกะเหรีย่งมคีวามเคารพเชือ่ฟงั

ผูน้ำาทัง้ทีเ่ปน็ทางการและทางประเพณสูีงมาก ซึง่เปน็ธรรมชาตขิอง

ชาวกะเหรีย่งทีม่อีปุนสิยัเชน่นัน้ ชาวมง้มคีวามเคารพในผูน้ำาตระกลู

ของตนมักจะปฏบิตัติามคำาแนะนำาของผูอ้าวโุสประจำาตระกลูของตน 

ชาวลาหู่ก็เช่นกันเมื่อผู้นำาตามประเพณี และผู้นำาของหมู่บ้านให้

คำาแนะนำาหรอืตดัสนิแก้ไขปญัหาให ้เรือ่งทีข่ดัแยง้กม็กัจะยตุลิงใน

หมูบ่า้น นอกจากความเคารพเชือ่ฟงัตอ่คนกลางแล้ว ความสำาเรจ็ยงั

เกีย่วขอ้งกบัการทีฝ่า่ยตา่งๆ ใหก้ารยอมรบัตอ่กระบวนการไกลเ่กลีย่ 

และการแตง่ตัง้ผูไ้กลเ่กลีย่ เชน่ การไกลเ่กลีย่ในอำาเภอของตามกฎ

กระทรวงวา่ดว้ยการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาททางแพง่ พ.ศ. 2553 ท่ีระบุ

ใหม้ผีูไ้กลเ่กลีย่ได ้3 คน โดยคูก่รณสีามารถเลอืกคนกลางไดฝ้า่ยละ 

1 คน สว่นคนกลางอกี 1 คนทีเ่หลอืเปน็โดยตำาแหนง่คอืนายอำาเภอ

หรือปลัดอำาเภอที่ได้รับมอบหมาย 

 5. อำานาจที่ใกล้เคียงกันของคู่กรณี อำานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน

หรือแตกต่างกันมากของคู่กรณี ถ้าหากคู่กรณีสามารถตกลงกัน

ได ้กจ็ะนำาไปสูข่อ้ตกลงทีไ่มย่ัง่ยนืและไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงนัน้ได ้ 

ในการเจรจาอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าความสมดุลของอำานาจ

ระหว่างคู่กรณีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 

(Zartman, 2009) แตก็่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่วา่คนกลางควรจะเข้าไป

เสริมเพิ่มพลังอำานาจให้กับฝ่ายที่อ่อนแอมากน้อยเพียงใด เพราะ

ถ้าไม่เสริมอำานาจให้คนที่อ่อนแอกว่าก็จะทำาให้การไกล่เกลี่ยได้

ผลลพัธท์ีไ่มย่ัง่ยนื แตถ่า้เขา้ไปเสรมิพลงัใหค้นทีอ่อ่นแอกวา่มากๆ 

กอ็าจทำาให้เกิดคำาถามถึงความไมเ่ป็นกลางและเกิด “รอยดา่งให้กับ

ความเป็นกลาง” (Moore, 1984) 

 6. มีอำานาจตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหา คู่กรณทีีเ่ขา้สูก่ารไกลเ่กลีย่

มอีำานาจหรอืไม่ ในการตัดสนิใจและแก้ไขปญัหา แม้วา่จะสามารถใช้

โทรศพัทค์ยุกบัผูม้อีำานาจไดแ้ตก่เ็ปน็ขอ้ยกเวน้ (Bercovitch, 2009) 

การไกลเ่กลีย่โดยตวัแทนทีไ่มม่อีำานาจจะยงัไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิด ้

โดยอาจตอ้งเลือ่นการหาขอ้ตกลงในครัง้ตอ่ไป ในการไกลเ่กลีย่ใน

ศาลยตุธิรรม การจะทำาสญัญาประนปีระนอมหรอืทำาขอ้ตกลงกนัได ้

คูก่รณท่ีีมาตอ้งมอีำานาจในการลงนาม ถา้เปน็ผูแ้ทนมากต็อ้งได้รบั

มอบอำานาจจากผูม้อีำานาจตดัสนิใจ อยา่งไรกต็าม มบีางกรณคีูก่รณ ี

ที่มีอำานาจตัดสินใจจะไม่มาไกล่เกล่ียในครั้งแรก แต่จะส่งลูกน้อง 

เครือญาติมาลองรับฟังก่อน เช่น กรณีไกล่เกลี่ยระหว่างโรงโม่หิน 

กับวัดถ้ำายอดทอง ท่ีมีการลงนามในข้อตกลงไปเรียบร้อยแล้ว  

ในการเจรจาในครั้งแรกๆ ผู้มีอำานาจตัดสินใจก็จะส่งเครือญาติมา
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ร่วมเจรจาก่อน และพอเห็นว่ามีความคืบหน้ามีความเป็นไปได้ใน

การนำาไปสู่ข้อตกลง ผู้มีอำานาจตัดสินใจก็จะเข้าร่วม 

 3) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 

 สมัพนัธภาพหรอืความสัมพนัธร์ะหว่างกันมคีวามสำาคญัมาก หากวา่

สัมพันธภาพระหว่างผู้ที่ขัดแย้งกันยังไม่ดี แทบจะไม่สามารถนำาคู่กรณีมา

หาข้อยุติร่วมกันได้ ความสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่สำาคัญมากของการเกิดหรือ

ไมเ่กดิความขดัแย้ง ถา้ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูน้ำาดตีอ่กนั กม็แีนวโนม้ทีจ่ะ 

เจรจากันได้ง่ายขึ้นและในทางกลับกัน ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำาไม่ดี 

กม็แีนวโนม้ทีจ่ะเจรจาไดย้ากข้ึน ความสมัพนัธท่ี์ดต่ีอกนัจะทำาใหก้ารพดูคยุ 

กัน การเจรจายังดำารงต่อไปได้แม้ว่าจะเห็นแตกต่างกัน เช่น นักการเมือง

สายเสร ี(Liberal) เคนเนดี ้กบันกัการเมอืงสายอนรุกัษน์ยิม (Conservative) 

มีแนวคิดแตกต่างกันมาก แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทำาให้สามารถ

หาข้อตกลงร่วมกันได้ในประเด็นสำาคัญ และทำาให้คู่กรณีสามารถแยก

กระบวนการ (การเคารพซึ่งกันและกัน ระดับของความไว้วางใจ) ออกจาก

เนื้อหา (นโยบายที่เห็นต่างกัน) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวเกิด

ขึ้นได้ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 พรรคการเมืองนี้จะแตกต่างออกไป  

ไม่ได้ดีเหมือนกับในระดับบุคคล อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำาของกลุ่ม เช่น ถ้าคน 

ในกลุ่มเห็นว่าไม่ควรคุยกับอีกฝ่าย การพูดคุยระหว่างผู้นำาทั้งสองกลุ่ม 

ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก (Ricigliano, 2012) 

 Furlong (2005) เนน้พจิารณาความขดัแยง้ใหค้รบทัง้ 3 ดา้น ทัง้ในดา้น 

ของเนื้อหา (Substance) วิธีการ (Procedure) และความสัมพันธ์  

(Relationship) ซึง่เหน็วา่ทัง้วธิกีารและความสมัพนัธท์ีใ่ชม้คีวามสำาคญัมาก 

ไม่ควรคำานงึถงึแตเ่นือ้หาหรอืเปา้หมายเทา่นัน้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งคูก่รณี

อาจช่วยเอื้ออำานวยให้การจัดการความขัดแย้งเป็นไปได้มากขึ้น คำาถาม

ที่ควรต้องพิจารณาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีหลักและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเป็นอย่างไร มีความเป็นมาด้วยดีก่อนหน้านี้หรือไม่ เคยมีปัญหา

ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันหรือไม่ ตลอดจนท่ีผ่านมาเคยมีปัจจัยใดบ้างท่ี

ทำาให้เกดิปญัหาหรอืความบาดหมางระหวา่งกนัหรอืไม ่และมกีารแบง่ออก

เป็นฝกัฝ่ายหรือรวมกลุ่มกนัอยา่งไรหรือไม่ สอดคลอ้งกบัที่ Morris (2004) 

เน้นในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งเห็นว่าเมื่อคนมีความสัมพันธ์กันย่อมมี

ความขัดแย้งอันเป็นเรื่องธรรมดา และเน้นว่าการแก้ปัญหาจะไม่สามารถ

แยกเนื้อหา วิธีการและความสัมพันธ์ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด แต่ต้อง

พิจารณาไปอย่างคำานึงถึงทุกองค์ประกอบ Furlong (2005) เน้นว่าความ

สัมพันธ์จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจ ถ้าไม่ไว้

วางใจกันความขัดแย้งก็อาจกลายไปสู่การทำาลายกันและแก้ปัญหาได้ยาก 

มีการเปรียบเทียบความไว้วางใจเป็นเหมือน “กาว” ที่เชื่อมความสัมพันธ์ 

(Relationship) เขา้ไวด้ว้ยกนั โปรดดภูาพที ่21 เปน็การอธบิายเชือ่มโยงกนั 

ถึงการจัดการความขัดแย้งที่ดีควรคำานึงถึงองค์ประกอบ เป้าหมาย วิธีการ 

ความสัมพันธ์และความไว้ใจ



ภาพที่ 21 : องค์ประกอบของความสัมพันธ์

ที่มา : Furlong, 2005 : 17
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 ความขัดแย้งที่รุนแรงมักจะทำาลายความเชื่อถือ ความไว้วางใจและ

เพิ่มความไม่ไว้วางใจทำาให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งยาก แต่สัมพันธภาพ

จะแข็งแกร่งขึ้น ถ้าสามารถสร้างความไว้วางใจแบบอิงอัตลักษณ์ โดยสร้าง

ความเป็นพวกเราให้เกิดขึ้น หลักการที่สำาคัญประการหนึ่งคือ ความเป็น

พวกเดียวกันก็คือ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจถึงความทุกข์ ความ

เจ็บปวดที่มีอยู่ของคนอื่น (Empathy) ความเข้าอกเข้าใจไม่ใช่การสงสาร 

(Sympathy) แต่สามารถฟังแล้วเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีความต้องการอะไร 

และชว่ยทำาใหเ้ปา้หมายของแตล่ะฝา่ยยงัคงบรรลไุดอ้ยู ่(วนัชยั วฒันศพัท,์ 

2550, Zartman and Berman, 1948,Lewicki, 2001 ) ความไวว้างใจ (Trust) 

นำาไปสู่ความร่วมมือ และในทางกลับกันความไม่ไว้วางใจนำาไปสู่การไม่ให้

ความร่วมมือ ไม่ให้ข้อมูล ปกปิดซ่อนเร้น และมักจะโจมตีอีกฝ่าย ความไว้

วางใจมคีวามสำาคญัมากในทศันะของขงจือ๊ ลกูศษิยถ์ามขงจือ๊วา่ในบรรดา

องคป์ระกอบสามประการของการปกครองทีข่าดไมไ่ดค้อื อาหาร อาวธุและ

ความมัน่ใจทีป่ระชาชนมตีอ่ผูน้ำา ใหต้ดัอยา่งหนึง่จะตดัอะไร ขงจือ๊ตอบวา่

ตดัอาวธุ ลกูศิษย์ถามอกีวา่แลว้ระหวา่งอาหารกบัความไวว้างใจ ถา้จำาเปน็

ตอ้งตดัจะตดัอะไร ขงจือ๊ตอบวา่ตดัอาหาร เพราะถ้าตดัความไวว้างใจรฐัอยู่

ไม่ได้ (โคทม อารียา, 2558) 

 กรณผีา่ตอ้กระจกคนไขต้ดิเชือ้โรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ ผูอ้ำานวยการ 

โรงพยาบาลเน้นย้ำาว่าสัมพันธภาพมีความสำาคัญมาก สร้างสัมพันธภาพ 

ได้ทุกอย่างจะสำาเร็จตามมา เสียอะไรก็เสียได้ แต่อย่าเสียสัมพันธภาพ  

โดยโรงพยาบาลได้แสดงความรับผิดชอบ การขอโทษ และการเอาใจใส่

ดูแล ไม่ทอดท้ิงคนไข้ เยียวยาท้ังทางกายและทางใจ ไปเยี่ยมเยียนคนไข้ 

ที่บ้านอย่างสม่ำาเสมอ แม้กระทั่งความสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลเอง 

ได้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีทีมงานดูแลเยี่ยมนายแพทย์ พยาบาล  

เจา้หนา้ที ่เพือ่ใหข้วญักำาลงัใจ พดูจาปลอบโยน ไมช่ีห้นา้วา่กนัวา่ใครเปน็ตน้

เหตุของความผิดพลาด แม้แต่สัมพันธภาพที่ดีกับโรงพยาบาลเครือข่าย 

ทำาให้การส่งต่อคนไข้ไปรักษาเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น

 ความไว้วางใจแบ่งได้หลายประเภท Lewicki et al. (2001) จัดกลุ่ม

ความไว้วางใจเป็น 2 ประเภท คือ1) ความไว้วางแบบการคิดคำานวณ  

(Calculus-Based Trust) หรอืแบบมหีลกัประกนั CBT 2) ความไวว้างใจแบบ

อิงอัตลักษณ์ (Identification-Based Trust) หรือความไว้วางใจแบบการคิด

คำานวณ จะเกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งทีผู่ไ้ดร้บัผลกระทบจะตอ้งประสบ แตถ่า้

เห็นว่าได้รับผลประโยชน์ (Benefits) ที่คุ้มค่ามากพอก็จะรับกับความเสี่ยง 

เป้�หม�ย

วิธีก�ร คว�มสัมพันธ์ คว�มไว้ใจ (ก�ว)
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นั้นได้ สำาหรับความไว้วางใจแบบอิงอัตลักษณ์ เป็นการเน้นความไว้วางใจ

จากความเป็นพวกเดียวกัน เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนที่เราร่วมงาน

ด้วย มีอุดมการณ์ที่คล้ายๆ กัน ความชอบที่เหมือนๆ กัน ความไว้วางใจ

จะยิ่งสูงขึ้นถ้าเราเข้าใจพวกเรามากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความเหมือนกับพวกเรา

ในด้านต่างๆ 

 การสรา้งความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกลางกบัคู่กรณ ีทีเ่น้นความสบายใจ

ของคู่กรณี ความชัดเจนในเรื่องทีส่ื่อสารกัน ความสม่ำาเสมอในการสื่อสาร

ระหว่างกัน เช่น คนกลางพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่คล้ายๆ กันในเรื่อง 

การเดินทาง ครอบครัว การทำากิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ความสัมพันธ์อันดี 

ต่อกันจะเกิดขึ้นและมีโอกาสนำาไปสู่ความสำาเร็จในการไกล่เกลี่ย (Moore, 

1984) นอกจากนี้ การสร้างความไว้ใจจะเกิดได้ง่ายขึ้นถ้าได้คนกลางที่

พยายามทำาให้คู่กรณีเข้าอกเข้าใจแต่ละฝ่ายมากขึ้น อีกทั้งได้คนกลางที่ 

คู่กรณีรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่จำาเป็นต้องเป็นบุคคลที่มี 

ชือ่เสยีงกไ็ด้ ในการสรา้งความสัมพันธท์ีดี่ระหว่างผูน้ำา ผูบ้รหิารทัง้สองฝา่ย 

โดยเชิญมาร่วมพูดคุยกันแบบเห็นหน้า (Face to Face Meeting) ก็จะนำา

ไปสู่การแกปั้ญหารว่มกนัไดด้ขีึน้ แมจ้ะเปน็การสือ่สารในภายหลงัดว้ยการ

โทรศพัท ์การสง่จดหมายกต็าม ความไวว้างใจจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยการไมข่ม่ขู่

หรือสัญญาไว้แต่ทำาไม่ได้ (Zartman & Berman : 1948) 

 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ยังเกิดขึ้นได้จากหลายๆ ปัจจัย เช่น 

การสง่ผูท้ีม่าเจรจาทีเ่ปน็ตวัแทนทีเ่พยีงพอ จะทำาให้อีกฝา่ยรูส้กึวา่ให้ความ

สำาคัญในการเจรจา เช่นในการเจรจาสงครามเวียดนาม การส่งผู้แทนมา

เจรจาที่เป็นเพียงผู้ช่วยมา ย่อมทำาให้ฝ่ายเวียดนามไม่รู้สึกว่าอเมริกาให้

ความสำาคญัในการหาหนทางสนัตภิาพอย่างแทจ้รงิ การสรา้งความไวว้างใจ

จงึตอ้งทำาควบคูก่นัไประหวา่งการเจรจา ไมส่ามารถแยกความไวใ้จออกมา

จากการเจรจาได้ (Zartman & Berman: 1948) นอกจากนี้คนกลางมีความ

สำาคญัเชน่กนัในการทำาให้เกดิความไว้วางใจและนา่เชือ่ถอืขึน้ (Zwier,2013) 

 4) บริบทสภาพแวดล้อม

บริบทสภาพแวดล้อม หมายรวมถึง กฎ กติกา ระบบความเชื่อเดียวกัน 

ระบบเครือญาติ สภาพแวดล้อม ซึ่งมีส่วนในการทำาให้การไกล่เกลี่ยโดย

คนกลางประสบความสำาเร็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1 กระบวนการ กฎ กติกาในการพูดคุย 

 เมื่อคนกลางและคู่กรณีได้เข้าสู่โต๊ะเจรจา คงไม่มีสูตรสำาเร็จ

ในการดำาเนินการ แต่ข้ันตอนทีอ่าจเกิดข้ึนได้คอื การกลา่วทกัทาย 

แนะนำาตัวกันโดยสังเขป จากนั้นคนกลางกล่าวเปิดการไกล่เกลี่ย 

พูดอธิบายถึงเป้าหมายของการมาไกล่เกล่ียร่วมกัน พูดถึงวิธีการ

ในการพูดคุย วิธีการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันด้วย

ความเคารพ หลกีเลีย่งการทำาใดๆ ทีจ่ะนำามาซึง่ความหวาดระแวง

ซึง่กนัและกนั การพดูจะตอ้งผลดักนัพดู เมือ่คนหนึง่พดูอกีคนหนึง่

ควรจะฟงั การตดัสนิใจมาจากคูก่รณเีองโดยคนกลางไมไ่ดม้อีำานาจ

ในการตดัสนิใจ ทกุคนมคีวามเทา่เทยีมกนั ไมเ่นน้การ มุง่เอาชนะ

กนั การมุง่สรา้งทางเลอืกหลายๆ ทางเลอืกรว่มกนั มองหาจดุรว่ม

มใิชเ่น้น จดุตา่ง โดยกฎกตกิาดังกล่าว ควรจะมาจากการมส่ีวนรว่ม

ที่คู่กรณีเป็นผู้เสนอแนะด้วยความเห็นพ้องต้องกัน การไกล่เกลี่ย
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โดยคนกลางของกระทรวงสาธารณสขุ อำาเภอ และในศาลยุตธิรรม

ในปัจจุบัน ก็ได้มีการนำากฎ กติกามาใช้ในตอนต้นของการเริ่มการ

ไกล่เกลี่ย อย่างไรก็ตาม Moore (1984) เห็นว่ากติกาอาจจะเสนอ

โดยคนกลางหรือคูก่รณเีอง ถ้าเสนอโดยคนกลางทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

จะต้องยอมรับ และเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

 2 ระบบความเชื่อเดียวกัน 

 ผูไ้กลเ่กลีย่ทีป่ระสบการณส์งูจะพยายามหาความเหมอืนกนัใน

การเจรจาเพือ่ทำาใหเ้กดิความรูส้กึเปน็พวกเดยีวกนั ไมว่า่จะเปน็ความ

เป็นคนบ้านเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน ที่ทำางานเดียวกัน ศาสนา

เดียวกัน งานวิจัยกรณีการจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์

ภาคเหนือ 6 เผ่า ทำาให้ทราบว่าระบบความเช่ือด้านจิตวิญญาณ

ของกลุม่ชาตพินัธุใ์นปจัจบุนักย็งัคงมอียู ่แต่ความเคร่งครัดในความ

เชื่อด้านจิตวิญญาณมีความแตกต่างกันไป กลุ่มที่ยังมีความเช่ือ

อย่างเคร่งครัด จะเน้นบูชาเทพ ผี (Animism) ซึ่งเชื่อว่ามีวิญญาณ 

สิงสถิตอยู่ในสรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ แม่น้ำา ต้นไม้ ภูเขา  

ในหมูบ่า้น ในบา้น (วญิญาณบรรพบรุษุ) และจำาเปน็จะตอ้งทำาพธิี

เซ่นไหว้บวงสรวงกันอยู่เสมอ กลุ่มชาติพันธุ์เชื่อว่าสาเหตุของการ

เจ็บป่วยทุกชนิดเชื่อว่าเกิดมาจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรก

เกดิจากการทำาของผีซึง่เปน็ผีรา้ย ผีตายโหง ผหีวิโหย จบัเอาขวญั

ไปเปน็ตวัประกนัเพ่ือแลกเปลีย่นกบัอาหารของคน ประการทีส่อง

เกดิจากการพฤตกิรรมของมนษุย ์การทำาผดิกฎของหมูบ่า้น สงัคม 

เช่นการผิดลูกเมียผู้อื่นๆ การแต่งงานในสกุลเดียวกันทำาให้ผู้ป่วย

หรือญาติพ่ีน้องผู้ป่วยไม่สบาย การแก้ไขปัญหาในชุมชนที่เกิดขึ้น

กรณีทีเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการทำาผิดประเพณี ก็จะแก้ไขด้วยวิธีทาง

ประเพณีผ่านผู้นำาทางประเพณีและวัฒนธรรม ในกรณีที่ผู้นำาด้าน

ศาสนาใหค้ำาแนะนำา และใหผู้้ทำาผิดจารีตประกอบพิธกีรรมขอขมา 

กม็กัจะใหค้วามรว่มมอืและทำาตาม ปญัหาทีเ่กดิขึน้กจ็ะยตุไิดด้ว้ยด ี

การทำาพธิเีซ่นไหวผี้เพือ่ขอขมาโทษ จะทำาให้คนในหมูบ้่านดำารงชวีติ

ได้อย่างปกติสุข คนที่กระทำาผิดก็มักจะปฏิบัติตามเพราะมีระบบ

ความเชือ่ควบคมุอยู ่ทกุคนในชมุชนจะมคีวามเชือ่เหมอืนกนัหมด 

และให้ความเคารพยำาเกรง แม้กระทั่งความขัดแย้งทั่วไป เช่น  

การทะเลาะวิวาทกัน แล้วไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยระบบที่เป็น

ทางการ ผู้นำาหมู่บ้านก็จะมีการผสมผสาน เชิญผู้อาวุโส หมอผี

ของหมูบ่า้นมาทำาพธิ ีทำาใหคู้ก่รณสีามารถตกลงรว่มกนัได ้แตก่าร

แกไ้ขปญัหาโดยยดึโยงระบบความเชือ่เรือ่งวญิญาณจะใชไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 

ภายใตก้ลุม่ชาตพินัธุเ์ดยีวกนั เนือ่งจากมกีารนบัถอืในเทพ วญิญาณ

เหมอืนกนั (ชลทั ประเทอืงรตันา, 2552) ซึง่การประยกุตใ์ช้กบัสงัคม

ทั่วไปอาจปรับใช้กับเรื่องความคิด ความเชื่อที่คนในชุมชนนั้นให้

ความเคารพและมีความเห็นสอดคล้องกัน เช่น ถ้าคนเชื่อในหลัก

ของการให้อภัยตามหลักพุทธศาสนา คนกลางก็อาจจะพยายาม

พูดโยงและเน้นไปที่หลักศาสนา 

 นอกจากตวัอยา่งของกลุม่ชาตพินัธุภ์าคเหนอืแลว้ หากพจิารณา

บริบทและสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาแตล่ะแห่งมคีวามแตกตา่ง

กนัไปไมว่า่จะเปน็ระดบัมธัยมศกึษา อาชวีศกึษาและมหาวทิยาลยั 

กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงถึงอาชีวศึกษา เช่น สถาบันเทคโนโลยี
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ปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต

อเุทนถวาย จะมบีรบิททีเ่นน้คณุคา่ศกัดิศ์รขีองความเปน็ลกูผูช้าย 

ให้ความเคารพในรุ่นพี่อย่างชัดเจน และพี่ก็จะคอยปกป้องดูแล 

รุ่นน้องในเรื่องต่างๆ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นก็จะ 

คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำาหรับสิ่งที่เคารพสักการะคือ

องค์พระวิษณุกรรม มีทั้งปางนั่งและปางยืน โดยยกย่องท่านว่า

เป็นเทพเจ้าผู้ก่อสร้างโลก นักศึกษาจะให้ความเคารพศรัทธามาก

ใครจะมาดหูมิน่ไมไ่ด ้(ชลทั ประเทอืงรตันา, 2555) ดงันัน้ ถา้หาก

จะแกไ้ขปญัหาภายในสถานศกึษาโดยเชือ่มโยงกบับรบิทความเปน็

รุ่นพี่รุ่นน้องและการเคารพองค์พ่อ (พระวิษณุกรรม) เหมือนกัน  

ก็จะทำาให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งลุล่วงได้ง่ายขึ้น 

 3. ระบบเครือญาติ 

 จากงานวิจัยกรณีการจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์

ภาคเหนือโดยระบบคนกลาง ทำาให้ทราบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 

จะมีลกัษณะความเปน็เครอืญาตทิีแ่ตกตา่งกนัออกไป มทีัง้ลกัษณะ

ทีเ่นน้เฉพาะความสมัพนัธต์ามระบบตระกลูแซ ่เชน่ ม้ง เม่ียน ลีซอ 

คอืเน้นเฉพาะญาตพิีน่อ้งของตน ขณะทีบ่างกลุม่เชน่ ลาหู ่เนน้วา่

ทุกคนในหมูบ่า้นเปน็พีน่อ้งกันทกุคน ทำาใหล้กัษณะและผลของการ

แกไ้ขปญัหามคีวามแตกตา่งกนัออกไป ถ้ากลุม่ชาตพินัธุท์ีเ่นน้ความ

เป็นตระกูลแซ่ การแก้ปัญหาจะเน้นไปที่ผู้นำาตระกูลแต่ละตระกูล

เขา้มามสีว่นรว่ม แตถ่า้กลุม่ชาตพินัธุท์ีเ่นน้วา่ทกุคนในหมูบ่า้นเปน็

พี่น้องกันหมด การแก้ปัญหาจะเน้นการรวมศูนย์ไว้ที่ผู้นำาหมู่บ้าน 

ผู้นำาที่เป็นทางการในหมู่บ้านที่มีความเข้าใจธรรมชาติดังกล่าว  

กม็กัจะเชญิผูอ้าวโุสของแตล่ะตระกลูเขา้มาร่วมแกไ้ขปญัหา ดงันัน้ 

การแก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะในกลุ่ม

ชาตพินัธุเ์ดียวกนัมกัจะประสบความสำาเร็จ ด้วยความเปน็เครือญาต ิ

เดียวกันมีเชื้อสายเดียวกัน เมื่อผู้อาวุโสจากตระกูลเดียวกัน 

ไกล่เกลี่ยเรื่องก็จะยุติลงได้ รวมถึงกรณีของระบบเจ้าโคตร  

ในภูมิปัญญาอีสานที่คนที่มาจากโคตรหรือตระกูลเดียวกันก็มี 

แนวโนม้ทีจ่ะฟงัผูอ้าวโุสประจำาตระกลูของตน ทีเ่รยีกวา่ “พดูแลว้แลว้” 

(อุดม บัวศรีและคณะ, 2546) นอกจากที่กล่าวมา ยังมีกรณีความ

ขดัแยง้ระหวา่งชาวมสุลมิดว้ยกนัทีฟ่อ้งรอ้งมาทีศ่าลจงัหวดัมนีบรุ ี

หลายครัง้ผูพ้พิากษากจ็ะขอใหผู้ป้ระนปีระนอมทีเ่ปน็มสุลมิดว้ยกนั

ทำาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและเรื่องก็มักจะยุติลงได้ด้วยดี 

 5) ทรัพยากรที่เพียงพอ

 ทรพัยากรท่ีเพียงพอ หมายรวมถงึ งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ บคุคล

และสถานที ่กรณผีา่ตดัตอ้กระจกตดิเชือ้ ใชเ้กณฑ ์มาตรา 41 ของพระราช 

บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับ 

ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย จากการใช้บริการในสถานพยาบาล 

สำาหรบัคนทีไ่มเ่ขา้เกณฑด์งักลา่วหรอืถา้มปีญัหาเงนิชดเชยไมเ่พยีงพอไดใ้ช ้

เงินกองทุนของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับ 

ผู้เสียหายทำาให้ช่วยเหลือคนไข้ได้ในระดับหนึ่ง ทำาให้ปัญหาลุล่วงไปได้ 

กล่าวได้ว่าเป็น “การไกล่เกลี่ยแบบไร้รอยต่อ” มีทรัพยากรที่เพียงพอไม่ให้
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เป็นอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง สำาหรับการไกล่เกลี่ย 

คนกลางระหว่างบริษัท IRPC กับชุมชนรอบๆ โรงงาน มีคนกลางคือ 

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์และทีมงานเข้าไปช่วยดำาเนินกระบวนการ โดยมี

งบประมาณที่เพียงพอในการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำา

ประมงได้ลำาบากขึ้น ดังนั้น ทรัพยากรที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ

เช่นกัน ในกรณีความขัดแย้งชุมชนแพรกหนามแดงระหว่างชาวบ้านฝ่ัง 

น้ำาจืดกับน้ำาเค็มที่มีอาชีพทำานากับเลี้ยงกุ้ง แกนนำาชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งน้ำา  

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว.ในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ทำาให้มีงบประมาณในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ลุล่วง  

ในการไกล่เกล่ียในศาลยุติธรรมที่ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ ในปัจจุบัน  

ศาลยติุธรรมไดว้างระบบไกลเ่กลีย่ไวอ้ยา่งชดัเจน มกีารสนบัสนนุทรพัยากร

ให้ท้ังด้านงบประมาณ บุคลากร ห้องไกล่เกลี่ย ระบบไกล่เกล่ียท่ีชัดเจนท่ี

มุ่งเนน้ใหคู้ก่รณทีีฟ่อ้งรอ้งมาโดยเฉพาะในคดแีพง่ มโีอกาสไดพ้ดูคยุ หารอื

กนักอ่นทีจ่ะใหศ้าลยตุธิรรมพพิากษา คดแีพง่สว่นใหญจ่งึมกัจะยตุลิงได้ด้วย

การตกลงกันโดยไม่ได้ไปเน้นใช้วิธีการพิพากษาจากศาลยุติธรรม 

 ความสำาเร็จในการไกล่เกลี่ย เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการมีบุคลากรที่

มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในด้านการไกล่เกลี่ย องค์ความรู้และทักษะ 

ดงักลา่วอาจมาจากภายในหรอืภายนอกหนว่ยงาน ซึง่ในปัจจบัุนมีสถาบัน

การศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทำาหน้าที่ในการเผยแพร่ ผู้ที่ทำาหน้าที่ 

ไกล่เกล่ียจำานวนไม่นอ้ย ไกลเ่กลีย่โดยใชป้ระสบการณท์ีต่นเองมอียู ่แตก่ม็ี 

ผู้ไกล่เกลี่ยจำานวนมากที่ได้รับความรู้ และทักษะจากภายนอก ดังนั้น  

การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวจึงควรมีความต่อเนื่อง 

และมกีารจดัการความรูอ้ยา่งเปน็ระบบรว่มกนัหลายฝา่ย และมกีารถา่ยทอด

ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ยกตัวอย่าง การไกล่เกลี่ยโดยเพื่อนนักเรียนใน

โรงเรียนพนมสารคาม เม่ือนักเรียนรุ่นพ่ีสำาเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 นักเรียนรุ่นน้องจะขึ้นมาทำาหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 สถานที่ไกล่เกลี่ยต้องมีความเป็นกลางไม่ทำาให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ควรไม่มีการกดดันใดๆ ระหว่างการไกล่เกลี่ย 

เช่น ไม่มีการการชุมนุมประท้วงอยู่นอกห้องไกล่เกลี่ย แม้แต่โต๊ะไกล่เกลี่ย

ก็จำาเป็นท่ีจะต้องให้มีลักษณะของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ที่นิยมใช้

คือโต๊ะกลม (Round Table) เพื่อมองเห็นหน้ากันทุกๆ คน สำาหรับห้อง

ประชุมควรมีขนาดพอเหมาะ และมีพื้นระดับเดียวกันที่ไม่ใช่ห้องประชุม

แบบเวทฟัีงบรรยาย (วันชัย วัฒนศัพท์, 2550) Lewicki et al. (2001) เห็นว่า 

สถานที่ในการไกล่เกลี่ย ไม่ควรทำาให้ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และ

ควรทำาใหรู้ส้กึสบายใจในการพดูคยุ อาจเปน็สถานทีเ่ปน็กลางในการพดูคยุ 

จะเปน็ทางการหรอืไมเ่ปน็ทางการขึน้อยูก่บัความเหมาะสม ถา้มคีวามเปน็

ทางการเช่น ในห้องประชุม หรือไม่เป็นทางการเช่น ในภัคตาคาร Moore 

(1984) เห็นว่าสถานที่ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางควรจะเป็นที่แต่ละฝ่ายไม่มี

อารมณ์ร่วมที่รุนแรง ไม่ทำาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเช่นเป็นพื้นที่ของ

ตนเอง โชตชิว่ง ทพัวงศ ์(2556) ได้ยกตวัอย่างการไกล่เกล่ียในหอ้งพิจารณา

คดวีา่มบีรรยากาศทีไ่มเ่ปน็กนัเอง ทัง้จากความเปน็ทางการ การพดูทีต่อ้ง

ขออนุญาตผู้พิพากษาก่อน อีกทั้งคู่ความอาจไม่อยากเปิดเผยปัญหาของ

ตนต่อหน้าคู่ความในคดีอื่น
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 โรงแรมเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกในด้านการติดต่อประสานงาน 

และการอำานวยความสะดวกจากเจ้าหน้าท่ี สถาบันพระปกเกล้าได้จัดเวที

ประชาเสวนาหาทางออก “อนาคตประเทศไทยและการเมอืงทีพ่งึปรารถนา”  

หลายเวที เชน่ท่ีขอนแกน่ บรุรีมัย ์พะเยา อา่งทอง นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช 

ส่วนใหญ่ใช้สถานที่ในโรงแรม ซึ่งมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  

ที่สำาคัญคือเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นกลางในด้านสถานที่ สำาหรับการ 

นดัหมาย และเวลาในการไกลเ่กลีย่ จะเริม่เมือ่ไหร ่ใชเ้วลายาวนานเพียงใด 

เมื่อไหร่จะยุติการไกล่เกลี่ย จะพักการเจรจาอย่างไร นั้นขึ้นอยู่กับความ

พึงพอใจและข้อตกลงร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายเป็นสำาคัญ Moore (1984)  

ได้กล่าวถึง ความสำาคัญของการจัดที่นั่งของผู้เก่ียวข้อง การจัดให้คู่กรณี 

นั่งตรงข้ามกันทำาให้เกิดการแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนยิ่งข้ึน และมีพฤติกรรม 

แขง่ขนักนัมากกวา่การจดัทีน่ัง่ใหเ้คยีงขา้งกนั และไมค่วรจดัทีน่ัง่ใหอ้กีฝา่ย

หนึ่งมีอำานาจมากหรือน้อยกว่า 

4.	ปัจจัยที่ทำ�ให้ก�รไกล่เกลี่ยโดยคนกล�ง 

ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ

 เมือ่มกีารไกลเ่กลีย่เกดิขึน้ ไมไ่ดป้ระสบความสำาเรจ็เสมอไป มปีจัจยั

หลายๆ อย่างท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่มีส่วนในการทำาใหก้ารไกลเ่กลีย่ประสบ

ความสำาเร็จหรือไม่ ซึ่งวันชัย วัฒนศัพท์ (2550) Lewicki et al. (2001)  

Zartman (2009) ไดร้ะบถุงึปจัจยัทีท่ำาใหก้ารไกลเ่กลีย่โดยคนกลางไมป่ระสบ

ความสำาเร็จ ประมวลได้ดังนี้ คือ 

 1) ขาดทรัพยากรหรือปัจจัยที่จะเข้าร่วม การไกล่เกลี่ยนั้นจำาเป็น

ต้องใช้งบประมาณ รวมทั้งปัจจัยหลายๆ อย่างที่จะทำาให้คนที่เกี่ยวข้อง 

มามีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ย การขาดทรัพยากรหรือปัจจัยก็อาจจะทำาให้

การไกล่เกลี่ยดำาเนินไปได้ไม่ตลอด 

  2) คนกลางไม่ได้เตรียมตัว ขาดการวางแผน จึงไม่เข้าใจจุดอ่อน

จุดแข็งของคู่กรณี และไม่สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณี 

 3) คนกลางขาดความรูแ้ละทกัษะในการไกลเ่กลีย่ทีจ่ะดำาเนนิการ

ตอ่ไป การไกลเ่กลีย่โดยคนกลางเปน็ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป ์มขีัน้ตอน มกีฎเกณฑ ์

รวมถงึเปน็ศิลปะเฉพาะตัวในการทำาให้ปญัหาลุล่วงไปได ้คนกลางบางคนอาจ

ใชบ้ารมขีองตนไดใ้นพืน้ทีห่นึง่ แตอ่กีพืน้ทีห่นึง่อาจไมส่ามารถใชบ้ารมขีอง

ตนได ้เนือ่งจากไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ๆ มายาวนานและมบีรบิททีแ่ตกต่างกนั 

 4) คู่กรณีท่ีมาเจรจาไม่มีอำานาจตัดสินใจ อำานาจของคู่กรณีมี 

ความสำาคัญในการตัดสินใจและตกลงร่วมกัน การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

หลายคร้ังผู้มีอำานาจตัดสินใจไม่ได้มาร่วมไกล่เกลี่ย อาจจะส่งทนายความ

หรือผู้แทนมาร่วมพูดคุย ซึ่งจะทำาให้คู่กรณีตัวจริงที่มีอำานาจตัดสินใจรู้สึก 

ไมพ่อใจท่ีคูก่รณอีกีฝา่ยท่ีตัดสินใจไดไ้ม่มา และถา้ต้องตัดสินใจ ทนายความ

หรอืผู้แทนกม็กัจะตัดสนิใจไมไ่ด ้ทำาไดเ้พยีงนำาขอ้เสนอไปนำาเสนอผูม้อีำานาจ

ตัดสินใจอีกครั้ง บางครั้งจากประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียของผู้เขียนเอง  

ไดพ้บวา่ ไมม่ผีูม้อีำานาจตดัสนิใจมาเขา้รว่มเลยทัง้สองฝา่ย ตา่งฝา่ยตา่งสง่

ผู้แทนมาร่วมไกล่เกลี่ย ซึ่งนำาไปสู่ความไม่สำาเร็จของการพูดคุย 
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 5) คูเ่จรจายดึจดุยนื (Position) สดุโตง่ ถงึแมค้นกลางจะพยายามให้

คูเ่จรจาเนน้พจิารณาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ (Interest) ซึง่คอื ความตอ้งการ 

ความหวัง ความห่วงกังวล ความกลัว แต่คู่กรณีก็ยังคงยึดม่ันในจุดยืนท่ี

ประกาศไว้ อาจจะเพราะความรู้สึกเสียหน้าที่จะถอยหรือขยับจากจุดยืน 

 6) ขาดแรงจงูใจของคูเ่จรจาบางกลุม่ เมือ่บางกลุม่ทีม่าเจรจาเหน็

ว่าถ้าไม่เจรจาจะได้รับประโยชน์มากกว่า ก็จะไม่ใช้แนวทางเจรจาในการ

แกไ้ขปญัหารว่มกนั แตใ่ชว้ธิอ่ืีนทีค่ดิวา่จะเป็นวธิกีารทีด่กีวา่ เชน่ การรวมตวั 

คัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐ เป็นต้น 

 7) ผูเ้จรจาขาดเปา้หมายทีช่ดัเจนหรือตระหนกัถงึทางออกทีเ่ปน็

ไปได ้ทำาให้เมือ่คูเ่จรจายืน่ขอ้เสนอใหมม่าให ้กไ็มส่ามารถปรบัเปลีย่นหรอื

รบัขอ้เสนอได ้ผลกค็อือาจจะรบัหรอืไมร่บัขอ้เสนอ ถา้รบัขอ้เสนอไปกอ็าจ

ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง

 8) บุคคลแวดล้อมผู้เจรจา ไม่ว่าจะเป็นเครือญาติ ทนายความ 

เพื่อนฝูงที่มักจะเสนอแนะตามความรู้สึกที่ตนเองคิดว่าดี หรือเพื่อรักษา

ผลประโยชนเ์ฉพาะพวกพอ้งของตน บางครัง้การใหคู้ก่รณไีดพ้ดูคยุกนัเอง

โดยตรงโดยไม่มีคนอื่นอยู่ร่วมด้วย ก็สามารถบรรลุในเป้าหมายนำาไปสู่ 

ข้อตกลงได้ 

 9) ความไม่สมดุลทางอำานาจ ความเหลื่อมล้ำาทางอำานาจระหว่าง

สองฝ่าย อาจทำาให้ฝ่ายที่มีอำานาจเหนือกว่าใช้การไกล่เกลี่ยเป็นเครื่องมือ 

ในการตะลอ่มฝา่ยท่ีดอ้ยกว่าให้หันเหไปในทิศทางทีเ่ปน็ประโยชนก์บัฝา่ยตน 

ฝ่ายที่สามต้องพยายามไม่ให้ฝ่ายที่เหนือกว่าบงการครอบงำาการไกล่เกลี่ย 

ผลเสยีของการปลอ่ยใหค้วามไมเ่ทา่เทยีมกนัเกดิขึน้คอื คนทีม่อีำานาจเหนอื

กว่า จะพยายามใช้การกดดันและพยายามที่จะมีความเหนือกว่าในด้าน

ต่างๆ จึงไม่เกิดหรือเกิดการบรรลุข้อตกลงด้วยการเจรจาได้ยาก สำาหรับ 

ผูท้ีม่อีำานาจต่ำากว่าจะมีความรูส้กึดา้นลบ ต่อผูมี้อำานาจ และอาจเลอืกใชวิ้ธี

ใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหาต่อผู้มีอำานาจ Zartman (2009) เห็นว่า

สถานการณ์ของอำานาจที่เหมาะสมอยู่บนฐานความเชื่อว่าความเท่าเทียม

กนัเปน็สถานการณท์ีเ่หมาะทีส่ดุในการเจรจา ความไมเ่ทา่เทยีมกนัไมก่่อให้

เกิดประโยชน์ต่อการเจรจา เพราะคู่ขัดแย้งก็จะใช้เวลาและความพยายาม

ไปกบัจดุยืนทางการเมือง การพยายามคงจุดยืนทีไ่ดเ้ปรียบกบัอีกฝา่ยหรือ

การพยายามทำาให้ตนเองขึ้นมาเท่าเทียมกับอีกฝ่ายเช่นกัน 

 10) การสื่อสารที่ไม่ดี กระบวนการสื่อสารที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิด 

ความเข้าใจผิดได้ หรือยิ่งสร้างความขัดแย้งเพิ่มไปอีก จึงต้องระมัดระวัง

กระบวนการสื่อสารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมระหว่างคู่เจรจาให้ดี รวมทั้ง

การให้ข่าวผ่านสื่อมวลชนด้วย 

 11) การใช้ความรุนแรงต่อคู่กรณี เช่น กรณีแอฟริกาใต้ รัฐบาล 

คนผิวขาวสังหารประชาชนชาวผิวดำาจำานวน 46 คน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่

เป็นหญิงและเด็กไม่มีกระบวนการสอบสวนและหาตัวผู้กระทำาผิด ทำาให้ 

แมนเดลล่าเห็นว่าไม่ควรเจรจากับรัฐบาลผิวขาวที่นำาโดย เดอเคลิร์ก  

อีกต่อไป ประชาชนผิวดำาจำานวนมากเดินขบวนและมีป้ายข้อความว่า  

“แมนเดลา ขอปืนให้เรา” และ “ชัยชนะได้มาจากการรบ ไม่ใช่การเจรจา”
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บทสรุป

 เมือ่เกดิความขดัแยง้ขึน้ เรามวีธิจีดัการความขดัแยง้ไดห้ลายวธิ ีเชน่ 

การฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การชุมนุม

เรียกร้อง การสานเสวนา การเจรจากันเอง การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง  

แม้กระทั่งการใช้ความรุนแรง การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเป็นวิธีการหนึ่งที่ 

ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก สำาหรับนิยามความหมาย 

ของการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางอธิบายได้ใน 3 ความหมาย 1) การไม่เน้น

ผลลพัธท์ีไ่ดแ้ละเนน้ทีก่ารดำาเนนิการแทรกแซง แตค่นกลางไมใ่ชค่นตดัสนิ

ชี้ขาดเป็นเพียงผู้อำานวยการประชุม 2) การเน้นความเป็นกลางและไม่

ลำาเอียง 3) การยอมรับในตัวคนกลางซึ่งมีความสำาคัญมากในการดำาเนิน

การกระบวนการจัดการความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางในการศึกษาด้านการไกล่เกล่ียโดยคนกลางทำาได้ท้ังการ

ศกึษาจากทฤษฎีและจากกรณศีึกษาขึ้นอยู่กบับริบทแต่ละสังคม และไมไ่ด ้

บทที่ 7 
บทสรุป
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เป็นสูตรสำาเร็จหรือมีคำาตอบที่แน่ชัดว่าต้องเริ่มศึกษาจากทฤษฎีหรือ 

กรณศีกึษา แตท่ีส่ำาคญัคอืการนำามาพฒันาเปน็องคค์วามรู้สำาหรับสงัคมไทย  

บนรากฐานของสังคมไทย สำาหรับการไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรมกับผู้ที่มี

ความแตกต่างกันมาก ควรไกล่เกลี่ยโดยเน้นทั้งการค้นหาความต้องการ

ทีแ่ทจ้รงิของแตล่ะบคุคลเพือ่ไมใ่หห้ลงไปกบัมายาคตวิา่ คนในชาตเิดยีวกนั

จะต้องคิดเหมือนกัน และไม่เกิดการเหมารวมทำาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรกต็าม การเขา้ใจภาพรวมของคนในชาตนิัน้ๆ กพ็อจะ

เปน็ประโยชนใ์นการเขา้ใจบริบทเพือ่การไกลเ่กลีย่ทีด่ย่ิีงขึน้ ดกีวา่ทีจ่ะไมรู่้

อะไรเกี่ยวกับคู่กรณีเลย 

 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางมีประโยชน์ทั้งในการสร้างความสัมพันธ์ 

ตอบสนองความต้องการทีแ่ทจ้รงิของคูก่รณ ีปอ้งกนัความรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้ 

อกีทัง้เปน็กระบวนการทีตั่ดสนิใจโดยคู่กรณเีองและเปน็การพดูคยุกนัอยา่ง

สร้างสรรค์ไม่ใช้อารมณ์ในการมาเผชิญหน้ากัน แต่ข้อจำากัดก็มีอยู่ เช่น  

คูก่รณไีมอ่ยากมาพดูคุยกับอกีฝา่ย แม้กระท่ังการขาดองคค์วามรูท้ีเ่พยีงพอ 

ในการศึกษาด้านนี้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งข้อถกเถียงที่ยังไม่ตกผลึกว่า 

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางเป็นศาสตร์หรือเป็นศิลป์ ความเป็นศาสตร์คือ

มีขั้นตอนที่แน่นอนเป็นลำาดับ ความเป็นศิลป์คือศิลปะเฉพาะตัวในการ

สื่อสารของผู้ไกล่เกลี่ย 

 ภาพที่ 22 เป็นการอธิบายถึงการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในภาพรวม 

ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่และยุทธวิธีของคนกลาง ทักษะของคนกลาง

ในการส่ือสาร และปจัจัยทีน่ำาไปสูค่วามสำาเรจ็ในการไกลเ่กลีย่โดยคนกลาง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 บทบาทหน้าที่ของคนกลางควรเน้นที่ความสมัครใจในการเข้าสู่

กระบวนการ เมื่อเริ่มต้นกระบวนการก็ควรให้คู่กรณีตัดสินด้วยตนเอง  

ช่วยให้คู่ไกล่เกลี่ยหาทางออกที่ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย  

อกีทัง้คนกลางควรทำาหนา้ท่ีอย่างเปน็กลางและรกัษาความลบั ไมน่ำาความลบั

ไปเปดิเผยใหอ้กีฝา่ยรูถ้า้ไมไ่ดร้บัการยนิยอมจากคูก่รณ ีสำาหรบัยทุธวิธิทีีใ่ช ้

มี 2 วิธีคือแบบอำานวยความสะดวก เป็น “คุณอำานวย” เช่น จัดห้อง  

จัดสถานที่ ให้มีบรรยากาศที่ดี เกิดความรู้สึกอยากพูดคุยกัน โดยคนกลาง

จะไม่ชี้ขาดหรือเข้าไปตัดสินในเนื้อหาที่ขัดแย้งกันอยู่ อีกวิธีคือวิธีแบบ 

ผู้ประเมิน “คุณอำานาจ” คนกลางจะมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและอาจ 

ชี้บอกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ กล่าวได้ว่าคนกลางจะเลือกใช้วิธีใด 

ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย หรือสามารถผสมผสานทั้ง 2 แนวทางนี้ก็ได้

 ทกัษะของคนกลางในการส่ือสารท่ีสำาคญั ประกอบด้วย การฟงัอยา่ง

ตัง้ใจ กลา่วทวน การถามคำาถาม การสลบับทบาทหรอืเอาใจเขามาใสใ่จเรา 

และการปรบัเปลีย่นมมุมอง การฟงัอยา่งตัง้ใจกจ็ะทำาใหคู้ก่รณอียากพดูคยุ 

และเล่าเรื่องราวให้ฟัง การกล่าวทวนเนื้อหาและอารมณ์ของคู่กรณีได้ 

ถูกต้อง จะนำาไปสู่ความพึงพอใจของคู่กรณี การตั้งคำาถามที่ชัดเจนและ

เหมาะสม จะไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง การเอาใจเขามาใสใ่จเรา จะทำาใหคู้ก่รณี

เข้าอกเข้าใจกันและกัน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนมุมมองด้านบวก เป็นการ

ทำาใหคู้ก่รณคีดิเชงิบวกตอ่กนั อนันำามาสูค่วามรว่มมอืกนัในการแกไ้ขปญัหา 

 ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการไกล่เกล่ียโดยคนกลาง ประกอบ

ด้วย 1) คนกลาง 2) คู่กรณี 3) ความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 4) บริบท

สภาพแวดล้อมและ 5) ทรัพยากรที่เพียงพอ นักจัดการความขัดแย้ง  
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ควรเข้าใจถึงภาพรวมที่จะทำาให้ความขัดแย้งลุล่วงไปได้ด้วยการไกล่เกลี่ย 

และนำาไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยที่ทำาให้การไกล่เกลี่ย

โดยคนกลางประสบความสำาเรจ็ตามทีไ่ดร้วบรวมมาน้ี เปน็เพียงความรูบ้าง

สว่น ยงัคงมปีจัจยัตา่งๆ อกีเป็นจำานวนมากทีผู่เ้ขยีนเหน็วา่ยงัสามารถคน้หา 

ต่อไปเพื่อความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ในเรื่องนี้ที่มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 ขัน้ตอนในการไกลเ่กลีย่โดยคนกลาง สามารถแบง่ได้เปน็ 3 ขัน้ตอนคือ 

1) กอ่นไกลเ่กลีย่ 2) ดำาเนนิการไกลเ่กลีย่ 3) ภายหลงัการไกลเ่กลีย่ ข้ันตอน

แรก กอ่นการไกลเ่กลีย่ เปน็การวเิคราะหค์วามขดัแยง้ เหมอืนเปน็ “แผนที่

นำาทาง” ให้กับเรา จากน้ันก็มาสู่ การออกแบบการไกล่เกลี่ยโดยละเอียด 

และการสร้างความไว้ใจและความร่วมมือ ขั้นตอนที่สอง การดำาเนินการ 

ไกล่เกลี่ย ประกอบด้วยการเริ่มต้นไกล่เกลี่ย การระบุประเด็นปัญหา  

การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย การสร้างทางเลือกในการ

แก้ไขความขดัแยง้ เมือ่ไดท้างเลอืกแลว้ตอ่ไปเปน็การประเมนิทางเลอืก และ

การไกลเ่กล่ียข้ันสุดทา้ย ขัน้ตอนทีส่าม เปน็การตดิตามวา่มกีารปฏบิตัติาม 

ข้อตกลงหรือไม่

 การไกล่เกลี่ยในสังคมไทยอาจแบ่งได้เป็นการไกล่เกลี่ยนอกศาล

ยตุธิรรม และในศาลยตุธิรรม ผลทีแ่ตกตา่งกนัคอืสภาพบงัคบั การไกลเ่กลีย่

ในศาลยตุธิรรมถา้คูก่รณไีมป่ฏบิตัติามสญัญาประนปีระนอมยอมความหรือ

ข้อตกลง ไม่ต้องฟ้องร้องขึ้นเป็นคดีใหม่ และไม่ต้องสืบพยานใหม่ แต่ขอ

ให้ศาลยุติธรรมพิพากษาตามข้อตกลงได้เลย แต่ถ้าเป็นการไกล่เกล่ียนอก

ศาล โดยสว่นมากคู่กรณตีอ้งฟอ้งตอ่ศาลยตุธิรรมขอใหศ้าลบงัคับใหล้กูหนี ้

ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ตกลงไว้  

ซึ่ งจะมีขั้นตอนที่ ใช้ เวลาอีกนานพอสมควรในการสืบพยานใหม่  

การไกลเ่กลีย่นอกศาลมทีัง้ไกลเ่กลีย่ในชมุชนตา่งๆ ในอำาเภอและไกลเ่กลีย่ 

โดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีความแพร่หลายมากขึ้นตามลำาดับ 

สำาหรับการไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ 

มีระบบนี้ในศาลยุติธรรมทุกจังหวัด โดยมีระบบ “แยกคน แยกสำานวน  

แยกห้อง และแยกเจรจา” ผู้พิพากษาเจ้าของสำานวนกับผู้ประนีประนอม 

เป็นคนละคนกัน สำานวนที่ใช้ในการพิจารณาคดีกับการไกล่เกลี่ยใช้คนละ 

ชุดกัน และห้องพิจารณาคดีกับห้องไกล่เกลี่ยแยกกันอย่างเป็นสัดส่วนที่

ชัดเจน ส่วนการไกล่เกลี่ยนอกศาลยุติธรรมมีทั้งที่กฎหมายให้อำานาจไว้

ชัดเจน กับไกล่เกลี่ยตามจารีตประเพณีที่เคยทำากันมา 

 การไกล่เกลี่ยรูปแบบใดที่เหมาะสมคงไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัว และ 

ไมค่วรทีจ่ะยดึถอืวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ มเิชน่นัน้เราอาจจะตดิกบัหรอืตกไป

ในหลุมพรางของความรู้แบบเดิมๆ แต่ในฐานะของผู้สนใจในการจัดการ

ความขัดแย้ง ควรจะต้องศึกษาประสบการณ์และความรู้จากหลายแห่ง  

เพือ่ทำาใหเ้หน็ถึงวธิกีารตา่งๆ ท่ีสามารถแก้ไขปญัหาได้ลุล่วง และนำามาเปน็

บทเรียนในการปรบัและประยกุตใ์ชใ้นการจดัการปญัหาของเราเอง อยา่งนอ้ย 

ประสบการณ์และความรู้จากต่างประเทศน่าจะเป็นฐานรองรับให้เราได้ 

ต่อยอดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป เฉกเช่น 

เดียวกันกับประสบการณ์ของสังคมไทยเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 

ถ้าแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ แล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้สำาเร็จ ที่สำาคัญคือ 

ถ้าเราเชื่อมั่นว่า ทุกปัญหามีทางออก ทางออกก็จะมีให้กับเราเสมอ 
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บทบาทหน้าที่ของคนกลาง

1. ความสมัครใจ

2. การให้คู่กรณีตัดสินด้วยตนเอง

3.  ช่วยให้คู่ไกล่เกลี่ยหาทางออก

ที่ตอบสนองความต้องการทุก

ฝ่าย

4. ทำาหน้าที่อย่างเป็นกลาง

5. รักษาความลับ  

1. คนกลาง

2. คู่กรณี

3. การสร้างความสัมพันธ์

และความไว้วางใจ   

4. บริบทสภาพแวดล้อม

5. ทรัพยากรที่เพียงพอ

1.1 ไม่มีส่วนได้เสีย    

1.2 มีทักษะในการวางแผน

และการสื่อสาร    

1.3 บารมี

1.4 ค่านิยมที่มุ่งมั่นแก้

ปัญหา

1.5 ตำาแหน่งหน้าที่

1.6 คุณธรรมจริยธรรม

1.7. ปฏิบัติตัวอย่างเป็นกลาง            

ยุทธวิธี

1. เอื้ออำานวย

2. ประเมิน
คนกลาง 

ความสำาเร็จในการ

ไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 

ทักษะในการสื่อสาร

1. การฟังอย่างตั้งใจ

2. กล่าวทวน

3. กล่าวถาม

4. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

5. ปรับเปลี่ยนมุมมอง
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ชลัท	ประเทืองรัตน�

 สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการ

ปกครอง รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และปรญิญาตร ี

ด้านสังคมศาสตร์พัฒนา อักษรศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่งนักวิชาการผู้ชำานาญการ สำานักสันติวิธีและ 

ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ผลงานวิชาการจำานวนหลายสิบเร่ือง 

เชน่ งานวจิยัแนวทางในการอยูร่่วมกันอยา่งสันตริะหวา่งสถาบนัเทคโนโลยี

ปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทน

ถวาย งานวิจัยปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางใน

สถานศึกษา งานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ หนังสือการเจรจา

ไกล่เกล่ียไมเ่กลีย้กลอ่ม บทความกระบวนการสนัตภิาพในรวนัดา บทความ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมา 

ยงัเปน็ผูป้ระนปีระนอมศาลอาญา อนุกรรมการไกลเ่กลีย่ในคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิและบรรยายใหก้บัหนว่ยงานรฐัและเอกชนเกีย่วกบั 

การสร้างความสมานฉันท์ การประชาเสวนา การเจรจาและการไกล่เกลี่ย

โดยคนกลาง

ประวัติผู้เขียน 




