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การไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งคือ การเป็นส่ือกลาง ในสถานการณ์ท่ีเกิดความร้าวฉานระหว่างคู่ขัดแย้ง 

จนถึงขั้นท่ีไม่อาจพูดคุยแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะต่างฝ่ายต่างมีความโกรธ มีอคติต่อกัน  จนเมื่อใด    
ท่ีท้ังสองฝ่ายสามารถหันหน้ากลับมาพูดคุยแก้ไขปัญหากันได้เอง เมื่อนั้นการไกล่เกล่ียก็หมดความจ าเป็นลง  
นอกเสียจากว่าคู่ขัดแย้งขอให้ ผู้ไกล่เกล่ียมีส่วนช่วยเหลือต่อในการแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีจะมีขึ้น  หรือไม่           
การไกล่เกล่ียก็อาจจบลงด้วยการไม่สามารถไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นได้อย่างส าเร็จ   
 
การแนะน าผู้ไกล่เกลี่ยและวิธีการไกล่เกลี่ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขัดแย้งแต่ละคนกับผู้ไกล่เกล่ียนั้น เป็นเสมือนฐานท่ีจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
อย่างใหม่ในระหว่างคู่ขัดแย้ง การแนะน าว่าเราเป็นใครและเราจะท าอะไร เป็นขั้นตอนแรกๆในการสร้าง
ความสัมพันธ์ดังกล่าว และส่ิงส าคัญท่ีจะถูกมองหาในตัวผู้มาไกล่เกล่ียคือ ความปรารถนาดี ความเป็นกลาง  
และความเข้าใจ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการแนะน าตัวคือ เริ่มจากการมีสติและจริงใจ และแสดงให้เขาเห็นชัดว่า         
เราคือใคร และท าไมเราจึงเข้ามาไกล่เกล่ีย จากนั้นบอกถึงบทบาทของเราว่าคืออะไร และไม่ใช่อะไร           
การแนะน าตัวเองนี้ควรเปิดโอกาสให้มีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเรา          
 
บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย 

- เป็นตัวกลางในการส่ือสารให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจถึงความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนร่วมกัน 
- ช่วยให้คู่ขัดแย้งเกิดการตระหนัก คิดพิจารณาและหาทางออกท่ีเป็นความต้องการหรือข้อตกลง

ร่วมกัน 
- จะต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ความขัดแย้งและรู้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดจากท้ัง ๒ ฝ่าย  
- ต้องรู้ว่าแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจต่อความขัดแย้งอย่างไรและมีอารมณ์เป็นอย่างไร 
- ต้องเข้าใจถึงจุดยืนหรือท่าทีในการแก้ไขความขัดแย้งและข้อเรียกร้องของท้ังสองฝ่าย 
- ต้องให้ความสนิทสนมกับแต่ละฝ่ายเท่าๆกัน โดยมีการพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับท้ังสองฝ่าย  

เรื่องนี้จะต้องแจ้งให้ผู้ขัดแย้งทราบ เข้าใจ และยอมรับ 
- ช่วยลดแรงปะทะ คล่ีคลายอารมณ์ ให้เกิดความสงบและเห็นใจกัน 
- ช่วยประสานให้เกิดการจัดเวทีในการเจรจาร่วมกัน 

 
คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย  

- ผู้ไกล่เกล่ียต้องมีความเป็นกลางและเป็นท่ียอมรับของท้ังสองฝ่าย 
- มีความจริงใจในการช่วยแก้ปัญหา 
- มีอารมณ์ขัน เข้าได้กับทุกคน 



- มีท่าทีสุภาพ,  นุ่มนวล, ใจเย็นและควบคุมอารมณ์ตนเองได้  
- เข้าใจกระบวนการไกล่เกล่ียและมีทักษะในการส่ือสารที่ดีเช่นการรับฟัง การตั้งค าถาม 
- ท้ังผู้ไกล่เกล่ียและคู่ขัดแย้งจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่า สมควรมีการไกล่เกล่ียหรือไม่ และผู้ไกล่เกล่ีย

เป็นบุคคลท่ีสมควรกับกรณีท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ 
 
ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ย 

๑. ลดภาวะอารมณ์ ลดภาวะอารมณ์  จากความขุ่นเคือง โกรธแค้น (โทสะ) มาสู่ความต้องการ
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 ๑. การมีสติ เราย่อมเห็นได้ว่า ความขัดแย้งมักท าให้เรามีสติน้อยลง ปฏิกิริยาตอบโต้จะเกิด
อย่างรวดเร็ว อารมณ์ความรู้สึกก็รุนแรงจนสติขาดหายไป การไกล่เกล่ียช่วยให้เกิดความรู้ตัวระดับหนึ่ง        
การกระท า ความคิด และความรู้สึกจะเปิดกว้างยอมรับผู้ไกล่เกล่ีย หากผู้ไกล่เกล่ียมีสติตระหนักก็จะช่วยให้      
คู่ขัดแย้งมีสติมากขึ้นด้วย 

๒. ความเป็นมิตร ความขัดแย้งก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีคุกร่นด้วยโทสะ ดังนั้นเมื่อมองคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งจึงเห็นผิดจากความเป็นจริง โทสะและความเครียดจึงขยายตัวขึ้น การไกล่เกล่ียช่วยให้คู่ขัดแย้ง       
ไปพบปะกับผู้ไกล่เกล่ียซึ่งเป็นมิตรท่ีดีของท้ังสองฝ่าย อะไรก็ตามท่ีไม่สะดวกจะพูดหรือท าเพราะมีความโกรธ
และระแวงกัน ล้วนสามารถท าได้ท้ังนั้นหากมีมิตรภาพต่อกัน 

๓. ความร่วมมือ  ทันที ท่ี คู่ขัดแย้ งยอมรับข้อเสนอให้มีการไกล่เกล่ีย แม้ว่ าภายนอก           
เขาจะยังคงทะเลาะหรือปะทะกันต่อ เขาก็เริ่มต้นท่ีจะให้ความร่วมมือ เขายอมรับท่ีจะติดต่อกันโดยอ้อม       
(ผ่านผู้ไกล่เกล่ีย) ยิ่งท้ังสองฝ่ายเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดและแผนการของตนให้ผู้ไกล่เกล่ียรับรู้มากเท่าไร     
ความร่วมมือระหว่างคนท้ังสองก็ยิ่งเพิ่มพูนมากเท่านั้น 

๒. ท าความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 ๑. อารมณ์ความรู้สึก เมื่อความขัดแย้งปรากฏตัวขึ้น มักส่งผลให้เกิดแรงกดดันในตัวเองและ

เก็บกดอารมณ์เอาไว้ ครั้นเมื่อแสดงอารมณ์ออกมา ก็มักจะมาพร้อมกับความโกรธและความขุ่นเคืองซึ่งอารมณ์
ท่ีถูกเก็บกดนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคู่ขัดแย้ง และบ่อยครั้งเมื่อความขัดแย้งถูกพัฒนาไปสู่
อารมณ์ความโกรธเกลียด เริ่มมีการกระทบกระท่ังโต้ตอบกันและปฏิเสธฝ่ายตรงข้าม ส่ิงท่ีตามมาคือการป้องกัน
ตนเองและความขุ่นเคืองของท้ังสองฝ่าย ช่ัวขณะนี้ประเด็นซึ่งเป็นสาเหตุแรกเริ่มของความขัดแย้งจะถูกหลงลืม
ไป ส่ิงท่ีกลายเป็นปัญหาเข้ามาแทนท่ีคือพฤติกรรมท่ีคู่กรณีกระท าต่อกันหลังจากนั้น  ดังนั้นผู้ไกล่เกล่ีย
จ าเป็นต้องรู้ส่ิงนี้ด้วย 

๑. แต่ละฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรกับตนเองในความขัดแย้ง ? 
๒. แต่ละฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรกับอีกฝ่ายในความขัดแย้ง ? 
๓. แต่ละฝ่ายคิดว่าอีกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกของตนเองมากน้อยแค่ไหน ? 

  



ประเด็นที่ผู้ไกล่เกลี่ยพึ่งใส่ใจ 
- เมื่อฟังจากทุกฝ่ายแล้ว  เราเห็นว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดอันใดบ้างท่ีจ าเป็นต้องให้

คู่กรณีรับรู้ และจะคล่ีคลายอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้อย่างไร ?  
โจทย์ ? การจัดการกับอารมณ์ที่ก าลังลุกลามขยายตัว 

- มีสติรู้เท่าทัน 
- พิจารณาถึงผลท่ีตามมา 
- ใช้การบ าเพ็ญเมตตา 
- ช่วยให้แต่ละฝ่ายมีความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรอบด้าน 
- ช่วยเป็นส่ือกลางในการฝากค าขอโทษ หรือค าพูดท่ีแสดงความต้ังใจในท่ีจะ

แก้ไขปัญหา 
๒. มุมมองของแต่ละฝ่าย ในฐานะของผู้ไกล่เกล่ียเราต้องมีความสามารถท่ีจะมองปัญหาจาก

มุมมองของแต่ละฝ่าย ท้ังนี้เพื่อท่ีจะเข้าใจแต่ละฝ่ายได้อย่างแท้จริง เราอาจสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นขณะท่ี  
คุยกับผู้ขัดแย้งโดยใช้ค าถามเหล่านี้   

การเข้าใจทัศนะของคู่ขัดแย้ง   
๑. แต่ละฝ่ายเข้าใจถึงประเด็นของความขัดแย้งอย่างไร และมีความคิดเห็นหรือ

เหตุผลอย่างไร      
๒. แต่ละฝ่ายเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจถึงประเด็นท่ีขัดแย้งอย่างไร และเห็นอีก

ฝ่ายมีความคิดเห็นหรือเหตุผลอย่างไร      
ประเด็นที่ผู้ไกล่เกลี่ยพึ่งใส่ใจ 

- ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ส่วนใดบ้างท่ียังขาดหายไป ? 
- เรื่องไหนบ้างท่ีคู่ขัดแย้งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งผิดไป ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ

ท่ีถูกต้อง ? 
- ประเด็นใดบ้างท่ียังเข้าใจสับสน และต้องท าให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน ? 
- หลังจากท่ีรับรู้มุมมองของแต่ละฝ่ายแล้ว เราเห็นว่ามีความเข้าใจผิดตรงจุด

ไหนบ้างท่ีต้องแก้ไข ?  
๓. ดูประวัติศาสตร์การแก้ไขปัญหา   

- เคยมกีารแก้ไขปัญหาไปอย่างไรบ้าง และส่งผลอย่างไร 
๓. วิเคราะห์ความขัดแย้ง 

 ๑.จุดยืนของแต่ละฝ่าย จุดยืนเป็นแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งท่ีก าลังด าเนินอยู่            
ซึ่งโดยมากแล้วเป็นจุดท่ีท าให้ความขัดแย้งยังไม่อาจคล่ีคลายได้ หรือยังไม่อาจเข้ามาสู่การหาข้อตกลงร่วมกัน     

 ๒.อะไรความต้องการหรือความเข้าใจที่แท้จริง การท่ีความขัดแย้งยังคงด ารงอยู่ส่ิงส าคัญ
ส่วนหนึ่งมาจากการท่ีท้ังสองฝ่ายไม่เข้าใจความต้องการหรือไม่เข้าใจความเข้าใจท่ีแท้จริง  เช่นปัญหา       
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หากท าให้เข้าใจความต้องการท่ีแท้จริง ก็อาจจัดสรรผลประโยชน์ได้ลงตัว เช่น  



พ่อมีส้มอยู่ ๑  ใบและลูกสองคนเกิดแย้งส้มกัน เมื่อถามความต้องการท่ีแท้จริงก็รู้ว่า คนหนึ่งต้องการเปลือก  
ส่วนอีกคนต้องการเนื้อ ทางออกก็คือเอาส่วนท่ีแต่ละคนต้องการจริงๆไป…เรื่องก็ยุติ   

ส่วนปัญหาความขัดแย้งด้านข้อมูลหรือความเข้าใจ หากสามารถหาได้ว่าความเข้าใจ   
ท่ีแท้จริงคืออะไร ก็จะท าให้เรื่องยุติได้โดยง่าย    

นอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  ซึ่งท าให้เกิดการกระทบกระท่ังกัน  
บางทีเมื่อคู่ขัดแย้งมีความเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งจัดเจนขึ้น ซึ่งหากไม่ได้มีเจตนาในทางร้ายหรือท าเพราะ
ไม่ได้คิดว่าจะมีผลกระทบกับใคร การหาทางออกที่เป็นข้อตกลงหรือเกิดการยอมรับร่วมกันก็จะเกิดขึ้น เช่นกัน
กับความขัดแย้งด้านคุณค่า ซึ่งจุดส าคัญอยู่ท่ีการให้ความส าคัญท่ีแตกต่างกัน หากท าให้เกิดความเข้าใจตรงจุดนี้
ได้ก็น่าจะเกิดทางออกที่ดีขึ้น เช่นยอมรับกันมากขึ้น   

สุดท้ายความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ดูจะเป็นเรื่องท่ีจัดการยากท่ีสุดเพราะส่ิงท่ีเรียกร้อง
ต้องการ มักเป็นส่ิงท่ีอีกฝ่ายหนึ่งพยายามปกป้องรักษาไว้ไม่ให้มีการเปล่ียนแปลง อย่างไรแล้วแต่เรื่องท่ียาก    
ก็อาจมีทางออกได้ด้วยการศึกษาปัจจัยอื่นๆหลายอย่างเพื่อท าให้เกิดการยินยอมกันได้ 

 ๓. สิ่งที่อุปสรรคและข้อจ ากัด อุปสรรคหรือข้อจ ากัดอาจมีได้หลายปัจจัย ซึ่งอาจมาจากทาง
ฝ่ายคู่ขัดแย้ง ตัวผู้ไกล่เกล่ีย สถานการณ์แวดล้อม ฯลฯ ส่ิงส าคัญอยู่ท่ีว่าเรารู้ถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้หรือไม่  
เพื่อท่ีเราจะได้เตรียมหาแนวทางข้ามพ้นหรือจ ากัดอุปสรรคและข้อจ ากัดท่ีมี 

๔. หาทางออกหรือข้อตกลงร่วมกัน วิธีหนึ่งท่ีเอื้อให้เกิดทางออกใหม่ๆ คือการแยกการกระท า    
สามอย่างออกจากกัน คือ จินตนาการ การประเมินผล และการตัดสินใจ 

 ๑. จินตนาการ เราสามารถจินตนาการให้พ้นจากกรอบความเคยชินเดิมๆได้ด้วย           
การรวบรวมทางเลือกให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ก่อนท่ีจะประเมินข้อดีข้อเสียอย่างจริงจัง 

 ๒. การประเมิน เราสามารถประเมินข้อแนะน าแต่ละข้อได้โดยการพิจารณาว่ามีข้อบวกข้อลบ
อย่างไรบ้าง วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ด่วนตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ก่อนท่ีจะมีการคิดให้รอบคอบ   

 ๓. การตัดสินใจ เมื่อใคร่ครวญถึงผลต่างๆท่ีจะติดตามมาจากข้อเสนอแต่ละข้อแล้ว ควรให้   
คู่ขัดแย้งเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง   

 นอกจากนี้เราพึ่งระแวดระวังเวลามีข้อแนะน า คู่ขัดแย้งอาจถือว่าข้อแนะน านั้นเป็น 
ค าช้ีแนะ ซึ่งจะท าให้ความรับผิดชอบในการตัดสินใจเริ่มจะตกมาอยู่กับผู้ไกล่เกล่ียก็ได้ ถ้าจะให้การตัดสินใจมา
อยู่ในมือของคู่ขัดแย้ง เราควรเสนออย่างกว้างๆ ให้เป็นแง่คิดหรือเป็นการกระตุ้นให้คู่ขัดแย้งใคร่ครวญด้วย
วิจารณญาณของตน   

 อีกวิธีหนึ่งเราสามารถแนะทางออกแบบสมมติซึ่งเป็นข้อเสนอท่ีไม่ตายตัว ยกตัวอย่าง
อาจถามว่า ท่าทีในเรื่องนี้ของอีกฝ่ายจะช่วยให้มีการประนีประนอมในเรื่องอื่นๆได้ไหม “หากนฤมลตกลงท่ีจะ…
คุณพร้อมท่ีจะประนีประนอมในเรื่อง…ไหม ?” ท้ังนี้การช่วยเสนอแนะทางออกหรือข้อตกลง เราต้องระมัดระวัง
ในเรื่องการรักษาความลับของคู่ขัดแย้งไม่ให้ถูกเปิดเผย แต่หากเราพิจารณาดูแล้วว่ามีบางอย่างควรเปิดเผย    
ได้แล้ว เราควรขอความเห็นชอบจากคู่ขัดแย้งท่ีเกี่ยวข้องก่อน 



บ่อยครั้งท่ีคู่ขัดแย้งจะขอให้เราเสนอแนะทางออกให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้องเปิดเผยว่า
ใครเป็นผู้เสนอ ผู้ไกล่เกล่ียก็ท าได้โดยเพียงแต่แนะว่านี่เป็นข้อเสนอท่ีน่าพิจารณา   

โจทย์ ? ปัจจัยที่ท าให้การไกล่เกลี่ยเป็นไปได้ยาก เช่น ความไม่สมดุลทางอ านาจ, ภูมิหลัง
ด้านอคติ บางครั้งความขัดแย้งต้ังอยู่บนภูมิหลังทางด้านอคติท่ีแฝงอยู่  เช่น อคติทางด้านเช้ือชาติ ชนช้ัน  
ศาสนา   

 โจทย์ ? ข้อพึงระวังในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เช่น 
- เมื่อประสบกับความขัดแย้งท่ีสลับซับซ้อนและวุ่นวาย เราจะไม่พยายามเข้าใจทุกส่ิง

ทุกอย่างเร็วเกินไป แต่จะค่อยๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
- การใช้ค าถาม ควรระวังไม่ให้ค าถามท าลายความสัมพันธ์ของเรากับคู่ขัดแย้ง  และ

ระหว่างคู่ขัดแย้งกันเอง นอกจากนี้การระวังท่ีจะไม่ด่วนตีความและต้องการรู้เรื่องราวต่างๆอย่างเข้าใจควรใช้
ลักษณะค าถามเปิด เพื่อให้เกิดการอธิบายและการตัดสินใจจากฝ่ายคู่ขัดแย้ง การต้ังค าถามเปิดส่วนใหญ่จะใช้
ข้อค าถามว่า อะไร อย่างไร ท าไม ยังไง  

- ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษท่ีจะไม่ให้คู่ขัดแย้งเกิดความรู้สึกว่า เราก าลัง “เข้าข้าง”     
อีกฝ่ายหนึ่ง   



ตารางการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง 

เหตุการณ์ความขัดแย้ง   ……………………………………………………………………………………… 
 

คู่ขัดแย้ง ฝ่าย ก. ฝ่าย ข. 
ขั้นที่ ๑ ลดภาวะอารมณ์ 
 

  

ขั้นที่ ๒ การท าความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้ง 
  ๑. อารมณ์ความรู้สึก 
     - แต่ละฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรกับตนเองในความขัดแย้ง? 
     - แต่ละฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรกับอีกฝ่ายในความขัดแย้ง? 
     - แต่ละฝ่ายคิดว่าอีกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกของตนเองมากน้อยแค่ไหน? 
  ๒.มุมมองของแต่ละฝ่าย   
     - แต่ละฝ่ายเข้าใจถึงประเด็นความขัดแย้งอย่างไร และมีเหตุผลหรือ
ข้อคิดเห็นอย่างไร    
     - แต่ละฝ่ายเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจประเด็นความขัดแย้งอย่างไร 
และอีกฝ่ายมีเหตุผลหรือข้อคิดเห็นอย่างไร 
    

  

ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์ความขัดแย้ง 
   - จุดยืนของแต่ละฝ่าย  
   - อะไรความต้องการหรือความเข้าใจท่ีแท้จริง 
   - ส่ิงท่ีอุปสรรคและข้อจ ากัด 
 

  

ขั้นที่ ๔ ทางออกหรือข้อตกลงร่วมกัน 
 

 

 


