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กระบวนการไกลเกลี่ยขอขัดแยง
การไกลเกลี่ยขอขัดแยงก็คือ “การเปนสื่อกลาง” ในสถานการณที่เกิดความราวฉาน
ระหวางคูก รณีจนถึงขั้นที่ไมอาจพูดคุยแกปญหาไดอยางสรางสรรค
พูดอยางชาวพุทธก็คือ
ความสัมพันธไดผันแปรไปเนื่องจากโลภะ โทสะ และโมหะ ครอบงําจน ไมสามารถแกปญหาได
ดวยตนเอง เพียงแตคิดถึงอีกฝายหนึ่งเทานัน้ ก็โกรธหรือเดือดดาลขึ้นมาไดงาย ๆ จึงเปนไปไมไดเลย
ที่จะพิจารณาปญหาดวยเหตุผล
การไกลเกลี่ยจะชวยไดอยางไรหรือ ? ผูไกลเกลี่ยเขาหาแตละฝายฉันกัลยาณมิตร
ดวยจิตปราถนาจะชวยแกปญ
 หาความขัดแยง ทาทีเชนนี้ทําใหชองทางติดตอสื่อสารเปดขึ้น ซึ่ง
แตกตางจากการที่ทั้งสองฝายจะติดตอกันโดยตรง ชองทางดังกลาวพิเศษอยางไร ถึงดีกวาการ
ติดตอกันโดยตรง

ความรวมมือ
ทันทีที่คูขัดแยงยอมรับขอเสนอใหมกี ารไกลเกลี่ย
แมวาภายนอกเขาจะยังคง
ทะเลาะหรือปะทะกันตอ เขาก็เริ่มตนที่จะใหความรวมมือ เขายอมรับที่จะติดตอกันโดยออม
(ผานผูไกลเกลี่ย) ยิ่งทั้งสองฝายเปดเผยความรูสึกนึกคิดและแผนการของตนใหผูไกลเกลี่ยรับรูมาก
เทาไร ความรวมมือระหวางคนทั้งสองก็ยิ่งเพิ่มพูนมากเทานั้น

การมีสติ
เรายอมเห็นไดวา ความขัดแยงมักทําใหเรามีสตินอยลง ปฏิกิริยาตอบโตจะเกิด
อยางรวดเร็ว อารมณความรูส ึกก็รุนแรงจนสติขาดหายไป การไกลเกลี่ยชวยใหเกิดความรูตัวระดับ
หนึ่ง การกระทํา ความคิด และความรูสึกจะเปดกวางยอมรับผูไกลเกลี่ย หากผูไกลเกลี่ยมีสติ
ตระหนักก็จะชวยใหคูขัดแยงมีสติมากขึ้นดวย

ความเปนมิตร
ความขัดแยงกอใหเกิดบรรยากาศที่คุกรนดวยโทสะ ดังนั้นเมื่อมองคูก รณีอีกฝาย
หนึ่งจึงเห็นผิดจากความเปนจริง โทสะและความเครียดจึงขยายตัวขึ้น การไกลเกลี่ยชวยใหคูขัดแยง
ไปพบปะกับผูไกลเกลี่ยซึ่งเปนมิตรที่ดีของทั้งสองฝาย อะไรก็ตามที่ไมสะดวกจะพูดหรือทําเพราะมี
ความโกรธและระแวงกัน ลวนสามารถทําไดทั้งนั้นหากมีมิตรภาพตอกัน
สําหรับคูขัดแยง การไกลเกลี่ยในตอนแรกอาจดูเหมือนไมจริง
และไมมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับรอยราวและความรุนแรงของขอพิพาท ดูเหมือนวานอกจากความ
ปราถนาดีและความนาเชื่อถือของผูไกลเกลี่ยแลว ไมมีสิ่งอื่นใดที่จะชวยใหการไกลเกลี่ยบังเกิดผล
เลย วากันที่จริงแลวผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจ และ “ ศัตรู ” ก็มักมองฝายตรงขามวาเปนตัวเลวราย
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ในตอนแรกคูข ัดแยงมักยอมรับการไกลเกลี่ยเพราะเขารูส ึกติดตัน
หาทางออกไมเจอ และคิดวา
บางทีการไกลเกลี่ยอาจบังเอิญไดผลก็ได ตอนแรกการไกลเกลี่ยก็เหมือนเสนดายบาง ๆ ดูดี แตไม
แข็งแรง อานิสงส ของการไกลเกลี่ยจะเริ่มปรากฏใหเห็นก็ตอเมื่อเริ่มดําเนินการ
ในตอนแรกคูข ัดแยงอาจตั้งขอสงสัยในความจริงใจของฝายหนึ่ง
แตแลวก็มัก
ประหลาดใดที่เห็นอีกฝายเอาจริงเอาจังในการพยายามยุติขอ ขัดแยง
ผูไกลเกลี่ยที่เชี่วยชาญจึง
สามารถใชความกังขาดังกลาวมาเปนประโยชนตอการดําเนินการไกลเกลี่ยได เมือ่ ใดก็ตามที่เกิด
ความระแวงสงสัยผูไกลเกลีย่ จะชักชวนใหคูขัดแยงถามสิ่งที่คางคาในใจ ถึงที่สุดแลวคุณภาพและ
เนื้อหาของคําตอบจะบงชีว้ าอีกฝายหนึ่งมีความจริงจังเพียงใดในการเขารวมกระบวนการไกลเกลี่ย
ดังการถักทอ เมื่อเสนใยเพิ่มขึ้น เสนใยที่บอบบางก็จะคอย ๆ หนาและเหนียวขึ้น ในทายทีส่ ุด
กระบวนการไกลเกลี่ยก็จะคอย ๆ กลายเปนทางเลือกอยางแทจริง ในสายตาของคูขัดแยง
ถึงกระนั้นหนทางที่จะบรรลุขอตกลงก็ยังยาวไกลอยูด ี
คูขัดแยงจะตองรูสึกวา
อะไรก็ตามที่เปนผลจากการไกลเกลี่ยลวนเปนเรื่องจริงจังและนาเชื่อถือวาวิธีการที่พวกเขากําลังใช
อยูเพื่อใหชนะในการตอสู โดยวิธีนเี้ พื่อนบานก็จะเห็นเองวา การบรรลุขอตกลงในเรื่องเขตบาน
ยอมดีกวาการตะโกนใสกันหรือการสรางรั้วกลางดึก
ผูไกลเกลี่ยจะตองพยายามทําใหกระบวนการไกลเกลี่ยสอดคลองกับความเปนจริง
อยูเสมอ ตอเมื่อปลายเชือกทั้งสองขางเหนียวแนนแลวเทานั้น คูขัดแยงจึงจะมั่นใจพอที่จะทิ้งตัวลง
บนเสนเชือก จุดประสงคของหนังสือเลมนี้ก็เพื่อชีว้ าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไดอยางไร

ทักษะการฟง
การฟงเปนทักษะพืน้ ฐานที่สดุ ของการสื่อสาร
แตเราไมคอยใชทกั ษะนี้อยาง
เหมาะสมเทาใดนัก บอยครัง้ ทีเดียวเราฟงโดยปลอยใจใหฟุงซานซัดสาย เราไดยนิ อีกฝายพูดเพียง
บางประโยคหรือบางวลี แมวาภายนอกดูเหมือนวาเรากําลังฟงอยางตั้งใจทุกคําพูด แตการถือตัวเอง
เปนใหญจะเปนอุปสรรคกีดกันไมใหเราไดยินสิ่งที่ผูพูดกําลังพูดอยู ในความขัดแยง ความสามารถ
ในการฟงของเราจะยิ่งแยลง เมื่อสถานภาพหรือผลประโยชนถูกคุกคาม คูขัดแยงจะหมกมุนอยูกับ
การคิดปกปองตัวเองมากกวาที่จะฟงวาอีกฝายหนึ่งกําลังพยายามพูดอะไร ผลก็คือเราละเลยสิ่งที่อีก
ฝายหนึ่งตองการจะพูดหรือมองคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ในแงของจิตวิทยาแนวพุทธ การเห็นคลาดเคลื่อนจากวามเปนจริงเปนผลจากการ
ตกอยูในอํานาจของวิชา เราจึงรูเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแตงโดยไมเขาใจวากระบวนการ
ทํางานของจิตกอใหเกิดความรูสึกนึกคิดนัน้ อยางไร ดังนั้นเราจึงมีภาพวาอีกฝายหนึ่งมีความรูส ึก
อยางไร โดยที่เราไมเขาใจวาการทํางานของจิตทําใหมขี อสรุปเชนนั้น จิตของเราปรุงแตงภาพนัน้
โดยเอาภาพที่เรามีตอคูกรณีมาผสมโรงดวย และเราก็คดิ วาอีกฝายหนึง่ เปนจริงตามภาพลักษณที่เรา
ปรุงแตงขึ้น แทนที่จะฟงสิง่ ที่อีกฝายหนึ่งพูดจริง ๆ จิตของเรากลับยุงอยูกับการพูดวาอีกฝายหนึง่
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เปนอยางไร แรกสุดเราบอกตัวเราะเองวาคูอ ริของเราไมดีอยางไร ตอมาเราก็บอกกับคนอื่น ๆ หรือ
สบประมาทเขาตรง ๆ
กอนหนาที่เราจะเปนผูไกลเกลี่ยที่สามารถ เราตองรูจักฟง เราตองฟงโดยตั้งจิตให
เปนกุศล มองในแงปฎิจจสมุปบาท
เราตองรูจักฟง เราตองฟงโดยตั้งจิตใหเปนกุศล มองใน
แงปฏิจจสมุปบาท เราตองฟงโดยรูถึงกระบวนการสรางความหมายที่เกิดขึ้นในจิตใจขณะที่กําลังฟง
เราจะสามารถฟงไดอยางแทจริง ก็ตอเมือ่ ละทิ้งหรือปลอยวาง
อคติทั้งปวง… เมื่อเราอยูในฐานะผูรับ เธอจะเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดงาย…
แตนาเสียดายที่คนเราสวนใหญฟง โดยมีความรูสึกตอตานเปนมานขวางกั้น
เราฟงโดยผานมานแหงอคติ ไมวาจะเปนมานศาสนาหรือจิตวิญญาณ
จิตวิทยาหรือวิทยาศาสตร หรือแมความวิตกกังวล ความทะยานอยาก
และความกลัวในชีวิตประจําวันเราฟงดวยความกลัวมานเหลานี้โดยเหตุนี้
เราจึงฟงเสียงที่ดังออกมาจากตัวเราเอง หาไดฟงสิ่งที่ผูพดู กําลังพูดอยูไม
ถาเชนนั้นเราควรจะฟงอยางไร เราควรทําอยางไรใหฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ ไวตอ
ความรูสึกของผูอื่นและไดประโยชน
เราควรพิจารณาวา ทําไมเราจึงฟง เนื่องจากแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการฟงดวย เราจึงควรฟง
ดวยจิตกรุณา เมื่อพระพุทธองคตรัสถึงความกรุณา พระองคมิไดหมายถึงความกรุณาตอผูหนึ่งผูใดที่
เราชอบ แตเปนความกรุณาตอสรรพสิ่งชีวิตที่ทุกขยาก ความกรุณาไมไดขึ้นอยูก ับความชอบหรือไม
ชอบเปนสวนตัว ซึ่งเปนสิ่งที่เดอาความแนนอนไมได หากมาจากหัวใจของผูไกลเกลี่ย ความกรุณา
เปนความรูสึกของเราที่มีตอผูอื่นหาใชปฏิกิริยาที่จะตองขึ้นอยูกับบุคลิกหรือการกระทําของคู
ขัดแยงไมดวยความกรุณา เราจึงปรารถนาที่จะเขาใจเรื่องราวทั้งหมดทีก่ อใหเกิดความทุกข เราฟง
ถอยคําที่พูดออกมาเพื่อคนหาวาอะไรที่ยงั ไมไดพดู
หรือความนึกคิดใด ๆ
เราควรฟง อยางมีสติ ไมมีความจําเปนที่จะเก็บกดเสียงใด ๆ
การเก็บกดจะสงผลใหเกิดความตึงเครียดในการฟง แทนที่จะทําเชนนั้นเรานาจะมีสติระลึกรูความ
นึกคิดที่บังเกิดขึ้นขณะทีฟ่ ง
กําหนดหรือจดเอาไวเพือ่ ที่จะยอนกลับมาดูในภายหลังหากจําเปน
สุดทายก็ปลอยวางความนึกคิดเหลานั้นเสีย สิ่งสําคัญคือจะตองไมเก็บกดการตระหนักรู อดัม เคล
กลาวไววา
เปนเรื่องแปลก ที่การฟงเพือ่ ใหไดขอมูลดีที่สุดนั้น หาไดจดจออยู
ที่บุคคลที่เรากําลังใสใจฟงเทานั้น เราตองขยายขอบขายการฟงใหกวาง
โดยมีบุคคลผูนั้นอยูตรงกลางแตเสียงอื่น ๆ เชน เสียงจราจร ก็ไมได
ถูกปดออกไป ไมมีการกรองเสียงอยางที่เรามักทําเวลาพูดในหองอึกทึก
เพราะถากรองเสียนั้น จะทําใหความละเอียดออนฉับไวในการรับรู
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ของเราถูกลดทอนลงไป
เมื่อเราสูญเสียสมาธิในการฟง เราก็เพียงแตคอย ๆ ดึงใจกลับมาใหม และไมตองกลัวเสีย
หนาที่จะซักถามขอมูลที่เราตามไมทัน “ขอโทษ เมื่อกี้พดู อะไรนะ ฟงไมชัด กรุณาพูดใหมอกี ครัง้ ”
ใหเราออนโยนกับใจของเราเองผูพูดดวย นั้นก็คือการมีความกรุณา มีความเขาใจ การฟงอยาง
แทจริงจะเปนการคอย ๆ สรางความสัมพันธที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะมีคุณคามหาศาลตอความเพียรพยายามที่
จะแกปญหาในภายหลัง
เวลาทําสมาธิเราจะตระหนักรูอยางลึกซึ้ง
จนเกิดญาณปญญาคือความรูในตนเอง ใน
ทํานองเดียวกัน การฟงอยางแทจริงจะทําใหเราเขาใจผูพูดอยางลึกซึง้ ทําใหเราเขาไปมีสวนรับ
ความนึกคิดของผูพูด เขาใจสิ่งตาง ๆ อยางที่เขาหรือเธอเห็นสถานการณ อดัม เคิล ไดกลาวไวดังนี้
… ไมใช “ฟง” ผูอื่นอยางลึกซึ้งเทานั้น แตตองสื่อสารกับเขาหรือเธอ
โดยผานธรรมชาติที่แทจริงของเราเองดวย ดวยเหตุนนีแ้ ละความรูสึกที่มั่นคง
และดี จะบังเกิดขึ้นในฝายผูฟงและผูพดู
ดวยวิธนี ี้แหละที่นักสรางสันติ
อาจเขาถึงบุคคลอื่น ๆ และสามารถสรางสันติไดทั้งภายนอกและภายใน
สิ่งนี้ไมอาจเกิดขึ้นไดโดยการบังคับใหใสใจ ความผอนคลายและความออนโยนจะ
เปนสิ่งที่ใหผลมากที่สุด เราตองไมลืมดวยวา ตัวตนของผูพูดเองก็อยูในกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลง ความรูสึกอึดอัดกับตัวเองจะซุมซอนเบื้องหลังภาพตัวตนสุขสบายความขัดแยงภายใน
อาจเปนกุญแจไขไปสูความเขาใจเปนเบื้องแรก จากนัน้ จึงคอย ๆ แปรเปลี่ยนความขัดแยงภายนอก
โดยเหตุนี้เราจึงตองฟงไมเฉพาะสิ่งที่ผูพูดกําลังพูดเทานัน้
แตตองใหไดยินสิ่งที่ผูพูดไมอาจพูด
ออกมาไดดว ย ซึ่งอาจสําคัญตอความขัดแยง เชน ความทรงจําที่เจ็บปวด อารมณที่ถูกเก็บกด
ทัศนคติ ความหวังและความกลัว เปนตน
เราไมอาจบังคับใหคนพูดได สิ่งที่เราทําไดคือชวยใหเขารูสึกผอนคลาย ไมอึดอัด
ที่จะบอกเลาปญหาของเขาใหเราฟง การบําเพ็ญเมตตาอยางสม่ําเสมอจะเปนพื้นฐานของการพบปะ
ทั้งหลาย เมื่อจิตมีเมตตา การยิ้มแยมของเราจะเปนเสมือนคําเชิญชวนใหบอกเลาออกมา คูขัดแยง
จะรูเห็นวาความตั้งใจดีนั้นจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ กิริยาทาทางของเรา
บงบอกความในใจกอนที่เราจะเอยปากพูดเสียอีก ทาทางของเราจะบอกถึงความตั้งใจของเราวามีมา
เพียงใด เราผอนคลายหรือกระสับกระสายมากนอยแคไหน เราเต็มใจที่จะสละเวลาใหหรือรอนรน
ที่จะไป เปนตน เราตองมีความใสใจแตไมใชรุกเรากาวกาย
การใหความสําคัญกับ
มีการพูดกันมากเกีย่ วกับความสําคัญของภาษาทาทาง
อากัปกิริยาภายนอกมากเกินไปนั้น ไมสอดคลองกับพุทธธรรมเทาไรนัก เนื่องจากพุทธธรรมเนน
ความนึกคิดและความตระหนักรู ซึ่งเปนที่มาของภาษาทาทาง การกังวลตอบุคลิกภายนอกของเรา
มากเกินไป จะทําใหเราละเลยการรูเทาทีนความรูสึกนึกคิดของเราเอง ซึ่งเปนเรื่องที่ลึกซึ้งกวา
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หลักการงาย ๆ นั้น มีเพียงวา ใหเรามีสติรูกาย ไดแกกิริยาทาทาง ขณะเดียวกันก็มีความเปนมิตร
อยูดวย

การทวนเนื้อความ
การทวนเนื้อความเปนวิธีการงาย ๆ พื้น ๆ แตมีคุณคาอยางมากตอการไกลเกลี่ยขอ
ขัดแยง เมื่อคูกรณีขัดแยงพูดคุยกับผูไกลเกลี่ย บอยครั้งมักจะเปนเรื่องยุงผสมปนเปกันไปหมด
การทวนเนื้อความมิไดหมายถึงการกลาวซ้ําคําพูดของผูพูด แตเปนการบรรยายสิ่งที่เราไดยนิ ตาม
ความเขาใจของเรา และดวยภาษาของเราเอง

วิธีการทวนเนื้อความ
•

•

•

•

•

เราอาจถือหลักดังตอไปนี้
เมื่อทวนเนื้อความ เราตองรอบครอบ ระมัดระวังคําพุดของเราเพื่อไมใหคูขัดแยงคิอด
วาเรากําลังเห็นดวยกับคูก รณี เราตองบอกใหชัดเจนตัง้ แตตนวาเรากําลังทวนเนื้อความ
วิธีนี้ทําไดงาย ๆ โดยอาจขึ้นประโยควา
“หากผมเขาใจคุณถูกตอง คุณรูสึกวา….”
“ผมไดยินคุณพูดวา…”
“ดังนั้น ความเห็นของคุณก็คือ….” เปนตน
เราไมไดกลาวซ้ําสิ่งที่ผูพูดไดพูดไปแลว (นกแกวก็ทําเชนนั้นได แตไมไดหมายความ
วามันเขาใจสิ่งที่พูดออกมา) แตใหกลาวถอยคําใหมดวยคําพูดวาของเราเอง และให
กระชับรัดกุมเทาที่จะเปนไปได
พยายามทวนเนื้อความใหครอบคลุมทั้งเนื้อหาและความรูสึก บางครั้งอาจเปนการดี
หากพูดแยกจากกัน
“ถาเชนนั้นพนักงานขายก็ไมไดบอกคุณใชใหมวา เอกสารรถยนตที่คุณซื้อจากเขา
อยูกับบริษัทการเงิน คุณโกรธเพราะเรื่องนี้ใชใหม?”
เมื่อสรุปความคิดของเราใหคูขัดแยงฟงแลว เราตองตรวจสอบวาเขาเห็นดวยกับถอยคํา
ของเราหรือไม
โดยถามวาเราเขาใจคูขัดแยงถูกตองหรือยัง
จากนั้นก็ตั้งใจฟง
ความเห็นของเขา พึงจําไววา การทวนเนือ้ หาเปนเรื่องของฟงและการเรียนรู ไมใช
การพูดหรือการสอน
สิ่งสําคัญก็คือไมพึงใชการทวนเนื้อความเพื่อเปนโอกาสที่จะไดวิพากษวิจารณคูขัดแยง
หากเราทําเชนนั้น คูขัดแยงจะเขาใจวาตนถูกหลอกลอใหติดกับ หรือเขาใจวาสิ่งทีเ่ รา
ฟงมาทั้งหมดและทวนขอความที่เขาพูดก็เพื่อที่จะวิพากษวิจารณเขา
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ประโยชนของการทวนเนื้อความ
การทวนเนื้อความมีผลดีดังนี้
• บอยครั้งที่คูขัดแยงตองคับของใจเพราะถูกปฏิเสธมาโดยตลอด
การทวนเนื้อความ
เปนการแสดงใหเห็นวาเราสนใจสิ่งที่เขาพูด และจริงจังกับคําพูดของเขา
• เวลาทวนเนื้อความ การสรุปสิ่งที่คูขัดแยงไดพูดไปโดยการแยกแยะเปนประเด็น ๆ จะ
เปนโอกาสใหคูขัดแยงไดแกไขสิ่งที่ผูไกลเกลี่ยยังเขาใจไมถูกตอง
• การจัดขอมูลเปนหมวดหมู เพื่อใหผูอ่นื ฟงจะชวยเราใหมีความชัดเจนวาอะไร บางที่
เรารู และรูไดอยางไร ในการทวนเนือ้ ความ คูขัดแยงตองบอกเลาเรื่องราวอยาง
ละเอียดชัดเจน เพื่อใหผูไกลเกลี่ยเขาใจอยางแจมชัด ถึงกระนั้น ผูไ กลเกลี่ยก็ยังตอง
จัดขอมูลใหม โดยใหคูขัดแยงเห็นวา คําพูดตรงไหนที่ควรแกไข
• เมื่อคูขัดแยงใชถอยคําดูหมิน่ หรือภาษากาวราว ผูไกลเกลี่ยสามารถทวนเนื้อความโดย
คงสาระไวและกรั่นกรองถอยคําที่ดูหมิน่ ออกไป คูขัดแยงจะสังเกตเห็นความแตกตาง
นี้
สิ่งนี้อาจชวยใหเกิดการพูดคุยที่เปนประโยชนและชวยใหสามารถแสดงความ
ตองการหรือความในใจในภาษาที่กาวราวนอยลง

การตั้งคําถาม
เพื่อที่จะเรียนรูเกี่ยวกับความขัดแยง เราตองตั้งคําถาม แตเราก็ควรระวังไมใหคําถามของ
เราทําลายความสัมพันธของเรากับคูขัดแยง เวลาตั้งคําถามเราควรระลึกถึงประเด็นตาง ๆ ทีกลาวใน
เรื่องการวิเคราะหความขัดแยง การระมัดระวังเวลาตั้งคําถาม จะชวยใหเราเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นได
อยางถูกตอง
เราตองระมัดระวังไมดวนตีความ และดวยเหตุนี้คําถามทีด่ ีที่สุดควรเปนคําถามเปด เราไม
ควรที่จะบอกความคิดของเราเพื่อใหเขายืนยันเห็นดวย ตรงกันขามเราควรชัดเจนวาเราตองการรู
เรื่องอะไร และปลอยใหการตีความและการตัดสินนัน้ เปนเรื่องของคูขัดแยง ตัวอยางคําถามเปด
อาจไดแก
“ผมเขาใจวาคุณคิดวาสุนทรเปนคนไมซื่อสัตย ใชไหม?”
การตังคําถามเปดจะเปน
“คุณมองพฤติกรรมของเขาอยางไรในจุดนี้ คุณคาดหวังใหเขาทําอะไรในอนาคต?”
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ขอพึงปฏิบัติเมื่อขอมูลไมตรงกัน
ผูไกลเกลี่ยบอยครั้งตองประสบกับคําพูดทีไ่ มตรงกันของคูขัดแยง การไมรูวาจะทําอยางไร
กับคําพูดที่ไมตรงกันอาจทําลายความสัมพันธในทันทีทนั ใด ดังนัน้ เราตองระมัดระวังในเรื่องนี้
เราจะทําอยางไร?
• งานของเราโดยพื้นฐานก็คือ การคนหาขอมูลที่ไมตรงกันอยางรูจังหวะเวลา เพื่อไม
ใหบั่นทอนความไวเนื้อเชื่อใจที่ผูอื่นมีตอเรา ในการพบปะครั้งแรก ๆ เราอาจเพียง
ตองการบันทึกขอมูลที่ไมตรงกัน เพื่อหยิบยกมาพูดหลังจากที่เราไดรับความไวเนื้อ
เชื่อใจแลว
• เราไมควรดวนสรุป เราอาจคิดวาเราไดพบขอมูลที่ไมตรงกันในเรื่องราวที่คูขัดแยงเลา
แตนั้นไมไดหมายความวามีความซื่อเกิดขึน้
ขอมูลที่ไมตรงกันอาจเกิดขึ้นโดยมิได
เจตนา ดังนั้นเปนการดีที่สุดที่เราจะมองวาเปนเพียงสิ่งที่เรายังไมเขาใจ
• พึงมีความออนโยนแตหนักแนน เวลาจะชี้ใหเห็นขอมูลที่ไมตรงกัน เราอาจถามวา
“ดิฉันเขาใจเรือ่ งราวนี้ผิดหรือเปลา มีอะไรสับสนหรือไม?”
การพูดทํานองนี้จะชวยใหคขู ัดแยงมีโอกาสมากขึ้นที่จะชวยเลาเรื่องจริงโดยไม
เสีหนา ขณะเดียวกันก็จะไดเห็นเชนกันวา เราตองการใหการไกลเกลี่ยขอขัดแยงนัน้ อยูบนพืน้ ฐาน
ของสัจจะไมใชความเท็จ

สรุปการพูดคุย
หลังจากการพบปะพูดคุยกับคูขัดแยง ผูไกลเกลี่จะมีขอมูลมากมาย แตมิไดหมายความวา
เรามีพื้นฐานเพียงพอที่จะชีแ้ จงใหอีกฝายหนึ่งรูวาคูก รณีมีทัศนะตอเขาอยางไร เราไมควรคิดวาเรารู
วาคูขัดแยงพูดอะไร จนกวาเราจะไดขอสรุปการพุดคุยและคูขัดแยงยอมรับขอสรุปนั้น ซึ่งจะเปน
โอกาสใหคูขัดแยงไดแกไขขอผิดพลาดที่อาจมีไดดว ย ขอสรุปของเราควรเปนที่พอใจของคูขดั แยง
เราควรมีความสามารถที่จะใหขอสรุปที่ชัดเจนในเรื่องที่คูขัดแยงไดพูด หากมีตรงไหนที่ไมชัดเจน
หรือสับสนอยูก็จะนาถือโอกาสนี้ทําใหกระจางชัด เราอาจถามวามีขอมูลสําคัญอันใดบางที่ไดตก
หลนไป
สําหรับการสรุปแตละประเด็น เราอาจบันทึกวาขั้นตอนตอไปควรทําอยางไร คูขัดแยงอาจ
รูสึกวามีการตัดสินใจที่ชัดเจนในประเด็นหนึ่ง และตองการคิดไตรตรองอีกกอนที่จะตัดสินใจใน
ประเด็นที่สอง และตองการคําปรึกษาทางกฎหมายกอนทีจะตัดสินใจในประเด็นที่สาม แลวก็อาจมี
บางสิ่งที่ผูไกลเกลี่ยตองการจะทํา อาจมีบางประเด็นที่เรารูสึกวาควรทีจ่ ะสะสางเรื่องที่เขาใจผิดกัน
แตสําหรับประเด็นอืน่ ก็อาจมีขอมูลที่เราอยากถายทอด
ในแตละประเด็นเราควรกระจางชัดวาคู
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ขัดแยงตองการที่จะใหอีกฝายรวมรับรูขอมูลหรือตองการเก็บเปนความลับ ตรงไหนเปนความลับก็
ควรที่ผูไกลเกลี่ยจะจดไวในบันทึก

สรุป
การฟงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของผูไกลเกลี่ย การฟงเอื้อตอการเจริญสติและ
เมตตา องคคุณทั้งสองเปนพื้นฐานของทักษะการฟง และจําเปนตอการไกลเกลี่ย เทคนิคการทวน
เนื้อความและการสรุปมีประโยชนตอการตรวจสอบความเขาใจของเราตอคูขัดแยง เราควรกระจาง
ชัดอยูเสมอวาประเด็นไหนที่ตองเก็บรักษาเปนความลับ

