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บทคัดย=อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค7เพื่อสะท=อนหลักธรรมะที่เอื้อตAอการทำหน=าที่ผู=ไกลAเกลี่ย โดยศึกษา
จากคัมภีร7 เอกสาร และมุมมองนักวิชการทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข=องกับหลักการแนวคิดทฤษฎี และ
กระบวนการวิธีการของการไกลAเกลี่ย เพื่อวิเคราะห7และนำเสนอชี้ให=เห็นแนวทาง วิถีปฏิบัติที่เปUนอัตลักษณ7
และสอดคล=องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพบวAา ปXจจุบันนี้หลักการแนวคิดระบบการไกลAเกลี่ย
ถูกนำมาใช=ในสังคมไทยอยAางแพรAหลาย โดยอาศัยผู=ไกลAเกลี่ยซึ่งเปUนคนกลางมีบทบาททำหน=าที่คอยชAวยเหลือ
ในการไกลAเกลี่ยเพื่อประนีประนอมยอมความของคูAขัดแย=งที่มีเสรีภาพและยินยอมสมัครใจ ทำให=กระบวนการ
ยุติธรรมลดคAาใช=จAาย ลดคดี ประหยัดเวลา และยังรักษาหรือรื้อฟZ[นความสัมพันธ7ของคูAกรณีไว=ได= บทบาทหน=าที่
ผู=ไกลAเกลี่ยจะต=องมีความอิสระ ไมAมีอำนาจชี้ขาดบังคับ บทบาทผู=ทำหน=าที่ไกลAเกลี่ยต=องมีความเปUนกลาง
มีทัศนคติเชิงบวก มีพฤติกรรมนAาเคารพเชื่อถือ รักษาความลับ เปUนต=น ในมุมมองพระพุทธศาสนาการทำหน=าที่
เปUนผู=ไกลAเกลี่ย ต=องมุAงให=คูAขัดแย=งรู=จักควบคุมอารมณ7 ลดละอกุศลมูลให=เบาบางลง กระตุ=นสร=างให=เกิดการ
ฉุกคิดด=วยเหตุด=วยผล การจะกระทำได=ดังกลAาว ต=องมีองค7ประกอบหลักธรรมะ คือ หลักการ 1: สติ การรู=ตัว
ใครAครวญ ระม=ดระวัง สุขุม, องค7ประกอบ 4: กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปXญญาภาวนา, วิธีการ
29: ธรรมดัชนีที่เปUนหัวข=อธรรมะปลีกยAอย เมื่อเอาธรรมะไปทำหรือปฏิบัติ ยAอมเกิดบทบาทหน=าที่ในแนวทาง
วิถีเพื่อการเปUนผู=ไกลAเกลี่ยวิถีพุทธที่มีความสมบูรณ7และมีประสิทธิภาพรอบด=าน
คำสำคัญ: พุทธธรรม; บทบาทหน=าที่ผู=ไกลAเกลี่ย
Abstract
This research article seeks to reflect Dhamma principles that promote mediator duties
by investigating scriptures, documents, and the perspectives of Buddhist scholars related to
principles, concepts, theories and methods of mediation. All of this is intended to analyze and
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highlight the guidelines and practices that are the identity based on the Buddhist principles.
From the study, it is found that the concept of mediation is presently widely employed, with
one acting as a mediator in assisting the mediation in order to reach a compromise among the
conflicting parties. This approach helps in lowering the expense of the legal procedure and
litigation, as well as conserving time and maintaining both parties' relationships. A mediator
must act freely and voluntarily, with no authority of decision-making. A mediator's role requires
neutrality, positive attitudes, respectable behavior, and the ability to preserve secrets, etc.
According to Buddhism, the role of a mediator is to help conflicting parties control their
emotions, decrease unwholesome roots, and urge them to think rationally. Such action
requires the following Dhamma components: 1 principle which is mindfulness; being aware,
contemplating, cautious, prudent; 4 elements which are the Four Developments (Bhāvanā);
physical development, moral development, emotional development, and intellectual
development; 29 methods which are the Dhamma index; which is the Dhamma sub-topic.
When Dhamma is practiced, it results in role and duty that become a way of life, which will
contribute to being the Buddhist mediator who is whole and efficient in all aspects.
Keywords: Buddhadhamma; Role of Mediator

บทนำ
ธรรมชาติของมนุษย7มีความต=องการ มีความความคิดความเชื่อและพฤติกรรมแตกกตAางกัน ยAอมเปUน
เหตุนำไปสูAความแตกตAางและขัดแย=ง ความขัดแย=งกAอให=เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบดังปรากฎ
ในหน=าประวัติศาสตร7 ซึ่งก็สะท=อนให=เห็นวAาเราไมAสามารถกำจัดความขัดแย=งของมนุษย7ให=หมดได= มนุษย7ทำได=
เพียงจัดการความขัดแย=งไมAให=เกิดความรุนแรงหรือควบคุมขีดระดับความขัดแย=งที่พอจะยอมรับกันได= แนว
ทางแก= ไ ขความขั ด แย= ง หรื อ หาทางออกอาจผA า นแนวทางกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมกระแสหลั ก กลA า วคื อ
กระบวนการพิจารณาคดี อาศัยคำพิพากษาของศาลเปUนที่ยุติ และอีกแนวทางหนึ่งคือ การนำกระบวนการ
ไกลAเกลี่ยคนกลางเข=ามาชAวยในการแก=ไขปXญหาความขัดแย=ง เพื่อให=เกิดการรักษาสัมพันธภาพรAวมกันไว=
การไกลAเกลี่ยเปUนกระบวนการที่คูAขัดแย=งตกลงสมัครใจที่จะมาไกลAเกลี่ยกันโดยมีบุคคลที่สามหรือคนกลาง ประเด็น
แนวคิดการไกลAเกลี่ยพบวAามีการแบAงเปUน 2 ประเภทใหญAๆ คือ 1) การไกลFเกลี่ยขLอพิพาทในศาล คือ
การไกลAเกลี่ยข=อพิพาทหรือคดีที่เกิดขึ้นอยูAระหวAางการพิจารณาของศาล นับจากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ•องไว=
พิจารณาไปจนถึงเมื่อศาลมีคำพิพากษาบังคับแล=วหรือเปUนกรณีการไกลAเกลี่ยคดีที่อยูAระหวAางการพิจารณาของ
ศาลอุ ท ธรณ7 ห รื อ ฎี ก า และ 2) การไกลF เ กลี ่ ย ขL อ พิ พ าทนอกศาลหรื อ การระงั บ ขL อ พิ พ าททางเลื อ ก
(Alternative Dispute resolution-ADR) คื อ การระงั บ ข= อ พิ พ าทโดยไมA ต = อ งใช= ว ิ ธ ี ก ารฟ• อ งคดี ต A อ ศาล
เปUนกระบวนกานภายนอกศาล เชAน ผAานศูนย7ไกลAเกลี่ยข=อพิพาทภาคประชาชน เปUนต=น ซึ่งโดยหลักการ
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ไกลA เ กลี ่ ยข= อพิ พ าทนอกศาลแบA ง ได= 4 วิ ธ ี ได= แ กA การเจรจา (Negotiation) การไกลA เ กลี ่ ย (Mediation)
การประนีประนอมข=อพิพาท (Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) (The Government
officer Development Institute for Judiciary of the Court of Justice, n.d.)
ปXจจุบันการไกลAเกลี่ยมีความสำคัญและได=ถูกนำมาใช=ในกระบวนการยุติธรรมอยAางมาก เพราะการ
ไกลAเกลี่ยมีความสะดวก (Convenience) รวดเร็ว (Speedy) ประหยัด (Low Cost) เปUนธรรมทั้งสองฝ˜าย
(Fairness) และรักษาสัมพันธภาพระหวAางคูAพิพาทไว=ได= (Maintain Relationship) อีกทั้ง รูปแบบขั้นตอน
คAอนข=างจะยืดหยุAน ทำให=คดีได=รับการจำหนAายออกจากสารบบของศาล และทำให=ปริมาณคดีลดลงจากศาล
อยAางเปUนรูปธรรม ถึงแม=วAาจะมีคดีเข=าสูAกระบวนการไกลAเกลี่ยแล=วก็ตาม ผลของข=อตกลงมีลักษณะเปUนสัญญา
ที่คูAพิพาทลงนามและมีผลผูกพันเปUนสัญญาประนีประนอมยอม สามารถรักษาความสัมพันธ7ระหวAางกันได= และ
คูAพิพาทยังคงมีสิทธิในการดำเนินคดีในศาลหากไมAมีการทำตามสัญญาข=อตกลง (Knowledge Center of
Alternative Dispute Resolution, Dispute Resolution Office, Office of the Court of Justice, 2007)

หลักการการไกล=เกลี่ยเชิงวิชาการ

การไกลAเกลี่ย คือ การพูดจาให=ปรองดองกัน พูดจาให=ตกลงกัน ทำให=เรียบร=อย ทำให=มีสAวนเสมอกัน
(The Royal Academy, 2005) สAวนคำวAาคนกลาง คือ คนชAวยเหลือชักจูงให=คูAพิพาทยอมไกลAเกลี่ยผAอนผันเข=า
หากันซึ่งเปUนทางเลือกในสังคมปXจจุบัน เปUนวิธีการระงับข=อพิพาทโดยบุคคลที่สาม เพื่อการทำหน=าที่ชAวยเหลือ
เสนอแนะแนวทาง และหาทางออกให=กับคูAพิพาท เพื่อตกลงประนีประนอมยอมความกัน เปUนกระบวนการที่
เกิดจากคูAพิพาทสมัครใจให=มีคนกลางชAวยเหลือในการไกลAเกลี่ยข=อพิพาท ผลการไกลAเกลี่ยเกิดจากการตัดสินใจ
ของคู A พ ิ พ าทเอง (Dispute Resolution Office, Office of the Court of Justice, 2004) โดยรวมก็ คื อ
การไกลAเกลี่ยเปUนวิธีการระงับข=อพิพาทโดยบุคคลที่สาม ผู=ไกลAเกลี่ย (Mediation) ใช=กระบวนการ เทคนิค
ความรู= ความเชี่ยวชาญตAาง ๆ ในการชAวยให=คูAขัดแย=งไกลAเกลี่ยตกลงกันได=โดยศาลไมAต=องพิจารณาพิพากษาคดี
ผู=ไกลAเกลี่ยเปUนคนชAวยกันเสาะแสวงหาหนทางออก คอยประสานความเข=าใจให=กับทั้งสองฝ˜าย และต=อง
พยายามเสาะแสวงหาหนทางแก=ไขปXญหาที่ทั้งสองฝ˜ายยอมรับได= (Wannalu, 2006) ผู=ไกลAเกลี่ยมีบทบาท
ในการชักจูงให=คูAขัดแย=งไกลAเกลี่ยตกลงยินยอมกัน ชAวยเหลือแนะนำในการไกลAเกลี่ยตAอรองของคูAความเพื่อระงับ
ข=อพิพาท (Thapwong, 2007) คนกลางมีความอิสระ ไมAมีอำนาจชี้ขาดข=อพิพาท ไมAมีลักษณะบังคับ คูAกรณี
มีเสรีภาพเต็มที่ในการระงับข=อพิพาทหรือไมAระงับข=อพิพาทตามทางออกที่ผู=ไกลAเกลี่ยเสนอก็ได= หรือจะหยุดการ
ไกลAเกลี่ยเมื่อใดก็ได=เชAนกัน การไกลAเกลี่ยจะต=องอาศัยความยินยอมของคูAกรณีเปUนสำคัญ (Phisutthiphan,
1975) เปUนเพียงทำการชAวยเหลือ การไกลAเกลี่ยข=อพิพาทนั้น ทั้งสองฝ˜ายลดหยAอนผAอนปรนให=แกAกันและกัน
ทั้งนี้โดยไมAมีการใช=อำนาจบังคับไมAวAาโดยทางตรงหรือทางอ=อม
สำนักระงับข=อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม (Dispute Resolution Office, Office of the Court
of Justice, 2007) ได=กำหนดหลักการแนวคิดที่สำคัญในเรื่องของการไกลAเกลี่ยโดยคนกลาง โดยมีเงื่อนไข
สำคัญ เชAน 1) การไกลAเกลี่ยโดยคนกลาง กำหนดให=ผู=ที่จะมาเปUนคนกลางในการไกลAเกลี่ยต=องเปUนผู=มีความรู=
ในกระบวนการเจรจาอยAางมีประสิทธิภาพ และเปžดเผย ผู=ไกลAเกลี่ยคนกลางแนะนำกระบวนการใหมA ๆ และ
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ตัวแปรใหมA ๆ ในการที่จะมีปฏิสัมพันธ7กันระหวAางผู=เจรจาที่ขัดแย=งกันอยูA 2) การยอมรับในตัวคนกลางที่ทำ
หน=าที่ไกลAเกลี่ย ยอมรับฟXงและยินดีที่จะพิจารณาอยAางจริงจังในคำแนะนำของคนกลาง 3) ผู=ทำหน=าที่ไกลAเกลี่ย
ที่เปUนกลางและไมAเข=ากับฝ˜ายใด หมายถึง ทัศนคติ พฤติกรรม ความสัมพันธ7 และอำนาจในการกำกับ รักษา
ความเปUนกลางกับประเด็นและการดำเนินการจัดการอยAางยุติธรรม เปUนต=น
โดยภาพรวมแล=ว การไกลAเกลี่ยมีหลักการสำคัญ คือ สะท=อนความต=องการที่แท=จริง (Interest) เปUนสิ่งที่
อยูAภายในใจของคูAพิพาท ข=อเสนอที่ยอมรับได= (Options) ที่เกิดจากการไกลAเกลี่ยที่ต=องชAวยให=คูAพิพาทระดมสมอง
หาทางออก หรือ ข=อเสนอสำหรับข=อพิพาทที่เกิดขึ้น ชAวยให=คูAขัดแย=งได=เข=ารAวมการไกลAเกลี่ย เปUนสื่อให=คูAความได=
ติดตAอกัน ชAวยให=คูAความเข=าใจถึงสิ่งที่ตนต=องการและสิทธิที่ตนพึงได=รับ ชAวยกำหนดทางเลือกที่นำไปสูAข=อตกลง
โน=มน=าวให=คูAความตกลงกัน (Thapwong, 1996) หลักเกณฑ7มาตรฐานข=อตกลง (Criteria) ต=องตั้งอยูAบน
หลักการความเปUนธรรม เปUนข=อเสนอที่เปUนภาวะวิสัยของบุคคลทั่วไป มีเหตุผล ใช=เกณฑ7มาตรฐานและหลัก
ความจำเปUนที่เปUนที่ยอมรับในการเสนอข=อเสนอ การสร=างโอกาสการสื่อสาร (Communication) ได=ฟXงและพูด
พร=อมหน=ากันและกัน การได=รื้อฟZ[นความสัมพันธ7 (Relationship) แยกปXญหาออกจากคน แยกอารมณ7ออกจาก
ความต=องการ เอาใจเขามาใสAใจเรา ใช=เหตุผล และเกิดข=อผูกพัน (Commitment) ทุกฝ˜ายมีอำนาจทำข=อตกลง
ซึ่งกระบวนการของผู=ไกลAเกลี่ยที่ดำเนินการไมAใชAเน=นการตAอสู=เพื่อเอาชนะ แตAเปUนการระงับข=อพิพาทที่มาจาก
การตัดสินใจยินยอมของคูAพิพาท

คุณสมบัติผูUไกล=เกลี่ย
กรมคุ=มครองสิทธิและเสรีภาพในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได=ขับเคลื่อนผักดันภารกิจการดำเนินการ
เกี่ยวกับการไกลAเกลี่ยข=อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกลAเกลี่ยข=อพิพาท พ.ศ. 2562 ทั้งเผยแพรAชุดความรู=
และทำการฝ¢กอบรมผู=ไกลAเกลี่ยให=มีทักษะ ทั้งด=านแนวคิด ทฤษฎีของความขัดแย=ง การรู=จักวิเคราะห7ความ
ขัดแย=งอยAางเปUนระบบ แนวคิดพื้นฐานของการไกลAเกลี่ยข=อพิพาท รูปแบบการไกลAเกลี่ย ทักษะและเทคนิคใน
การไกลAเกลี่ย จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร คุณสมบัติ จริยธรรม ปXญหาอุปสรรคความสำเร็จและล=มเหลวในการ
ไกลAเกลี่ย การจัดการอารมณ7 และตลอดถึงหลักธรรมทางศาสนาที่จำเปUนต=องนำมาประยุกต7ใช=ในการไกลAเกลี่ย
ข = อ พ ิ พ า ท เ ป U น ต = น ( Dispute Resolution Promotion Division, Rights and Liberties Protection
Department, Ministry of Justice, 2020)
การขับเคลื่อนแนวทางนโยบายดังกลAาว พอจะเห็นประเด็นความสำคัญที่ต=องมีในผู=ไกลAเกลี่ย การทำ
หน=าที่ผู=ไกลAเกลี่ยแม=ไมAใชAการพิพากษาตัดสินวAาใครผิดใครถูก แตAการศึกษาข=อมูล ความรู= ความเชี่ยวชาญ
หรือการใครAครวญวิเคราะห7ข=อมูลให=รอบด=านเปUนสิ่งสำคัญ ดังนั้น ผู=ไกลAเกลี่ยจึงจำเปUนต=องมีภูมิรู=ภูมิธรรม หรือ
อยAางน=อยต=องเข=าใจในหลักการ ขั้นตอนที่ชัดเจน รู=ระเรียบ ข=อบังคับหรือต=องมีความรู=ในข=อกฎหมายพื้นฐาน
ที่สำคัญๆ มิเชAนนั้นแล=วผู=ไกลAเกลี่ยจะกลายเปUนมูลเหตุที่เพิ่มความขัดแย=งเสียเอง คุณสมบัติของผู=ไกลAเกลี่ย
จึงเปUนสิ่งที่สำคัญเพื่อสร=างการยอมรับและความนAาเชื่อถือ กลAาวคือ มีความเปUนอิสระ (Independence)
เครA ง ครั ด ในการรั ก ษาความลั บ ของคู A พ ิ พ าท(Confidentiality) มี ค วามอดกลั ้ น และอดทนสู ง (Restraint)
มีประสบการณ7เกี่ยวกับการไกลAเกลี่ย มีความสามารถหรือทักษาะในการไกลAเกลี่ยหรือสื่อสาร เปUนผู=ฟXง
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ที ่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ความเข= า ใจในหลั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ หยั ่ ง รู = ใ จจริ ต ของคู A พ ิ พ าท ซื ่ อ สั ต ย7 ส ุ จ ริ ต ไมA แ สวงหา
ผลประโยชน7 มีความยืดหยุAน มีสติปXญญาความเฉลียวฉลาดในกระบวนการการไกลAเกลี่ย มีความเปUนกลาง
(Impartiality) มีความเมตตากรุณาไมAมีความรู=สึกขุAนอคติ ไมAเปUนผู=ตัดสิน มีความอดทนและความอุตสาหะ
วางตัวให=เปUนผู=ที่สมควรได=รับความนับถือ (Dispute Resolution Office, Office of the Court of Justice,
2004)

กระบวนการไกล=เกลี่ยขUอพิพาท

กระบวนการไกลAเกลี่ยมีปรากฎทั้งในศาลกับนอกศาลมีทั้งขั้นตอนที่ตAางกัน และที่เหมือนสอดคล=องกัน
ในบางประเด็น ที่ตAางกัน เชAน ข=อจำกัดของยอดวงเงินความเสียหายของคดี เปUนต=น สAวนที่เหมือนกันหรือ
สอดคล=องกัน คือ การไกลAเกลี่ยข=อพิพาททำให=เกิดความสะดวก รูปแบบไมAเปUนพิธีการมากนักและเกิดความ
รวดเร็วกวAาการดำเนินคดีในศาลหรือวิธีการอื่น อีกทั้งยังประหยัดคAาใช=จAายในการฟ•องร=องและบังคับคดี
คูAขัดแย=งมีโอกาสรักษาสัมพันธภาพระหวAางคูAพิพาท การไกลAเกลี่ยสร=างความพึงพอใจให=แกAคูAพิพาททั้งสองฝ˜าย
ได= การนำแนวคิดการไกลAเกลี่ยมาใช=ในกระบวนการยุติธรรมทั้งในศาลและนอกศาลก็ดีตAางก็ชAวยลดปริมาณคดี
ที่ขึ้นสูAศาลและหนAวยงานอื่น เชAน อัยการ ตำรวจ บังคับคดี คุมประพฤติ จัดได=วAากระแสแนวคิดการไกลAเกลี่ย
หรือการประนีประนอมข=อพิพาทสามารถแก=ไขความขัดแย=งให=แกAสังคมได=เปUนอยAางดี ปXญหาอยAางหนึ่งของการ
ไกลAเกลี่ย คือ เทคนิค รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือขาดความชัดเจนและมาตรฐานที่คงเส=นคงวา
เหตุเพราะกระบวนการไกลAเกลี่ยคนกลางต=องอาศัยทักษะและประสบการณ7ความเชี่ยวชาญของแตAละทAาน
แตAโดยหลักการสำคัญจะเน=นลักษณะการไกลAเกลี่ยแบบนุAมนวล ป•องกันระงับยังยั้งความขัดแย=งไมAให=บานปลาย
หาทางออกจากความขัดแย=ง สร=างการรักษาเยียวยาชดเชย และรื้อฟZ[นสานความสัมพันธ7 การไกลAเกลี่ย
มุAงวิธีการจัดการความขัดแย=งเพื่อให=ได=ทางออกที่คูAกรณีพึงพอใจด=วยกันทั้งสองฝ˜าย การสAงเสริมให=คูAพิพาท
บรรลุผลประโยชน7รAวมกันแทนการสู=คดี โดยรวมแล=วลำดับขั้นตอนซึ่งผู=ไกลAเกลี่ยควรต=องปฏิบัติและแนะนำ
ชี้บอกคูAกรณีให=ดำเนินการตามประมวลได= 5 ขั้นตอนใหญA (Yuprasert, 2005) ดังนี้
1. เตรียมการไกลFเกลี่ย ผู=ไกลAเกลี่ย (Mediator) ต=องรวบรวมข=อมูลที่เกี่ยวกับความขัดแย=ง แล=วนำมา
วิเคราะห7 เพื่อพิจารณาวAา ความขัดแย=งนั้นจะรับเข=าสูAระบบไกลAเกลี่ยได=หรือไมA ถ=ารับได= จะออกแบบ
เตรียมการไกลAเกลี่ยและวางแผนงานขั้นตอนและวิธีการการไกลAเกลี่ยไว=ลAวงหน=า
2. เป\ดประชุมไกลFเกลี่ย ผู=ไกลAเกลี่ยต=องกลAาว เปžดประชุม โดยแนะนำให=ทุกคนในที่ประชุมได=รู=จักกัน
อธิบายกระบวนการไกลAเกลี่ย บทบาทผู=ไกลAเกลี่ย สิ่งที่คูAกรณีควรปฏิบัติ และกำหนดกฎเกณฑ7กติกาพื้นฐาน
การไกลAเกลี่ยรAวมกัน ยึดทAาทีการแสดงออกด=วยความเปUนกัลยาณมิตร เปUนการสร=างความไว=ใจให=กับคูAพิพาท
สร=างมาตรฐานและเปUนกลางเพื่อความเปUนธรรม มีการตรวจสอบความถูกต=องเกี่ยวกับเอกสารตAาง ๆ เชAน
หนังสือมอบอำนาจ อธิบายให=คูAพิพาททราบถึงข=อดีข=อเสีย ประโยชน7ของการไกลAเกลี่ย ผู=ไกลAเกลี่ยไมAมีอำนาจ
ในการทำคำชี้ขาดหรือบังคับให=คูAพิพาททำสัญญาประนีประนอมยอมความได=
3. รวบรวมขLอมูลและสรLางทางเลือก เปUนการค=นหาประเด็นข=อพิพาทและความต=องการของคูAพิพาท
โดยให=คูAกรณีกลAาวเปžดการไกลAเกลี่ย การค=นหาประเด็นและความต=องการของคูAพิพาท เปUนขั้นตอนที่เปžดโอกาส
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ให=คูAพิพาททั้งสองฝ˜ายทำการเสนอข=อเท็จจริง และเรื่องราว ข=อเรียกร=อง จำแนกจุดยืน และความต=องการ และ
ยอมลดหยAอนผAอนปรนกันได=เพียงใด เชAน ปXญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร มีที่มาหรือเบื้องหลังอยAางไร ผลของปXญหา
ที่กระทบถึงความวิตกกังวลตAอสิ่งที่จะเกิดขึ้น ควรมีทางออกในการแก=ไขปXญหาด=วยวิธีการใดบ=าง หรือ
มีข=อเสนอในการเยียวยาแก=ไขความเสียหายอยAางไรบ=าง กระตุ=นให=ทุกฝ˜ายได=พูดและเสนอข=อเท็จจริงหรือ
รAวมกันกำหนดประเด็นการไกลAเกลี่ย คูAกรณีรAวมกันเสนอทางเลือกทางออก และจัดลำดับวAาจะหยิบยก
ทางเลือกทางออกใดขึ้นมาพิจารณากAอน-หลัง กันอยAางไร แล=วนำคูAกรณีเข=าสูAการไกลAเกลี่ยในแตAละประเด็นนั้น
4. แกLปdญหาและหาทางออก เปUนชAวงตอนที่ผู=ไกลAเกลี่ยหยิบยกเอาประเด็นและทางเลือกในแตAละ
ประเด็นขึ้นมาประเมินหาทางออกเพื่อความเปUนไปได= โดยขอให=คูAกรณีเน=นเจรจาที่ผลประโยชน7 ไมAใชAจุดยืน
(Interest based Negotiation) ซึ่งขั้นตอนนี้อาจมีการแยกประชุมไกลAเกลี่ย การตรวจสอบประเด็นข=อพิพาท
ในการประชุมฝ˜ายเดียว เปUนขั้นตอนที่จะต=องได=รับความยินยอมจากคูAพิพาท และใช=ในกรณีที่มีความจำเปUน
เทAานั้น ข=อมูลที่ได=รับจากแตAละฝ˜ายในการประชุมฝ˜ายเดียวจะต=องเก็บเปUนความลับเว=นแตA คูAพิพาทจะยินยอม
ให=เปžดเผย หรือผู=ไกลAเกลี่ยเปUนผู=เสนอทางเลือก ทางออกให=คูAกรณีพิจารณาก็ได= ยื่นข=อเสนอ เปUนทั้งผู=รับฟXงและ
ผู=รวบรวมข=อเท็จจริง คอยจดบันทึกจับประเด็นข=อพิพาท ข=อเรียกร=อง ข=อเสนอโดยยAอ เปUนเผยจุดมุAงหมาย
ย=อนทวนถามประเด็นด=วยทAาที่โอนอAอนเพื่อรักษาสัมพันธ7ตAอกันไว=
5. ป\ดประชุมไกลFเกลี่ย การจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เปUนขั้นตอนสุดท=ายในกระบวนการ
ไกลAเกลี่ย ผู=ไกลAเกลี่ยจะทำการสรุปประเด็นตAาง ๆ ทั้งหมด เพื่อทำให=ประเด็นที่แตกตAางแคบลง กรณีตกลงกัน
ไมAได= ซึ่งผู=ไกลAเกลี่ยคงมีหน=าที่กลAาวปžดประชุม และกรณีตกลงกันได= ผู=ไกลAเกลี่ยจะจัดให=คูAกรณีทำบันทึก
ข=อตกลง แล=วทำการตรวจสอบทบทวนข=อตกลงให=ถูกต=อง ครบถ=วน และไมAขัดตAอกฎหมาย เมื่อเห็นวAาถูกต=อง
แล=วก็อAานให=คูAพิพาทฟXง เมื่อเรียบร=อยแล=วให=คูAพิพาทและพยานลงลายมือชื่อในต=นฉบับ แล=วอัดสำเนาให=
คูAพิพาทเก็บไว=ฝ˜ายละฉบับ หลักจากนั้นจึงกลAาวแสดงความยินดีและปžดประชุม ข=อตกลงยังผูกพันถึงขั้นตอน
การติดตามผลภายหลังจากตกลงแล=ววAาปฏิบัติตามหรือไมA ซึ่งจะสAงผลนำไปสูAการยื่นศาลให=พิพากษาตามที่ตก
ลงกันไว= ถ=าไมAสามารถตกลงกันได=ก็ทำให=คูAกรณีขัดแย=งกันน=อยลง และควรทำความเข=าใจฝากแงAคิดประเด็น
ในวันนี้ให=คูAกรณีทุกฝ˜ายนำกลับไปคิดใครAครวญทบทวนอีกครั้ง (Phabmeechai, 2004)
จากกระบวนการดังกลAาว สะท=อนให=เห็นวAา ผู=ไกลAเกลี่ยคือคนกลางคอยควบคุมกติกาและรักษา
บรรยากาศการพูดคุยตั้งแตAต=นจนจบ เปUนคนกลางที่มีความนAาเชื่อถือ และความทักษะความเชี่ยวชาญหลาย
ด=าน ไมAใชAวAาใครอยากจะทำก็มาทำได= กลAาวคือ ผู=ไกลAเกลี่ยต=องรู=จักการตั้งคำถาม เพื่อให=คูAกรณีได=บอกถึงความ
ต=องการที่แท=จริง ต=องรู=ถึงวิธีการค=นหาความต=องการที่แท=จริง เพราะจะทำให=เกิดการแก=ไขปXญหาได=อยAาง
รวดเร็ว และหาทางออกได=ถูกจุด ซึ่งคูAพิพาทอาจจะไมAบอกในทันทีทันใด ผู=ไกลAเกลี่ยต=องรู=จักถามเพื่อให=เปžดเผย
ข=อมูล คูAพิพาทจงใจปžดบังข=อมูลและผลประโยชน7ไว= ด=วยความกลัวหรือหวังจะได=รับผลประโยชน7มากที่สุด
ผู=ไกลAเกลี่ยต=องรู=จักถามเพื่อให=ทราบจุดยืนที่แท=จริง เหตุผลอะไร ทำไมจุดยืนนั้นจึงมีความสำคัญ นอกจากนี้
ผู=ไกลAเกลี่ยต=องรู=จักการฟXงอยAางตั้งใจ (Deep Listening) เพื่อให=ทราบถึงความต=องการที่มากกวAาคำพูด รู=จัก
กลAาวย=อนทวนประเด็นถึงสิ่งที่ได=ฟXงเพื่อความเข=าใจที่ถูกต=อง ตั้งคำถามย=อนกลับเพื่อให=คูAพิพาทพูดหรือได=
ใครAครวญประเด็นรAวมกัน ผู=ไกลAเกลี่ยต=องรู=จักการตั้งสมมุติฐานความเปUนไปได= (Hypothesis) เปUนเพียงการ
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โยนหินถามทางเพื่อดูวAาข=อเสนอนั้นเปUนที่พึงพอใจมากหรือน=อยกวAาข=อเสนอที่เคยนำมาพิจารณา เปUนการเสนอ
เพื่อการระดมสมองของทั้งสองฝ˜าย หรือต=องรู=จักชี้นำชี้ให=เห็นประโยชน7ที่แท=จริง คูAพิพาท เพราะบางครั้ง
คูAพิพาทไมAรู=วAาผลประโยชน7ที่แท=จริงของตนคืออะไร อะไรที่ตนควรจะได=รับ หรือประโยชน7และโทษด=านอื่น
อะไรที่จะเกิดตามมาของคูAพิพาท และจะทำให=ผู=ไกลAเกลี่ยเกิดความเข=าใจวAาต=องการอะไร โดยไมAต=องมีการระบุ
หรือพูดออกมาตรงๆ วิธีการนี้ถูกนำมาใช=เมื่อคูAพิพาทปžดบังความต=องการที่แท=จริงไว=หรือเมื่อคูAพิพาท ไมAมีความ
ไว=วางใจในการเปžดเผยผลประโยชน7ออกมา
ดังนั้น ทุกขั้นตอนของกระบวนการไกลAเกลี่ยหน=าที่ของผู=ไกลAเกลี่ยต=องทำให=มีประสิทธิภาพ จะละเลย
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไมAได= เพราะจะสAงผลถึงความล=มเหลวทั้งกระบวนการ การไกลAเกลี่ยไมAใชA
จะประสบความสำเร็จเสมอไปแม=จะใช=ความพยายามเต็มที่แล=วก็ตาม เพราะมีปXจจัยหลาย ๆ เชAน ผู=ไกลAเกลี่ย
ไมAได=เตรียมตัวศึกษาข=อมูล ขาดการวางแผน ไมAเข=าใจจุดอAอนจุดแข็งของคูAกรณี ขาดข=อมูลสำคัญของคูAพิพาท
บรรยากาศการสื่อสารที่ไมAดี ขาดประสบการณ7ทักษะความรู= เทคนิคศิลปะในการไกลAเกลี่ยหรือคูAพิพาท
ยึดจุดยืนสุดโตAงหรือขาดแรงจูงใจ ขาดเป•าหมายที่ชัดเจน คูAขัดแย=งที่มาเจรจาไมAมีอำนาจตัดสินใจ การ
ไกลAเกลี่ยเปUนทั้งศาสตร7และศิลปะ เพราะกระบวนการไกลAเกลี่ยเปUนหลักการที่ยืดหยุAนปรับเปลี่ยนได= โดย
ผู=ไกลAเกลี่ยต=องวิเคราะห7 ความขัดแย=ง แล=วนำผลการวิเคราะห7มาออกแบบกระบวนการไกลAเกลี่ย ด=วยการ
ปรับเปลี่ยนให=เหมาะสมกับความ ขัดแย=งและตัวคูAพิพาท

หลักการแนวคิดการไกล=เกลี่ยเชิงพุทธ
จากการได=ทบทวนวรรณกรรมหลักการแนวคิดการไกลAเกลี่ยของนักวิขาการที่ผAานมาข=างต=น ได=เห็น
บทบาทหน=าที่หรือแนวทางปฏิบัติของผู=ไกลAเกลี่ย ซึ่งก็พบวAามีความแตกตAางกันไปบ=างตามประสบการณ7หรือ
ทักษะของผู=ไกลAเกลี่ย การจะกลAาววAาแนวทางไหนดีที่สุด หรือถูกต=องที่สุด หรือประสบความสำเร็จที่สุดคง
ไมAสามารถระบุได= เนื่องจากแม=จะทราบหลักการ วิธีปฏิบัติแตAยังมีตัวแปรเปลี่ยนที่ต=องใสAใจ เชAน อารมณ7
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา วัยวุฒิ เปUนต=น ทั้งของผู=ทำหน=าที่ไกลAเกลี่ย และคูAขัดแย=งทั้งสองฝ˜าย
ดังนั้น ผู=วิจัยเองจึงไมAนำเสนอการเปรียบเทียบชุดแนวคิด หรือการผสมผสานแนวคิดการไกลAเกลี่ย เพราะรู=ดีวAา
แตAละแนวคิดคิดหรือแนวทางปฏิบัติของแตAละทAานดีแตกตAางกันไปตามบริบทสภาพการไกลAเกลี่ยในแตAละกรณี
ผู=วิจัยเพียงสะท=อนจัดเรียงลำดับความคิดของแตAละทAาน เพื่อเปUนหลักฐานชี้ให=เห็นวAาการจัดการความขัดแย=ง
สามารถจัดการได=ด=วยการไกลAเกลี่ย ซึ่งเปUนชAองทางเลือกอีกแนวทางหนึ่ง
ในสAวนประเด็นที่สำคัญที่ผู=วิจัยที่ต=องการนำเสนอ คือ ประเด็นหัวข=อหลักธรรมะที่สAงเสริมบทบาท
หน=าที่ผู=ไกลAเกลี่ยในมุมมองพระพุทธศาสนา โดยขอเกริ่นนำแนวคิดจากนักวิชาการด=านพระพุทธศาสนา ดังนี้
กระบวนการในการไกลA เ กลี ่ ย คื อ การประสานกลมกลื นเข= าด= วยกั น (Harmonization) เมื ่ อมี ความขั ดแย= ง
ก็จัดจนกระทั่งลงตัว ทุกอยAางประสานกลมกลืน โดยองค7รวมตAาง ๆ อยูAในตำแหนAงที่ถูกต=อง และมีความสัมพันธ7
ที่ถูกต=อง พร=อมทั้งทำหน=าที่ถูกต=องตAอกัน สAงตAอประสานกันได=ดี ผู=ไกลี่เกลี่ยต=องเปžดใจกว=าง มองมนุษย7ให=
สอดคล=องกับหลักความเปUนสากล 3 ประการ (ตรีสากล) (Phra Dhampiṭaka (P. A. Payutto), 1999) กลAาวคือ
1) ความจริงที่เปUนสากล คือ หลักความจริงที่เปUนกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกันแกAทุกคนทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา
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2) ความเปUนมนุษย7ที่เปUนสากล คือความเปUนมนุษย7ที่จะต=องมองเห็น เข=าใจ ให=ความนับถือเสมอกัน การทำร=ายและ
ทำลายชีวิตมนุษย7 ไมAวAาจะมีสังกัดใดหรือไมA เปUนความไมAดี ไมAงามทั้งสิ้น 3) ความมีเมตตาที่เปUนสากล คือ
แผAความรู=สึกเปUนมิตร มีความรัก ความปรารถนาประโยชน7สุขแกAมนุษย7ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไมAมีการจำกัด
หรือแบAงแยก โดยหลักการพื้นฐานมนุษย7ควรจะอยูAรAวมกันกับสรรพสิ่งอยAางปกติสุข ไมAเบียดเบียน และทำลายล=าง
ซึ่งกันและกัน หลักการนี้สอดคล=องกับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่วAา 1) การเคารพในความเปUนเพื่อนมนุษย7ระหวAางกัน
2) การยึดมั่นในความเสมอภาคของความเปUนมนุษย7 3) การยึดมั่นในความเสมอภาค 4) การเคารพ และยึดมั่น
ในศักดิ์ศรีความเปUนมนุษย7 (Wasi, 2002) สำหรับกระบวนการแก=ไขปXญหาต=องดำเนินการให=ครบตามหลัก
“อริยสัจ 4” เมื่อเจอกับปXญหาหรือ “ทุกข7” ก็ต=องสืบสาวหาเหตุปXจจัยของมันวAาเกิดจากอะไร เรียกวAา
“สมุทัย” เมื่อพบแล=วก็ต=องเอาความต=องการตั้งเป•าหมายมาดูความเปUนไปได= เรียกวAา “นิโรธ” เมื่อตั้งเป•าหมาย
ชัดแล=ว ก็จะมาสูAขั้นตอนวิธีการลงมือปฏิบัติเพื่อให=บรรลุผลสำเร็จตามเป•าหมาย เรียกวAา “มรรค” (Phra
Dhampiṭaka (P. A. Payutto), 2003)
บทบาทผู=ไกลAเกลี่ยต=องเปลี่ยนความขัดแย=งให=เปUนการคืนดีกัน พึงชนะคนโกรธ ด=วยความไมAโกรธ
พึ ง ชนะคนไมA ด ี ด= ว ยความดี พึ ง ชนะคนตระหนี ่ ด= ว ยการให= พึ ง ชนะคนพู ด เหลวไหล ด= ว ยคำจริ ง
(Kongsamut, 2022) จัดการมิติทางด=านอารมณ7ของคูAกรณีให=เบาบางลง ลดโทสะในใจด=วยการชี้ให=เห็นความ
ทุกข7ลำบาก ลดโมหะ ชี้ให=เข=าใจสถานการณ7ความเปUนจริง ข=อจำกัดของกันและกัน ลดโลภะ ชี้ให=เห็นคุณคAา
คำนึงถึงผลระยะยาว อีกทั้งหัวใจสำคัญที่ผู=ไกลAเกลี่ยต=องยึดมั่นคือความเปUนกลางโดยเว=นจากอคติ 4 เพื่อเปUน
หลักประกันความยุติธรรม (Chokkae, 2013) ดังนั้นมุมมองการไกลAเกลี่ยทางพระพุทธศาสนา ผู=ไกลAเกลี่ยต=อง
ทำหน=าที่บทบาทหลายด=าน เชAน 1) รู=จักควบคุมด=านอารมณ7 การระงับอารมณ7ความรู=สึกของคูAกรณี 2) ขจัด
อกุศลมูลในใจคูAขัดแย=ง เพียรทำให=ความโลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) ความหลง (โมหะ)เบาบางลง ไมAพูด
วาจาอันทำความแตกร=าวกัน กลAาวในกาลอันควร กลAาวถ=อยคำจริง อAอนหวาน ประกอบด=วยประโยชน7
มีเมตตาจิตกลAาว จักไมAเพAงโทษกลAาว (Thai Tripitakas: 22/167/277) 3) กระตุ=นให=คูAขัดแย=งฉุกคิด ให=เกิดสติ
แงAคิด พิจารณาด=วยเหตุและผล 4) เปUนผู=มีสติ มีความประพฤติเรียบร=อย สื่อสารอยAางถูกต=องแมAนยำ มีทักษะ
ในการถาม และควบคุมเหตุการณ7โดยไมAใช=การบีบบังคับ มีความรู=พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวขององค7กรหรือตัว
บุคคลคูAขัดแย=งมีความอAอนน=อมถAอมตน มีความเคารพและมีเมตตา กรุณา (Permpool, 2014)
ความขัดแย=งในมุมมองพระพุทธศาสนาเปUนสิ่งที่ไมAควรนิ่งดูดายหรือวางเฉย แตAหากควรเข=าไปจัดการ
แก=ไขให=กลับคืนดีซึ่งพระพุทธเจ=าทรงสรรเสริญวAา เมื่อคนเหลAาอื่นขัดแย=งกันอยูA ผู=ใดพยายามประสานให=พวก
เขาคืนดีกัน ผู=นั้นชื่อวAาเปUนคนมีความรับผิดชอบ เปUนผู=จัดธุระที่ยอดเยี่ยม เปUนผู=นำภาระไป เปUนผู=ทรงธุระ
ไว=ได= (Thai Tripitakas: 27/48/166) ทAานทั้งหลาย จงเห็นความวิวาทโดยความเปUนภัย และเห็นความไมAวิวาท
โดยเปUนทางเกษม แล=วจงกลAาววาจาอAอนหวานอันสมัครสมานกันเถิด (Thai Tripitakas: 33/122/775)
สำหรับวิธีการขั้นตอนการไกลAเกลี่ยพระพุทธเจ=ามิได=ระบุบัญญัติไว=โดยตรง แตAเราสามารถอาศัยการถอด
บทเรียนจากเหตุการณ7ที่เกิดขึ้นในพระไตรปžฎก หรือเราสามารถศึกษาดูบริบทความหมายและขอบเขตของ
หลักธรรมะตAางๆ ที่มีความสอดคล=องกับกระบวนการไกลAเกลี่ยได= กรณีตัวอยAางในพระพุทธศาสนาเมื่อเกิด
ความขัดแย=งมีแนวทางจัดการ ด=วยการเผชิญหน=ากับคูAกรณี การโน=มน=าว การหลีกเลี่ยง การสนับสนุน และ
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การมีสAวนรAวม ในที่สุดความขัดแย=งทั้งหมดก็สามารถแก=ไขยุติลงได=ด=วยการประชุมทำปฏิญญารAวมกันที่เรียกวAา
สังฆสามัคคี และการใช=กลยุทธ7ที่หลากหลายยืดหยุAนตามสถานการณ7ของความขัดแย=งนั้นๆ (Tiansongjai,
2007) เชAน พระพุทธเจ=าทรงมีบทบาทเปUนผู=ไกลAเกลี่ยความขัดแย=งกรณีการทำสงครามกันระหวAางแคว=นโกลิยะ
และแคว=นศากยะซึ่งพิพาทเกี่ยวกับแมAน้ำโรหิณี ความขัดแย=งระหวAางพระเจ=าวิฑูฑภะกับแคว=นศากยะในกรณี
ดูหมิ่นชาติตระกูล เปUนต=น

หลักธรรมะที่ส=งเสริมบทบาทหนUาที่ผูUไกล=เกลี่ย

ผู=วิจัยไมAได=มุAงถอดบทเรียนจากกรณีเหตุการณ7ความขัดแย=งในพระไตรปžฎก เพราะประเด็นเนื้อหา
จะกว=างเกินไป ผู=วิจัยมุAงนำเสนอประเด็นหลักการแนวคิดภายใต=กรอบของธรรมะที่มีความสอดคล=องเกี่ยวข=อง
หรือใกล=เคียงกับหลักการการไกลAเกลี่ยในเชิงวิชาการ เพื่อให=เกิดมุมมองความหลากหลายในภาคปฏิบัติ
หรือเพื่อเปUนแนวทางสำหรับการนำหลักธรรมไปทำหน=าที่ที่สมบูรณ7และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของ
ผู=ไกลAเกลี่ย หมวดหมูAหลักธรรมะที่ประมวล เชAน คุณสมบัติของภิกษุผู=ระงับอธิกรณ7 องค7ธรรมของพระธรรมถึก
พรหมวิหาร อคติสัมมาวาจา วาจาสุภาษิต เบญจศีล ฆราวาสธรรม สังคหวัตถุ สัปปุริสธรรม กัลยาณมิตร
โยนิโสมนสิการ ปรโตโฆสะ และ อริยสัจ เปUนต=น เนื่องจากธรรมะมีหลายข=อหลายประเด็น เพื่อให=เข=าใจได=งAาย
ผู=วิจัยจึงนำหลักธรรมะดังกลAาวมาจัดหมวดหมูAและนำเสนอภายใต=กรอบตามหลักภาวนา 4 คือ กายภาวนา
ศีลภาวนา จิตภาวนา และปXญญาภาวนา ดังนั้น ผู=วิจัยจึงขอนำเสนอกรอบแนวคิด หลักการ แนวทางการทำ
หน=าที่บทบาทของผู=ไกลAเกลี่ยในมุมมองพระพุทธศาสนา ที่สะท=อนการให=ความสำคัญตAอการควบคุมอารมณ7
ลดละอกุศลมูลของคูAพิพาท กระตุ=นสร=างให=เกิดการฉุกคิด ดำรงความเปUนคนกลางและสร=างความยอมรับนับถือ
ไว=วางใจ ดังนี้
1. วิยตโต
2. พหุสุโต
3. ธาเรตา
4.วัตตา
5. คัมภีรัญจะ
กะถัง กัตตา
6. โน จัฎฐาเน
นิโยชะเย
7. อิกขนา
8. ธัมมัญIุตา
9. อัตถัญIุตา

1.ปุคคลัญIุตา 2. จักขุมา 3. วิธุโร 4. วิสารโท
5. นิสสยสัมปNนโน 6. ครุ
7. โน กลหการโก 8. สัจจะ

1.กายภาพ
4.ป.ญญาภาพ

สติ

2.พฤติภาพ

3.จิตภาพ
1. เมตตา กรุณา 2. ทยา 3. ขมา
4. อัตตัญIุตา 5. จาคะ

รูปภาพ 1 หลักธรรมะที่สAงเสริมบทบาทหน=าที่ผู=ไกลAเกลี่ย

1. ปPโย
2. สังวิภาคะ
3. ปPยวาจา
4. วินีโต
5. ปรโตโฆสะ
6. สาวตา
7.ชาคริยะ
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การจะเปUนผู=ไกลAเกลี่ยต=องมีคุณสมบัติและดำเนินการในบทบาทหน=าที่ได=อยAางสมบูรณ7 จำเปUนต=อง
มีองค7ประกอบความพร=อมในหลายๆ ด=าน จึงจะทำให=การทำหน=าที่เปUนผู=ไกลAเกลี่ยประสบความสำเร็จและ
มีประสิทธิภาพ ในมุมมองของพระพุทธศาสนาผู=วิจัยเองได=ศึกษาหลักคำสอนหรือธรรมะ พบวAาหลักธรรมะ
มีนัยยะความหมายหรือหลักการสอดคล=องกับบทบาทหน=าที่ผู=ใกลAเกลี่ย ผู=วิจัยจึงนำเสนอชุดแนวคิดเชิงพุทธ
ที่ ต=องมีองค7ประกอบหลักธรรมะ คือ หลักการ 1: สติ การรู=ตัว ใครAครวญ รอบคอบ สุขุม, องค'ประกอบ 4:
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปXญญาภาวนา, วิธีการ 29: ธรรมดัชนีที่เปUนหัวข=อธรรมะปลีกยAอย
เมื่อเอาธรรมะไปทำหรือปฏิบัติ ยAอมเกิดบทบาทหน=าที่ที่เปUนอัตลักษณ7สอดคล=องกับวัฒนธรรมสังคมไทย
เปUนแนวทางวิถีเพื่อการเปUนผู=ไกลAเกลี่ยวิถีพุทธที่มีความสมบูรณ7และมีประสิทธิภาพรอบด=าน ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
หลักการ 1 คือ หลักสติ สติคือหัวใจผู=ไกลAเกลี่ย ทAามกลางปXญหาความขัดแย=งที่ซับซ=อนและเต็มไป
ด=วยผลประโยชน7 จำเปUนต=องมีความนิ่งสุขุมรอบครอบระมัดระวัง ถ=าให=นำเสนอหัวใจของการทำหน=าที่เปUน
ผู=ไกลAเกลี่ยเพียงข=อเดียว หลักการ คือ การมีสติ ถ=าไมAมีสติทุกอยAางจะรวนเรสับสนไปหมด จะไมAสามารถ
แยกแยะแยกคนออกจากปXญหา แยกความต=องการออกจากอารมณ7ได=
องค' ป ระกอบ 4 การนำสติ ไ ปใช= ต = อ งแสดงออกผA า นเครื ่ อ งมื อ หรื อ ทั ก ษะความเชี ่ ย วชาญและ
ประสบการณ7ที่สะท=อนองค7ประกอบ 4 ด=านหรือที่เรียกวAาภาวนา 4 กลAาวคือ
1. ความพรLอมดLานบุคลิกภาพ (กายภาพ) ได=แกA ต=องประกอบอาชีพสุจริต มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ7ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข=องกับบริบทของสังคม การดำเนินชีวิตอยูAในสังคมอยAางเหมาะสม
รู=จักมีความรับผิดชอบตAอตนเองและสังคม มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ7ที่ดี รู=จักกาลเทศะของสังคม
2. ความพรLอมดLานลักษณะทFาที (พฤติภาพ) ได=แกA ต=องมีพฤติกรรม ทAาที การวางตัว กริยามารยาท
เหมาะสม การมีระเบียบวินัย ไมAคิดเบียดเบียนผู=อื่น ยึดมั่นในหลักการ กฎเกณฑ7ของสังคม เปUนแบบอยAางของ
ความเรียบร=อยดีงาม
3. ความพรLอมดLานความคิด (จิตภาพ) ได=แกA ต=องมีวุฒิภาวะด=านอารมณ7 สมบูรณ7ด=านคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณภาพจิตที่ดี มีจิตใจที่มั่นคง มีความคิดสร=างสรรค7 รู=เทAาทันความคิด ทันตAอความโลภ ความโกรธ
และความหลงของตนและคนอื่น
4. ความพรLอมดLานความรูL (ปdญญาภาพ) ได=แกA ต=องมีองค7ความรู=รอบด=าน รู และความเข=าใจ
เกี่ยวกับเงื่อนไขกติกาทางสังคมไมAวAาจะเปUนกฎหมาย วัฒนธรรม ความเชื่อ รู=จักคิดวิเคราะห7 พิจารณา วินิจฉัย
ในการแก=ปXญหาได=อยAางถูกต=อง เข=าใจบทบาทหน=าที่ของตนและขั้นตอนกระบวนการ
วิธีการ 29 ธรรมดัชนีที่เปUนหัวข=อธรรมะปลีกยAอย การนำหลักธรรมไปปฏิบัติผAานการแสดงออก 4
ด=าน กลAาวคือ
ดLานบุคลิกภาพ (กายภาพ): ในเชิงทักษะด=านการปฏิสัมพันธ7เกี่ยวข=องกับสังคม ผู=ไกลAเกลี่ยต=อง
มีหลักธรรมประพฤติ ดังนี้ 1) ปุคคลัญ¬ุตา เปUนผู=รู=จักลักษณะหรือจริตของบุคคล 2) จักขุมา มีวิสัยทัศน7
มองเห็นเหตุการณ7ที่เกิดขึ้นตามมา 3) วิธุโร มีความชำนาญคลAองแคลAวในกระบวนการภาระงาน มีความ
รับผิดชอบ 4) วิสารโท เปUนผู=แกล=วกล=า 5) นิสสยสัมปXนโน มีมนุษยสัมพันธ7ดี 6) ครุ วางตัวนAาเคารพเหมาะสม
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นAาเจริญใจหรือนAายกยAอง 7) โน กลหการโก ไมAชวนทะเลาะ ไมAยกตน ไมAขAมผู=อื่น ไมAมองดูผู=อื่นด=วยความ
เหยียดหยาม ไมAกลAาวอ=างคุณความดีของตน 8) สัจจะ มุAงหาความจริง มีความซื่อสัตย7 จริงใจ
ดLานลักษณะทFาที (พฤติภาพ): ในเชิงทักษะด=านทAาทีพฤติกรรมการแสดงออก ผู=ไกลAเกลี่ยต=อง
มีหลักธรรมประพฤติ ดังนี้ 1) ปžโย ทAาทีนAารัก สร=างความรู=สึกสนิทสนม เปUนกันเอง 2) สังวิภาคะ มีอัธยาศัยดี
เอื้อเฟZ[อเผื่อแผA 3) ปžยวาจา กลAาววาจาเปUนที่รัก เปUนที่ชอบใจ พูดด=วยเมตตาจิต รู=กาลเทศะในการกลAาว
กลAาวคำที่เปUนประโยชน7 4) วินีโต เปUนผู=มีระเบียบวินัยดี เปUนผู=มีศีล 5) ปรโตโฆสะ ฟXงคนอื่น พร=อมที่จะรับฟXง
ซักถาม ทนตAอคำที่ลAวงเกินและคำตักเตือน 6) สาวตา ทำให=คนอื่นฟXงได= เปUนที่ปรึกษาที่ดี 7) ชาคริยะ มีความ
ตื่นตัว ระมัดระวังไมAประมาท
ดLานความคิด (จิตภาพ): ในเชิงทักษะด=านทัศนะคติ จิตใจ ความคิด ผู=ไกลAเกลี่ยต=องมีหลักธรรม
ประคองใจ ดังนี้ 1) เมตตา กรุณา ความรักใครAปรารถนาดี อยากให=เขามีความสุข 2) ทยา มีจิตใจที่เอ็นดู
รักใครAหAวงใย 3) ขมา มีความอดทนมีใจหนักแนAน อดทนตAอถ=อยคำได= ไมAมีอคติ รู=จักควบคุมจิตใจ ไมAหวั่นไหว
4) อัตตัญ¬ุตา ความเปUนผู=รู=จักขีดความสามารถของตน 5) จาคะ มีจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชน7สุขผู=อื่น
ดLานความรูL (ปdญญาภาพ): ในเชิงทักษะด=านปXญญา ความรู= ความเข=าใจ ผู=ไกลAเกลี่ยต=องมีหลักธรรม
ประพฤติ ดังนี้ 1) วิยตโต เปUนผู=มีปXญญา เข=าใจในหลักการ กฎระเบียบ เงื่อนไข ระบบและกระบวนการ
รู=แยกแยะระหวAางจุดยืน (position) กับ ความต=องการ (interest) 2) พหุสุโต เปUนผู=มีความรู=รอบตัว 3) ธาเรตา
ศึกษาทรงจำมาก 4) วัตตา รู=จักพูดให=ได=ผล รู=จักชี้แจงให=เข=าใจ รู=วAาเมื่อไรควรพูดอะไรกับใคร 5) คัมภีรัญจะ
กะถัง กัตตา แถลงชี้แจงอธิบายเรื่องล้ำลึก ยุAงยาก ลึกซึ้งได= ทำให=เข=าใจได= 6) โน จัฎฐาเน นิโยชะเย ไมAชักนำ
ในทางที่เสื่อมเสีย 7) อิกขนา เอาใจใสAรอบคอบตรวจตรางาน 8) ธัมมัญ¬ุตา เปUนผู=รู=จักเหตุ 9) อัตถัญ¬ุตา
เปUนผู=รู=จักผล คือ รู=จักคิดสืบสาวเหตุ แยกแยะสAวนประกอบที่สัมพันธ7เกี่ยวเนื่องกันได= มองเห็นคุณ เห็นโทษ
ประโยชน7 และทางออก รู=คุณคAาแท=-คุณคAาเทียม ชี้นำปลุกเร=าคุณธรรมได=
การประมวลสังเคราะห7แนวคิดมุมมองทางพระพุทธศาสนา และนำเสนอในเชิงวิชาการ เปUนทัศนะ
มุมมองของผู=วิจัยที่ต=องการนำเสนอประเด็นเพื่อเปUนแนวทางในการศึกษาตAอยอดความคิด เหตุเพราะวAา
โดยหลักการการไกลเกลี่ยโดยทั่วไปมีหลักการจากมุมมองตะวันตก ดังนั้นเพื่อให=เกิดอัตลักษณ7สอดคล=องกับ
วัฒนธรรมสังคมไทย หลักการทางพระพุทธศาสนาเปUนหลักการที่นAาศึกษาและนำมาประยุกต7ใช=ได= ประเด็น
หลักการแนวคิดทางธรรมะมีความสอดคล=องเกี่ยวข=องหรือใกล=เคียงกับหลักการไกลAเกลี่ย เมื่อทำหน=าที่ไกลA
เกลี่ยก็ยAอมกลAาวได=วAาเปUนการไกลAเกลี่ยวิธีพุทธ หรือเปUนผู=ปฏิธรรมในหน=าที่ เอาธรรมไปทำเพื่อให=บทบาท
หน=าที่ผู=ไกลAเกลี่ยมีความสมบูรณ7และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตAเนื่องจากธรรมะเปUนหมวดหมูAชุดใหญA
จึงไมAสามารถยกเอามาทั้งหมดได= เพื่อให=งAายตAอการทำความเข=าใจและนำไปปฏิบัติ ผู=วิจัยจึงเลือกเอาเฉพาะ
ประเด็นธรรมที่เกี่ยวข=องมานำเสนอเชิงบูรณาเพื่อให=เห็นคุณคAาและความสำคัญของหลักธรรมดังกลAาว
ในบรรยากาศทAามกลางการเจรจาตAอรองที่ต=องเผชิญหน=าคูAกรณี ชุดแนวคิดหลักการธรรมะดังกลAาวเปUน
เครื่องมือชั้นเลิศที่จะชAวยควบคุมอารมณ7 ลดละอกุศลมูล กระตุ=นสร=างให=เกิดการฉุกคิด ดำรงความเปUนคนกลาง
และสร=างความยอมรับนับถือไว=วางใจได=
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สรุป

การศึกษาการไกลAเกลี่ยเชิงวิชาการจากเอกสาร พบวAา ผู=ไกลAเกลี่ย คือ คนกลางชAวยแก=ไขปXญหาความ
ขัดแย=ง ทำให=คูAพิพาทสามารถรักษาสัมพันธ7รAวมกันไว= ผู=ไกลAเกลี่ยมีความอิสระ ไมAมีอำนาจชี้ขาดข=อพิพาท
โดยใช=กระบวนการ เทคนิค ความรู= ความเชี่ยวชาญคอยประสานความเข=าใจ พยายามเสาะแสวงหาหนทาง
แก=ไขปXญหา เสนอแนะแนวทาง และหาทางออกให=กับคูAพิพาทเพื่อตกลงยอมความกัน โดยหลักการพื้นฐาน
การจะเปU น ผู = ไ กลA เ กลี ่ ย ต= อ งมี ค ุ ณ สมบั ต ิ แ ละดำเนิ น การในบทบาทหน= า ที ่ ไ ด= อ ยA า งสมบู ร ณ7 จำเปU น ต= อ ง
มีองค7ประกอบความพร=อมในหลายๆ ด=าน ไมAวAาจะเปUนต=องรู=กฎหมายที่สำคัญพื้นฐาน ต=องมีทักษะและความรู=
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เปUนต=น จึงจะทำให=การทำหน=าที่เปUนผู=ไกลAเกลี่ยประสบความสำเร็จและ
มีประสิทธิภาพ ในมุมมองของพระพุทธศาสนามีชุดหลักคำสอนหรือธรรมะที่สAงเสริมเอื้อเฟZ[อตAอบทบาทหน=าที่
ผู=ใกลAเกลี่ย กลAาวคือ หลักการ 1: สติ, องค7ประกอบ 4: ภาวนา, วิธีการ 29: ธรรมดัชนี จัดวAาเปUนหลักการ
แนวคิดเชิงพุทธ ที่ผู=ไกลAเกลี่ยสามารถยึดน=อมนำมาเปUนแนวทางปฏิบัติให=กับตนเองได= การทำหน=าบทบาทใด
บทบาทหนึ่งจำเปUนต=องมีหลักการเปUนหลักยึดปฏิบัติ เพื่อให=ตนเองยังคงปฏิบัติคงเส=นคงวาได=มาตรฐาน และ
พั ฒนาทั กษะตนเองให= อยู A ใ นกรอบในวิ ถี แ นวทางเป• า หมายที ่ ชั ดเจน ถู กต= อง เหมาะสมมากยิ ่ ง ๆ ขึ ้ นไป
เมื่อธรรมะถูกนำไปทำหรือปฏิบัติมากเทAาใด ก็ยAอมจะเกิดประโยชน7สุขตAอสังคมและตนเองมากเทAานั้น
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