สรุปเนื้อหาการฝกอบรมสรางสันติในระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑
เรื่อง สันติวิธีกับการจัดการความขัดแยงในระบบสาธารณสุข
โครงการสงเสริมแกนนําสรางสันติในระบบสาธารณสุข
วันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ศูนยฝกอบรมแสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม, กําแพงแสน จ.นครปฐม
๕ ก.ย. ๕๐ เชา
แนะนําชื่อ : โดยเปนชื่อที่ตองการใหเพื่อนในกลุมเรียก เชน ชื่อเลนของตัวเรา
กิจกรรม รูจักระหวางกัน
วิธีการ ๑. แจกกระดาษพรอมสีเทียนใหทุกคน
๒. ใหแตละคนวาดรูปสัญลักษณที่เปนตัวแทนในสิ่งที่เปนโจทยในแตละขอ ดังตอไปนี้ เชน สัญลักษณที่
แทน “สันติวิธี” เปนรูปมือจับกัน
สัญลักษณที่แทน “ตัวเรา”
สัษลักษณที่แทน “งานของเรา”

สัญลักษณที่แทน “ครอบครัวเรา”
สัญลักษณที่แทน “สันติวิธี”

ชวงทายของกิจกรรมเปดใหมีการแบงปนความรูสึกประทับใจจากการไดพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุม เชน คุณนุช
มองตัวเองเปนราวตากผาเพราะชอบซักผา หมอยงยุทธมองเรื่องสันติวิธีเปนรูปการจับมือกันมีพระรอยขึ้นมาจากความ
รวมมือ คุณจับมือกันแลวเกิดรอยยิ้ม
แนะนําแนวทางการอบรม
เนนกระบวนการที่เปนกิจกรรมผานประสบการณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ซึ่งตองการใหทุกคน
ไดแสดงความคิดและแบงปนในสิ่งที่ตัวเองมีอยูอยางเต็มที่และมีอิสระ ทั้งนี้การจัดอบรมมีพื้นฐานความเชื่อวา แตละมี
ประสบการณในการใชสันติวิธีอยูแลวหรือความรูอื่นๆที่หลากหลาย ดังนั้นหนาที่หรือบทบาทของผูจัดกระบวนการ
อบรม จึงเนนที่การเปดโอกาสใหมีการนําประสบการณมาแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และจัดความรูใหเปนระบบ โดยผูนํา
กระบวนการก็เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูที่เกิดขึ้นดวย เรียกวา “หลายหัวดีกวาหัวเดียว”
แนะนําโครงการ โครงการสงเสริมแกนนําสรางสันติในระบบสาธารณสุข โดยภาพรวมแบงกิจกรรมออกเปน ๓ สวน
๑. การฝกอบรมพัฒนาแกนนําสรางสันติในระบบสาธรณสุข
๒. การพัฒนาคูมือ
๓. งานเผยแพรสื่อสารกับสังคมฯ
ในสวนของกิจกรรมการฝกอบรมพัฒนาแกนนําสรางสันติในระบบสาธรณสุข เนื้อหาและกําหนดการอบรม
แบงออกเปน ๓ ครั้ง (โดยดูรายละเอียดจากเอกสารกิจกรรมการอบรมและตารางการอบรมครั้งที่ ๑)
โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แผนพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ(มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
วัตถุประสงคของการจัดโครงการ
๑

เนื่องจากชุดการอบรมที่จัดนี้ เกิดขึ้นจากความรวมมือของหลายฝายคือ เสมสิกขาลัย ศูนยสันติฯ ม.มหิดล
มูลนิธิสันติภาพฯ สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ ซึ่งคาดวาผูที่เขามารวมจะไดเกิด
การเรียนรูและพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง เพื่อกลับไปเปนแกนนําที่สําคัญในการทํางานเรื่องสันติวิธีใน
ระบบสาธารณสุขหรือในโรงพยาบาล
ขอซักถามจากกลุมผูเขารวม
โจทย เพราะอะไรถึงตองเปลี่ยนสถานที่ของการอบรมทั้ง ๓ ครั้ง
ตอบ ตองการใหเกิดการเปลี่ยนบรรยากาศของสถานที่เรียน เพื่อใหผูเขารวมไดมีโอกาสเปนการ
พักผอนจากการมาเขารวมอบรมไปในตัวดวย
โจทย การอบรมไมอยากใหชนกับชวงเสาร-อาทิตย เพราะจะตองทํางานตอในชวงวันจันทร
ตอบ ตองขออภัยผูเขารวม เนื่องจากการอบรมจัดเวลาตามความสะดวกของวิทยากร ซึ่งคณะ
วิทยากรโดยสวนใหญ จะสะดวกในวันหยุด ในขณะที่ตองทํางานในชวงวันธรรมดาเชนกัน
เนื้อหา : การเขาใจความขัดแยง
ประเด็นเนื้อหาของการพูดถึงความขัดแยง จะแบงออกเปน ๒ สวนคือ
๑. ทําไมตองเขาใจความขัดแยง เนื้อหาภาคเชา
๒. การวิเคราะหความขัดแยง เนื้อหาภาคบาย
กิจกรรม “ความรูสึกและทาทีตอความขัดแยง”
เรารูจัก “ความขัดแยง” ดีแคไหน? , เราคุนเคย “ความขัดแยง” ไหม? , เมื่อเราตกอยูใน “ความขัดแยง” เรา
รูสึกอยางไร แสดงออกอยางไร? ประเด็นเหลานี้เปนโอกาสที่เราจะไดทบทวน ใครควรญ โดยการทําในกิจกรรมนี้
วิธีการ ๑. เลือกสีที่เปนสัญลักษณแทนความรูสึกนึกคิดของเราตอความขัดแยง
๒. ใหระบายสีหรือเขียนอธิบายถึงสิ่งที่เรารูสึก หรือมุมมองของเราตอความขัดแยงเปนอยางไร
๓. จับคูแลกเปลี่ยนถึง สีที่เราเลือกสื่อถึงอะไร และเรารูสึกอยางไรตอความขัดแยง คนละ ๒ นาที
ประเด็นแบงปนในกลุมใหญ
- สีที่ระบายเปนสีที่ที่มีอยูทั่วไปในธรรมชาติ หาเราจะมองวานั้นเปนเรื่องธรรมดาและเปนสิ่งสวยงาม
เพราะสิ่งนั้นมีความเกี่ยวโยงอยูรวมกันได หากมองเปนความขัดแยงก็เพราะมีสีแตกตางกัน แตเมื่อถาม
วาจุดเกิดของความขัดแยงมันเกิดขึ้นตรงไหน “เกิดขึ้นที่ใจ” และยิ่งเราเขาไปยึดติดดวยแลวปญหาก็จะ
ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นถาจะแกไขตองแกที่ตัวเอง เพราะความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดา ดังเชนถาเรา
เคลื่อนไหวสีเร็วๆ ผลก็คือไมมีสี สิ่งที่เกิดขึ้นจึงมาจากความคิดของเราเปนจุดสําคัญ
- วาดรูปสีที่มีสองสีแตกตางกัน แตมาอยูรวมกันไดก็เพราะการทําหนาที่ของแตละคนที่แตกตางกัน
- ความขัดแยงเกิดจากการมองกันตางมุม แลวแตพื้นฐานและประสบการณ ซึ่งความขัดแยงมีประโยชน
และถาหากมีการพูดคุยจะนําไปสูการรวมมือและความสวยงาม
- มองความขัดแยงเปนเหมือนสีสม เปนเปลวไฟ และเหมือนภูเขาไฟ ซึ่งตองมีการทําความเขาใจระหวาง
กัน ถาไมเกิดการทําความเขาใจก็อาจจะระเบิดออกมาได
- ความขัดแยงเกิดขึ้นที่ตัวเราอยูในสมองของเราเอง ถาเปรียบเทียบก็อาจจะเปนสีแดงคือความทาทาย
ถาเรามีกระบวนการในการจัดการที่ดีก็จะนําไปสูการเกิดประโยชนขึ้นได
๒

-

เมื่อเราไมมีวิธีการที่ดีในการจัดการความขัดแยง มองวาเปนเหมือนวงกลมที่ก็จะวนกลับมา แตทุก
ปญหามีทางออก สีเหลืองคืออยูเหนือความขัดแยงเพราะทุกอยางแกไขได
- ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับกลุมบุคคล แทนวาเปนสีเหลืองเพราะรูสึก
วาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และนําหลักอริยสัจจสี่
- เมื่อเกิดความขัดแยงจะเกิดความรูสึกที่ตองการหาคนมารับรูเขาใจ ซึ่งถาไมไดรับการใสใจดูแลหรือ
ไดรับการตอบสนองก็จะระเบิดออก เชนตองการคําขอโทษ ก็จะเกิดการเรียกรองหรือแสดงออกใหเกิด
การรับรูถึงความตองการ แตเมื่อความตองการไดรับการตอบสนองแลว จะเกิดการวนกลับมาสูความ
สงบรมเย็น โดยคนแตละคนพื้นที่มีความแตกตางกัน ซึ่งจะตองใชวิธีการที่สอดคลองกับนิสัย
- เมื่อตกอยูในสถานการณความขัดแยง สิ่งสําคัญที่เราจะตองเผชิญคือ ภาวะอารมณที่คุกรุนของคูกรณี
ในชวงเวลานั้นหากจะนึกถึงการใชทฤษฏีตางๆวาจะตองทําอยางไรอาจจะใชไมไดจริง
- ความขัดแยงอยูในวงวนเปนสีแดง ความสําคัญของแนวทางการแกไขอยูที่กระบวนการที่เราจะเขาไป
จัดการกับความขัดแยงนั้น
- พื้นฐานของสิ่งตางๆแทนดวยสีขาวคือความบริสุทธิ์ เมื่อความขัดแยงเกิดขึ้นแทนที่ดวยการเปนสีเทา
และความขัดแยงยอมมีทางออก ซึ่งเมื่อแกไขไดสําเร็จจะเปนสีเหลืองที่สดใส
- ความขัดแยงอยูที่ความตางกันทางความคิด ผลประโยชนฯลฯ ซึ่งในขณะที่ไปคนละทางก็จะเกิดความ
ขุนมัวและเมื่อรุนแรงขึ้น แตถาสามารถแกไขไดก็จะเกิดปญญา
- ความขัดแยงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได เปนสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง แตเราตองตระหนักถึงสภาวะที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะรับรูและมีแนวทางที่สรางสรรคในการจัดการ
- ความขัดแยงเหมือนของสองสิ่งที่ไมตรงกันหรือสวนทางกัน ทําใหเกิดบรรยากาศความอึมครึม แตเมื่อ
เกิดการหันหัวลูกศรเพื่อเริ่มการเขาสูการแกปญหาจะเกิดการหาทางออก
- ความขัดแยงอาจเปนสิ่งที่ชวยกลับมาสะทอนวา เราไมเปดใจกวางพอหรือไม หรือเราความแตกตางที่
เนนไปสูการแบงแยกกัน
แบงปนแงคิดและประสบกาณจากวิทยากร
แตกอนรูสึกและมีทาทีวา การแกไขความขัดแยงมีเฉพาะวิธีการที่ใชความรุนแรงเทานั้น จนเมื่อความสนใจได
ทําใหเกิดการเขามาศึกษาเรียนรู และเขาใจวาความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดา หากเรามองไมเห็นถึงความธรรมดา เรา
จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหสามารถจัดการกับความขัดแยงใหได ซึ่งมาเขาใจในตอนหลังวาเรามีทาทีในการมองเชิงลบ
แตถาเรามองความขัดแยงโดยทัศนคติเชิงบวก เราจะหาวิธีการที่เปนทางออกดวยความสรางสรรคและสาามารถอยู
รวมกับความขัดแยงโดยที่ไมคอยเปนทุกขใจ
เมื่อเราเขาใจความขัดแยงดวยทาทีเชิงบวก เราจะหาทางเปลี่ยนแปลงความขัดแยง เชน การพูดและการ
แลกเปลี่ยนระหวางกัน จะทําใหเกิดการเห็นถึงสาเหตุและเขาใจที่มาที่ไปของความขัดแยงซึ่งเปนสวนที่แฝงอยู
เบื้องหลัง
สรุปหลักในการเขาใจตอธรรชาติของความขัดแยง
เมื่อความขัดแยงเกิดขึ้นแลวเราสามารถแปรเปลี่ยนไปไดทั้งในทางบวกหรือทางลบ และเปนสิ่งที่อยูในชีวิต
เรา และเมื่อเราตองอยูกับความขัดแยง เราควรที่จะอยูอยางมีความสุข และคนที่มีความแตกตางจากเรา เราควรมอง
วาเปนสิทธิ์ที่เขาสามารถที่เปนในแบบของตัวเองได
๑. เปนเรื่องธรรมดา
๒. มีหลายมิติ
๓

๓. ไมเคยเหมือนกัน
๔. นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
๕. มีทั้งที่ปรากฏและแฝงเรน
๖. ไมมีทางออกทางเดียวที่ตายตัว
๗. เปนทั้งสาเหตุและผลในตัวเอง
๘. ไมไดเกิดมาโดยไมมีเหตุ
กิจกรรม “ประสบการณและวิธีในการจัดการความขัดแยง”
วิธีการ ๑. แบงกลุมยอยเปน ๕ กลุม
๒. ใหแตละคนนึกทบทวนเรื่องราวความขัดแยง โดยอาจจะเปนเรื่องที่เราเขียนมาในชวงการสมัครเขารวม
โครงการฯ หรือเปนเรื่องอื่นที่เรานึกขึ้นได
๓. ใหแตละคนเลาแบงปนประสบการณคนละ ๓ นาที
๔. เลือกเรื่องที่เราคิดวาจะเปนกรณีนําเสนอ ๑ เรื่อง โดยใหเราวิเคราะหดวยการใชหลักดังนี้
การพิจารณาความขัดแยง โดยดูจากประเด็นตางๆดังนี้
- คูกรณีความขัดแยงเปนใคร?
- การกระทําหรือวิธีการที่เราใชในความขัดแยง ทําอยางไรบาง?
- ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยง เปนอยางไร?
- ทัศนคติหรือปจจัยที่เปนสวนสนับสนุนความขัดแยง คืออะไร?
๕ ก.ย. บาย
ผอนพักตระหนักรู ดวยการเปดเพลงและใหผูเขารวมนอนอยางผอนคลาย ๒๐ นาที
เกม จับนิ้วชี้
๑. ลุกขึ้นยืน
๒. ยกมือซายวางไวดานขาง แลวเอานิ้วชี้มือขวาจิ้มไวเบาๆ บนมือซายของเพื่อน
๓. ไดยินคําวา “จับ” ใหเอามือซายจับนิ้วเพื่อนและมือขวายกหนี
๔. ไดยินคําวา “หนึ่ง” คือยกนิ้วชี้ “สอง” คือวางนิ้วชี้ บนมือเพื่อน“สาม” คือเดิน และ “สี่” คือ จับ
นําเสนอประสบการณความขัดแยง
กลุมที่ ๒ กรณี “เภสัชกรจายยาผิดประเภท”
ผูปวยเพศหญิงอายุ 45 ป Hx. Hyperventilation มารักษาที่โรงพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อรับยารักษาอาการ
ตะคริวที่ขา กอนหนานั้นแพทยไดสั่งยาใหไปรับประทานประมาณ ๑ เดือน อาการไมดีขึ้นและไมตองการมารับยาที่
โรงพยาบาลอีก บอกตองรอนาน ตนใชสิทธิประกันสังคมตองการยายโรงพยาบาลดวย จึงไดนํายาที่เหลือไปเปนยา
ตัวอยางซื้อที่รานขายยา ผูขายยาจึงซักถามวามีอาการอยางไรและแจงวาตัวอยางยาที่นํามาซื้อไมตรงกับยาที่ตองการ
รักษาอาการปวย เพราะยาที่ใหมาเปนยาลดไขมันในเลือด เมื่อผูปวยทราบโกรธโรงพยาบาลมาขูจะลงหนังสือพิมพ
(ระยะนั้นเปนทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศนลงขาวทุกวันเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข) จึงมาพบแพทยที่โรงพยาบาลปฐม
ภูมิพรอมเลาเรื่องทั้งหมดประกอบกับนําตัวอยางยามาใหดูดวย ตองการพบผูอํานวยการ (ผูอํานวยการไมอยู) แพทย
ประสานเภสัชกรและใหพูดคุยกับผูปวย ผูปวยไมยอมตองการพบผูอํานวยการไดพบรองผูอํานวยการฝายแพทยก็ยัง
ยืนยันฟองรองโรงพยาบาลและกลับบานไป
๔

หลังจากที่พูดคุยและผูปวยเงียบหายไป ๒ เดือน ก็ไดกลับมาและไดพูดถึงอาการที่ตนเองกําลังปวยมีอาการ
ปวดที่ขา ซึ่งทางแพทยไดทําการตรวจแตยังใหการวินิจฉัยไมชัดเจน ดังนั้นทางฝายรองเรียนไดทําการประสานงานและ
ชวยเหลืออํานวยความสะดวกเพื่อใหไดรับการดูแลเปนอยางดี จนในที่สุดก็ไดเกิดความรูสึกที่ดีระหวางกัน และไมทํา
ใหเกิดการพองรองตอโรงพยาบาล
ประเด็น
ความไมพอใจที่เกิดการจายยาผิดพลาด
กระบวนการในการแกไขปญหา
แยกตัวปญหาของการผิดพลาดในการทํางานกับเรื่องของการฟองรองโรงพยาบาล
ปจจัยที่มีผล
ยาที่ไดไมสามารถรักษาอาการของตนเอง ตองการยาแคลเซียมที่รักษาได
ผูปวยทําเรื่องประกันสังคมจึงเกิดความคาดหวังตอการบริการที่ควรจะไดรับ
ระบบการทํางานซับซอน
กลุมที่ ๔ กรณี ไมพอใจคําพูดของหมอที่วา “ไมคุม ”
แพทยเวรรอบบายซึ่งอยูตรวจผูปวยติดตอกันหลายวัน ไดรับคนปวยที่ถูกสงมาจากโรงพยายบาล เมื่อทําการ
ตรวจแผลที่เปนแผลติดเชื้อเนื่องจากแผลเบาหวานที่เทา และเห็นวาสภาพไดรับการรักษาจนเกิดอาการที่ใกลหายดี
แลว จึงแนะนําใหคนปวยกลับบานเพราะเห็นวาไมคุมคากับการรักษา เชาขึ้นมาคุณตาไดไปฟองผูอํานวยการ
โรงพยาบาลโดยนําผูนําในชุมชนมาดวย ทาง ผอ.จึงเรียกใหทางหมอผูดูอาการไปชี้แจงคําวา “ไมคุม” ซึ่งไดอธิบายกับ
คุณตาวาไมคุมเพราะ ถาตาอยูที่บานจะสะดวกมากกวาและญาติๆก็ไดอยูดูแลใกลชิด ไมตองเสียคาใชจาย
หลังจากไดคุยกันก็เริ่มมีความเขาใจ และไดใสใจไปที่สิ่งที่คุณตาตองการคือการไดรับการดูแลอยางดีที่สุด
เพราะกลัวถูกตัดขา ดังนั้นประเด็นจึงอยูที่เราไมเขาใจปญหา ซึ่งเราไมใหความสําคัญกับตัวคุณตา
กระบวนการในการแกไขปญหา
- ใชหลักของความจริงใจและกลาหาญ
- ใสใจและเขาใจถึงความตองการของคนปวย
ปจจัยที่มีผล
- มีบรรยากาศของการฟองรองโรพยาบาลมากขึ้น
- นโยบายในการใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลคนปวย ดังนั้นถามีปญหาอะไรคนปวยก็สามารถทําเรื่อง
รองเรียน เรื่องก็จะไดรับการพิจารณาใหความสําคัญ
กลุมที่ ๕ กรณี “เจาหนาที่อนามัยเฉยเมยตอคนเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุตอหนาบานพัก”
เวลาหลังเลิกทํางานที่สถานอนามัย ทางเจาหนาที่ไดขับรถมอเตอรไซคของทางสถานีฯกลับไปที่บาน และ
เย็นนั้นไดเกิดอุบัติเหตุที่หนาบานของเจาหนาที่อนามัย คนที่เขามาชวยจึงไดเขาไปบอกเจาหนาที่ที่บาน แตเจาหนาที่
ไดบอกวาหมดเวลาทํางานแลว ใหพาคนเจ็บสงไปที่อนามัยแทน
เมื่อสามารถพาคนเจ็บมาที่อนามัยแลว กลุมชาวบานซึ่งเกิดความรูสึกไมพอใจทางอนามัย จึงไดพูดแสดง
อารมณโกรธและโตตอบกับเจาหนาที่ที่อยูในอนามัยบางคน
เชารุงขึ้นไดมีการจัดประชุมรวมกันของเจาหนาที่อนามัย และเจาหนาที่ที่ไมไดชวยเหลือในเหตุการณก็
ปฏิเสธในการรับผิดชอบ และไมลงไปคุยกับผูนําชาวบานเพื่อขออภัยกับเหตุการที่เกิดขึ้น ในทีมงานจึงเกิดการลงไปคุย
กับชุมชนและไดรับรูทางชาวบานรูสึกไมพอใจเพราะเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแลว และตอจากนั้นทางชุมชน
ไดสงเรื่องไปฟองรองที่สาธารณสุขจังหวัด และไดสงคนมาสอบสวนและยังดําเนินการอยู
เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นผลกระทบซึ่งทําใหเกิดความไมพอใจจะเกิดขึ้น
๕

-

-

นี่เปนปญหาของระบบราชการ คิดวาตองทําเรื่องสงขึ้นไปในระดับบน เพื่อจะไดกําจัดบุคคลเหลานี้
ออกไปจากระบบ แตประเด็นคือ ไมเกิดการสงเรื่องเขามา
ระบบภายในราชการตอนนี้ตองรับภาระการทํางานมากจึงทําใหการสื่อสารตกหลนหรือผิดพลาด เปน
นโยบายที่โฆษณาหรือเปดใหเขามาใชบริการไดเกินจริง หรือไมสามารถรับกับภาระที่เขา และนําไปสู
การฟองรองเปนเรื่องที่สงเขามาเพิ่มมากขึ้น
ระบบจะเปนอยางไรตอไปเปนเรื่องที่ตองคิด และเห็นวาผูนําชุมชนตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
คิดวาจะตองคิดถึงการเปดโอกาสหรือชวยใหบุคลากรที่ตองปรับตัวไดเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยอาจจะ
หาคนที่มีความสัมพันธหรือยอมรับระหวางกันเขาไปพูดคุย เพื่อเปนกัลยาณมิตรใหเกิดการมีสติและ
ตระหนักถึงบทบาทในการทํางานเปนบบุคลากรสาธารณสุข

กลุมที่ ๓ กรณี “การพิจารณาเลื่อนตําแหนง ๒ ขั้นในกลุมที่ทํางานองคกรเดียวกัน”
เรื่องการเลื่อนตําแหนง ๒ ขั้น ไดโคตา ๗ คน แตคนที่ไดคะแนนมีเทากัน ๑๐ คน จึงไดเกิดการปรึกษากันและ
เห็นวาควรเอาเกณฑอื่นๆมาชวยในการพิจารณาเพิ่มเติม และนํากลุมเขามาสัมภาษณและทําการประกาศผล โดยเกิด
การยอมรับ และยังนําไปสูการกําหนดแผนทิศทางการทํางานของโรงพยาบาล
กรณีกลุมที่ ๑ กรณี “ยายขาประจําของโรงพยาบาล”
ยายคนหนึ่งที่ปวยและเขาโรงพยาบาลอยูเปนประจํา ซึ่งจะมีอาการนอนน้ําตาไหลไมสงเสียง ขณะที่ญาติ
กําลังปอนอาหารพรอมกับเสียงบนวาเปนภาระตลอดเวลา ทางเจาหนาที่จึงไดเขาไปพูดคุยดวยและรับรูวา คุณยายได
แบงสมบัติใหกับลูกหลานไปจนหมดเปนที่เรียบรอยแลว ยายคนนี้จึงรูสึกวาการมาที่โรงพยาบาลจะไดออกจากปญหา
และไดรับการดูแลจากคนตางๆ และเนื่องจากเจาหนาที่ไดเขาใจปญหาและทนไมไดกับเหตุการณที่เกิดขึ้น จึงไดนัด
ลูกๆทั้งหมดมานั่งคุยพรอมหนากัน โดยนั่งคุยนาน ๓ ชั่วโมง ชวงตนๆของการคุยกันก็เกิดการถกเถียงและโยนการ
รับผิดชอบและดูแลแมตนเองใหกับพี่นองคนอื่นๆ จนชวงทายๆเกิดการตกลงกันได โดยมีการแบงหนาที่กันรับผิดชอบ
เชน คนที่ทําหนาที่พามาโรงพยาบาล คนที่คอยสงอาหาร คนที่ซื้อแพมเพิด เปนตน และในชวงหลังคุณยายก็มีความสุข
สดชื่นมากขึ้น รูสึกมีกําลังใจ สวนลูกๆ ก็รูสึกดีกับการไดทําหนาที่ในการดูแลแมของตัวเอง
ทฤษฏี “ภูเขาน้าํ แข็ง” ในการวิเคราะหความมขัดแยง
ความรุนแรงทางตรง
คําพูดและการสื่อสารเชน เภสัชไมอธิบายเรื่องยา, การ
ใหขอมูล, การดา, สอเสียด, คารักษา, ลูกปฏิบัติตอแม
ไมดี, ไมดูแลคนไข

ปรากฎการณ
สิ่งที่เรามองเห็น

สาเหตุเบื้องลึก
ที่มองไมเห็น

ความรุนแรงทางโครงสราง
สถานภาพทางสังคม นโยบายอุปถัมภ, เศรษฐกิจ,
สิ่งแวดลอม, สังคม, ครอบครัว, เพื่อน, สื่อ คานิยม,
ทัศนคติ, วิธีคิด, ประสบการณเดิม, ความเชื่อ,

๖

•
•
•
•
•
•
•
•

ภาพรวมเหตุการณความขัดแยง
สถานภาพของความขัดแยง
สภาพบริบท / ปจจัยแวดลอมกอนเกิดความขัดแยง
ลําดับเหตุการณ
คูขัดแยง: ขอมูลสรุป
เรื่องเลาจากแตละฝาย
ประเด็นปญหา / จุดยืนแตละฝาย / เหตุผลและความตองการแตละฝาย
สภาพบริบท / ปจจัยแวดลอมในเหตุการณความขัดแยง

๕ ก.ย. ค่ํา
กิจกรรม “ตนไมชีวิต”
วิธีการ ๑. ใหแตละคนไดทบทวนและเขียนอธิบายพรอมวาดรูปตนไมชีวิต
ของตัวเอง โดย
“ราก” คือ รากฐานที่เปนความมั่นคงของชีวิตตัวเอง
“ลําตน” คือ สิ่งที่เกื้อกูล ค้ําจูนใหชีวิตของเรามั่นคง
“ใบ” คือ สิ่งที่สรางใหเกิดการเรียนรูหรือบทเรียนในชีวิตเรา
“ดอก” คือ ความฝน ความหวังของชีวิตเรา
“ผล” คือ ผลงานความสําเร็จในชีวิตที่เรา
๒. จับกลุม ๓ คนเลาแบงปนเรื่องราว คนละ ๑๕ นาที
..........................................................................
๖ ก.ย ๕๐. เชา
กิจกรรม การทบทวนการเรียนรูของวันที่ ๕ ก.ย. โดยจับคูแลกเปลี่ยน “สิ่งที่ไดเรียนรูจากเมื่อวานนี้”
- ธรรมชาติของความขัดแยง
• เกิดจากความตาง และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
• เขาใจบริบทความขัดแยง การเชื่อมโยงกับตัวอยางจริงทําใหจําไมลืม
• ภูเขาน้ําแข็ง ชวยใหเราเขาใจตนเองและระมัดระวังไมตัดสินผูอื่น
- ตนไมชีวิต
• ไดทบทวนชีวิต (สิ่งที่ไดเรียนรู-บทเรียน) ของตนเองและผูอื่นผานตนไมชีวิต พบบางอยางที่
คลายคลึงกัน และไดระบายความรูสึกของตนเอง
• ไดเขาใจตนเองในระดับลึกมากขึ้น และเขาใจผูอื่นมากขึ้น
กิจกรรม “คลายปม”
วิธีการ ๑.จับกลุม ๓-๔ คน และยื่นมือไปจับมือคนอื่นๆที่อยูในกลุม
๒.ใหในกลุมแกปมที่เราจับมือกันไว ใหมือในวงคลายออกลอมเปนวงกลม
๓. จับกลุมจํานวนคนมากขึ้นเปน ๑๐ คน
๗

ความรูสึกและสิ่งที่ไดเรียนรูจ ากกิจกรรม
- รอบแรกสี่คน รูสึกงาย
- รอบที่สอง ยุงยาก ทาทาย ตองใชความคิด งงๆวาแกปญหาไดอยางไร
- รอบสุดทาย ไมมีระเบียบ ใชประสบการณ การสื่อสารจะแกไดงายขึ้น
- ในความขัดแยงก็เชนกัน หากไมซับซอน ก็แกไดงาย แตหากมีเหตุปจจัยเงื่อนไข ก็จะยากขึ้น
- วันนี้จะพูดในเรื่องความขัดแยง ที่เนนในเรื่องความวุนวายภายใน มองใหเปนระบบเพื่อใหเห็นภาพ
ความขัดแยงชัดขึ้น และจะแกไดงายขึ้น
- การเริ่มจากตัวเอง เพื่อจะชวยใหกลุมไปไดงาย
- วิธีการแกปญหาไมมีรูปแบบตายตัว สิ่งสําคัญคือทุกคนชวยกันแกปญหา (มีเปาหมายอันเดียวกัน)
: ความขัดแยงในมุมมองพุทธ
สิ่งที่เราเห็นวาความขัดแยงถือเปนเรื่องธรรมชาติหรือธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได ในทางพุทธเรียกวาสภาวะ
ทุกขหรือความขัดแยง ซึ่งมีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดขึ้น เชนแดดสองมาเผาเปลือกไมทําใหไมเกิดการผุสะลาย ดังนั้นความ
ทุกขหรือความขัดแยงไมไดเลวหรือไมไดดีในตัวเอง อยูที่วาเราจะอยูและใชมันอยางไร ยกตัวอยางหลายคนชีวิตดีขึ้น
เพราะความเจ็บความปวย เชน อาจารยกําพน ที่ตองพิการตั้งแตคอลงมาทั้งตัว ตอนอายุ ๒๕ ป รูสึกเปนทุกขมากจน
ทําใหไดเขามาพบธรรมะ จึงรูสึกขอบคุณความทุกขและความพิการที่ทําใหไดมีโอกาสในการศึกษาและรูจักตัวเอง หรือ
อีกหลายกรณีที่คนเจ็บปวยเปนมะเร็งหรือเอดส และทําใหไดพบกับความสุขที่แทจริงของชีวิตในเวลาตอมา
ความเจริญกาวหนาขององคกรหรือการพัฒนาตัวบุคลากรอยูที่วา เรามีวิธีการจัดการกับความขัดแยง
อยางไร และการจัดการกับความขัดแยงเหมือนการรักษาโรค โดยโรคบางโรคไมทําอะไรก็หาย, โรคบางโรคตองทําอะไร
ถึงจะหาย, โรคบางโรคจัดการอยางไรก็ไมหาย ดังนั้นวิธีการในการจัดการกับความขัดแยงบางอยางไมทําอะไรก็หาย
ความขัดแยงบางอยางตองทําอะไรถึงจะหาย และความขัดแยงบางอยางอาจจะตองแกแตก็ไมมีทางหายหรือหมดไป
ประเด็นความสําคัญของความขัดแยง อาจจะดูไดจากระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยใหความสําคัญ
กับฝายคานซึ่งจะไดรับพระราชทานแตงตั้ง เพราะเห็นวาการคานเปนสิ่งที่ดีที่ทําใหเกิดการพัฒนา และการคานนั้น
แหละคือความขัดแยง ปญหาคือจะคานกันอยางไรถึงจะเกิดความสรางสรรค และระบบประชาธิปไตยคิดวาความ
ขัดแยงในสังคมไมใชสิ่งที่จะหมดไปได ดังนั้นก็เอาความขัดแยงมาจัดการอยางสรางสรรค
ดังนั้นสรุปคือ ความขัดแยงไมไดดีไมไดชั่วโดยตัวเอง แตอยูที่วาเราจะเกี่ยวของ มีทาที หรือใชวิธีในการ
จัดการอยางไร และการจัดการนั้นจะตองจัดการไมใหลุกลามไปในทางที่ไมพึ่งประสงค
ตัวอยางกรณีความขัดแยง “นักศึกษากับอาจารย”
มีอาจารยผูสอนทานหนึ่งเขามาสอนในชั้นเรียนโดยชอบอวดอางวลามพูดถึงประวัติของตัวเอง พูดถึง
เรื่องลูก พูดถึงเรื่องสามี ไมคอยไดสอน แถมมีการลอกเอาตําราของอาจารยบางทานมาสอน นักศึกษาคนหนึ่งก็
เกิดความหงุดหงิดไมพอใจ เดินออกนอกหองเปนการประทวง พอเดินออกมา เกิดอะไรขึ้นมาอาจารยก็ไมพอใจ
พอมีการประกาศผลสอบปรากฏวานักศึกษาคนนั้นไดเกรด D (เกรดต่ําสุด)
ไมแนชัดวาการที่อาจารยใหเกรด D แกนักศึกษาคนนั้น เกี่ยวกับการที่อาจารยไมพอใจนักศึกษาที่เดิน
ออกนอกหองหรือไม อาจจะไมเกี่ยวของกันก็ได แตนักศึกษาคนนั้นคิดวาเกี่ยวของ ก็เลยทําเรื่องประทวง เขียน
จดหมายเปดผนึกถึงอาจารยทุกคนในคณะนั้น แลวก็ลงชื่อตัวเอง แตไมเอยชื่ออาจารยคนนั้น อาจารยคนนั้นก็ไม
พอใจ เลยพูดดาวานักศึกษาคนนั้นตามหอง ตามชั้นเรียนตาง ๆ จะเห็นไดวาความขัดแยงมันเริ่มขึ้น นักศึกษาได
๘

นักศึกษาวาอยากตบอาจารย
อาจารยวาบุพการีไมสั่งสอน
นักศึกษาเขาไปประชิดตัวตอบโตอาจารย
อาจารยไลนักศึกษาออก
นักศึกษาเขาไปในหองเพื่อฟงกับหู
อาจารยพูดวาตามหอง
นักศึกษาเขียนจดหมายตอวาอาจารย
อาจารยใหเกรด D
อาจารยไมพอใจ
เดินออกจากหอง
นักศึกษาหงุดหงิด
อาจารยไมตั้งใจสอน
การขยายตัวของความขัดแยง
(วังวนของความขัดแยงที่ทําใหเกิดการลุกลามและขยายตัวออกไป)

โจทย เหตุปจจัยของความขัดแยงมาจากอะไรบาง
- ขาดการสื่อสาร ไมคุยและคิดปรุงแตงตามมุมมองของตนเอง
- มีการตอบโตกัน
- ไมพยายามหาขอเท็จจริง
- ความตองการไมสอดคลองกัน
- ไมทําหนาที่ของตัวเอง
- ขาดระบบประเมินอาจารย
- ขาดการจัดการความขัดแยงอยางเปนระบบ
- ใชกําลังในการสยบอีกฝาย
- ขาดสติ
- ไมมีคนกลางในการเขามาชวย
จากเหตุปจจัยที่ไดจากการระดมความคิด สามารถแยกปจจัยที่เกี่ยวของกับความขัดแยงเปน ๒ สวน
๙

๑. เหตุปจจัยในระหวางคูกรณี
๒. เหตุปจจัยที่แวดลอมคูกรณี เชน ไมมีระบบตรวจสอบ ไมมีคนกลางเขามาชวย
เหตุปจจัยหรือองคประกอบของความขัดแยงในระหวางคูกรณี แยกออกได ๔ สวนคือ
๑. ปฏิสัมพันธ เชนการตอบโตกัน, การไมสื่อสารกัน, การไมไปหาขอเท็จจริง
๒. อารมณความรูสึก
๓. อคติ (สติกับอคติตรงขามกัน ถามีสติจะเทาทันอคติ)
๔. ความตองการหรือผลประโยชน เชน ประโยนของนักศึกษาคือความรูและคะแนน ประโยชนของอาจารย
คือ เคารพ เชื่อฟง ใหเกียรติ
อยางไรก็แลวแต ประเด็นสําคัญที่เปนตัวทําใหสถานการณแยงลงเปนเพราะความคิดที่วา ถาใชวิธีการที่
เขมขนหรือรุนแรงขึ้นกับอีกฝายจะทําใหไดรับผลสําเร็จ ซึ่งแทนที่จะทําใหเรื่องสงบแตกลับยิ่งเกิดการลุกลามรุนแรงขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองฝาย ตางก็เปนปฏิสัมพันธระหวางกัน (ตบมือขางเดียวไมดัง) ตางเปนเหตุปยจัยระหวาง
กัน ดังนั้นกรณีนี้ตางก็มีสวนในการทําใหความรุนแรงขยายตัวมากขึ้น
กิจกรรม วิเคราะหความขัดแยงจากปจจัยของความขัดแยงในกรณีของกลุมตางๆ
วิธีการ ๑. จับกลุมเดิมที่แลกเปลี่ยนกรณีความขัดแยงและนํากรณีที่เสนอไวมาทําการวิเคราะห
เขียนพลวัตรของความขัดแยงในกรณีที่แยสุดๆและสมจริง
๒. ใหตัวแทนกลุมนําเสนอการวิเคราะห

ปฏิสัมพันธ
การรับรู
ความรูสึก

อคติ

เหตุปจจัยของความขัดแยงเปนวัฏจักรที่วนสงทอดตอกัน และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแทรกอยูตลอดภายใน
กระบวนการคือ การรับรู และการรับรนี้ถาผิดพลาดคาดเคลื่อนโดยการทํางานของอคติที่อยูในใจเรา สิ่งที่อยูในใจของ
เรานั้นแหละเปนตัวเปลี่ยนแปลง ความคิดที่อยูในหัวมาบดบังความจริง ดังนั้นสิ่งที่ทําใหเราเห็นคนอื่นเปนศัตรูหรือเกิด
ความโกรธเกลียดคืออคติ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในความขัดแยง
จะเริ่มตรงไหนก็ไดแตสวนมากจะเริ่มที่ปฏิสัมพันธ เมื่อทําใหเกิดความรูสึกลบ และไปสูการเกิดอคติการรับรู
คลาดเคลื่อนก็จะเกิดขึ้น และวงจรของความขัดแยงก็จะเริ่มขยายตัวหรือลุกลามออกไป
๑๐

ในเรื่องของความขัดแยงจะมีเรื่องของตัวตนเขามาเกี่ยวของเสมอ เปนเหมือนสิ่งที่อยูภายใตภูเขาน้ําแข็ง
เรื่องของโลภ โกรธ หลง เปนเรื่องของตัวตน เชนกรณีหมอกับคนไขเมื่อรูสึกวาเสียหนาหรือไมไดรับความเปนธรรม สิ่งนี้
ทําใหเรารูสึกอยูเฉยไมไดและจะตองโตตอบกลับ
ตัวอยางเมื่อมีการไปแจกผาหมในหมูบาน ทุกบานไดรับ ๒ ผืน แตมีอยูหนึ่งบานที่ไมรับเพียงผืนเดียว สิ่งที่
เกิดขึ้นคือ “ฉันไมไดรับความเปนธรรม” สิ่งนี้เกี่ยวของหรือเปนเรื่องของตัวตน สิ่งที่เรารูสึกโกรธเปนเพราะตัวตนถูก
กระทบเพราะเราไมไดตามที่อยาก ไมไดรับการเคารพ ฯลฯ ดังนั้นเรื่องตัวตนไปมีผลตอทุกอยางทั้งปฏิสัมพันธ การ
รับรู ความรูสึก โดยถาเรารูสึกวาเราไมไดรับความเปนธรรมและมีใครมาทําอะไรกระทบ เราจะรับรูคาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริงของสิ่งที่อีกฝายตองการสื่อออกมา ดังนั้นเรื่องตัวตนเปนประเด็นสําคัญที่จะตองรูเทาทัน

ความรูสึก

การรับรู

ตัวตน

ปฏิสัมพันธ

อคติ

ในปญหาจะมีเรื่องตัวตนเขามาเกี่ยวของเสมอ ฉันเสียผลประโยชน ฉันไมไดรับความเปนธรรม ฉันไมไดรับ
การเคารพ หรือการทนฟงไมได (ฉันรูสึกเสียหนาในการถูกวิจารณ) การที่เราลดความเปนฉันลงจะทําใหเราเปนทุกข
นอยลง การไมมีตัวตนจะชวยลดความเจ็บปวดและความทุกขลง เวลาเราถูกวิจารณและเจ็บเพราะเราไปยึดตัวตน
และหลายคนก็ถือวานี่เปนเรื่องใหญ
เรื่องของอาจารยกับนักศึกษาก็เปนเรื่องของการที่เอาตัวตนมาชนกัน โดยนักศึกษารูสึกวาถูกปฏิบัติอยาง
ไมไดรับความเปนธรรม สวนอาจารยก็รูสึกไมไดรับความเคารพ
๖ ก.ย. บาย
โจทย ใหกลับไปวิเคราะหในแตละกรณี วามีเรื่องของเรื่องตัวตนเขามาเกี่ยวของและทํางานอยางไร และมีผลตอการ
รับรูอยางไร
แตละกลุมนําการวิเคราะหเรือ่ งตัวตน การรับรู และอคติ ที่อยูใน
กลุม ๑
ตัวตน ประธาน อสม.
- มีหนามีตาทางสังคม
- มีอิทธิพล

เปนผูนําชุมชน/สท.
- ถูกลดความสําคัญ
- ไมยุติธรรม

๑๑

กลุม ๒ กรณี “เภสัชกรจายยาผิดประเภท”
ตัวตน คนไข
- มีสิทธิ์ไดรับบริการที่ดี มีประกันสังคม
- ฉันตองไดรับความเปนธรรม
- ฉันไดรับความเสียหายมาก
- ฉันมีศักดิ์ศรี
กลุม ๓
ตัวตน นาง ต.
- หวังดีตอเพื่อนรวมงาน
- ยึดวาตนเองเกง

ตัวตนบุคลากร
- ฉันไมผิด คนผิดลาออกไปแลว
- ไมยุติธรรม

ตัวตน นาง บ.
- ขาดเพื่อน บอกแลวจะได
พรรคพวก อิจฉา รูสึกต่ํา
ตอย
- ถูกรุมก็เลยขาดความมั่นใจ
มั่นคง

ตัวตน นาง ป.
- ขาดความมั่นในใจในตัวเอง
- เสียหนา
- หูเบา ขาดสติยั้งคิด
- นอยเนื้อต่ําใจ ถูกลดคุณคา
ตนเอง

กลุม ๔ กรณี ไมพอใจคําพูดของหมอที่วา “ไมคุม ”
ตัวตน หมอ
ตัวตน คนไข
- ทุกคนตองฟงหมอ ไมฟงหมอแลวมาทําไม
- เปนคนสําคัญตองไดการดูแลพิเศษ (นอน
โรงพยาบาล)
- รับรูวานอนโรงพยาบาลเพราะตองการ
ผลประโยชน
- ขาของฉัน กลัวจะตองตัดขา แผลอาจไมดี
ตองการนอนโรงพยาบาล
- รองเรียนตองการผลประโยชน
กลุม ๕ กรณี “เจาหนาที่อนามัยเฉยเมยตอคนเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุตอหนาบานพัก”
ตัวตน เจาหนาที่
ตัวตน คนไข
- เปนขาราชการทํางานเฉพาะในเวลาราชการ - เห็นเจาหนาที่เปนเจาขุนมูลนาย
- ประชาชนไมมีสิทธิที่จะเรียกรองมากกวาสิ่งที่
เจาหนาที่มอบให
- เจาหนาที่แบงชั้นวรรณะ พูดภาษากลาง
แทนที่จะพูดภาษาถิ่นทั้งที่เปนคนในพื้นที่
สิ่งที่ตัวเราเปน ถาเราถือเปนเพียงอัตตลักษณเฉยๆจะไมนําไปสูปญหา แตถาเราไปยึดเปนตัวตนเขา ซึ่งทํา
ใหเกิดการเรียกรอง หรือเกิดการยกตนขมทานขึ้นมา จริงๆถาเปนอะไรก็แลวแต หากเราไปยึดตัวตนนั้นก็จะเกิดเปน
รากเหงาของปญหาขึ้น บางครั้งเปนโดยไมรูตัว เปนกิเลสอยางหนึ่งที่เปนมานะ
เวลามีความยึดมั่นถือมั่นคือเกิดอุปทาน และรูสึกวาเราเกิดเปนนั้นเปนนี่ขึ้นมาเรียกวาเปนชาติ นี่เปนสวน
หนึ่งของวงวจการเกิดทุกข ในทางพระพุทธศานาเรียกวา “ปฏิจสมุปปบาท”
เรื่องของอคติก็เปนประเด็นที่สําคัญตอการรับรู มีเรื่องเลา พอขับรถไปกับลูกและเกิดรถชน ใน
เหตุการณพอตาย ลูกบาทเจ็บสาหัส เมื่อนําลูกสงโรงพยาบาลหมอผาตัดบอกวา ตัวเองผาตัดไมไดเพราะเด็กคนนั้น
๑๒

มุมมองความคิด สิ่งที่อยูในหัว และความรูสึกของเรา มีผลตอการรับรูที่ออกมาตางกัน “เห็นสิ่งเดียวกันแต
รับรูความจริงตางกัน” ดังนั้นเมื่อเราอยูในความขัดแยงเราจะตองคิดถึงเรื่องเหลานี้ดวย สรุปอยางรีบเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น
สิ่งที่ตาเห็นไมจริงเสมอไป ฉะนั้นเราจะตองมีทาในการเขาไปสืบคนหรือสืบหากับความจริงมากยิ่งขึ้น
สันติวิธี
ความรุนแรง
สิ่งที่สันติวิธีคลายกับความรุนแรง
- เผชิญกับปญหา
- ตองใชความกลา

สันติวิธี

ยอมจํานน
สิ่งที่สันติวิธีคลายกับการยอมจํานน
- ไมทํารายผูอื่น
- ไมสูญเสียเลือดเนื้อหรือชีวิต

สันติวิธีมีสิ่งที่เหมือนกับความรุนแรงและการยอมจํานน จึงเปนทางสายกลาง ในสถานการณความขัดแยงมี
ทางออก ๓ ทางซึ่งเราเลือกไดวาจะหาทางออก
เรื่องเลาการหาทางออกของความขัดแยงโดยสันติวิธี
“โจรจี้ยาย”
สถานการณ "คุณยายคนหนึ่งถือของผะลุงผะลังเดินกลับบานยามโผลเผล ขณะที่เดินเขาในซอยใกลจะถึงบานแลว
สังเกตเห็นวามีชายหนุมสองคนเดินตามเขามาใกล ๆ และเมื่อคุณยายเริ่มถูกประชิดตัวก็รูวาชายหนุมทั้ง ๒ มี
จุดประสงคเพื่อเขามาจี้ตัวเธอ อยากถามวา...สถานการณที่เคยเกิดขึ้นนี้คุณยายจะใชวิธีการแกไขอยางไร ?
“หญิงไทยถูกคนดําจี”้
สถานการณ “หญิงไทยคนหนึ่งทํางานอยูที่อเมริกา ขณะที่เดินอยูก็ถูกโจรที่เปนคนดําเกิดเขามาจี้ เขาจึงหยิบเงิน
ออกมาให ซึ่งมีอยู ๒๐ เหรียญ และชีแจงวาตนเองจนมากจะเอาเงินนี้ไปซื้ออาหาร หลักจากไดคุยกัน โจรก็ไมเอาเงิน
และหญิงไทยคนนี้ก็ไปที่บานของคนดําและไปทําอาหารไทยใหกิน จนเกิดเปนเพื่อนสนิท
ในกรณีที่กลาวมาเพราะอะไรถึงประสบความสําเร็จ อะไรเปนปจจัยที่ไมสูญเสียเงิน
- มีสติไมรนราน
- กลาเผชิญปญหา โดยไมใชความรุนแรง
- มีปฏิภาณหรือปญญาในการแกไขปญหา
- มีเมมตาปรารถนาดี
- ไมยึดมั่นถือมั่น
การใชสันติวิธี
เหตุการณ “จอดรถอยูและมีรถคันอื่นแซงขึ้นมา คนขับรถที่ถูกแซงก็โกรธและตองการเอาคืน จึงออกรถและขณะที่
กําลังจะแซงและเตรียมพรอมที่จะดา รถคันแรกที่ขับอยูก็เกิดความคิดขึ้นไดและพูดคําวา “ขอโทษ” ออกไป รถคันที่
เตรียมจะดาก็เปลี่ยนเปนคําขอโทษเชนกัน และก็วิ่งไปดวยกันและตองการใหอีกคันไปกอน”
๑๓

คําวา “ขอโทษ” เปนการเปลี่ยนการรับรูและความรูสึกภายในของอีกฝาย ถาเราเปลี่ยนปฏิสัมพันธใหเปน
บวก จะเกิดความรูสึกที่ดี เรียกวาเปนความรูสึกที่เปนกุศล นําไปสูการลดอคติ จากนั้นจะเกิดการรับรูที่ดี และสุดทายก็
จะนําไปสูคําพูดหรือการกระทําที่เปนบวก ปฏิสัมพันธที่เปนบวกเชน การใหความสําคัญกับคูกรณีหรืออีกฝาย โยงมาสู
เรื่องของตัวตน
สันติวิธีสามารถที่จะเปลี่ยนหรือสรางวงวจที่สรางสรรคแทนวงจรของการยึดมั่นถือมั่น ทําใหความขัดแยง
คลี่คลายลงได โดยใชการชนะใจดวยความดี นอกจากนี้สันติวิธียังเปนเรื่องของการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือสิ่งแวดลอม เชน
มีแกงครถซิ่งในหมูบาน เราอาจจะใชการทําลูกระนาทเพื่อทําใหรถวิ่งชาลง นี่ถือวาเปนสันติวิธีอยางหนึ่ง

ความรูส ึก
ที่เปนกุศล
การรับรู
ตามความเปนจริง

สติ-ปญญา-เมตตา

ปฏิสัมพันธ
ที่สรางสรรค

วางใจ
เปนกลาง
เปลี่ยนมุมมองในการรับรู
โดยเมื่อเราไดพูดคุยกับใครก็แลวแตในเหตุการณความขัดแยง แทนที่เราจะไปติดอยูกับอารมณโกรธไมพอใจ
ในคําพูด ขอใหเปลี่ยนกลับไมมองวา สิ่งที่เขาพูดมาเปนจริงหรือไม หรือกลับมาพิจารณาวาเปนอยางไร นี่เปนการใช
ปญญาเขามาแทนที่อัตตาตัวตนของเรา
เปรียบเหมือนกับวาเราเดินอยูในสวน อยูดีๆก็มีลิงตัวหนึ่งเอามะพราวขวางมา เราจะทําอยางไรกับลูก
มะพราวนั้น ถาเรายึดในตัวตนของเราๆก็อาจจะเอามะพราวควางกลับไป แทนที่เราจะทําอยางนั้น เราเอามะพราว
กลับมากินไมดีกวาหรือ
“คุณเล็ก” เจาของเมืองโบราณ ซึ่งเสียชีวิตไปแลว แกมีคติคําพูดบอกวา “ไดวันไหนไมถูกตําหนิ วันนั้นเปนอัป
ปมงคล”
เราแตละคนชอบเอาอัตตาตัวตนเขาไปรับ เมื่อเราถูกวิจารณ ตําหนิ หรือถูกดา เปรียบเหมือนเวลาเราเดินอยู
และมีกอนหินหลนลงมาจากบนตึก เราจะเอาหนารับหรือเราจะหลบ คนสวนใหญมักจะเอาตัวตนออกรับหรือเรียกวา
เอาหนารับ
ใชเมตตาแทนความโกรธ
เวลาที่เราทักทายเพื่อนและไมไดรับการทักทายตอบ ถาเราคิดแบบใชตัวตนเราจะรูสึกโกรธวาทําไมไมยอม
ตอบกลับ แตถาใชความเมตตาเปนตัวนํา เราก็จะคิดวาเออเพื่อนเราเปนอะไรนะ อาจจะไมคอยสบายใจหรือมีเรื่องที่
๑๔

ปฏิสัมพันธที่สรางสรรค
เชน การพูดดวยความชื่นชม เปนสิ่งที่เขามาชวยใหเกิดการกระตุนความใฝดีในตัวขึ้นมา เปนความรูสึกดีที่
เกิดขึ้น
ผูบริหารปมน้ํามัน JET ไปตรวจเยี่ยมหองน้ํา และเห็นวาหองน้ําที่ปมแหงหนึ่งสะอาดไมถึงมาตราฐาน จึงเดิน
เขาไปหาปาซึ่งเปนผูทําความสะอาด และไดบอกปาคนนั้นวา มีคนบอกวามีคนชมวาหองน้ําสะอาด อยากจะรูวาทํา
อยางไร หลังจากคุยเสร็จปาคนนี้ก็เดินไปที่หองน้ําเพื่อทําความสะอาดหองน้ําใหม
๖ ก.ย. ค่ํา
กิจกรรม “สี่ทิศ” Celtic Wheel การรูจักบุคลิกภาพตนเองและเขาใจผูอื่น
๑. ทิศเหนือ “กระทิง”
๒. ทิศใต “หนู”
๓. ทิศตะวันออก “เหยี่ยว”
ตก : หมี
๔. ทิศตะวันตก “หมี”

เหนือ : กระทิง

ออก : เหยี่ยว

ทิศเหนือ – กระทิง
ใต : หนู
ขอเดน
บึกบึน แข็งแรง อดทน กลาเสี่ยง กลาไดกลาเสีย สูไมถอย ตรงไปตรงมา เปนผูนํา ใจถึง ยุติธรรม จริงใจ จริงจัง
มุงมั่น มั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง เด็ดเดี่ยว ลุย ใจกวาง รักพวกพอง ปลุกใจ หนุนและใหโอกาส ลงมือทํา โกรธงาย
หายเร็ว ตัดสินใจเร็ว พูดจริงทําจริง มีสัจจะ
ขอควรปรับปรุง
ใจรอน ไมรอบคอบ เร็วจนคนอื่นตามไมทัน ทํางานผิดพลาดไดงาย ไมใสใจความรูสึกและความคิดของคนอื่น
หงุดหงิดงาย ถือตนเองเปนใหญ ขัดแยงงาย ขัดแยงกันเองงาย มีอคติ พยาบาทจองเวร ไมยอมลงใหใคร เอาชนะ
ขี้โมโห
ทิศตะวันตก – หมี
ขอเดน
รอบคอบ มีหลักการ มีขั้นตอน เก็บรายละเอียดไดดี สะสมขอมูล สังเกตการณ คิดวิเคราะห ตรวจสอบความคิด มี
นิสัยสืบสาวหาสาเหตุ อดทนรอได อยูคนเดียว มีโลกสวนตัว
ขอควรปรับปรุง
ไมสนใจใคร ยึดมั่นเหตุผล ตัดสินใจชา หงุดหงิดหากมีการเปลี่ยนแผน ไมคอยใสใจเรื่องความรูสึก เก็บตัว คิดอยู
ในกรอบ เชื่อคนยาก รอสถานการณ กลัวความผิดพลาด ปรับตัวยาก วิตกกังวล กีงวลกับขอจํากัด ไมยืดหยุน
ทํางานชา

๑๕

ทิศตะวันออก – เหยี่ยว
ขอเดน
สายตากวางไกล มองภาพกวาง เปนนักฝน คิดสรางสรรค มีจินตนาการ ฉลาด มีไหวพริบ คิดนอกกรอบ มอง
การณไกล เปนนักวางแผน ปรับสถานการณไดเร็ว แกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี คิดเร็วทําเร็ว เปนนักประดิษฐ
คิดคนทดลอง ลมแลวลุกเร็ว เล็งเเหยื่อแลวไมพลาด ไมตกเปนเปา ทําตัวเปนจุดเดน
ขอควรปรับปรุง
ทํางานชากวาความคิด วางแผนใหคนอื่นทํา เจาเลห มีกลอุบาย เปลี่ยนเรื่องใหมไดงาย คิดจุกจิก ไมไววางใจใคร
งาย ๆ ไมสนใจความรูสึกของคนอื่น ไมสนใจรายละเอียด สนใจแตเรื่องใหญ ๆ สมาธิสั้น คิดมาหแตไมคอยทํา ไม
สามารถอธิบายความคิดตนไดชัดเจน ทํางานไมคอยสําเร็จ ไมเผชิญหนา ไมกลาตัดสินใจ ทอแทงาย
ทิศใต – หนู
ขอเดน
ใหความสําคัญกับความสัมพันธ ใสใจกับความรูสึก ใจเย็น โอบออมอารี เปนผูตาม เปนผูให มีเพื่อนมาก อยูเปน
หมูคณะ หลีกเลี่ยงความขัดแยง รอบคอบ มีนิสัยขันอาสา ใหกําลังใจ รักสันติ รับฟง ราเริง สนุกสนาน รักพวก
พอง เอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นอกเห็นใจคน
ขอควรปรับปรุง
ใจออน ใจเย็นเกินไป เห็นใจคนอื่นแตลืมตัวเอง ออนแอ ขี้นอยใจ ยอมคนอื่น ไมกลาปฏิเสธลังเล กลัวความ
ขัดแยง บายอ ขี้เกรงใจ ไมเปนตัวของตัวเอง ไมกลาตัดสินใจ ขี้เหงา ไมเปนผูนํา จูจี้จุกจิก วิตกจริต ซุบซิบ เหน็บ
แนม ไมกลาเผชิญหนา เก็บกด ไววางใจคนงายไป
๗ ก.ย ๕๐. เชา
กิจกรรม ทบทวนการเรียนรู
เนื้อหา : ความขัดแยง – การขยายตัวของความขัดแยง
ปฏิจจสมุปบาท สันติวิธีและการทํางานของสันติวิธี สี่ทิศ
สิ่งที่ผูเขารวมไดเรียนรู
- เขาใจวาความขัดแยงเกิดจากตัวตน การรับรูที่ผิดพลาดทําใหมีปฏิสัมพันธที่ไมดีตอกันแลวทําใหความขัดแยง
ขยายตัว ความเขาใจในวงจรทําใหเรารูจุดที่จะเริ่มเขาไปจัดการความขัดแยง การมีสติเพื่อที่จะพยายามฟงและ
เขาใจผูอื่น จะชวยใหเราวางใจเปนกลาง และเกิดมีสติ ปญญา เมตตาที่จะชวยจัดการความขัดแยงได
- กิจกรรมสี่ทิศ ทําใหเขาใจตนเองและผูอื่น เปนประโยชนในการอยูรวมกันในทุกรูปแบบของสังคม การรูบุคลิก
ของผูอื่นทําใหเราเขาใจและปฏิสัมพันธตอกันงายและชวยใหทํางานดวยกันอยางเหมาะสมกับบุคลิก
- การขยายตัวของความขัดแยง เกิดจากตนเองและขยายไปยังคนอื่นและกลุมบุคคล การปลอยเวลาใหทอดไปสัก
ระยะแลวจัดการ
- ทางออกของปญหา ๓ ทาง (ความรุนแรง สันติวิธี และการยอมจํานน) สันติวิธีเปนทางสายกลางที่ไมกอใหเกิด
ความเสียหาย
- สติ ปญญา เมตตา ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําไดจริง
- ปกติเรามัก ตัดสินไวกอน ขาดการพิจารณาความจริง จึงจําเปนที่จะตอง
๑๖

แนะนําวิทยากร อาจารยนริศ มณีขาว
การสื่อสารอยางสันติ (Non-violent communication) เราอาจเรียกวา การสื่อสารดวยรักและสันติ หรือ
การสื่อสารดวยความกรุณาก็ได (compassionate communication) พัฒนาขึ้นโดย มารแชล โรเซนเบิรก นักจิตวิทยา
ซึ่งทํางานมานานหลายป และเกิดคําถามใหญๆ ขึ้น ๒ คําถาม จึงออกไปศึกษาศาสนาหลัก ๗ ศาสนา และไดพบวา
ทั้ง ๗ ศาสนามีหัวใจสําคัญหัวใจเดียวกัน และไดพัฒนาขึ้นมาเปนการสื่อสารอยางสันติ
รูปแบบหลัก ๒ รูปแบบ และ ๔ ขั้นตอนของการสื่อสารดวยรักและสันติ
การฟงดวยความเห็นใจ
การสื่อสารอยางจริงใจ
(empathic listening)
(honestly expressing)
สังเกต
สังเกต
รูสึก
รูสึก
ตองการ
ตองการ
ขอรอง
ขอรอง
การสื่อสารดวยรักและสันตินี้ เราสามารถทั้งจริงใจและเมตตา โดยไมทํารายตนเอง และไมตองกดกลั้น
ความรูสึกที่แทจริง
ตัวชวยในการฝกปฏิบัติครั้งนี้
๑. ดวยจิตใจอันเบิกบาน
๒. ทดลองดวยชีวิต ในหองเรียนเราสามารถทดลองไดเต็มที่และผิดพลาดได
๓. รวมดวยความสมัครใจ
๔. สนับสนุนกันและกันใหคนพบสิ่งดี
หมายเหตุ อุปสรรคตัวหนึ่งของการเรียนรูคือมือถือ เพราะทําลายความสัมพันธกับคนที่อยูตอหนา และทําให
เราพลาดโอกาสที่จะสัมผัสชวงเวลาสําคัญของชีวิตคนที่ตองการจะเลา
เมื่อเราตองพลาดหวัง บางครั้งสิ่งทดแทนอาจดีกวาสิ่งที่เราหวังจะไดรับดวยซ้ํา
เปนคําที่ตรึงใจผมและไดฟงในชวงที่เขารวมกลุมครั้งหนึ่ง การที่เราคุยโทรศัพทอาจทําใหเราพลาดโอกาสที่
จะไดขอคิดดีๆ สําหรับชีวิตเราไปก็ได
ความคาดหวังและความตองการของผูเขารวม
- ปรับแนวคิดในการมองโลกและมองตัวเอง
- อยากสื่อสารนอกหอง
- การเปนตัวกลางดวยการสื่อสารทางโทรศัพท
- การสื่อสารที่จะชวยใหเขาใจตรงกัน
- การสื่อสารใหขอมูลเทาที่ควรจะไดหรือความลับ เชน เอชไอวี
- การสื่อสารโดยไมหลุดคําพูดที่ทํารายคนอื่น
- พูดใหสถานการณดีขึ้น
- การพูดกับคนที่ไมยืดหยุน หรือคนที่ไมตองการสื่อสารดวย
- เทคนิคและทักษะ
๑๗

วิทยากรชี้แจง เนื้อหาและกระบวนการ ดังนี้
- เนื้อหา ประกอบดวย ๓ ดานของชีวิต คือ ครอบครัว ชีวิตและการงาน
- กระบวนการ จะเปนการเรียนรูกับของจริง แลวจะมาทบทวนบทเรียนดวยกันแลวฝกอีกครั้ง
จิตวิญญาณและหัวใจของ “การสื่อสารดวยรักและสันติ”
คําถามที่สําคัญ ๒ คําถามที่ มารแชล โรเซนเบิรก (Marshall B. Rosenberg) ถามก็คือ....
๑. ดูเหมือนจะเปนความจริงที่วา ผูคนมีความสุขกับการชวยเหลือผูอื่น แตทําไมพวกเขาจึงสรางความขัดแยง
และความเจ็บปวดใหกับคนที่พวกเขาเกี่ยวของดวย แมกระทั่งกับคนที่พวกเขารัก
๒. แลวเพราะอะไร คนบางคนยังคงมีใจกรุณา แมวาเขาจะไดรับความรุนแรงหรืออยูในสถานการณที่เลวราย
คําตอบที่คนพบ ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่มนุษยกลับไปสัมผัสกับ ความตองการภายในสวนลึกของจิตใจ มนุษย
จะเห็นคนอื่นเปนมนุษยเหมือนกับเรา เขามีความตองการเชนเดียวกับเรา มนุษยเราตัดขาดจากความเมตตากรุณาก็
เพราะวา “ความตองการในสวนลึกของเรา ของผูคน ของมนุษยไมไดรับการดูแล” ความตองการที่วานี้ ไมใชความ
อยากไดเงิน บาน รถ หรือวัตถุสิ่งของภายนอก แตเปนความตองการในสวนลึกที่ทุกคนตองการเหมือนกัน
มนุษยมีจิตเดิมแทที่เปนประภัสสรอยูภายใน แตกิเลสและความเศราหมองไดมาบดบังจิตเดิมแท ทําอยางไร
จิตที่ของเราจึงจะเปนประภัสสรไดดวยการฝกฝนแทนที่จะรอให
จิตวิญญาณของการสื่อสารดวยรักและสันติ
- การเชื่อมโยงกับพลังของความงดงามภายในจิตใจของคนอื่นและของตัวเราเอง...
- การเชื่อมโยงกับพลังของความรักที่มีอยูภายในจิตใจของคนอื่นและของตัวเราเอง... (Beauty, Beloved Divine
Energy)
- "เปนชีวิต และเชื่อมโยงกับชีวิต" (Life and connection to life)
ฟงความรูสึกที่ซอนอยู ประตูสูการสื่อสารอยางสันติ
ความรูสึก
- คนสวนใหญจะพูดวา “ฉันรูสึกวา เขาทําอยางนี้กับฉัน” นี่เปนความคิด ไมใชความรูสึก
- ความรูสึกเปน “ความโกรธ” “ความดีใจ” “ความเสียใจ”
- ความรูสึกเปนเสียงที่ t ออกมาจากรางกาย เชน “ตกใจหมดเลย”
- NVC เนนมาอยูที่รางกาย
 ความรูสึก(Feeling) t ความตองการ (Need) สิ่งนี้อยูกับตัวเรา
- เราเจ็บปวดเพราะ ความตองการของเราไมไดรับการตอบสนอง
ฝกปฏิบัติการฟง “ความรูสึก” ที่ซอนอยู
๑. เขียนคําพูดไวดานหนาของกระดาษ
๒. เขียนความรูสึกไวดานหลังกระดาษ
(ดานหนาเขียนวา)
เงียบหนอย
ไมมีใครสนใจปญหาของฉันเลย

(ดานหลังเขียนวา)
รูสึก : หงุดหงิด รําคาญ
รูสึก : นอยใจ
๑๘

วิธีการฝกปฏิบัติ
๑. เขากลุมยอย กลุมละ ๕ คน
๒. เริ่มโดยคนที่ ๑ หยิบแผนคําของตนเองแสดงใหคนอื่นเห็นคําพูดดานหนา
๓. ใหคนที่ ๒ คาดคะเนความรูสึกของคนที่ ๑
๔. ถาถูกตองใหผานไปยังคนที่ ๒ ถาไมถูกตอง ใหคนในกลุมชวยคาดคะเน
๕. ถายังไมถูกตองอีกใหคนที่ ๑ เฉลยความรูสึกของตน หรืออาจมีความรูสึกเพิ่มเติมได
๖. ทําเชนนี้จนครบทุกคนในกลุม
หมายเหตุ ขณะฟงเรื่องที่เพื่อนเลาใหเราลองเทียบเคียงไปดวยวาหากเราตองเผชิญกับเหตุการณนั้นเราจะมี
ความรูสึกเชนไร
สะทอนสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรม
- กระบวนการนี้จะชวยในดานจิตวิญญาณ เมื่อเราเอาใจไปใสกับคนอื่น อัตตาเราก็จะเล็กลง
- รูสึกอยางไรที่มีเมื่อเพื่อนในกลุมของทานคาดคะเนความรูสึกของทานไดถูกตอง
• ดีใจที่ไดรับความเขาใจ
• ไดเพื่อน-พวก ทําใหรูสึกอบอุนและใกลชิด
• โดนใจใชเลย เขาเขาใจเรา
• คนที่เขาใจคนอื่นไดดีเปนเพราะเขาไดรับความเขาใจจากผูอื่น
• เฉยๆ
• อึดอัดใจ
- ทานคนพบอะไรเปนพิเศษจากการฝกปฏิบัติคาดคะเนความรูสึกของคนอื่น
• ในหนึ่งคําพูดมีหลายความรูสึก
• สิ่งที่พูดอาจไมตรงกับเจตนาที่ตองการสื่อสาร ความรูสึกอาจไมตรงกับพฤติกรรมหรือคําพูดที่
แสดงออก
• กิจกรรมทําใหพบวาคนเราอยากใหคนใสใจความรูสึกของเรา
• ความรูสึกที่แตละคนมีอาจลึกกวาที่คนแสดงออกโดยทั่วไป
• คําพูดมีพลังที่อาจสงผลกระทบ
• การฟงอยางตั้งใจชวยใหเราเขาใจความรูสึกที่ซอนอยูภายในของผูอื่นได
• บางครั้งเราก็ไมอาจสื่อสารใหผูอื่นเขาใจถึงความตั้งใจดีของเราได เพราะเขาอาจรับสาร
คลาดเคลื่อนไปและทําใหเกิดความขัดแยงได
• ภายใตความรูสึกที่เปนอยู เชน ความรูสึกโกรธที่มีตอผูอื่น มีความตองการในสวนลึกไมไดรับการ
ตอบสนอง
• ในบางแวดวงจะไมใหคุณคากับ “อารมณ-ความรูสึก” ดังนั้น การดึงและจับ “ความตองการ” ก็
สามารถเขามาทดแทนไดเพื่อใชในการสื่อสาร
๗ ก.ย. บาย
แบบฝกหัด คนหาและเติมเต็ม...ความตองการที่ในสวนลึกที่หายไป
วิธีการฝกปฏิบัติ
๑๙

๑.
๒.
๓.
๔.

รับไพความตองการกลุมละ ๑ ชุด
เริ่มจากคนที่ ๑ เปนคนแจกไพใหทุกคน (ไมตองแจกไพใหตัวเอง)
คนที่ ๑ เลาเรื่องความขัดแยงของเราใหคนอื่นในกลุมฟง
คนในกลุมฟงแลว คาดคะเนความตองการของคนที่ ๑ เชน คาดคะเนวาคนที่ ๑ ตองการ “ความจริงใจ”
ถาเรามีไพ “ความจริงใจ” ก็ใหวางไพลงไป
๕. ถาไมมีไพก็ใหเคาะผาน ทําจนครบทุกคน
๖. คนที่ ๑ มองดู และบอกวาไพใบไหนใช และเก็บไพไว (หรือจดไว)
๗. ทําเชนนี้ตอไปจนครบทุกคนในกลุม
ตัวอยางเชน ญาติคนไขรายหนึ่งไมพอใจหมอ จึงดึงคอเสื้อหมอแลวจะชก เพราะหมอพูดวาโรคนี้เปนแลว
ตองเสียชีวิต กลุมผูเขารวมคาดเดาวาญาติคนไขอาจตองการเวลาอยูกับคนรักนานนาน ตองการความปลอดภัยหาย
จากอาการปวย อยากใหหมอเขาใจวาตนเองรักแม ตองการคําพูดที่ปลอบประโลมจิตใจ ตองการความมั่นใจวาหมอ
จะรักษาเต็มที่
ปดวง ขอบคุณกันดวยความออนโยนดวยกันยืนเปนวงกลมแลวนวดใหกันและกัน
ไตรตรองจากภาคปฏิบัติ “ทานไดเรียนรูอะไรบาง?” จากภาคปฏิบัติฝกรับรูความตองการในสวนลึก
- ผูฟงจะตองสาวลึกพอสมควรจึงจะคนหาความตองการที่แทจริง จะพบวามีความตองการไมกี่อยางเทานั้น
- ผูฟงไมควรตัดสินวาผูพูดมีความตองการอะไร แตควรใหผูเลาเปนผูเลือกและบอกเองวา
- ไดเรียนรูวาความตองการนั้นขึ้นกับชวงวัยของชีวิต
- ไมควรยึดมั่นและคาดหวังวาผูอื่นจะตองเขาใจความตองการของเราเสมอ เพราะขนาดเราพูดคุยกันใน
หองเรียนยังเขาใจไปคนละอยาง หากไมมีการสื่อสารพูดคุยก็ยิ่งยากที่จะเขาใจความตองการของกันและกันได
- ในการสื่อสารอยางสันตินั้นเราตองแยกแยะระหวาง “เราตองการใหคนเขาใจ” (การขอรอง) กับ “ความตองการ
ความเขาใจ” (การเติมเต็มความตองการ) นั้นตางกัน หากเราตองการความเขาใจ เราสามารถเติมเต็มไดใน
หลายหนทาง เพราะเปนความตองการที่แยกออกจากตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะ เพราะคนคนนั้นมี
เสรีที่จะเลือกที่จะเขาใจเราหรือไมก็ได ดังนั้น เราควรไมไปยึดมั่นถือมั่นวาจะตองเปนคนคนนั้นเทานั้นที่จะมา
เขาใจเรา
เวลาที่เราทะเลาะกันหรือมีความขัดแยงที่ไมอาจจะแกไขได เปนเพราะมีบางสิ่งบางอยางที่หายไป แตไมรูวา
อะไรหายไป ฝายหนึ่งไมรูวาอีกฝายตองการอะไร "คุณไมใหความสําคัญกับความรูสึก-ความตองการของฉันเลย"
ทําไมเขาไมฟงความตองการของเรา ก็เพราะเขาเขาไมถึงความตองการของเรานั่นเอง
สิ่งสําคัญคือ...
๑. เมื่อเราคาดคะเนความตองการของคนอื่น เขาจะรูสึกดีขึ้นที่มีคนพยายามจะฟง แมวาเขารูวาเรายังไมเขาใจ
เราจริงๆ ก็ตาม
๒. หัวใจของการสื่อสารดวยความกรุณา คือพยายามที่จะเขาใจ พยายามที่จะเชื่อมตอพลังความรัก-ความดีงาม
ที่อยูภายในของตนเอง-คนอื่น เห็นคนอื่นเปนคนเหมือนเรา มีความตองการเหมือนเรา
๒๐

๓. เมื่อเราฝกให และรับความเขาใจกับคนอื่นตอไปเรื่อยๆ เราจะสัมผัสความตองการเปนหนึ่งเดียวกันของ
มนุษยชาติซึ่งมองดวยตาเปลาไมเห็น แตสัมผัสไดดวยใจ
สิ่งสําคัญคือ...
๑. ใหมีประสบการณ การรับรูความตองการของตนเองวาเปนอยางไร และยังมีเพื่อนที่ยินดีชวยเรา
๒. พอเรารับรูความตองการของเราแลววาเปนอยางไร เราก็ยินดีและชวยเหลือคนอื่นไดเชนเดียวกัน
๓. เมื่อเรารับรูและสัมผัสความตองการของเราได เราจะสื่อความตองการของเราไดดีขึ้น เชน ความโกรธ มาจาก
ตองการความเขาใจ ตองการความเห็นใจ
ชวนคิด
- เมื่อเราไมพรอมที่จะเขาใจคูกรณี แตอยากใหเขาเขาใจเรา เราจะทําอยางไรดี
- เมือ่ เราตองการความเขาใจ อยายึดติดกับคนที่เปนคูกรณีวา เขาจะเขาใจความรูสึก-ความตองการของเรา
- มีหลายวิธีที่เราจะไดรับความเขาใจ เชน รับความเขาใจจากคนอื่นๆ ที่ไมใชคูกรณี เมื่อเราไดรับความ
เขาใจจากคนอื่นมากพอจนถึงจุดหนึ่ง... เราจะสามารถกลับมาที่คูกรณี และรับฟงหรือเขาใจเขาไดดีขึ้น
คําแนะนําในการเขาถึงและดูแลความรูสึก-ความตองการ
๑. พยายามฟงความรูสึกและความตองการของตนเอง-คนอื่น
๒. เขียนความรูสึกทุกสิ่งทุกอยางออกมา โดยเฉพาะในเวลามีอารมณรุนแรง เมื่อเรากลับมาอานอีกครั้งเรา
จะไดพบความตองการที่แทจริงของเรา เพราะหากตัดสินใจในชวงลบ ผลการตัดสินใจมักเปนไปในทาง
ลบ ในขณะที่การตัดสินใจในขณะที่อารมณความรุนแรง ผลของการตัดสินใจมักเปนไปไดดวยดี
๓. แบงปนความตองการกับคนอื่น
๔. การภาวนาแบบ “ตองการภาวนา” “รูสึกภาวนา”
การสื่อสาร ๒ แบบ ๔ หู
หมาปา คิดใกลๆสั้นๆ ไมสัมผัสความรูสึก กัดหรือทําราย ใชเลหเหลี่ยม
หมาปาหูเขา
ตัดสิน โทษตัวเอง
หมาปาหูออก
ตัดสิน โทษผูอื่น
ยีราฟ มองไกล เขาใจ ใชหัวใจรับรูและฟง
ยีราฟหูเขา
รับรูความรูสึกและความเขาใจตัวเอง
ยีราฟหูออก
รับรูความรูสึกและความเขาใจผูอื่น
ตัวอยางเชน เมื่อมีคนมาพูดวา “ฉันเบื่อมากเลยที่เวลาฉันเลาอะไรใหฟง คุณไมเคยตอบฉัน”
หูหมาปาเขา : จริงดวย ฉันนะมันเปนคนเลวไมรูจักเขาสังคมกับใคร
หูหมาปาออก : คุณนะซิ พูดอะไรไมคอยนาฟง แลวก็ชอบมาโทษคนอื่นเขา
หูยีราฟเขา :
ฉันรูสึกเหน็ดเหนื่อย และตองการพักผอน
หูยีราฟออก : คุณรูสึกไมพอใจ เพราะคุณตองการการรับฟงใชไหม
โจทยกิจกรรมการตอบสื่อสาร ๔ หู
๒๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

คุณเปนหัวหนาทําไมไมจัดการใหเรียบรอย
ทําไมมาสาย คุณนาจะรูวาพวกเรารอคุณอยู
คุณนี่ยังไงนะ พูดเทาไหรก็ไมเขาใจสักที
ฟงฉันพูดใหจบกอนซิ แลวคุณจะถามอะไรคอยถามทีหลัง
ถาคุณรักฉันจริง คุณไมมีวันที่จะพูดอยางนั้นหรอก
เมื่อไหรคุณจะเลิกสูบบุหรี่สักที

สรุปบทเรียนกิจกรรม ๔ หู
- เราใชภาษาหมาปาไดงายกวาเพราะความเคยชิน
- จะใชภาษายีราฟ ตองไตรตรอง ใชเหตุผล มีสติ ตองปรับความเคยชิน
- การฝกภาษาอยางสันติก็เหมือนกับการฝกภาษาตางประเทศใหมเหมือนกัน การเริ่มพูดอาจทําใหรูสึกไมกลา
ไมมั่นใจ และใชไมไดเพราะไมไดใช
- ภาษายีราฟนั้นมีผลชวยใหคนเขาใจกันได เพราะไมวาคนจะใชภาษาหมาปาอยางไรก็ตาม ยอมมียีราฟตัว
นอยๆ อยูภายใน เพราะทุกคนมีจิตใจแหงความดีงามอยู ตัวอยางเชน กรณีกลุมเมล็ดพันธุสันติภาพใชภาษา
ยีราฟ เจรจากับทหารเพื่อขอภาวนาที่โรงพยาบาลศูนยราชบุรี เพื่อลดกระแสความรูสึกเกลียดชัง
๗ ก.ย. ค่ํา
การสังเกตและการขอรอง
การสังเกต เหมือนการมองผาน VDO
ผมเห็น..., ผมไดยิน... (ไมเกิน 40 คํา)
การขอรอง เปนวิธีการเพื่อไดมาซึ่งความตองการ
แตคนสวนใหญเขาใจวาการขอรองคือความตองการ
ขอรองสิ่งที่ทําไดจริง เปนประโยคทางบวก และเตรียมใจรับการปฏิเสธกลับมา
ตัวอยางประโยคที่ ๑
สังเกต คุณหมอ (หัวหนาทีม) ครับ นองบอกผมวาทีมหมอศัลยเช็ครางกายแมผมเพื่อเตรียมผาตัด รูสึก ผม
ไมคอยสบายใจครับ เพราะแมผมไมอยากผาตัด ตองการ ผมและพอตองการทําตามความตั้งใจชของแม ขอรอง ผม
อยากจะขอรองคุณหมอ เพื่อใหเปนตามความตั้งใจของแมผมดวยครับ
ตัวอยางประโยคที่ ๒
สังเกต พอครับเวลาผมบอกพอวา ผมจะไปทํางานตางจังหวัด ผมไดยินพอบอกวาไปแลวอันตราย รูสึก ผม
ฟงแลวไมสบายใจเลยครับ ตองการ ผมตองการคําอวยพร ขอรอง ผมขอคําอวยพรจากพอแทนไดไหมครับ
ขอสังเกต
- โดยทั่วไป หากคนเรารูวาทําหรือพูดแลวทําใหเราเดือดรอนหรือไมสบายใจก็ไมอยากจะทํา แตบางครั้งอาจทํา
ไปเพราะความเคยชินหรือรูเทาไมถึงการณ

๒๒

กิจกรรม




ใหเขียนประโยคขอรองเพื่อขอใหคนทําอะไรบางอยางใหเรา (การเขียนเปนการเตรียมตัวที่ดีกอนที่เราจะไป
พูดสื่อสารดวยตนเอง เพราะมีโอกาสไดคิดและกรองอารมณกอน ซึ่งเราอาจใชวิธีเขียนจดหมายเพื่อเปนการ
สื่อสารก็ได)
จับคูกับเพื่อนแลวทดลองใชประโยคนั้นกับเพื่อน โดยใหสมมติวาเพื่อนเปนคนที่เราตองการสื่อสารดวย (เลา
บริบทของสถานการณใหเพื่อนฟงกอน)

ผลของกิจกรรม (ตัวอยางประโยคที่ได)
- (กรณีแมกับลูก, แมทํางานนอกบานมาก ทําใหรูสึกวาเหินหาง แมเปลี่ยนไปไมเหมือนเดิม) แมชวงนี้หนู
สั ง เกตเห็ น ว า ท า ทางแม เ ปลี่ ย นไป จากที่ เ คยเล น เคยคุ ย กั น หนู น อ ยใจนะแม หนู ต อ งการให แ ม รั ก หนู
เหมือนเดิม หนูอยากใหแมบอกหากหนูทําอะไรผิดไป ขอสังเกตอาจปรับจาก “หนูตองการใหแมรักหนู
เหมือนเดิม” เปน “หนูตองการความรัก” เปนสิ่งที่เราตองการ ไมใชบอกวาเราตองการใหเขาทําอะไร ซึ่งจะ
กลายเปนคําสั่งไปแทนการขอรอง ความตองการใหระบุความตองการเชิงสากลในฐานะมนุษยคนหนึ่ง
ไมตองพวงตัวบุคคลเขาไปดวย ตัวอยางเชน “ฉันตองการใหคุณกลับมารักฉัน” ในการสื่อสารที่แยกความ
ตองการออกจากตัวบุคคลคือ “ฉันตองการความรัก (ระบุความตองการ)...คุณโปรดกลับมารักฉันไดไหม
(การขอรอง)” หรือ “แมหนูรักแมนะ แตไมรูตอนนี้แมยังรูสึกเหมือนเดิมไหม”
- การพูดคุยอาจมีการนัดแนะ ดูเวลา และสภาพอารมณของคนที่เราตองการสื่อสารประกอบดวย
การสื่อสารที่อุดตัน
- เมื่อเราขอรองแลว การขอรองของเราอาจไดรับการปฏิเสธ เชน การอธิบาย งอน หรือเพิกเฉย และหากเขา
ตอบโต
- เราควรฟงแลวใชภาษายีราฟหูออก เชน สื่อสารกับแมแลวแมตอบโตกลับดวยภาษาหมาปา เราก็จะฟงและ
แสดงความเขาใจแมเสียกอน เพื่อเปดชองทางการสื่อสารระหวางกัน
- หากทั้งคูตองการที่ใหอีกฝายฟง ดวยการเพียรจะพูดโดยไมคิดที่จะฟง ชองทางการสื่อสารก็จะตีบตัน หากเรา
สามารถตั้งหลักไดดวยการเอาความตองการของตนเองถอยมารับฟ งความตองการของอีกฝายและฟง
ความรูสึกของเขาเสียใหหมดกอน โอกาสของเราที่จะพูดความตองการของเราไดในภายหลัง
- เราอาจคิดวาการที่เราจะตองเปนฝายรับถายเดียวก็แยสิ เราจึงควรตองเติมเต็มดวยการพูดคุยกับคนที่
เกื้อกูลเรา เชน เพื่อนหรือคนใกลชิด เพื่อใหความตองการคนรับฟง ความเขาใจและกําลังใจ
- กรณีตัวอยาง สามีพาภรรยามาคลอดบุตร แตตกเลือดหนักทําใหภรรยาเสียชีวิต เมื่อไดทราบขาว สามีพูดไม
ออกมีน้ําตาซึม ทําใหพยาบาลทําอะไรถูก เราจะทําอยางไรไดบาง
 สะทอนเพื่อแสดงความเขาใจความรูสึก
 แสดงความเสียใจ เชน จับมือแลวพูดวาเสียใจดวยนะคะ
 จับมือ เดินไปเปนเพื่อน ใหออกจากสถานการณกอนเพื่อไมใหหมกมุน
 พาไปดูลูก
 นั่งเปนเพื่อน สงผาเช็ดหนาให
 แสดงไมตรีที่จะชวย เชน ถามวาตอนนี้อยากใหชวยอะไรบาง หรือเสนอการดูแลศพ
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แสดงความเห็นใจ บอกวาโรงพยาบาลไดทําสุดความสามารถดวยความระมัดระวังแลว
และยิ น ดี จ ะให ค วามช ว ยเหลื อ และช ว ยดู แ ลลู ก ให ดี ที่ สุ ด ตามความสามารถของ
โรงพยาบาล
 อาจตองพูดคุยในหองที่เอื้อตอบรรยากาศดวย
นอกจากนี้คนทํางานสาธารณสุขเองก็ตองหาทาง


-

กิจกรรมการสือสารที่อุดตัน
- ใหจับคูเดิม แลวใหเพื่อนสวมบทบาทเปนคนที่เราอยากจะสื่อสารดวย แตเขาปฏิเสธที่จะสื่อสารกับเรา ดวย
ประโยคที่ตัดสินหรือวิพากษวิจารณโตกลับ หรือปฏิเสธกลับ หรือแสดงความโกรธก็ได
๘ ก.ย ๕๐. เชา
กจิกรรม ทบทวนการเรียนรู การสื่อสารอยางสันติ
- การสื่อสาร ที่เราคุมไดและไมสามารถคุมได สิ่งที่นาสังเกตก็คือเรามักละเลยที่จะควบคุมการสื่อสารที่
สามารถคุมได
- สะทอนความตองการของคูสนทนากอนเสนอ กอนบอกความตองการของเรา
• เพื่อเปนการใหความสําคัญ และความเขาใจ
• ปองกันความเขาใจผิด
- องคประกอบ ๔ ของ nvc ชวยใหเขาใจกันละปองกันความเขาใจผิด
- nvc ชวยลดตัวตนและอคติดวยการเอาใจใสคูกรณี
- พระไพศาล พูดถึงหลักการสันติวิธี อ.นริศ เสนอยุทธวิธี นําไปสูกระบวนการลดความขัดแยง
- การลดอัตตาและการใชภาษาเพื่อสันติ
- กัลยาณมิตรชวยขัดเกลาภาษาอยางสันติ
- ภาษายีราฟที่ใชชวยใหสัมผัสไดถึงความสุข
- หัวใจสําคัญของ nvc คือ ตองมีใจที่เมตตากรุณาอยางแทจริงโดยไมฝนความรูสึก การตั้งสติรับฟงใหเขาใจ
โดยตลอดกอน จับและเทาทันความรูสึกของเราใหได แครูความรูสึกไมดีก็จะหายไปได
- การฝกทักษะและนําไปใช จะชวยใหเราสามารถใชไดดีขึ้นไมสูญเปลา
การสื่อสารอยางสันติ

๔ ขั้นตอน
สังเกต
ความรูสึก
ความตองการ
ขอรอง

แสดงความเขาใจตนเอง
และสื่อสารใหผูอื่นรับรู
(ยีราฟหูเขา)
เมื่อฉันเห็น / ไดยิน ............
ฉันรูสึก...............................
เพราะฉันตองการ................
คุณจะชวย............................

แสดงความเขาใจผูอื่น
และสื่อสารใหผูนั้นรับรู
(ยีราฟหูออก)
เมื่อฉันเห็น / ไดยิน ..................
คุณรูสึก.........................ใชไหม
เพราะคุณตองการ......................
คุณอยากจ
ะ................................
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ความสัมพันธของการสื่อสารอยางสันติกับวงจรสติ ปญญา เมตตา
- หากมีสติ ปญญา เมตตา
- สติเปนตัวตั้ง ซึ่งจะมองใหเปนกลางได แลวจึงมีเมตตากอใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดี
- การสื่อสารอยางสันติ ตองมีสติมากจึงจะใชภาษายีราฟได
- ภาษาการสื่อสารอยางสันติจะชวยลดวงจรแหงความทุกข (ปฏิจจสมุปบาท)
กิจกรรม จัดการความขัดแยงโดยใช NVC จัดแถวหนากระดาน ๒ แถว
สถานการณที่๑. กรณีเภสัชจายยาผิด ชาวบานรูสึกไมพอใจ
• ใหแถวขวามือเปนชาวบานที่ไมพอใจ และแถวซายเปนเภสัชที่รับเรื่อง
• สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
- ใหขอมูลเพิ่มเติมเรื่องประโยชนของยาลดไขมัน
- ทาทีอัธยาศัยเปนมิตร
- การสะทอนความรูสึกอาจตองทํามากกวา ๑ ครั้ง
- ใหเวลาคูกรณีไดแสดงความรูสึกใหหมดกอน
- ถอยฟงกอน รอจังหวะใหขอมูล
- ตั้งใจ แสดงความใสใจ และมีเมตตา
- ขอบคุณและแสดงความรับผิดชอบที่จะระมัดระวังในอนาคต
• ขอสังเกตของการใชการสื่อสารอยางสันติในสถานการณจริง
- ความจริงใจที่จะชวยคลี่คลายความทุกข ซึ่งจะทําใหเราไมกลัวที่จะเผชิญกับปญหา
- สัมผัสความเปนมนุษยและสื่อสารมากกวาคําพูด
- สายตาที่ออนโยน
- สัมผัสทางกาย (เปนกันเอง + ใกลชิด)
- เห็นใจความทุกขของคูกรณี
- มองใหเห็นประโยชนของสวนรวมในมุมที่กวางขึ้น เชน การบอกเรื่องจายยาผิดจะเปนประโยชนตอ
ประชาคนอื่นและกับโรงพยาบาล
- การมีผูเชื่อมประสาน (คนกลาง) เพื่อกัน-ลดการปะทะระหวางคูกรณี
สถานการณ ที่ ๒ เจาหนาที่สถานีอนามัย นํารถพยาบาลไปจอดที่บานเราเปนเจาหนาที่สถานีอนามัยที่จะเขาไปคุย
กับหัวหนาสถานีอนามัยซึ่งเปนคนไมกระตือรือรนที่จะชวยเหลือ
สะทอนประสบการณใช nvc
- รูสึกไมพอใจ เพราะเหมือนถูกกลาวโทษ
- ใหสติ วางแผนอนาคตหลังเกษียณ และใหเวลาไดลองคิดกอน
- ทําความเขาใจใหชัดในบางประเด็นที่อาจยังคลุมเครือ เชน คําวา “รูแลว” (รูสึกรําคาญใจ เบื่อหนาย)
- อาจเริ่มจากถามเหตุการณใหไดอธิบายกอน
- แสดงความเปนพวกเดียวกัน ดวยการแสดงความหวงใย สะทอนความรูสึก
- คนจะพรอมเปดเผยความรูสึกไดหากรูสึกวางใจวามีคนเปนพวกคอยใหการสนับสนุน
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-

หากปญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆ เราจะทําอยางไรดีครับ (รูสึกรําคาญ)
อคติแนนหนา และหากเปนลูกนองจะทําใหหัวหนามีอคติ แตในแงหนึ่ง ตนไมที่มีรากลึกก็ตองการปุย
ความเพียรพยายามก็จะชวยใหประสบผลได
อาจตองมีการเตรียมตัวโดยการประมาณไวลวงหนาวาเขาจะโตตอบมาอยางไรไดบาง
หัวหนา ตองการใหเราใหเกียรติ ใหเราเชื่อฟง และตองการคิดเองทําเอง และเสนอความชวยเหลือ

กิจกรรมสะทอนความรูสึกและสิ่งที่ไดเรียนรูจ ากการอบรม
- วางกระดาษปูเปนแผนยาวไวกลางหองอบรม
- ใหแตละคนวาดรูปสิ่งที่ประทับหรือความรูสึกที่ไดรับ และสิ่งที่ไดเรียนรูลงบนกระดาษ
- ลอมวงพูดคุยแบงปนสิ่งประสบการณ
........................จบการอบรม........................
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