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 การบริหารจัดการความขัดแยง              

โชติชวง  ทัพวงศ 



การจัดการความขัดแยง 

การปองกันความขัดแยง 

Conflict Prevention 

การบริหารจัดการความขัดแยง  

Conflict  
Management         

การแกไขความขัดแยง 

Conflict Resolution 

การสรางสันติภาพถาวร 

Peace  Building 

การยุติความขัดแยง 

Conflict  Settlement 

 

การแกไขความขัดแยง 

Conflict 
Resolution 

 



    การแกไขความขัดแยง 

     ดวยการไกลเกลีย่ 



ไกลเกลี่ยคืออะไร 



ความหมาย... 

 ไกล่เกลีย่   หมายถงึ   กระบวนการ 

ระงับข้อพพิาททีม่ีบุคคลทีส่ามซ่ึงเป็น

คนกลาง  เข้าช่วยเหลอืแนะนําคู่กรณใีน

การเจรจาต่อรอง  และหาทางออกที่

คู่กรณพีงึพอใจ (Win-Win)    



ทําไมตองไกลเกลี่ย         



1.ไกลเกล่ียเปนรูปแบบการจัดการความขัดแยง      

  ที่นําไปสูทางออกซ่ึงคูกรณีพอใจดวยกัน 

           ทั้งสองฝาย 

ทําไมตองไกลเกลี่ย 



ทําไมตองไกลเกลี่ย 
2. แนวนโยบายของรัฐ 

วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล 



            แนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับการไกลเกล่ีย     

            มี  3  เรื่องใหญๆ     คือ..... 

 1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  187/2546 

         เรื่อง  นโยบายการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

   สั่ง  ณ  วันที่  1  กันยายน  2546 

  

แนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับการไกลเกล่ีย 



 

 2. มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2548 

      เรื่องใหดําเนินการ........ 

   (1) ต้ังศูนยสันติวิธีหรือศูนยสันติศึกษาใน

 มหาวิทยาลัย   และบรรจุเรื่องการจัดการความขัดแยง 

 เปนหลักสูตรการศึกษา 

  (2) จัดต้ังสถาบันหรือองคกรอิสระเพ่ือแกปญหา

 ความขัดแยงและไกลเกลี่ยความขัดแยงในสังคมไทย 

 

แนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับการไกลเกล่ีย 



      3.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

         วาดวยการเสริมสราง 

         ความสมานฉันทแหงชาติ      

         พ.ศ. 2550 

 .................................................................... 

 ***  ใชบังคับตั้งแตวันท่ี  21  ธันวาคม  2550  เปนตนมา 

 (ราชกิจจานุเบกษา  เลม 124  ตอนพิเศษ 199 ง    20  ธันวาคม 2550) 

แนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับการไกลเกล่ีย 



3. งานในตําแหนงหนาที่เจาพนักงานปกครอง  

 ทั้งดานการปฏิบัติการ  การวางแผน 

   การประสานงาน  และการบริการ  มีโอกาส 

   เกิดความขัดแยงสูง  จึงจําเปนตองรูวิธีการ 

   บริหารจัดการความขัดแยง   เพ่ือใหมี 

   สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

       ( ดู  มาตรฐานกําหนดตําแหนง  สํานักงาน ก.ก.  15 สค.54 ) 



ใครไกลเกลี่ยบาง 



ศาลยุติธรรม 

หนวยราชการของรัฐ 

องคกรตางๆ 

สถาบันการศึกษา 

ชุมชน 



เขาไกลเกลี่ยกันอยางไร 



ทําความเขาใจหลักการไกลเกลี่ย... 

                 ความขัดแยง 

              การจัดการความขัดแยง 

                   การไกลเกลี่ย 

เขาไกลเกล่ียกันอยางไร 



ความขดัแย้ง  



      ความแตกต่าง 

เป็นบ่อเกดิความขดัแย้ง  



    สรรพส่ิงทุกอยางในโลก 

มีความขัดแยงกันเปนเร่ืองธรรมดา 



องคประกอบความขัดแยงทั่วไป 

      - คน 

      - ปญหา 



ความขัดแยงที่...คน 

คนเราเหมือนกัน

หรือไม ? 



มุมมอง 

อารมณ์ 

การส่ือสาร 

  ตัวอยาง...น้ําครึ่งแกว 
มุมมองที่แตกตางแมในสิ่งเดียวกัน 

ความแตกตางสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงของ...คน 



      ท่านเห็นอะไร...? 

  

   





 

                               

         

     



อะไรที่เปน..ปญหา..ความขัดแยงของ...คน 



 ปญหา...ตนตอความขัดแยง...เรื่องอะไร 

         



 การจัดการความขดัแย้ง 

    ด้วยวธีิการแก้ไขความขดัแย้ง  



เมือ่มคีวามขดัแย้งเกดิขึน้... 

 เรามวีธีิแก้ปัญหาความขดัแย้งหลาย

รูปแบบ 

 แต่ละรูปแบบมหีลกัเกณฑ์  วธีิการ  

กระบวนการ   และผลแตกต่างกนั 
  



 การจัดการความขัดแยง 
 โดยวิธีการแกปญหา 

 แยกไดเปน  2  ลักษณะใหญๆ  คือ... 

  1. การใชความรุนแรง  

  2. สันติวิธี 

  



1.ประทวงอยางสันติวิธี ผล แพ-ชนะ 

ใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด * แพ-ชนะ 

ฟองคดีตอศาล * แพ-ชนะ 

2.ออกกฎหมาย ผล แพ-ชนะ 

3.ใชอํานาจกฎหมาย 

4.ใชกระบวนการ 

สรางฉันทามติ 

5.หลีกหนีปญหา ผล คงขัดแยง 

เจรจาตอรอง * ชนะ-ชนะ 

ไกลเกล่ีย * ชนะ-ชนะ 



การไกลเกลี่ย   เปนรูปแบบการ 

แกปญหาความขัดแยงที่มีโอกาส 

นําไปสูผล 

ชนะดวยกันทั้งสองฝาย 

ไดมากที่สุด 



ใหวิเคราะห... 

 ความขัดแยง...และรูปแบบ 

 การจัดการความขัดแยง...ตอไปนี้ 

วา...  เกิดข้ึนไดอยางไร 

   ใชรูปแบบใดแกปญหา...   

   เพราะอะไร...เกิดผลอยางไร... 





                       อนาคตของพ่อไก่...ถ้าใช้ความรุนแรง 

  

   





การจัดการความขัดแยง   โดยสันติวิธี 



ความขัดแยง 





ผูไกลเกล่ียตองจัดกระบวนการไกลเกล่ียอยางไร 

  และใชการเจรจาไกลเกล่ียรูปแบบใด... 

  จึงไดทางออกที่คูกรณีพึงพอใจ และถือวาชนะ    

            ดวยกันทุกฝาย 
 
                



จัดกระบวนการไกลเกล่ีย... 

          โดยเนนผลประโยชนรวมกัน 

 



กระบวนการไกลเกลี่ย 3 รูปแบบ     



ใหเจรจากันอยางรวมมือรวมใจ 



การเจรจาไกลเกลี่ย 

 อาจแยกออกไดเปน  5   รูปแบบ 

 

         1. การเอาชนะ 

            (Competition) 

 

  

 

  



2. การยอมรับ    
(Accommodation) 

 

 

3. การหลีกเลี่ยง 

     (Avoiding) 

 

  

 

  



4. การรวมมือรวมใจ              
        (Collaboration) 

 

 

5. การประนีประนอม 

     (Compromising) 

 

  

 

  



   ทําอยางไรใหคูกรณีเจรจาไกลเกลี่ย 

   ในรูปแบบของการรวมมือรวมใจ..... 

            ------- 

  ใชกระบวนการสรางสัมพันธกอน... 

เมื่อคูกรณีมีความสัมพันธอันดีตอกันแลว 

    จึงใชกระบวนการมีสวนรวม 

        ในการหาทางออก 



องคประกอบความ

ขัดแยง 

คน 

ปญหา      

เริ่มการไกลเกลี่ย 

แกปญหาที่..คน 

หันหนามาพูดคุยกัน

ดวยไมตรีจิต 

แกปญหาท่ี...ปญหา 

ทําขอตกลง 

สิ้นสุดการไกลเกลี่ย 

กระบวนการ 

สรางความสัมพันธ 

กระบวนการ 

มีสวนรวม 

สรางความไววางใจ 

ปรับการสื่อสาร 

เปลี่ยนมุมมอง 

แกอารมณ 

รวมกันแกปญหา+หาทาง

ออก 

ใชเกณฑมาตรฐานประเมิน

ทางเลือก 

หาทางออกเปนฉันทามติ  

สรางทางเลือกหลาย ๆ 

ทาง 

ออกแบบกระบวนการโดย โชติชวง  ทัพวงศ 



รวมมือรวมใจแลว... 

   ทําอยางไรใหไดทางออก 

            ที่พึงพอใจ...เปนฉันทามติ 

         



A.    

   

ทานตองการผลของความขัดแยงอยางไร ?  

  
C.   

        
A 
 
 
 
 
Both people get what they want. 

    
 B 
 
 
 
 
 
 
 
Person 1 gets what he or she wants 
but person 2 doesn't. 

 

C 
 
 
 
 
Person 1 doesn't get what he or she 
wants but person 2 does. 

   

D 
 
 
 
 
 
Neither person gets what he or she 
wants. 

Look at the following table: which is the best way to feel at  
the end of a conflict?  



 ...ทําอยางไรใหคูกรณีพึงพอใจ 

          และไดสิ่งที่ตองการ... 

   ...ดูตัวอยาง... 



เนนการแกปญหา 

ที่ผลประโยชน...ไมใชจุดยืน 

 



จาก  website  ตางประเทศ-เพื่อการศึกษา 











      ผลของการ 

     เจรจาไกลเกลี่ยฯ 



 

 1. คูกรณีเขาใจปญหาและยอมรับฟงอีกฝาย   

 2. คูกรณีมีขอตกลงใหดําเนินการอยางหนึ่ง 

      อยางใดเพ่ือแกปญหาขอพิพาท 

ขอตกลงหลังไกลเกล่ีย 



...ขอตกลงหลังไกลเกลี่ย  (ตอ) 

 3. คูกรณีไดขอตกลงเปนที่พอใจและทุกฝาย 

  ยอมปฏิบัติตามขอตกลงนั้น 

 4. คูกรณีทําบันทึกขอตกลงเปนสัญญา 

ประนีประนอมยอมความเพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน 

และบังคับไดตามกฎหมาย 

ขอตกลงหลังไกลเกล่ีย 



ประโยชนของการไกลเกลี่ยโดยทัว่ไป 



 1. เปนความลับ   

 2.ลดเวลา   ลดคาใชจาย 

  

 



      3.ผอนคลาย       

         ไมมีกฎระเบียบที่ยุงยาก 

 4. พอใจ  และไดสิ่งที่ตองการ 

 

 



 5. สรางความรวมมือรวมใจ...ในการ   

     แกปญหาและหาทางออก   

 6. กอใหเกิดการสื่อสารที่ดี   

 



 7. คูกรณีไดกําหนดผลที่ตนเองพอใจ 

 8. ชนะดวยกันทุกฝาย 
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