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บทคัดย่ อ
เหตุ การณ์ ที่ผปู ้ ฏิบตั ิ งานมักจะพบเป็ นปกติ ในสถานที่ทางานคื อปั ญหาหรื อข้อ
พิพาทซึ่ งเกิ ดจากความขัดแย้ง บางคนอาจจะใช้วิธีห ลี กเลี่ ยงปั ญหา ในขณะที่บางคน
เผชิ ญ หน้ากับปั ญหาด้วยความเคยชิ น และพยายามนึ ก หาทางออก โดยอาศัย แต่ เพี ย ง
ประสบการณ์ของตนเองหรื อการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า จนบางครั้ งทาให้เกิ ดปั ญหา
หรื อข้อพิพาทอื่น ตามมาโดยไม่ได้ต้ งั ใจ ซึ่ งอาจจะเกิ ดจากการไม่ มีประสบการณ์หรื อ
ความรู ้ เท่าไม่ ถึงการณ์ ดังนั้น หากบุคลากรในองค์กร ได้รับการฝึ กฝน ทักษะการเข้าสู่
ปั ญหาหรื อการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทก็จะทาให้ มี วิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสม ในการ
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ค้นหาทางออกอันเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันและไม่ก่อปั ญหาขึ้นในอนาคต ซึ่ งมีข้ นั ตอนโดย
ย่อดังนี้
1.กาหนดประเด็นปัญหา
2.ค้นหาความต้องการที่แท้จริ งที่ซ่อนอยูเ่ บื้องหลังข้อเรี ยกร้อง
3.ระดมสมองเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขหรื อข้อสรุ ปในเบื้องต้น
4.การประเมินข้อดีขอ้ เสี ยของวิธีการแก้ไขหรื อข้อสรุ ปเบื้องต้น ด้วยความซื่ อสัตย์
5.ร่ วมกันตกลงเลือกวิธีการแก้ไขหรื อข้อสรุ ปที่ตอ้ งการ
6.จัดทาเอกสารและข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. สร้างระบบการติดตามตรวจสอบ เพื่อประเมินผลตามข้อตกลงที่ได้ทากันไว้
Abstract
The situation where we normally encounter in working with others are problems or
conflicts. Some people's handle the problems by avoiding them some people handle the
conflict based on their instinct or their personal experiences alone. Most of the time,
awarding of problems or handling the program improperly leads to the new problems or
new conflict. So if we are train how to handle the problem property it will help us to
reduce the confrontation with problems or conflicts either a personal conflict or the
conflict in the workplace. Those steps are:1. Identify problems
2. Discover and understand the hidden interests
3. List the possible options
4. Evaluate the strengths and weakness of the options
5. Agree on the selected option(s)
6. Documentation or process and agreement
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7. Established the monitoring system after the whole process
เมื่อกล่าวถึงการไกล่เกลี่ยหรื อการประนอมข้อพิพาท2คนทัว่ ไปมักจะนึ กถึงระบบ
การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) ซึ่ งเกิ ดจากความตกลงของบุคคลหรื อหน่ วยงานซึ่ ง
เป็ นคู่พิพาทได้ตกลงกันให้หน่วยงานอื่นหรื อบุคคลที่สามทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหรื อ
การประนอมข้อพิพาทเพื่อยังให้ขอ้ พิพาทนั้นระงับสิ้ นไป โดยไม่ตอ้ งเข้าสู่ กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทในศาลโดยให้รัฐเป็ นผูต้ ดั สิ น การไกล่ เกลี่ยหรื อการประนอมข้อพิพาท
ดังกล่าวนอกจากเป็ นเครื่ องมือของเอกชนที่ถูกใช้เพื่อลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่าย3 ตลอดจน
ลดการกระทบกระทัง่ เพื่อเสริ มสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่พิพาทในอนาคต แล้วยัง
เป็ นเครื่ อ งมื อ ซึ่ งรั ฐ ใช้ใ นการบริ หารจัด การจ านวนคดี ใ นศาล 4 ซึ่ งทวี เ พิ่ ม มากขึ้ น
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการคดีซ่ ึ งคู่กรณี สามารถทาการตกลงเพื่อยุติคดีกนั
ได้ เช่นข้อพิพาทในคดีแพ่ง คดีพาณิ ชย์ สัญญาระหว่างประเทศ เหตุอนั เป็ นละเมิด หรื อ
ข้อตกลงอื่นๆ ซึ่ งมิใช่เรื่ องเกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้อย ที่รัฐจะสงวนไว้ ใช้อานาจในการ
ควบคุมหรื ออานวยความยุติธรรมให้กบั สังคมโดยรวม เนื่ องจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ไม่ใช่วิธีการระงับข้อพิพาทที่แปลกใหม่แต่เป็ นวิธีการที่คุน้ เคยและเป็ นที่รู้จกั กันอยู่ทวั่ ไป
ในฐานะที่เป็ นวิธีการปกติ ในการหาข้อยุติห รื อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่ เห็ นพ้องต้องกัน แต่
วิธีการไกล่เกลี่ยที่มีประสิ ทธิภาพในการขจัดข้อพิพาทอย่างแท้จริ งและรักษาสัมพันธภาพ
ระหว่ างคู่พิ พาทจ าเป็ นต้องใช้ผไู ้ กล่ เกลี่ ยหรื อผูป้ ระนอมข้อพิ พ าทที่ไ ด้รั บการฝึ กฝน
เทคนิ คอย่างถูก ต้อง 5ในการสร้ างบทสนทนาที่ สร้ า งสรรค์ใ ห้เกิ ดขึ้ นระหว่ า งคู่ พิพ าท
2

http://www.mediationmatters.org/what-is-mediation/ (Access date March 6, 2018)
3
http://www.neimanmediation.com/how-does-mediation-save-costs/ (Access date
Febuary 16, 2018)
4
Robert F. Peckham, (1984-1985) A Judicial Response to the Cost of Litigation: Case
Management, Two-Stage Discovery Planning and Alternative Dispute Resolution, 37
Rutgers Law Review: 253.
5
https://www.ccrchicago.org/mediation-skills-training-faqs.html (Access date March 4,
2018)

4

ประกอบกับต้องมีการใช้วิธีการ อย่างมืออาชีพในการนาไปสู่ บทสรุ ปหรื อข้อยุติที่มีความ
เป็ นไปได้ว่าทั้งทุกฝ่ ายจะเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีเงื่อนไขในบทความนี้ จะได้นาเสนอ
ขั้นตอนโดยสรุ ปสาหรับผูท้ ี่สนใจที่จะเริ่ มต้นในศาสตร์ ของการระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลี่ย
ในการทางานโดยปกติเรามักจะเจอกับ สถานการณ์ 2 รู ปแบบคือการเข้าสู่ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นและการตัดสิ นใจเลือกวิถีทาง เพื่อรับมือและจบปั ญหาเหล่านั้น เมื่อคนเราเผชิญ
กับปัญหา เรามักจะรู ้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ ได้แก่
1. นั่งกลัว การเผชิ ญ ปั ญ หาหรื อหลี ก เลี่ ย งปั ญ หา 6 และ ภาวนาเงี ย บๆ ขอให้
ปัญหานั้นผ่านพ้นไป
2. หาทางกล่าวโทษแก่ใครสักคนที่คิดว่าทาให้ตนจะต้องเผชิญปัญหานั้น
3. รู ้ สึ ก ว่ า เขาจ าเป็ นจะต้องเผชิ ญ ปั ญ หานั้นและพยายามหาทางออกที่ คิ ด ว่ า
ถูกต้องที่สุดในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น การทราบขั้นตอนในการเผชิญหน้ากับปั ญหา รับมือปั ญหาและแก้ปัญหา
ย่ อ มเป็ นเครื่ องมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ บุ ค คลมี ค วามมั่น ใจในการรั บ มื อ กับ ปั ญ หาได้อ ย่ า ง
เหมาะสม เทคนิคการไกล่เกลี่ยเป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือเช่นว่านั้น ดังนั้นจึงขอนาเสนอภาพ
ของการไกล่เกลี่ย ดังนี้
การไกล่เกลี่ยแบ่งเป็ น 2 ช่วงใหญ่ๆ ขั้นตอนต่างๆ ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ จะ
กระจายตัวอยูใ่ น 2 ช่วงที่ว่ามานี้ ช่วงแรกของการไกล่เกลี่ย เรี ยกว่าช่วงการกาหนดปั ญหา
(Problem-defining) ซึ่ งประกอบด้ว ย 3 ขั้นตอน และช่ ว งที่ 2 เรี ยกว่า ช่ ว งของการ
แก้ปัญหา (Problem-solving) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
เรามักจะได้ยินคาพูดที่ว่าให้พลิกวิกฤตเป็ นโอกาส อยู่บ่อยๆ สาเหตุเพราะว่าคน
ส่ วนใหญ่มกั จะมองว่าปัญหาเป็ นปัญหา ที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขแต่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีใดแก้ไข
ปัญหาได้ดีที่สุด และการโต้เถียงกันว่าวิธีใดจะเป็ นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและการโต้เถียง
เรื่ องทางออกของปั ญ หาก็จะกลายเป็ นปั ญหาใหม่ ดังนั้นเมื่ อเราเจอข้อขัดแย้งหรื อข้อ
พิพาทจึงมักจะมีความรู ้สึกว่าบางสิ่ งบางอย่างที่เลวร้ายกาลังจะเกิ ดขึ้น ดังนั้นถ้าหากคน
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ในองค์กรมีทกั ษะ ในเรื่ องกระบวนการการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
และองค์กรนั้น อยู่ในสภาพที่ไม่ กลัวปั ญหา (Problem-friendly) หรื อข้อขัดแย้งและมี
ความสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม (Problem Competent)
สิ่ งที่เราจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเกี่ยวกับเรื่ องปัญหาและข้อพิพาทก็คือ ปั ญหาหรื อ
ข้อพิพาทนั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อไหร่ ก็ตามที่มีการลงมือทางานอย่างใดอย่างหนึ่ งก็
จะมีปัญหาหรื อข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ และข้อพึงระลึกอีกข้อหนึ่ งก็คือ ปั ญหาหรื อข้อพิพาท
นั้นคื อโอกาสให้บุคลากรหรื อองค์กรได้ปรั บปรุ งระบบการทางานและความสัมพันธ์
ระหว่างกันให้ดีข้ ึนได้เสมอ การเผชิญหน้ากับปั ญหาทาให้เราได้ขอ้ มูลที่มากขึ้นว่าเราจะ
แก้ไขปัญหาภายในองค์กรหรื อในการทางานของเราอย่างไร เมื่อทาความเข้าใจและรับรู ้
ปัญหาในลักษณะนี้การมีปัญหาหรื อข้อพิพาทก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
คนเราเกิ ดมามีธรรมชาติของนักแก้ปัญหาอยู่แล้ว ข้อท้าทายที่ยิ่งใหญ่และสาคัญ
ที่สุดที่บุคคลจะต้องเอาชนะให้ได้ก็คือแรงจูงใจที่จะพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาทันทีที่
เจอกับปั ญหา ซึ่ งถื อเป็ นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ที่พยายามจะกระโดดไปสู่ วิธีการ
แก้ปัญหา 7 โดยไม่ มีข้ นั ตอนกระบวนการที่เ หมาะสม มันถื อเป็ นข้อผิดพลาดที่ส าคัญ
เพราะเป็ นการที่เ ราพยายามเอาวิ ธีการที่เรานึ กขึ้ นมามาเป็ นตัวตั้งต้น ในกระบวนการ
แก้ปัญหา (สมุทยั ) ซึ่ งที่จริ งแล้ววิธีการแก้ปัญหานั้นจะต้องออกมาว่าเป็ นทางออก (มรรค)
ในตอนท้ายของกระบวนการคือจะเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
ในช่ ว งแรก ของการไกล่ เ กลี่ ย ข้อพิ พ าทหรื อการแก้ปัญ หามี ก ารทางานอยู่ 3
ขั้นตอน คือ 1. การกาหนดประเด็นปัญหา 2. การทาความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริ ง
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ของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ในปั ญหาหรื อในข้อพิพาทนั้น และ 3. การไล่ เรี ยงทางออกเท่าที่จะ
เป็ นไปได้หรื อเท่าที่นึกออกในการแก้ปัญหา
1. ในการกาหนดประเด็นปั ญหาหรื อประเด็นในข้อพิพาทนั้น จะต้องทาให้เกิ ด
ความกระจ่างว่าข้อพิพาทหรื อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นนั้นเกิ ดขึ้นจากอะไร แต่ขอ้ สาคัญที่จะต้อง
พึงระลึกไว้เสมอก็คือ คู่พิพาทจะต้องเป็ นผูเ้ ห็นด้วยกับการกาหนดประเด็นดังกล่าวไม่ใช่
ตัวผูไ้ กล่ เกลี่ ยไปชี้ นาหรื อไปบอกคู่พิพาทว่านี่ ไงปั ญหาของพวกคุ ณเป็ นแบบนี้ ผูไ้ กล่
เกลี่ยว่าเป็ นต้องให้คู่พิพาทเชื่ อว่าเขาเป็ นผูก้ าหนดประเด็นเอง เพื่อที่จะดึ งให้เกิ ดการมี
ส่ วนร่ วมของคู่พิพ าทและเป็ นการสร้ างความไว้วางใจ เป็ นการบอกให้คู่พิพ าทได้รั บ
ทราบว่ าเราก าลังฟั งปั ญหาของเขาและช่ วยในการแก้ทางออก มิ ใช่ เป็ นผูท้ ี่มากาหนด
ประเด็นข้อพิพาทในลักษณะเดียวกับที่ผพู ้ ิพากษาธรรมในการพิจารณาคดีของศาลแต่เข้า
มาเพื่อช่ วยกาหนดประเด็นเพื่อให้คุ ยกันง่ า ยและตรงประเด็นมากขึ้ น ผูไ้ กล่ เกลี่ ยต้อง
ระลึกไว้ว่า มุมมองของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันมุมมองในเรื่ องเดียวกันก็สามารถที่จะมี
ความเห็นต่ างกันได้ข้ ึ นอยู่กบั ประสบการณ์ ข้ ึนอยู่กบั อดีตขึ้นอยู่กับความรู ้ข้ ึ นอยู่กบั เพศ
ขึ้นอยู่กบั ฐานะทางสังคมเพราะฉะนั้นจึงมีหลายที่หลายประเด็นที่จะต้องนามาพิจารณา
ประกอบกับการกาหนดประเด็นเรื่ องที่จะคุยกันด้วย
2. ขั้นตอนที่ 2 คือการที่ผไู ้ กล่เกลี่ยจะต้องพยายามค้นหาและทาความเข้าใจถึง
ผลประโยชน์เบื้องหลัง เบื้องลึ ก หรื อความต้องการที่แท้จริ งของคู่พิพาท ว่า คู่พิพาทมี
ความต้องการที่แท้จริ งที่จะได้รับการเยียวยาแก้ไขหรื อต้องการสิ่ งใดจากการไกล่เกลี่ยนั้น
หลายครั้ งข้อผิดพลาดที่เ กิ ดขึ้ นคื อผูไ้ กล่ เกลี่ ย ไม่ สามารถที่จะ ล้ว งลึ กเข้าไปถึ งความ
ต้องการที่แท้จริ งของคู่พิพาท8 เพราะความต้องการที่แท้จริ งนี้ เองจะเป็ นสิ่ งที่การผ่านทาง
ซ่ อนอยูใ่ นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เขาเสนอ เช่น ผมมาวันนี้ เพื่อที่จะเรี ยกร้องให้เขาจ่ายเงิน
ให้กบั ผมจานวน 5 ล้านบาทตามสัญญาที่เราตกลงกัน เงินจานวน 5 ล้านบาทนี้ คือความ
ต้องการ (Wants) หรื อทางออกที่ฝ่ายหนึ่ งตั้งป้ อมความต้องการของตนเองมาตั้งแต่ก่อน
การไกล่เกลี่ย ซึ่ งทางออกหรื อวิธีการแก้ไขลักษณะนี้ อีกฝ่ ายหนึ่ งอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้
เพราะเขามีมุมมองในเรื่ องของวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องพยายามค้นลง
8
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ไปในเบื้องลึกว่าในความต้องการการชดใช้เป็ นเงินจานวน 5 ล้านบาทนี้ เกิ ดขึ้นจากอะไร
เป็ นความต้องการที่แท้จริ ง (Needs) ของฝ่ ายที่เรี ยกร้องหรื อไม่ หรื อเขาต้องการเรี ยกร้อง
สิ่ งใดก็ได้จากอีกฝ่ ายหนึ่ งเพื่อเอาชนะในทางอารมณ์ความรู ้สึกหรื อเพื่อทาให้อีกฝ่ ายเสี ย
หน้าหรื อพ่ายแพ้ อันนี้จะต้องขึ้นอยู่กบั เทคนิ คในการใช้การถามคาถามและเทคนิ คอย่าง
อื่นของการเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยในการค้นหา ความต้องการที่แท้จริ งของคู่พิพาท วิธีการแก้ไข
ปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ไขปัญหาซึ่ งตอบโจทย์ต่อความต้องการที่แท้จริ งของคู่พิพาททุก
ฝ่ าย ในส่ วนของการค้นหาความต้องการที่แท้จริ งนี้ ไม่มีเทคนิ คใดจะดีไปกว่า การฟั งใน
เชิงรุ ก (Active Listening) โดยผูไ้ กล่เกลี่ย คือจะต้องตั้งใจฟั งและค้นหาถึงความต้องการ
อย่างแท้จริ งฟัง เพื่อทราบถึงความต้องการที่บางครั้งคู่พิพาทไม่ได้พดู ออกมา และในขณะ
ที่ฟังคุ ณจะต้องแสดงให้กับผูพ้ ูด เห็นว่าคุ ณกาลังฟั งและให้ความสนใจกับปั ญหาที่เขา
กาลังประสบอยู่ ข้อสาคัญที่จะทาให้ผไู ้ กล่เกลี่ยทางานในขั้นตอนนี้ ได้ง่ายขึ้นคือพยายาม
แยกแยะในเรื่ องความต้องการ ออกจากการไล่เรี ยงทางออกหรื อวิธีการแก้ปัญหา ซึ่ งจะอยู่
ในขั้นถัดไป
3. เมื่อผูไ้ กล่เกลี่ยได้ให้คู่พิพาท ได้เล่าหรื อได้ระบายเรื่ องราวอันเป็ นที่มาที่ไป
ของปัญหามาแล้วระยะหนึ่ ง ทั้งตัวผูไ้ ก่ เกลี่ยและคู่พิพาทเองจะเริ่ มมองเห็นประเด็นและ
ต้องการจะเสนอหนทางแก้ไขปั ญหาที่ตนต้องการในขั้นต้น ซึ่ งอาจจะไม่ใช่ วิธีการที่ดี
ที่สุดที่จะใช้เป็ นข้อตกลงในตอนนี้ เพราะกระบวนการไกล่เกลี่ยยังดาเนินไปไม่ตลอด แต่
พอที่ จ ะล าดับ วิ ธี ก าร หรื อ ไล่ เ รี ย งหาทางออก ว่ า ในปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งนี้ มี กี่ ประเด็ น
ประเด็นไหนพอจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดโดยยังไม่ลงในรายละเอียด แต่จะกาหนดไว้เป็ น
ประเด็นในเบื้องต้นว่าได้นี่คือเรื่ องที่เราจะคุยกันเพื่อไม่ให้การพูดคุยระหว่างคู่พิพาทนั้น
ฟุ้ งกระจายมากจนกระทัง่ จับประเด็นไม่ ได้ห รื อไปมัว แต่ ถกเถี ย งกันในเรื่ องที่ ไ ม่ ใ ช่
ประเด็นที่พิพาทกันเอย่างแท้จริ ง
เมื่อปฏิบตั ิครบได้ 3 ขั้นตอนดังกล่าวถือว่าคู่พิพาทได้ดาเนิ นการในช่วงแรก
ของการไกล่ เ กลี่ ย ไปส าเร็ จ ลุ ล่ ว งแล้ว นั่นก็ คื อสามารถที่ จ ะก าหนดตัว ปั ญ หา และมี
ทางออกเบื้องต้นให้กับคู่พิพาทได้เล็งเห็นแสงปลายอุโมงค์เพื่อกาหนดทิศทางว่าเรื่ องที่
เขาคิ ด เห็ นแตกต่ า งกัน ไม่ ส ามารถตกลงกันเองมาก่ อนได้ใ น ขณะนี้ โ ดยอาศัยความ
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ช่วยเหลือของผูไ้ กลเกลี่ยทาให้สามารถที่จะพอมองเห็นหนทางออกได้ผูไ้ กล่เกลี่ยจึงจะ
เริ่ มดาเนินการในช่วงที่ 2 คือเป็ นช่วงของการเริ่ มแก้ปัญหาต่อไป
4. ขั้นตอนแรก ของช่วงที่ 2 คือการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งสาหรับทางออกที่ได้
กาหนดโดยเห็นพ้องต้องกันไว้ในขั้นตอนที่ 3 ว่าวิธีการแก้ไขข้อพิพาทหรื อทางออกแต่
ละอย่างนั้นมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร ซึ่ งการประเมินในที่น้ ี บางครั้งจะต้องประเมินโดยทาต่อ
หน้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ ายพร้อมกัน บางประเด็นต้องประเมินกันกับคู่พิพาททีละฝ่ ายเพื่อให้
ได้ความสั ตย์จริ ง และไม่ ก่อให้คู่พิพาทเกิ ดความกลัวที่จ ะยอมรั บข้อเสี ยเปรี ยบอันจะ
เกิ ดขึ้ นจากทางออกที่ตวั เองบางครั้งเป็ นผูเ้ ลือกขึ้ นมาเอง หากผ้ไกล่เกลี่ยสามารถทาให้
คู่พิ พ าทเข้า ใจถึ งความเสี่ ย ง ในทางออกแต่ ละแบบที่ ก าหนดการหรื อที่ คุ ยกันไว้ก็ จ ะ
สามารถทาให้ส ามารถตัด ทางออกที่ฟั งดู แล้ว ไม่ ส มเหตุ ส มผล ทั้งกับฝ่ ายตัว เองและ
สมมติให้เขาอยูใ่ นฐานะของฝ่ ายตรงข้ามว่าหากตัวคู่พิพาทได้รับข้อเสนอแบบนี้ เขายินดี
จะทาหรื อสามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิหรื อเปล่า การประเมินผลของทางเลือกต่างๆ นี้ ให้
ทาทุกข้อที่มีการกาหนดประเด็นกันไว้เพื่อให้ค่พู ิพาทรู ้สึกว่าทุกเรื่ องที่ตวั เองได้พูดไปนั้น
ได้รับความสนใจได้รับการเยียวยาเพื่อที่จะให้เปิ ดใจได้มากขึ้ นก่ อนที่จะไปถึ งขั้นตอน
ถัดไปคือขั้นตอนที่ 5
5. ขั้นตอนนี้ คือการเลือกหนทางแก้ไขหรื อทางออกซึ่ งผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องแยก
ขั้นตอนที่ 5 จากขั้นตอนที่ 4 ให้ชดั เจน ขั้นตอนที่ 4 ที่ผ่านมานั้นคือเป็ นการประเมินผล
ว่าทางออกที่เสนอแต่ละทางนั้นมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไรและยอมรับด้วยความสัตย์จริ ง เมื่อ
ได้เ ห็ นข้อดี ขอ้ เสี ยของแต่ ล ะหนทางออกแล้ว ผูไ้ กล่ เ กลี่ ย จะต้องเริ่ ม ตัดทางออกหรื อ
ทางแก้ไขหรื อข้อเสนอ ซึ่ งไม่ สมเหตุสมผลในสายตาของคู่พิพาทออกไปเพื่อให้เหลื อ
ทางแก้ไขที่เหมาะสมที่ดีที่สุดและตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริ งของคู่พิพาททุก
ฝ่ าย ในขั้นตอนนี้ คู่พิ พาทอาจจะต้องตอบคาถามตัวเองว่ า ทางออกในรู ปแบบใดเป็ น
ตัวเลือกที่ดีที่สุด ซึ่ งจะสามารถสร้ างความสมดุ ลได้ท้ งั กับฝ่ ายที่เรี ยกร้ องและฝ่ ายที่ถูก
เรี ยกร้อง ซึ่ งในการไกล่เกลี่ยจะเรี ยกการสร้ างความสมดุ ลของข้อเรี ยกร้ องนี้ ว่า ZOPA
(Zone of Possible Agreement) ซึ่ งเป็ น Comfort Zone ที่จะชี้นาไปสู่ ความล้มเหลวหรื อ
ความสาเร็ จของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเลยทีเดียว
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6. ขั้นตอนที่ 6 เอกสารและข้อตกลง ในขั้นตอนนี้ การทาเอกสารไม่ได้หมายถึง
เอกสารที่ทาเมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วแต่หมายถึงตลอดทุกขั้นตอนที่ผ่านมา
เมื่อมีการค้นหาความต้องการที่แท้จริ งเมื่อมีการกาหนดทางเลือกเมื่อมีการประเมินหรื อ
ทดสอบทางเลือกตามความเป็ นจริ งด้วยความซื่ อสัตย์ ผูไ้ กล่เกลี่ยจะต้องใช้การจดบันทึก
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นหลักฐานสาหรับ การพูดหรื อข้อตกลงหรื อการดาเนิ นการ
ไกล่เกลี่ยของตนเองซึ่ งหลักฐานเอกสารเหล่านี้ สมควรที่จะถูกทาลายในขั้นตอนสุ ดท้าย
ของการไกล่เกลี่ยเพื่อเป็ นการยืนยันถึงมาตรการในเรื่ องข้อตกลงการรักษาความลับของ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระหว่างที่ทาการไกล่เกลี่ยนั้นการจดบันทึกจะเป็ นการลดความ
ตึงเครี ยดของการทาหน้าที่ของผูไ้ กล่เกลี่ยโดยผูไ้ กล่เกลี่ยไม่จาเป็ นจะต้องจดจาทุกอย่าง ผู ้
ไกล่เกลี่ยสามารถใช้การจดบันทึกเพื่อช่วยในการเตือนความจาว่าจะถามในเรื่ องประเด็น
ใดกับคู่พิพาทฝ่ ายใดหรื อตัวเองได้ขอ้ มูลเรื่ องใดมาจากผูพ้ ิพาทฝ่ ายข้อมูลใดสามารถที่จะ
เปิ ดเผยหรื อใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อยังให้เกิดความตกลงกับ คู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งได้
หรื อไม่ และการเขียนยังเป็ นการช่วยให้ผเู ้ ขียนนั้นสามารถที่จะตรวจดูรายละเอียด หรื อ
ความหมายของสิ่ งที่ตวั เองได้คิดเอาไว้ เป็ นคาพูดในสมองออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรลง
บนกระดาษ และในที่สุดข้อตกลงหรื อข้อมูลต่างๆที่จดบันทึกไว้ก็จะช่วยผูไ้ กล่เกลี่ยใน
ขั้นตอนสุ ดท้ายของการไกล่เกลี่ยคือการยกร่ างข้อตกลงซึ่ งเป็ นที่พอใจกับคู่พิพาททั้งสอง
ฝ่ ายได้ง่ายขึ้น
7. ขั้นตอนสุ ดท้ายคือการทาข้อตกลงที่คู่พิพาทพึงพอใจการทาข้อตกลงนั้นไม่
จาเป็ นจะต้องกาหนดเงื่อนไขรายละเอียดไว้มากจนเกิ นไปแต่ให้กาหนดความตกลงใน
ลักษณะของ ถ้าเป็ นอย่างนั้นแล้วจะเกิ ดอะไรขึ้น ถ้าฝ่ ายหนึ่ งปฏิบตั ิแบบนี้ อีกฝ่ ายหนึ่ งจะ
ยอมทาอะไร ถ้า ฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ ปฏิ บ ัติ อะไรอี ก ฝ่ ายนึ งจะด าเนิ นการอย่า งไร ซึ่ ง จะเป็ น
ลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่าการเขียนเฉยๆว่าฉันจะทาเช่นนั้นเช่นนี้ และใน
กรณี ที่เป็ นไปได้ผไู ้ กล่เกลี่ยอาจจะสร้างระบบติดตามตรวจสอบ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้
คู่พิพาทว่าเมื่อตกลงกันไปแล้วความตกลงซึ่ งมีสภาพเป็ นสัญญาฉบับหนึ่ งขึ้นมาใหม่จะมี
กลไกลในการตรวจสอบและติดตามว่า หากถูกประเมินผลแล้ว ไม่ได้รับการปฏิบตั ิผลจะ
เป็ นอย่างไรหรื อถ้าได้รับการปฏิบตั ิตามอย่างดีจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องข้อพิพาทได้มาก
น้อยแค่ไหน ผูไ้ กล่เกลี่ ยควรจะสร้ าง โอกาสในการประเมิ นความตกลงเช่นว่านั้น เช่ น
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กาหนดเวลาให้ลองปฏิบตั ิแบบนี้ ที่ตกลงกันดูเป็ นระยะเวลา 1 เดือนแล้วกลับมาดูกนั ว่า
ผลของความตกลงเป็ นอย่า งไรหรื อยังในกรณี ที่ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะต้องชาระหนี้ เมื่ อ
กาหนดจานวนที่จะทยอยชาระหนี้ ได้แล้วอาจจะกาหนดระยะเวลาสักช่วงหนึ่ งเพื่อดูว่า
ฝ่ ายที่ตอ้ งปฏิบตั ิการชาระหนี้สามารถปฏิบตั ิตามข้อสัญญาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด
การแก้ปัญหาในเชิงสร้ างสรรค์อย่างที่กล่าวมาจาเป็ นจะต้องใช้ระยะเวลา ความ
จริ งใจและความตั้งใจจากทุกฝ่ ายแต่ระยะเวลาความตั้งใจจากทุกฝ่ ายในเรื่ องการแก้ปัญหา
ระหว่างกันเอง ยังน้อยกว่าระยะเวลาและความตั้งใจที่เสี ยไปกับปั ญหาที่ไม่ได้รับความ
แก้ไข สิ่ งที่ตอ้ งการจากคู่กรณี จริ งๆ ก็คือความตั้งใจในการระงับข้อพิพาทการเผชิญหน้าที่
น้อยลง และการโต้ตอบที่ชา้ ลงเพื่อให้มีเวลาคิดมากขึ้น ปั ญหาพิพาทก็เหมือนกับ ถนน
ทางโค้ง ถ้าคุณเข้าโค้งได้อย่างมีจงั หวะเหมาะสม หาจังหวะและวิธีการในการขับเข้าโค้ง
ได้อย่างดีคุณก็จะผ่านโครงนั้นแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่ เส้นทางตรงปกติและปลอดภัยได้
แต่ละคุณเข้าโค้งเร็ วแรงมากเกินไปไม่อยูใ่ นลักษณะที่พร้อมกว่าจะทาให้เกิ ดอุบตั ิเหตุอนั
ไม่พึงปรารถนาขึ้น กระบวนการที่พูดมานี้ ไม่ใช่กระบวนการในลักษณะของเชิงเส้นคือ
ไม่ ใช่ กระบวนการที่ตรงไปตรงมาไล่ตามลาดับขั้นตอน 1 ถึ ง 7 แต่ เป็ นกระบวนการที่
บางครั้งจะต้องมีการวนกลับมาทาขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งซ้ าไปซ้ ามาเพื่อให้เกิ ดผลที่ดี
ที่สุด อย่างเช่นถ้าคุณไปถึงขั้นตอนที่จะเลือกทางออกแล้วปรากฏว่าทางออกนั้นในที่สุด
มันไม่ได้ผลคุณก็จะต้องกลับมาดูถึงความต้องการที่แท้จริ งว่าแต่ละฝ่ ายเขาต้องการสิ่ งใด
จากการเสนอทางออกนั้นแล้วก็ไปประเมิ น ข้อดี ขอ้ เสี ย ผลบวกผลลบที่ ได้จากการใช้
ทางออกนั้นเพื่อที่จะนาไปสู่ ทางออกตัวใหม่ซ่ ึ งอาจจะไม่ได้นึกถึงมาก่ อนโดยใช้การคิด
นอกกรอบเป็ นตัวช่ วย แต่ สาหรั บผูไ้ กล่ เกลี่ ยที่เริ่ ม เข้ามาเกี่ ยวข้องกับวิธีการระงับข้อ
พิพาท ก็ไม่ ใช่ ข้ นั ตอน ที่น่าตกใจ ถ้านายจะรู ้ สึกไม่ คุน้ เคยหรื อ ฝื นความรู ้ สึก อยู่บา้ น
เพราะมนุษย์เราถูกสังคมหล่อๆ ให้โดดไปหาทางออกหรื อทางแก้ไขก่ อนโดยไม่ได้ผ่าน
กระบวนการการคิดหรื อการไกล่เกลี่ยอย่างมืออาชีพแต่เมื่อท่านมีโอกาสได้ฝึกฝนบ่อยขึ้น
มากขึ้ นอันนั้นก็จะสามารถทาให้ท่านสามารถทาการไกล่เกลี่ยได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป

