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ความขัดแยงเปนปรากฏการณอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม 

ไมวาสังคมใดๆ ยอมไมอาจหลีกหนีความขัดแยงไปได


 
เพียงแคนึกถึงความขัดแยงและขอพิพาท หลายคนคงจะ

 สายหนาดวยความเบื่อหนาย เอือมระอา หากเปนไปไดคง
 ตองการจะลุกหนีใหไกลที่สุดเทาที่จะทําได 


 
ความขัดแยงอาจเกิดจากความตองการที่แตกตางกัน ความ

 ตองการในผลประโยชนหรือทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การ
 แยงชิงอํานาจ การแขงขัน และความแตกตางกันในเรื่องตางๆ 

เปนตน




 
ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นระหวางคนหรือประชาชนทั่วไป

 ในสังคม ซึ่งอาจเปนการละเมิด การเรียกรอง หรือการรักษา
 สิทธิตางๆ ของบุคคลตามกฎหมาย


 
อาจเปนความขัดแยงระหวางประชาชนดวยกัน หรือเปน

 ความขัดแยง   ที่เกิดขึ้นระหวางประชาชนกันเจาหนาที่ผูใช
 


อํานาจรัฐ ซึ่งอาจเปนความขัดแยงในเรื่องการใหบริการ การ

 ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ หรือการใชดุลยพินิจในการปฏิบัต
 

ิ
หนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่รัฐ




 
เมื่อเราไมอาจหลีกหนีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม

 ไปได เราจึงตองเรียนรูที่จะอยูกับความขัดแยงและแกไข
 ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมใหไดเพื่อใหเกิด
 ความสงบสุขขึ้น


 
สังคมยิ่งเจริญ ประชาชนยิ่งมีการศึกษา สังคมนาจะ

 มีความสงบสุข แตกลับปรากฏวาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
 สังคมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ สงผลใหเกิดการ
 เปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในแงดีและที่เปนปญหา



สาเหตุของความขัดแยงสาเหตุของความขัดแยง


 
เราจะแกไขความขัดแยงไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจกับสาเหต
 

ุ
ของความขัดแยงเหลานั้นวามีเหตุมาจากสิ่งใด


 
ความขัดแยงในสังคมอาจเกิดจากปจจัยหลายประการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความแตกตางกันของคูกรณี ไมวา
 ในเรื่องความตองการผลประโยชน ความรู ความเขาใจ 

เปาหมายและความรูสึกนึกคิดที่มีตอสังคม 



นอกจากนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้
๑. การสื่อสารที่บกพรอง โดยธรรมชาติของมนุษยแลว 
มักจะแสดงใหผู อื่นรับรู ถึงความตองการของตนเอง

 มากกวาที่จะรับรูถึงความตองการของผูอื่น มนุษยชอบท
 

ี่
จะพูดมากกวาที่จะฟง


 

จึงมีโอกาสที่บุคคลจะเขาใจในสิ่งเดียวกันตางกัน และเกิด
 เปนความขัดแยงจากการสื่อสารที่ไมตรงกัน 



นอกจากนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้
๒. ความไมพอใจในการกระทําของผู อื่น การอยูรวมกันใน

 สังคม อาจมีการกระทบกระทั่งกันหรือละเมิดสิทธิของกัน
 และกัน ไมวาทางรางกาย จิตใจ หรือทรัพยสิน หรือสุขภาพ
 อนามัย อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นได

๓. การไมเปดเผยขอเท็จจริง อาจนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน 
๔. การเปลี่ยนแปลง โดยธรรมชาติของมนุษยมักไมชอบการ

 เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นใน
 สังคมใกลตัวเอง จึงอาจนําไปสูความขัดแยงไดเชนกัน



กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก


 
การอยูรวมกันในสังคม  สิ่งหนึ่งที่หลีกหนีไมพนคือ

 ความขัดแยงและขอพิพาท  


 
ไมวาเปนความขัดแยงทางความคิด  ทางวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศาสนาและความเ ชื่อ  
ผลประโยชนและการเมือง  เปนตน


 
วิธีการระงับขอพิพาททางเลือกมีมากมายหลายวิธี  

แตละวิธีมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน



วิธีการระงับขอพิพาทที่ทุกฝายตองการ คือ
 ๑.

 
สะดวกและรวดเร็ว

๒. ประหยัดและเปนธรรม
๓. มีกลไกบังคับที่มีประสิทธิภาพ



การระงับขอพิพาททางเลือกที่นิยมใชกันมีอยูการระงับขอพิพาททางเลือกที่นิยมใชกันมีอยู    ๔๔    วิธีวิธี
๑๑..  การเจรจาตอรองการเจรจาตอรอง    คือคือ    การที่คูพิพาทเจรจาตกลงกันเองการที่คูพิพาทเจรจาตกลงกันเอง    
โดยไมมีบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเขามารวมเจรจาดวยโดยไมมีบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเขามารวมเจรจาดวย


 

การเจรจาตอรองเปนวิธีการขั้นพื้นฐานที่สุด  เปนวิธีการ
 ระงับขอพิพาทที่สะดวกและรวดเร็ว  ประหยัดและเปนธรรม  

สามารถรักษาสัมพันธภาพของคูกรณีดวยกันเองได


 
การระงับขอพิพาทดวยการเจรจาตอรองถือเปนวิธีการที่ด

 
ี

ที่สุดสําหรับสองฝาย  สามารถระงับขอพิพาทไดรวดเร็ว  ถา
 คูกรณีหาความตองการรวมกันไดปญหาก็ยุติ



ขอดีขอดี
๑.

 
เปนวิธีการที่สามารถทําไดงายที่สุด  ไมมีพิธีรีตอง

 อะไรมากมาย  สามารถทําที่ไหนและเมื่อไรก็ได  ไมวาจะ
 เปนบนโตะอาหาร  ขณะออกกําลังกายไปดวยกัน  หรือ
 โทรศัพทพูดคุยกันก็ได

๒. ไมสรางบาดแผลหรือความขัดของหมองใจระหวาง
 คูกรณี   ทําใหมีโอกาสรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวาง
 คูกรณีไวไดมาก

๓.
 

เสียคาใชจายนอยกวาวิธีการอื่น ๆ หรืออาจไมเสีย
 คาใชจายใด ๆ เลย



๔.
 

สามารถรักษาความลับไดเปนอยางดี  เนื่องจาก
 ไมมีบุคคลอื่นนอกจากคูกรณีที่เกี่ยวของเทานั้น

๕.
 

คูกรณีจะไดรับความเปนธรรม  เนื่องจากตนเอง
 เปนผูเลือก  ผลการเจรจาทําใหทั้งสองฝายรูสึกวาตนเปน
 ผูชนะอยางแทจริง

ขอดีขอดี



ขอดอยขอดอย
๑ . ถาคูกรณีไมสมัครใจเขารวมเจรจาก็ไมสามารถไป

 บีบบังคับได
๒.

 
แมคูกรณีสมัครใจเขารวมเจรจา  แตก็ไมมีอะไร

 รับประกันไดวา  ทายที่สุดจะสามารถหาขอยุติได  ซึ่ง
 แตกตางจากการดําเนินคดีในชั้นศาล  ซึ่งผลสุดทาย
 ปญหาจะตองยุติลงโดยคําพิพากษาของศาล



๓.
 

การเจรจาตอรองตองใชวาทศิลปมากในการโนมนาว
 จิตใจและความคิดเห็นของอีกฝายมากพอสมควร  จึงตองม
 

ี
เหตุผลหนักแนนจริง  ๆ

การที่จะทําใหอีกฝายยอมเห็นดวยกับเราจึงเปนเรื่องยาก  
เพราะตางฝายตางมีเหตุผลของตนเอง

นอกจากนั้นอีกฝายยังมีความระแวงสงสัยตามธรรมชาต
 

ิ
ว า มีขอ เสนออะไรแอบแฝงอยูหรือไม   ทํ า ใหตนเอง

 เสียเปรียบหรือไม
ถาคูกรณีเจรจาตอรองกันเองไมเปนผลสําเร็จ  ก็ตองใช

 


การระงับขอพิพาทดวยวิธีอื่นแทน

ขอดอยขอดอย




 

๒๒..  การไกลเกลี่ยขอพิพาทการไกลเกลี่ยขอพิพาท    คือคือ    กระบวนการแกปญหาขอกระบวนการแกปญหาขอ
 พิพาทโดยมีบุคคลที่สามเปนคนกลางเขามาชวยเหลือแนะนําพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเปนคนกลางเขามาชวยเหลือแนะนํา
 ในการเจรจาตอรองของคูกรณีเพื่อระงับขอพิพาทในการเจรจาตอรองของคูกรณีเพื่อระงับขอพิพาท


 
การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการที่สลับซับซอนมากกวา

 การเจรจาตอรอง  เพราะนอกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลวยังม
 

ี
บุคคลที่สาม  ซึ่งเปนคนกลางเรียกวา  ผูไกลเกลี่ย  หรือผ

 
ู

ประนีประนอม  เขามารวมในกระบวนการ




 

หนาที่ของผูไกลเกลี่ยหนาที่ของผูไกลเกลี่ย  คือ  เปนผูคอยประสานความตองการ
 ของทั้งสองฝาย  และแสวงหาหนทางที่ทั้งสองฝายยอมรับมา
 เสนอ


 
บางครั้งเรื่องที่พิพาทกันเปนเพียงเรื่องเล็กนอย  แตหาก

 ใหเจรจากันเองอาจเปนเรื่องราวใหญโตบานปลายก็เปนได  
เพราะคูกรณีมีความรูสึกและอารมณรวมไปกับสถานการณท

 
ี่

เกิดขึ้น  ทําใหไมสามารถมองเห็นวิธีการแกไขปญหาได




 
สําหรับผูไกลเกลี่ยเปนคนกลาง  ไมมีสวนไดเสีย  ยอมไม

 


เกิดความรูสึกและอารมณรวมไปกับขอพิพาทนั้น


 
ผูไกลเกลี่ยจึงสามารถมองเห็นปญหาไดทะลุปรุโปรง

 มากกวา  เพราะปญหาบางปญหาอาจเปนเหมือนเสนผมบัง
 ภูเขาเทานั้น  เพียงแตคูกรณีนึกไมถึง



ขอดีขอดี  
  ๑. ผูไกลเกลี่ยเปนคนกลาง  เมื่อเสนอหนทางแกไขปญหา

 แลว  คูกรณีมักมีความหวาดระแวงนอยกวาการเจรจา
 กันเอง

ทั้งนี้ขอเสนอของผูไกลเกลี่ยตองมีความสมเหตุสมผล
 และเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย



ขอดีขอดี  
๒. การไกลเกลี่ย  แมจะมีพิธีรีตองมากกวาการเจรจาตอรอง  
แตยังมีความยุงยากนอยกวาการฟองรองคดีตอศาล

กรณีที่คูกรณีมีแนวโนมจะตกลงกันหรือสมัครใจจะใช
 


กระบวนการไกลเกลี่ยปกติมักจะใชเวลาในการไกลเกลี่ย

 ไมมาก  เมื่อเทียบกับการพิจารณาคดีของศาล  บางครั้ง
 ไกลเกลี่ยเพียงครั้งเดียวก็สามารถตกลงกันได  หรืออาจใช
 


เวลาสองถึงสามครั้งก็สามารถตกลงกันไดในกรณีที่ขอ

 พิพาทมีความยุงยากซับซอน



๓.
 
บรรยากาศในการไกลเกลี่ยมีลักษณะความเปนกันเอง

 มากกวาการพิจารณาคดีของศาล  ไมมีลักษณะของการ
 เผชิญหนาเปนปรปกษกันมากนัก     ทําใหมีโอกาสที่จะ
 รักษาสัมพันธภาพอันดีของคูกรณีไดมาก

๔. คาใชจายไมสูงมาก  อาจมีคาตอบแทนของผูไกลเกลี่ย  
ถาเปนการใชบริการของสถาบันหรือบุคคลที่ทําหนาที่น

 
ี้

โดยตรง  แตกรณีของสวนราชการมักจะไมเสียคาใชจาย

ขอดีขอดี  



๕.
 

สามารถรักษาความลับของคูกรณีไดดี  เพราะผูที่เขามา
 เ กี่ยวของในการระงับขอพิพาทเปนคูกรณีเอง  และ
 บุคคลภายนอกก็มี เ พียงผู ไกล เก ลี่ย เท านั้น    โดย
 จรรยาบรรณแลวไมสามารถเปดเผยขอเท็จจริงได

๖.
 
ผูไกลเกลี่ยที่คูกรณีแตงตั้งมักเปนผูที่คูกรณีใหความ

 เคารพเชื่อฟง  ทําใหผูไกลเกลี่ยเขาใจปญหาไดเปนอยางดี

ขอดีขอดี  



๗.
 

การตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงเปนของคูกรณีที่พิพาท
ขอเสนอและแนวทางออกของผูไกลเกลี่ย  เปนเพียง

 ความเห็น  ไมมีผลผูกพันคูกรณีใหตองปฏิบัติตาม
ถ า คู ก ร ณี เ ห็ นชอบด ว ย   ต อ งทํ า เ ป น สัญญา

 ประนีประนอมยอมความขึ้น  เพื่อใหผูกพันคูกรณีท
 

ี่
จะตองปฏิบัติตาม

ขอดีขอดี  



ขอดอยขอดอย  
๑.

 
ถาคูกรณีไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาประนีประนอม

 ยอมความนั้น   ก็ตองนําเอาเรื่องไปฟองตอศาล  และอาจม
 

ี
การสืบพยานเหมือนอยางคดีทั่ว ๆ ไปทําใหผลสุดทายท

 
ี่

คูกรณีตองการหลีกหนีกระบวนการทางศาลก็ไมอาจเปน
 ผลได  แตถาคูกรณีปฏิบัติตามก็ถือวาโชคดี

๒. การเจรจาไกลเกลี่ยถือความสมัครใจของคูกรณีเปนสําคัญ  
ดังนั้นถาคูกรณี  ไมสมัครใจไกลเกลี่ยก็ไมสามารถที่จะ

 บังคับได



๓๓..  อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ    คือคือ    กระบวนการที่คูกรณีแตงตั้งกระบวนการที่คูกรณีแตงตั้ง
 บุคคลที่สามขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการทําการบุคคลที่สามขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการทําการ
 วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้น

อ นุญา โตตุ ล าก าร เป นกระบวนการ ที่มี คว าม
 สลับซับซอนมากกวาสองวิธีการแรก  มีลักษณะหลาย
 ประการที่ใกลเคียงกับการดําเนินคดี   ของศาล

คูกรณีจะแตงตั้งบุคคลที่สามขึ้นมาทําหนาที่เปน
 อนุญาโตตุลาการ  เพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้น



คูกรณีทั้งสองฝายจะตองนําพยานหลักฐานตาง ๆ มา
 สืบแสดงตออนุญาโตตุลาการ  เพื่อเปนขอมูลในการ
 วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท

ในกระบวนอนุญาโตตุลาการมีบุคคลที่สามทําหนาท
 

ี่
เปนคนกลาง  คลายกับการไกลเกลี่ย  ทําใหหลายคน

 เขาใจผิดวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
 เปนอยางเดียวกัน




 
ภาระหนาที่ของผูไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ

 แตกตางกันคอนขางมาก  เชน  ความเห็นของผูไกลเกลี่ย
 เปนเพียงขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา  ไมมีผลผูกพัน
 คูกรณี


 
แตความเห็นของอนุญาโตตุลาการถือเปนคําชี้ขาด  ม

 
ี

ผลผูกพันคูกรณี ใหตองปฏิบัติตามทันที



อยางไรก็ตามหากอีกฝายไมปฏิบัติตามก็ยังตองพึ่ง
 กระบวนการทางศาลใหบังคับตามคําชี้ขาด  แตก็ยังม
 

ี
ความสะดวกรวดเร็วกวาการฟองรองคดีใหบังคับตาม

 สัญญาทั่ว ๆ ไป
เนื่องจากการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 ถูกกําหนดไวโดยชัดเจนในกฎหมายวามีกรณีใดบาง  ซึ่งม
 

ี
อยูเพียงไมกี่กรณีเทานั้น



ขอดีขอดี
๑.

 
ความยุงยากมีนอยกวาการดําเนินคดีในศาลโดยตรงมาก  

แมจะมีการสืบพยานเหมือนกัน  แตอนุญาโตตุลาการมีความ
 ยดืหยุนมากกวา  และไมคอยมีขอกําหนดทางเทคนคิ  เชน  

เอกสารภาษาตางประเทศอาจไมตองแปลเปนภาษาไทย
๒.

 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการมีความรวดเร็วกวาการ

 พิจารณาคดใีนศาล  เพราะอนุญาโตตุลาการไมตอง
 รับผิดชอบขอพิพาทหลาย ๆ เรื่องพรอมกันไปเหมือนผ

 
ู

พิพากษา  
ทําใหสามารถกําหนดวันนดัพิจารณาไดอยางรวดเร็ว  ไม

 


ตองรอคิวสืบพยานนานเหมือนอยางการดําเนินคดีในศาล



๓.
 

คูกรณีสามารถเลือกและแตงตั้งอนุญาโตตุลาการเองได  
จึงเลือกบุคคลที่ตนเห็นวามีความรูเชี่ยวชาญในเรื่องท

 
ี่

พิพาทและมีความเที่ยงธรรมมาทําหนาที่ได
ทั้งอนุญาโตตุลาการสามารถทําความเขาใจในเรื่อง

 พิพาทไดอยางรวดเร็ว  เพราะมีความรูความชํานาญมา
 กอน  และการชี้ขาดนาจะตรงกับความเปนจริงและ
 ถูกตองตามหลักวิชาการหรือประเพณีในเรื่องนั้น ๆ 

แตการดําเนินคดีในศาลคูกรณีไมสามารถเลือกผ
 

ู
พิพากษาได

ขอดีขอดี



๔.
 
สามารถทําการบังคบัตามคาํชี้ขาดได้หลายประเทศ  

ในกรณีข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ค่กรณีแตกต่างกันใน
 

ู
เ รื่ อ ง สัญช าติ   จึ ง มั ก นิ ย ม ใ ช้ ก ร ะบ วนก า รท า ง

 อนญาโตตลาการุ ุ  เพราะแพร่หลายในธรกจิการค้าระหว่าง
 

ุ
ประเทศและสามารถบังคบัตามคาํชี้ขาดได้หลายประเทศ

ทําให้คําชี้ขาดของอนญาโตตลาการได้เปรียบคํา
 

ุ ุ
พิพากษาของศาลเป็นอย่างมาก  เพราะตามปกติคํา

 พิพากษาของศาลค่กรณีสามารถบังคับกันได้เฉพาะใน
 

ู
ประเทศทีศ่าลมคีาํพพิากษาเท่านั้น

ขอดีขอดี



ไม่สามารถนําคําพิพากษาของศาลประเทศหนึ่งไปใช
 

้
บังคับในอีกประเทศหนึ่งได้  หากต้องมีการบังคับคดีจาก

 ทรัพย์สินของผ้แพ้คดีในอีกประเทศหนึ่งู   ต้องนําเรื่อง
 ทั้ งหมดไปฟ้องร้องใหม่ในประเทศที่ ฝ่ ายแพ้คดีม
 

ี
ทรัพย์สินอยู่

เนื่องจากคําพิพากษาของศาลถือเป็นการใช้อํานาจ
 อธิปไตยของประเทศอย่างหนึ่ง  จึงไม่สามารถนําไปใช
 

้
บังคบัในอกีประเทศหนึ่งทีม่อีาํนาจอธิปไตยของตนได้ 



แมปจจุบันจะมีบางประเทศยอมรับบังคับตามคํา
 พิพากษาของศาลตางประเทศอยูบาง  แตประเทศ
 เหลานั้นยังมีจํานวนนอย  

สําหรับประเทศไทยคําพิพากษาของศาลตางประเทศ
 ถือเปนเพียงพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งเทานั้นที่สามารถนํา
 สืบแสดงตอศาล ศาลจะไมบังคับตามคําพิพากษาของศาล
 ตางประเทศใหทันที ตองพิจารณาขอเท็จจริงทั้งหมดกอน
 วาสมควรจะวินิจฉัยอยางไร



แตปญหาดังกลาวจะไมเกิดกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  
เนื่องจากปจจุบันประเทศสวนใหญไดเขาเปนภาคีอนุสัญญานคร

 นิวยอรค  ๑๙๕๘ รวมแลวมากกวา ๑๒๐  ประเทศ
อนุสัญญาดังกลาว  ประเทศภาคีมหีนาที่ตองบังคบัตามคํา  

ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ  ดงันั้น  คําชี้ขาดของ
 อนุญาโตตุลาการจึงสามารถนําไปบังคบัทีป่ระเทศภาคีประเทศ
 ใดก็ไดทีคู่กรณีมีทรัพยสินอยู  ไมจําตองไปฟองรองเปนคดีใหม
 


ทั้งหมด



ขอดอยขอดอย
๑.

 
คาใชจายสูง  ตองเสียคาปวยการใหแกอนุญาโตตุลาการ

กรณีแตงตั้งอนุญาโตตุลาการหลายคนก็จะเสียคาใชจาย
 สูงขึ้นไปอีก  โดยเฉพาะอนุญาโตตุลาการที่มีชื่อเสียงเปน
 พิเศษ แตการฟองคดีตอศาลคูกรณีเสียเพียงคาขึ้นศาลเทานั้น
 ไมตองเสียคาตอบแทนแกผูพิพากษา

นอกจากนี้คูกรณีอาจจะตองเสียคาใชจายเกี่ยวกับสถานท
 

ี่
และการอํานวยความสะดวกที่จําเปนซึ่งการฟองคดีตอศาล

 ไมเสียคาใชจายในสวนนี้
แตอยางไรก็ตามคาใชจายที่เพิ่มขึ้นนี้อาจถือไดวาเปน

 การซื้อความสะดวกรวดเร็วที่จะไดรับ



๒.
 

อนุญาโตตุลาการไมมีอํานาจบังคับตามคําชี้ขาดไดเอง  
ตองอาศัยกลไกของศาลบังคับให  ซึ่งอาจเพิ่มขั้นตอนเขา

 ไปอีกจากสามขั้นเปนสี่ขั้น

ขอดอยขอดอย



๔๔..  การดําเนินคดีในศาลการดําเนินคดีในศาล    คือคือ    การที่คูกรณีนําขอพิพาทมาการที่คูกรณีนําขอพิพาทมา
 ฟองคดีตอศาลฟองคดีตอศาล     เ พื่อใหศาลเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดวาเ พื่อใหศาลเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดวา          

ขอพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นฝายใดถูกฝายใดผิดขอพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นฝายใดถูกฝายใดผิด    ฝายใดควรจะฝายใดควรจะ
 ชดใชเงินใหแกอีกฝายหรือไมชดใชเงินใหแกอีกฝายหรือไม    เพียงใดเพียงใด

วิธีการทางศาลเปนวิธีการที่ไดผลแนนอนประการ
 หนึ่งวา  สุดทายขอพิพาทนั้นจะถูกระงับไปอยางแนนอน
 โดยคําพิพากษาอันถึงที่สุด



ขอดีของการนําคดมีาฟองตอศาลนั้นอาจจะมีอยูมากมายขอดีของการนําคดมีาฟองตอศาลนั้นอาจจะมีอยูมากมาย
 หลายประการหลายประการ    แตก็ยังมีขอดอยอีกหลายประการแตก็ยังมีขอดอยอีกหลายประการ    เชนเชน

- ความลาชาเนื่องจากมีคดีที่ฟองตอศาลเปนจํานวนมาก
- คูกรณอีาจอุทธรณ – ฎีกาได
- ความสลับซับซอนของกระบวนการตองเปนไปตามกฎหมาย
- คาใชจายอาจสูงขึ้นหากคูกรณีตองอุทธรณฎีกาตอไป
- การรักษาความลับของคูความมีนอย  เพราะการพจิารณาคด

 
ี

ของศาลตองเปนไปโดยเปดเผย  ตามกฎหมาย  
- การรักษาสัมพันธภาพของคูกรณี  เปนไปในลักษณะเปน

 ปรปกษกัน ตองเผชิญหนาห้ําหั่นเอาชนะกันดวยพยานหลักฐาน
 และเทคนิคในทางกฎหมาย 



ขอพิพาทที่สามารถระงับไดดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่สามารถระงับไดดวยการไกลเกลี่ย


 
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทจําเปนตองอาศัย

 ความยินยอมของคูกรณีเปนสําคัญ ไมสามารถบังคับให
 


ไกลเกลี่ยกันได ขอพิพาทที่สามารถไกลเกลี่ยได เชน
-

 
ขอพิพาททางแพงทุกประเภท

-
 

ขอพิพาททางอาญาอันเปนความผิดอันยอมความได
-

 
ขอพิพาททางแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

-
 

ขอพิพาทอื่นๆ เชน ขอพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือ
 ประชาชนจํานวนมาก เชนการประทวงการกอสราง
 โรงงานไฟฟา

 
โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย

 
เปนตน



ขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาทขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาท  
๑๑..  สะดวกสะดวก  การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการระงับขอพิพาท

 ที่ ไมมีแบบพิธีการมากนัก คอนขางยืดหยุนและเปนมิตร
 กันมากกวาการพิจารณาคดีในศาล

- สามารถดําเนินการ ณ สถานที่ใดก็ไดที่เหมาะสม ไมวา
 จะเปนที่บาน โรงเรียน วัด หรือโรงแรม หรือสถานท
 

ี่
ราชการ

๒๒ ..  รวดเร็วรวดเร็ว ใชเวลาในการดําเนินการไกลเกลี่ยไมมากนัก ก
 

็
สามารถที่จะทราบไดวาคูพิพาทตกลงกันไดหรือไม



ขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาทขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาท  
๓๓ ..  ประหยัดคาใชจายประหยัดคาใชจาย   การไกลเกลี่ยใช เวลาไมมาก  ทําให

 


ประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ เชน คาธรรมเนียม
 ศาล คาทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน

๔๔ ..  รักษาสัมพันธภาพระหวางคูพิพาทรักษาสัมพันธภาพระหวางคูพิพาท    เมื่อคูพิพาทสามารถ 
ตกลงระงับขอพิพาทกันไดยอมทําใหลดขอขัดแยงหรือขอ

 โตเถียงกัน สามารถอยูรวมกันในชุมชนหรือทําธุรกิจรวมกัน
 ตอไปได

- ไมทําใหขอพิพาทลุกลามยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเปนผลดีแกทุกฝาย



๕๕..  สรางความพึงพอใจใหแกคูพิพาทสรางความพึงพอใจใหแกคูพิพาท  การไกลเกลี่ยขอพิพาท
 ตองใชเทคนิคการเจรจาตอรองและหลักจิตวิทยา รวมทั้ง
 พยานหลักฐานทางกฎหมาย เพื่อโนมนาวใหคูพิพาท
 ยินยอมลดหยอนผอนปรนใหแกกันโดยไมมีการชี้ขาด

- ทําใหไมเกิดความรูสึกวามีฝายใดแพหรือชนะ อันทําให
 


เกิดความรูสึกเสียหนาหรือเสียศักดิ์ศรีแตอยางใด

ขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาทขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาท  



๖๖  ..  รักษาชื่อ เสียงและความลับทางธุรกิจของคู พิพาทรักษาชื่อ เสียงและความลับทางธุรกิจของคู พิพาท 
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทดําเนินการเปนความลับ 
พยานหลักฐานที่นําเสนอในชั้นไกลเกลี่ย       ไมอาจนําไป

 เปดเผยหรือใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได เวนแต
 


คูพิพาทจะยนิยอม
- ทําใหคูพิพาทสามารถรักษาความลับหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ 
มิใหเผยแพรออกไปสูบุคคลภายนอกได

ขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาทขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาท  



๗๗..  สรางความสงบสุขใหแกชุมชนสรางความสงบสุขใหแกชุมชน การไกลเกลี่ยขอพิพาทไมวา
 จะสําเร็จหรือไม  ก็ตาม ทําใหคูพิพาทที่ทะเลาะไมพูดคุยกัน
 หันมาเจรจากันได

-
 

เปนการลดความตึงเครียดระหวางคูพิพาท รวมถึงญาติพ
 

ี่
นองและพรรคพวก  อีกดวย
-

 
กรณีที่สามารถยุติขอพิพาทลงไดอยางสันติ ยอมทําให

 


คูพิพาทอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข

ขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาทขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาท  



๘๘ ..  ลดปริมาณคดีของเจาพนักงานและศาลลดปริมาณคดีของเจาพนักงานและศาล หากขอพิพาท
 สามารถตกลงกันไดก็ไมตองดําเนินคดีกันตอไป 

๙๙  ..  สร า งความมั่ นคงทาง เศรษฐกิจและ สังคมให แกสร า งความมั่ นคงทาง เศรษฐกิจและ สังคมให แก
 


ประเทศชาติประเทศชาติ   เมื่อขอพิพาทเกิดขึ้นนอย และลดลง สงผล

 ใหงบประมาณในสวนนี้ลดลงไปดวย สังคมก็จะอยูกัน
 อยางสงบสุขสามารถรวมมือกันพัฒนาชุมชน สังคมและ
 ประเทศชาติไปไดอยางรวดเร็ว

- ไมกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจและสังคม

ขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาทขอดีของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพพิาท  



ขอจํากัดของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทขอจํากัดของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท

๑. ไมมีสภาพบังคับ ตองขึ้นอยูกับความยินยอมของทั้งสองฝาย
๒. คูพิพาทใชเปนชองทางประวิงคดีใหลาชา
๓. สัญญาประนีประนอมยอมความมีสภาพบังคับไดแคเพียง

 สัญญาฉบับหนึ่งเทานั้น หากคูพิพาทไมปฏิบัติตามอาจตองม
 

ี
การดําเนินคดีกันตอไป หรือตองมีการฟองรองใหศาลบังคับ

 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น



บทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาทบทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาท  
๑๑..  ประสานระหวางคูพิพาทประสานระหวางคูพิพาท

- ชวยทําใหคูพิพาทมาพบปะเจรจาคืนดีกัน
- ผูไกลเกลี่ยตองเปนผูติดตอประสานวันเวลานัด

 เจรจาใหคูพิพาทมาพบปะพูดคุยกันเพื่อยุติขอพิพาท



บทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาทบทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาท  
๒๒ ..  อํานวยความสะดวกในการไกลเกลี่ยหรือประนอมขออํานวยความสะดวกในการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอ

 พิพาทพิพาท
- ผูไกลเกลี่ยตองดําเนินการจัดเตรียมสถานที่  หอง

 ประชุม อุปกรณที่เกี่ยวของ อาหารและเครื่องดื่มที่จําเปน 
เพื่อใหการไกลเกลี่ยดําเนินไปไดโดยเรียบรอยภายใต

 


บรรยากาศที่เปนมิตรตอกัน



๓๓..  ใหขอมูลที่เกี่ยวของใหขอมูลที่เกี่ยวของ  
- ผูไกล เกลี่ยตองชวยแสวงหาขอมูลที่จําเปนทั้ง

 ขอเท็จจริงและ     ขอกฎหมาย
- เปนสื่อกลางใหคูพิพาทเขาใจตรงกัน

บทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาทบทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาท  



๔๔..  ใหความรูในการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทใหความรูในการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท  
ตลอดจนการเจรจาตอรองแกคูพิพาทตลอดจนการเจรจาตอรองแกคูพิพาท

- ผูไกลเกลี่ยตองมีความรูความเขาใจในระบบการไกล
 


เกลี่ยขอพิพาท

- ควรใหความรูและความเขาใจระบบการไกลเกลี่ยขอ
 พิพาทใหตระหนักถึงผลประโยชนในการรวมกันแกไข
 ปญหาและขอพิพาทไดอยางดี ซึ่งจะทําใหการไกลเกลี่ย
 ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น

บทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาทบทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาท  



๕๕ ..  ดํ า เ นินการและควบคุมกระบวนการไกล เก ลี่ยตาม ที่ดํ า เ นินการและควบคุมกระบวนการไกล เก ลี่ยตามท
 

ี่
เห็นสมควรและเหมาะสมเห็นสมควรและเหมาะสม

- ผูไกลเกลี่ยเปนผูดําเนินการใหกระบวนการไกลเกลี่ย   ขอ
 พิพาทสามารถดํา เนินไปไดจนสํา เ ร็จโดยควบคุมและ
 ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ

- ไมทําใหฝายหนึ่งฝายใดประวิงเวลาใหลาชา
- ปองกันการโตเถียงอันจะนําไปสูการทะเลาะวิวาท
- เมื่อถึงทางตันก็ดําเนินการหาแนวทางที่จะฝาหรือผาน

 พนอุปสรรคหรือขอขัดของตางๆไปใหได

บทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาทบทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาท  



 ๖.ชวยในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
- กรณีที่คูพิพาทสามารถตกลงกันได ผูไกลเกลี่ยตอง

 ชวยเหลือใหคําแนะนําในการรางหรือตรวจสอบสัญญา
 ประนีประนอมยอมความ

- ใหมีความเปนธรรมและไมขัดตอกฎหมาย
- ดําเนินการใหคู พิพาทและพยานลงชื่อไว เปน

 หลักฐาน

บทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาทบทบาทของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาท  



คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย
๑. เปนอิสระและเปนกลาง

- ผูไกลเกลี่ยตองมีความเปนอิสระและเปนกลาง ไม
 


ฝกใฝหรือเขาขาง   ฝายใดฝายหนึ่ง

- หากมีความสัมพันธใกลชิดกับฝายใด เชน เปนญาติพ
 

ี่
นอง นายจางลูกจาง หุนสวน หรือที่ปรึกษากฎหมาย เปน

 ตน ก็ควรจะเปดเผยขอเท็จจริงใหทุกฝายทราบ หรือขอ
 ถอนตัวจากการเปนผูไกลเกลี่ย เพื่อปองกันปญหาการครหา



๒. รักษาความลับของคูพิพาท
- กระบวนการไกลเกลี่ยมีการดําเนินการที่เปนความลับ 

ผูไกลเกลี่ยตองรักษาความลับของคูพิพาทที่ไดมาจากการ
 ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด

- ไมแพงพรายใหบุคคลภายนอกทราบ หากเกิดความ
 เสียหายแกคูพิพาท ผูไกลเกลี่ยอาจตองรับผิดทั้งทางแพง
 และทางอาญา

- ผดิจริยธรรมของผูไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท

คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย



  ๓. มคีวามอดทนอดกลั้น
- ผ้ไกล่เกลี่ยต้องมีความอดกลั้นและอดทนู  มีจิตใจ 

ทีเ่ยอืกเยน็
- ตลอดจนมีความเมตตากรณาต่อค่พิพาทุ ู  พร้อมท

 
ี่

จะรับฟังปัญหา
- เปิดโอกาสให้ทกฝ่ายได้ชี้แจงและแสดงเหตผล

 
ุ ุ

อย่างเท่าเทยีมกนัตามสมควร
- ผ้ไกล่เกลี่ยต้องอย่เหนือความขัดแย้งไม่เข้าไป

 
ู ู

โต้เถยีงกบัค่พพิาทู

คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย



๔. ซื่อสัตย์สจริตุ
- ผ้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นผ้มีจริยธรรมู ู  คณธรรมและมีความ

 
ุ

ซื่อสัตย์สจริตุ
- ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากค่พพิาทู  อนัจะทําให

 
้

การปฏบิัตหิน้าที ่   ไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นอสิระ

คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย



๕. มคีวามร้ความสามารถในเนือ้หาหรือเรื่องทีพ่พิาทกนัู
- แม้ผ้ไกล่เกลีย่จะไม่มีหน้าทีต่้องชี้ขาดข้อพพิาทู  แต่กค็วร

 เตรียมศึกษาค้นคว้าหาความร้ในเรื่องที่พพิาทกนัทั้งข้อเท็จจริง
 

ู
และข้อกฎหมาย

- เพื่อเป็นแนวทางในการระงับข้อพิพาทให้แก่ค่พิพาทได
 

ู้
อย่างถกต้องู

คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย



๖.มีความสามารถในการเจรจาและติดตอสื่อสาร
- ผูไกลเกลี่ยควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความออนโยนในการเจรจา

 แตจะตองมีความเขมแข็งในประเด็นที่พิจารณาไมปลอยใหฝายใด
 ฝายหนึ่งครอบงํา จนเสียความเปนธรรมและความเปนกลาง

- รูจักพูดในขั้นตอนที่ควรพูด ไมควรจะพูดอยูฝายเดียว โดยไม
 


เปดโอกาสใหคูพิพาทไดพูดคุยกัน

- ผูไกลเกลี่ยควรจะพูดใหนอยและเปนผูรับฟงที่ดี รูวาขั้นตอนใด
 ควรจะตัดบทหรือหยุดพัก หรือเลื่อนการเจรจาออกไป เชน เห็นวาทั้ง
 สองฝายตางมีอารมณรุนแรง  เขาหากัน อันอาจจะนําไปสูการทะเลาะ
 วิวาทก็ควรหยุดพักหรือเลื่อนการเจรจาออกไปกอน

คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย



๗.มีความรูและประสบการณในการไกลเกลี่ย
- ผูไกลเกลี่ยที่ดีควรจะมีความรอบรูในหลายๆดาน
- โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอพิพาท
- หลักจิตวิทยาการไกลเกลี่ย
- มีประสบการณในการไกลเกลี่ยและหาประสบการในการ

 ไกลเกลี่ยขอพิพาทให    มากยิ่งขึ้น จะทําใหมีความเชี่ยวชาญ
 และสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี

- ตองขยันหมั่นเพียรคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ

คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย



กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท


 
  ผูไกลเกลี่ยมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการไกลเกลี่ยผูไกลเกลี่ยมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการไกลเกลี่ย  
อยางไรอยางไร??


 

  ผูไกลเกลี่ยตองทําหนาที่เปนผูแนะนํากระบวนการผูไกลเกลี่ยตองทําหนาที่เปนผูแนะนํากระบวนการ      ไกลไกล
 


เกลี่ยเกลี่ย  และชี้นําใหและชี้นําให


 

  คูกรณีดําเนินการไปตามขั้นตอนของการไกลเกลี่ยคูกรณีดําเนินการไปตามขั้นตอนของการไกลเกลี่ย  ดวยดวย
 การสื่อสารกันอยางเปดเผยการสื่อสารกันอยางเปดเผย  โดยกําหนดวาเมื่อใดจึงเริ่มโดยกําหนดวาเมื่อใดจึงเริ่ม
 ขั้นตอนใดขั้นตอนใด




 

ทําความเขาใจในเบื้องตนวาทําความเขาใจในเบื้องตนวา  รูปแบบของการไกลเกลี่ยที่รูปแบบของการไกลเกลี่ยที่
นําเสนอเปนเพียงนําเสนอเปนเพียง   รูปแบบการปฏิบัติแนวทางหนึ่งรูปแบบการปฏิบัติแนวทางหนึ่ง  
เทานั้นเทานั้น


 

ฉะนั้นฉะนั้น   ผูไกลเกลี่ยอาจผูไกลเกลี่ยอาจ   ““คิดนอกกรอบคิดนอกกรอบ””  ดําเนินการดําเนินการ
 นอกเหนือจากรูปแบบดังกลาวไดนอกเหนือจากรูปแบบดังกลาวได  ทั้งนี้ทั้งนี้  แลวแตขอเท็จจริงแลวแตขอเท็จจริง
 และสภาพปญหาของเรื่องแตละกรณีไปและสภาพปญหาของเรื่องแตละกรณีไป

กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท




 

  กระบวนการไกล่เกลี่ยอาจแยกอธิบายตามลักษณะ
 บทบาทหน้าทีผ่้ไกล่เกลีย่ได้เป็นู  ๓ ส่วน คอื


 

ส่วนที่ส่วนที่  ๑๑              ประเมนิความขดัแย้งประเมนิความขดัแย้ง


 
ส่วนที่ส่วนที่  ๒๒            ประชมไกล่เกลียุ่ประชมไกล่เกลียุ่


 

ส่วนที่ส่วนที่  ๓๓            สิ้นสดการไกล่เกลียุ่สิ้นสดการไกล่เกลียุ่



สวนที่สวนที่  ๑๑  ประเมินความขัดแยงประเมินความขัดแยง  


 
เมื่อจะเข้าดําเนินการไกล่เกลี่ย ในส่วน ““ผ้จัดการไกลู่ผ้จัดการไกล  

ู่
เกลี่ยเกลี่ย”” จะต้องประเมินความขัดแย้ง และเตรียมการไกล

 
่

เกลี่ยในเบือ้งต้น   โดยคํานึงถึงข้อมลพืน้ฐานที่เกี่ยวข้อง
 

ู
กับข้อพิพาท ตัวค่กรณีู  ผ้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยและสถานท

 
ีู่

ไกล่เกลีย่ ซึ่งแยกพจิารณาได้ดงันี ้
๑๑..  การประเมนิความขดัแย้งการประเมนิความขดัแย้ง
๒๒..  การจดัการทางกายภาพการจดัการทางกายภาพ



๑๑..  การประเมินความขัดแยงการประเมินความขัดแยง


 
ผูจัดการไกลเกลี่ย ตองจัดใหมีการประเมินความขัดแยง

 หรือขอมูลเบื้องหลังกอนไกลเกลี่ย


 
เพื่อวิเคราะหวา ควรรับไกลเกลี่ยหรือไม รูปแบบใด จะ

 บรรลุผลหรือไม?



๑๑..  การประเมินความขัดแยงการประเมินความขัดแยง


 
การประเมินเพื่อทราบ...


 
ประเด็นปญหา


 

มุมมองของคูกรณีตอปญหา


 
ความตองการหรือผลประโยชนของแตละฝาย


 

แนวทางที่อาจทําใหตกลงกัน


 
ปจจัยภายนอก เชน การเมือง สังคม ที่อาจกระทบตอความ

 ขัดแยง


 
ผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ที่ควรเขารวมไกล

 


เกลี่ย




 

วิธีการประเมินวิธีการประเมิน  คือคือ


 
ใหมีการประเมินโดยบุคคลที่สามที่เปนคนกลาง


 

ใชวิธีการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียอยางเปนความลับ

๑๑..  การประเมินความขัดแยงการประเมินความขัดแยง



๒๒..การจัดการทางกายภาพการจัดการทางกายภาพ
คือ การจัดกระบวนการและสถานที่ไกลเกลี่ยซึ่ง ““ผูจัดการไกลผูจัดการไกล

 


เกลี่ยเกลี่ย”” จะตองดําเนินการดังนี้...


 
ทบทวนการประเมินความขัดแยงหรือขอมูล เ บื้องหลัง      
(ที่บุคคลภายนอกประเมินไว)


 

คัดเลือกหรือกําหนดตัวผูไกลเกลี่ยแลวดําเนินการเพื่อใหทุกฝาย
 ยอมรับผูไกลเกลี่ย


 

กําหนดบุคคลที่เหมาะสมเขารวมประชุมไกลเกลี่ย


 
กําหนดรูปแบบและแนวทางการไกลเกลี่ยใหเหมาะสม


 

จัดสถานที่ไกลเกลี่ย


 
กําหนดวาระการประชุม


 

เตรียมเสนอขอตกลงพื้นฐาน
 

(ground rules) ในการไกลเกลี่ย



สวนที่สวนที่  ๒๒      ประชมุไกลเกลี่ยประชมุไกลเกลี่ย  


 
การประชุมไกลเกลี่ยโดยทั่วไปแยกเปนขั้นตอนปฏิบัติการประชุมไกลเกลี่ยโดยทั่วไปแยกเปนขั้นตอนปฏิบัติ  

ไดอยางกวางๆไดอยางกวางๆ  ดังนี้ดังนี้
๑๑..  กอนประชุมไกลเกลี่ยกอนประชุมไกลเกลี่ย
๒๒..  เริ่มประชุมไกลเกลี่ยเริ่มประชุมไกลเกลี่ย
๓๓..  ระหวางประชุมไกลเกลี่ยระหวางประชุมไกลเกลี่ย

**  แตละขั้นตอนมีรายละเอียดมากแตละขั้นตอนมีรายละเอียดมาก  ซึ่งจะไดกลาวเปนลําดับซึ่งจะไดกลาวเปนลําดับ
 ไปไป



กอนประชุมไกลเกลี่ยกอนประชุมไกลเกลี่ย
**เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนตวั “ผ้ไกล่เกลียู่ ” เอง โดยม

 
ี

ขั้นตอนคอื
๑๑..  เตรียมตวัเตรียมตวั
๒๒..  เตรียมคดีเตรียมคดี
๓๓..  เตรียมพบค่กรณีูเตรียมพบค่กรณีู



กอนประชุมไกลเกลี่ยกอนประชุมไกลเกลี่ย
เหตทีผ่้ไกล่เกลีย่ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนไกล่เกลียุ่ ู  คอื...


 
เพือ่ให้มขี้อมลพร้อมู


 

เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจในการทาํหน้าที่


 
เพือ่ให้วางแผนการทาํงานได้ถกต้องู


 

เพือ่ให้พร้อมทีจ่ะทาํหน้าที่




 

ผลทีผ่้ไกล่เกลีย่พร้อมทีจ่ะไกล่เกลียู่  คอื...
ทาํให้ค่กรณีู ...


 

เกดิความศรัทธาและความเชื่อถอืในตวัผ้ไกล่เกลียู่


 
เชื่อมัน่ในระบบไกล่เกลีย่


 

๑๑..การเตรียมตวัผ้ไกล่เกลียู่การเตรียมตวัผ้ไกล่เกลียู่
- เตรียมสภาพร่างกาย
- เตรียมการแต่งกาย




 

๒๒..การเตรียมคดีการเตรียมคดี  คอืคอื
- ศึกษาปัญหาข้อขดัแย้ง
- ทาํความเข้าใจกบัสิ่งทีเ่ป็นปัญหา
- วางแผนแก้ไข
- หารปแบบและแนวทางไกล่เกลีย่ทีเ่หมาะสมู


 

๓๓..การเตรียมพบค่กรณีูการเตรียมพบค่กรณีู  คอื...
- ร้จกัตวั

 
ู - ร้จกัสถานะู



เริ่มประชุมไกลเกลี่ยเริ่มประชุมไกลเกลี่ย    ((กรณีประชุมรวมกันครั้งแรกกรณีประชุมรวมกันครั้งแรก))


 
๑๑..  เขาสูที่ประชุมเขาสูที่ประชุม
ผูไกลเกลี่ยเขาสูที่ประชุมโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้...


 
เปนประธานที่ประชุม


 

เขาสูที่ประชุมเมื่อทุกฝายพรอม


 
ชวนพูดคุยเรื่องอื่นกอน



เริ่มประชุมไกลเกลี่ยเริ่มประชุมไกลเกลี่ย    ((กรณีประชุมรวมกันครั้งแรกกรณีประชุมรวมกันครั้งแรก))


 
๒๒..  สรางบรรยากาศสรางบรรยากาศ

- ใหเปนกันเอง ไมเปนพิธีการ
- ใหเหมือนการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทํางานรวมกัน
- ใหมีความไววางใจซึ่งกันและกัน


 

*ผูไกลเกลี่ยตองยิ้มแยมแจมใสและอารมณดี มีตลกบาง




 

๓๓..  กลาวเปดประชุมกลาวเปดประชุม
มีแนวทาง คือ...
ทักทายผูเขารวมประชุม

- ขอบคุณทุกฝายที่เขารวมประชุม
- ชวนพูดคุยเรื่องอื่นกอน

ใหทุกคนในที่ประชุมรูจักกัน โดย...
- แนะนําตัวเอง / ชื่อ / นามสกุล / ตําแหนง / เกี่ยวของกับขอพิพาท

 อยางไร
- ใหผูเขารวมประชุมแนะนําตัวเอง/ ชื่อ / นามสกุล / เกี่ยวของกับ  
ขอพิพาทอยางไร / ผูเสียหาย / ผูถูกกลาวหา / ผูตองหา


 

*เพื่อใหทุกคนในที่ประชุมรูจักชื่อ
 

ตําแหนง
 

และฐานะของแตละฝาย



อธิบายบทบาทของผูไกลเกลี่ยอธิบายบทบาทของผูไกลเกลี่ย  เชนเชน....
-- เปนคนกลางเปนคนกลาง
-- มีหนาที่แกปญหาขอขัดของในการเจรจาตอรองของมีหนาที่แกปญหาขอขัดของในการเจรจาตอรองของ

 คูกรณีคูกรณี
-- ไมมีหนาที่ชี้ขาดขอพิพาทไมมีหนาที่ชี้ขาดขอพิพาท
-- คนหาความพอใจของคูกรณีคนหาความพอใจของคูกรณี
-- ผาทางตันผาทางตัน
-- เสนอทางเลือกเพื่อยุติความขัดแยงเสนอทางเลือกเพื่อยุติความขัดแยง
-- ชวยทําขอตกลงที่เปนธรรมชวยทําขอตกลงที่เปนธรรม



อธิบายวิธีการและขั้นตอนไกลเกลี่ยอธิบายวิธีการและขั้นตอนไกลเกลี่ย


 
--  คูกรณีตองสมัครใจใหไกลเกลี่ยคูกรณีตองสมัครใจใหไกลเกลี่ย


 

--  การไกลเกลี่ยเปนสิ่งที่เขาเสริมการไกลเกลี่ยเปนสิ่งที่เขาเสริม  การเจรจาตอรองการเจรจาตอรอง  ไมใชไมใช
 


เขาไปแทนที่เขาไปแทนที่


 

--  การไกลเกลี่ยเปนความลับการไกลเกลี่ยเปนความลับ


 
--  คูกรณีเปนผูตัดสินใจในผลของการไกลเกลี่ยโดยมีคูกรณีเปนผูตัดสินใจในผลของการไกลเกลี่ยโดยม

 
ี

โอกาสไดเจรจาโอกาสไดเจรจา  ตอรองเพื่อใหไดสิ่งที่ตนเองตองการดวยตอรองเพื่อใหไดสิ่งที่ตนเองตองการดวย
 ตนเองตนเอง



อธิบายวัตถุประสงคของการไกลเกลี่ยอธิบายวัตถุประสงคของการไกลเกลี่ย  
เชนเชน......


 

--  ไกลเกลี่ยเพื่ออะไรไกลเกลี่ยเพื่ออะไร
เชนเชน......

 เพื่อใหบรรลุขอตกลงตามความพอใจของคูกรณีเพื่อใหบรรลุขอตกลงตามความพอใจของคูกรณี
--  ไดประโยชนอยางไรไดประโยชนอยางไร



อธิบายสิ่งที่คูกรณีตองปฏิบัติในการไกลเกลี่ยอธิบายสิ่งที่คูกรณีตองปฏิบัติในการไกลเกลี่ย  เชนเชน......
-

 
กําหนดกรอบเวลาการไกลเกลี่ย และขอความเห็นชอบ

-
 

แนวทางการไกลเกลี่ย เชน...
-

 
ฝายใดพูดกอน-หลัง ใชเวลาเทาไหร

- พูดในเรื่องใด เสนออะไร
- แจงวา ผูไกลเกลี่ยอาจตองแยกไกลเกลี่ยดวยการพูดคุยกับ

 คูกรณีเปนการสวนตัว
- บอกวา วิธีการไกลเกลี่ยและกรอบเวลาไกลเกลี่ยยืดหยุนได 
ขอใหทุกฝายสบายใจ และ สามารถขอพักการไกลเกลี่ยไดทุกเวลา



กําหนดกฎเกณฑพื้นฐานในการไกลเกลี่ยรวมกันกําหนดกฎเกณฑพื้นฐานในการไกลเกลี่ยรวมกัน  


 
กฎเกณฑพื้นฐาน เชน...

- พูดทีละฝาย ไมขัดกลางคัน
- ปฏิบัติตออีกฝายดวยความเคารพ เชน ไมพูดสิ่งท

 
ี่

ทราบวาทําใหอีกฝายไมพอใจ 
- แนวทางการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอก
- ไมเปดเผย
- เปดเผยบางสวน หรือทั้งหมด
- ใครเปนผูเปดเผย

เชน ตั้งโฆษกคณะไกลเกลี่ยเพื่อแถลงขาว



--  แนวปฏิบัติเมื่อแยกไกลเกลี่ยแนวปฏิบัติเมื่อแยกไกลเกลี่ย
- แยกไกลเกลี่ยทีละฝาย
- แยกไกลเกลี่ยเมื่อใด
- เปดเผยขอมูลที่ไดจากการแยกไกลเกลี่ยใหแตละฝาย

 ทราบอยางไร



--  นําเขาสูประเด็นการเจรจานําเขาสูประเด็นการเจรจา
- ผูไกลเกลี่ยตองเปนผูเริ่มกลาวนําเขาสูประเด็นการเจรจา โดย

 ใหคูกรณีเสนอปญหา / ความตองการ
- วิธีการ
- ใหแตละฝายอธิบายวา ทําไมจึงเกิดขอพิพาท และเหตุใดจึงเห็นวา 
ควรมีการไกลเกลี่ย
- บางกรณี อาจตองแยกไกลเกลี่ยหลังรวมประชุมไมนาน เพื่อให

 


คูกรณีเลาเหตุแหงการขัดแยงกอนเพื่อดับอารมณ
- ตอจากนั้น
- ผูไกลเกลี่ยกําหนดประเด็น
- ใหคูกรณีเจรจาตอรอง



ระหวางประชมุไกลเกลี่ยระหวางประชมุไกลเกลี่ย


 
- ในเบื้องตนตอง รวบรวมขอมูลดวยการรับฟงกอน โดยม

 
ี

แนวทาง คือ...
- ใหคูกรณีมีโอกาสพูดโดยเทาเทียมกัน
- ใหฝายใดพูดกอนก็ได
- เปนผูรับฟงที่ดี



ระหวางประชมุไกลเกลี่ยระหวางประชมุไกลเกลี่ย


 
- หากตองพูดขัดแยง...

รูจักโตแยงอยางนิ่มนวล ไมขัดคอเขา
- ใชหลัก “พูดใหเขาปฏิบัติ โดยไมขดัแยง” คือ

เขาทา..........................(สิ่งที่เขาพูด)
แตวา...........................(ขอขัดของ)
อยางนีด้ีไหม...............(ขอแนะนํา)



แนวทางการแยกประชมุไกลเกลี่ยแนวทางการแยกประชมุไกลเกลี่ย
* การแยกประชุมไกลเกลี่ย เปนกรณีผูไกลเกลี่ยพบ

 กับคูกรณีแตละฝายเปนการสวนตัวลับหลังคูกรณีอีกฝาย 
หรือแยกประชุมไกลเกลี่ยเฉพาะกับคูกรณีโดยตรงเทานั้น 
ผูอื่นตองออกจากหองประชุม

* ความสําเร็จของการไกลเกลี่ยสวนใหญเกิดจากการ
 แยกไกลเกลี่ย เพราะผูไกลเกลี่ยมักคนพบความพอใจท

 
ี่

แทจริง หรือขอเท็จจริงที่นําไปสูขอตกลงจากการแยกไกล
 


เกลี่ย



แนวทางการแยกประชมุไกลเกลี่ยแนวทางการแยกประชมุไกลเกลี่ย
แยกไกลเกลี่ยเมื่อ...


 

ผูมารวมไกลเกลี่ยบางคน เชน ญาติ หรือทนายความ 
เปนปญหาหรืออุปสรรคตอการไกลเกลี่ย


 

ไกลเกลี่ยเฉพาะคูกรณีโดยตรงมีทางตกลงกันได



* การแยกไกลเกลี่ยมี “จุดออน” อยูที่คูกรณีอาจเกิดความ
 ระแวงแคลงใจวาผูไกลเกลี่ยจะไมเปนกลาง

* ทางแกคือ ตองอธิบายใหคูกรณีเขาใจวา...

- การแยกไกลเกลี่ยเปนสิ่งปกติในการไกลเกลี่ย
- กําหนดกฎเกณฑพื้นฐานการแยกไกลเกลี่ย

(ในชั้นกําหนด ground rules ) ใหชัดเจนเสียแตแรก

* จุดออนหมดไป ทําใหคูกรณีเชื่อถือในตัวผูไกลเกลี่ยและ
 เชื่อมั่นในระบบไกลเกลี่ย




 

เพื่อประโยชนในการคนหา


 
ปญหา


 

ความตองการแทจริงของคูกรณี


 
ประโยชนรวมกัน 


 

แนวทางที่อาจผอนปรน

หลักการรวบรวมขอมูลที่สําคญั คอื...


 
อยารีบรอนรูปญหา แตตองฟงใหสิน้กระแสความกอน


 

ตองรูความตองการของเขาเสยีกอน จึงจะเสนอแนว
 ทางแกไข



- การแกปญหาการเจรจาตอรอง...
- แยกคนออกจากปญหา
- เนนเจรจาที่ผลประโยชน ไมใชจุดยืน
- สรางทางเลือกที่เปนประโยชนแกทุกฝาย
- ใชระบบการเลือกทางเลือก

- การหาทางออกรวมกัน...
- ใหเจรจาในประเดน็
- วิธีการควบคมุประเดน็การเจรจา เชน...

* บอกประเดน็เปนการเตือน
* จดบันทึกประเดน็แสดงใหเห็นทั่วกัน




 

- รวมกันสรางทางเลือกหลายๆ ทาง
โดย กรอบการสรางทางเลือก คือ...


 

ยุติธรรม


 
ชอบดวยกฎหมาย


 

ปฏิบัติได


 
ทุกฝายไดประโยชน



- ใชกระบวนการเลือกทางเลือก ตามขั้นตอนดงันี้...
- กําหนดประเด็นปญหา / ทําความเขาใจ
- กําหนดเกณฑประเมิน / สรางฉันทามติ
- กําหนดทางเลือก / จัดลําดบั
- ประเมินทางเลือกตางๆ 
- เลือกทางเลือกโดยใชเกณฑประเมิน




 

- การผาทางตัน เชน...
- คยุเรื่องเดิม
พัก – เลื่อน – ยอน ไปเริ่มตนใหม


 

- เริ่มเรื่องใหม
พิจารณาทางเลือกอื่น
ชี้แนะทางเลือกใหม


 

- ใหไดคดิ
ผลดีที่ตกลงกันได
ผลเสียถาไมยอมลดละใหแกกัน




 

- เบี่ยงเบนประเด็น
พูดนอกเรื่อง – คดินอกกรอบบาง


 

- แยกไกลเกลี่ย



สวนที่สวนที่  ๓๓    สิ้นสุดการไกลเกลี่ยสิ้นสุดการไกลเกลี่ย


 
การไกลเกลี่ยอาจสิ้นสุดลงโดยผลการไกลเกลี่ยอาจสิ้นสุดลงโดยผล  ๒๒  ประการประการ  คือคือ......

๑๑..  ตกลงกันตกลงกันไมไดไมได

๒๒..  ตกลงกันตกลงกันไดได



๑๑..  กรณีตกลงกันกรณีตกลงกันไมไดไมได
- กลาวปดประชุม
- ชี้วาการไกลเกลี่ยไมเสียเปลา เพราะแมตกลงกันไมได 
แตคูกรณีก็ไดรูปญหา และแนวทางการแกปญหาในแงมุม

 ตางๆ
- ฝากคูกรณีใหคิดเปนการบานถึงการเอาแนวคิดที่ไดจาก

 การไกลเกลี่ยเปนหนทางยุติขอขัดแยงในภายหนา
- ขอบคุณผูเขารวมไกลเกลี่ย



๒๒..  กรณีตกลงกันกรณีตกลงกันไดได


 
อาจแยกเปนอาจแยกเปน......

**  ตกลงกันไดตกลงกันไดบางสวนบางสวน

* * ตกลงกันไดตกลงกันไดทั้งหมดทั้งหมด



ผลของการตกลงผลของการตกลง
อาจแยกเปนอาจแยกเปน......

๑.
 

คูกรณีเขาใจปญหาและยอมรับฟงอีกฝาย
๒. คูกรณีมีขอตกลงใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ

 แกปญหาขอพิพาท
๓. คูกรณีไดขอตกลงเปนที่พอใจและทุกฝายยอมปฏิบัติตาม

 ขอตกลงนั้น
๔. คูกรณีทําบันทึกขอตกลงเปนสัญญาประนีประนอมยอม

 ความเพื่อถือปฏิบัติรวมกันและบังคับไดตามกฎหมาย



แนวทางการทําบันทึกขอตกลงแนวทางการทําบันทึกขอตกลง


 
คนหากรอบของขอตกลงและเตรียมการเขียนขอตกลงคนหากรอบของขอตกลงและเตรียมการเขียนขอตกลง


 

เขียนขอตกลงรวมกันเขียนขอตกลงรวมกัน


 

ตรวจสอบขอตกลงวาตรงกับความพอใจหรือไมตรวจสอบขอตกลงวาตรงกับความพอใจหรือไม


 

ใหตัวแทนแตละฝายลงนามในบันทึกขอตกลงใหตัวแทนแตละฝายลงนามในบันทึกขอตกลง



แนวปฏิบัติของผูไกลเกลี่ยกรณีตกลงกันไดแนวปฏิบัติของผูไกลเกลี่ยกรณีตกลงกันได


 
กลาวปดประชมุ

- แสดงความยนิดี


 
สรางสัมพันธภาพ เชน...

- ใหจับมือกัน
- พากันไปไหวพระ



1.1.
 จัดตั้งศูนยระงับเหตุรําคาญอยางเปนระบบจัดตั้งศูนยระงับเหตุรําคาญอยางเปนระบบ  สรางสราง

 มาตรฐานความนาเชื่อถือแกประชาชนมาตรฐานความนาเชื่อถือแกประชาชน  มีเจาหนาที่มีเจาหนาท
 

ี่
รับผิดชอบโดยตรงรับผิดชอบโดยตรง  ผานการฝกอบรมผานการฝกอบรม

แนวทางการไกลเกลี่ยขอพพิาทแนวทางการไกลเกลี่ยขอพพิาท  กรณีเหตุรําคาญกรณีเหตุรําคาญ  



2.2.
 การตรวจสอบขอเท็จจริงที่ถูกตองและชัดเจนในปญหาที่การตรวจสอบขอเท็จจริงที่ถูกตองและชัดเจนในปญหาท

 
ี่

เ กิดขึ้นวาเ กิดขึ้นวา
   มีกลิ่นมีก ลิ่น   เ สียงเสียง   ควันควัน   ฝุนฝุน   อันมีผลกระทบตออันมีผลกระทบตอ

 สิ่งแวดลอมหรืออนามัยของผูเสียหายหรือไมสิ่งแวดลอมหรืออนามัยของผูเสียหายหรือไม


 
คูกรณีไมอาจปฏิเสธขอเท็จจริงนั้นได


 

มาตรฐานในการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของ
 ผูดําเนินการ


 

เวนแตเปนขอเท็จจริงที่รูกันอยูโดยทั่วไป หรือไมอาจ
 ปฏิเสธได หรือ


 

มีขอสันนิษฐานใหเปนคุณแกผูเสียหายหรือไม หรือ


 
ถือวาเปนความผิดอยูแลว



3.3.
 อธิบายใหคูกรณีแตละฝายเขาใจถึงขอเท็จจริงอธิบายใหคูกรณีแตละฝายเขาใจถึงขอเท็จจริง  และและ

 ขอกฎหมายที่เกี่ยวของขอกฎหมายที่เกี่ยวของ


 

สิทธิและหนาที่ของแตละฝาย


 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานในการดําเนินการ

 ในเรื่องนั้น ๆ 


 
อาจแยกอธิบายใหแตละฝายฟงก็ได



4.4.
 เจาหนาที่ที่ดําเนินการรับผิดชอบดําเนินคดีในเรื่องนั้นเจาหนาที่ที่ดําเนินการรับผิดชอบดําเนินคดีในเรื่องนั้น

 โดยตรงกับผู ไกล เก ลี่ยน าจะตอง เปนคนละคนกันโดยตรงกับผู ไกล เก ลี่ยน าจะตอง เปนคนละคนกัน          
((อาจเปนบุคคลภายนอกก็ไดอาจเปนบุคคลภายนอกก็ได))


 
เพื่อใหคูกรณีเปดเผยขอเท็จจริงไดอยางเต็มที่ ไมเกรง

 กลัวว าหากตกลงกันไม ได  เจ าหน า ที่ผูนั้นจะนํ า
 ขอเท็จจริงไปเปนผลรายหรือผลเสียแกตน


 

เปรียบเทียบกับการไกลเกลี่ยของศาล / แยกคน / แยก
 สํานวน / แยกหอง


 

แยกสํานวนการไกลเกลี่ยกับสํานวนการดําเนินคดี




 

แยกหองไกลเกลี่ยตางหากจากหองสอบสวนดําเนินคดี 
เพื่อใหบรรยากาศเปนกันเอง ไมเปนพิธีการ


 

ผูที่เขารวมเจรจาตองเปนผูเสียหาย ผูกลาวหา หรือผูถูก
 กลาวหาหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ



5.5.
 อธิบายถึงขอดีของการเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขออธิบายถึงขอดีของการเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอ

 พิพาทพิพาท  ตลอดจนผลเสียตลอดจนผลเสีย  หากตกลงกันไมไดหากตกลงกันไมได


 

กรณีตกลงกันกรณีตกลงกันไดได / มีการแกไขปญหา / ยุติการ
 ดําเนินคดี


 

กรณีตกลงกันกรณีตกลงกันไมไดไมได / ไมมกีารแกไขปญหา / 
ดําเนินคดทีั้งทางแพงและอาญา / เสียคาใชจาย / 
เสียเวลา / เสียความรูสึก / ความโกรธแคน / การอย

 
ู

กันอยางไมสงบสุข / เสียลูกคา / เสียชื่อเสียง



6.6.  การไกลเกลี่ยใหเนนไปที่การอยูรวมกันตอไปในสังคมอยางการไกลเกลี่ยใหเนนไปที่การอยูรวมกันตอไปในสังคมอยาง    
สงบสุขสงบสุข//ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาอกเขาใจกันตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาอกเขาใจกัน


 

การเอาใจเขามาใสใจเรา


 
ทั้งคูไมอาจหลีกหนีปญหาได ตองรวมกันแกไขปญหา

 เทานั้น   จึงจะอยูรวมกันอยางสงบสุข


 
ใหคูกรณีรับรูความรูสึกของกันละกัน


 

ความกังวลใจของแตละฝาย
7.7.  การสื่อสารตองดีและชัดเจนการสื่อสารตองดีและชัดเจน  มีมาตรฐานและความนาเชื่อถือมีมาตรฐานและความนาเชื่อถือ
  สามารถปรับความเขาใจที่แตกตางของคูกรณีไดสามารถปรับความเขาใจที่แตกตางของคูกรณีได



8.8.  นํากระบวนการไลเกลี่ยแบบเนนความตองการที่แทจริงของนํากระบวนการไลเกลี่ยแบบเนนความตองการที่แทจริงของ
 คูกรณีมาปรับใชคูกรณีมาปรับใช  ไมขมขูหรือบีบบังคับใหคูความตองจํายอมไมขมขูหรือบีบบังคับใหคูความตองจํายอม
 เพราะกลัวเพราะกลัว


 

เนนใหคูกรณีรวมมือกันหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น


 
ใหแตละฝายชวยคิดหาทางออก


 

ปรับปรุงทางออกใหเปนผลประโยชนรวมกันอยางเปน
 รูปธรรม / ไมหลอกลวง / มีความจริงใจ


 

เปนธรรม เพราะมีเหตุอธิบายได


 
ผูไกลเกลี่ยตองหลีกเลี่ยงการชี้ถูก – ผิด  แตใหเปลี่ยนเปน

 การใหความรูและขอเท็จจริงแกคูกรณีอยางตรงไปตรงมา



9.9.  จัดทําคูมือวิธีการแกไขปญหาเหตุรําคาญตางจัดทําคูมือวิธีการแกไขปญหาเหตุรําคาญตาง  ๆๆ  ใหแกเจาใหแกเจา
 พนักงานพนักงาน

--  เหตุรําคาญเพราะเสียงเหตุรําคาญเพราะเสียง
 มีวิธีการแกไขอยางไรมีวิธีการแกไขอยางไร

--  เหตุรําคาญเพราะกลิ่นเหตุรําคาญเพราะกลิ่น
 มีวิธีการแกไขอยางไรมีวิธีการแกไขอยางไร

--  เหตุรําคาญเพราะฝุนเหตุรําคาญเพราะฝุน
 มีวิธีการแกไขอยางไรมีวิธีการแกไขอยางไร
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