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บทน�า

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่แสวงหาความสุขกันทั้งนั้น กล่าวคือ ความสุขในการด�ารงชีวิต 

และความสขุในการรกัษาทรพัย์สนิเงนิทอง แต่โลกแห่งการเปลีย่นแปลง โลกแห่งความขดัแย้ง ด้วยฝีมอื

ของมนุษย์เอง เมื่อเป็นเช่นน้ีบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างก็หาทางออกและแนวทางแห่งสันติภาพ 

เพือ่ให้มนุษย์พบกบัความสขุในชวิีตและทรพัย์สนิ จงึเสนอหลกัการแห่ง “ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบั

หนทางแห่งสันติภาพ ๗ ประการ” ตามล�าดับต่อไปนี้คือ

ประการที่ ๑ ความขัดแย้ง

 ความขัดแย้ง มาจากภาษาอังกฤษว่า “Conflict” มาจากภาษาละตินว่า “Configures” แปลว่า 

การต่อสู้ (Fight) การท�าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงลอยหรือความเข้ากันไม่ได้ (Incompatibility) 

การขดัแย้งซึง่กันและกนั หรอืการเป็นปรปักษ์ (Opposition) หมายถงึ “การท่ีบคุคลสองคน กลุม่บคุคล 

มีความเห็น ความเชื่อ ความต้องการไม่เหมือนกัน โต้แย้ง หรือ โต้เถียงกัน และดิ้นรน ต่อสู้ และ 

แข่งขันกัน”
1

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค�านิยามไว้ว่า ค�าว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยค�าสองค�า 

กล่าวคือ “ขัด” ซึ่งหมายถึง การไม่ท�าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้
2
 และ”แย้ง” หมายถึง ไม่ตรง หรือลงรอย

เดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า “ขัดแย้ง” นั้นหมายถึงการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน 

จึงพยายามที่จะต้านทานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ีตนมีความคิด หรือการกระท�าที่ “ไม่สอดคล้อง” หรือ  

“ไม่สมนัย” กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นในครอบครัว หรือสังคม

 1 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,“รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี กรณีศึกษาวิเคราะห ์
ลุม่แม่น�า้ตาช้าง จ.เชยีงใหม่”, ดษุฎนีพินธ์พุทธศาสตร์, (บณัฑติวทิยาลัย : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า๓๐.
 2 ราชบัณฑิยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๒๕, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์  
พับลิเคชันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๖.
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  ผลของความขัดแย้ง

         ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึง่ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชวีติในวยัเรยีน ชวีติวัยท�างาน ชวีติครอบครวั ชีวิต

ภายในสังคม และเป็นเรื่องยากท่ีจะหลีกหนีให้พ้นจากความขัดแย้งและเนื่องจากแนวคิดปัจจุบัน 

ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด ความขัดแย้งมีทั้งประโยชน์และโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของความขัดแย้งและระดับของความขัดแย้ง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

  ผลดีของความขัดแย้ง

 พรนพ พุกกะพันธุ์
3
 ได้กล่าวถึงผลดีของความขัดแย้งไว้ว่า ความจริงแล้วความขัดแย้งเป็นสิ่งที่

หลกีเลีย่งไม่ได้และเมือ่เกดิขึน้กจ็ะน�าไปสูค่วามก้าวหน้า หรอืเกดิความสร้างสรรค์ได้ เพราะจะเกดิแนวคดิ

ที่สามขึ้นมา ซึ่งเหนือกว่าสองแนวคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเสมือนเป็นการบังคับให้

มนษุย์แสวงหาความคิดท่ีใหม่ข้ึนเสมอ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองค์การ เพราะจะเกดิความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

และเปิดโอกาสให้มนุษย์ตรวจสอบความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

 วิจิตร วรุตบางกูร กล่าวว่า โดยท่ัวไปบุคคลส่วนใหญ่จะมีทัศนคติไม่ดีต่อความขัดแย้งเพราะ 

เชือ่ว่าความร่วมมอืเป็นสิง่ท่ีดแีละความขัดแย้งเป็นสิง่ทีไ่ม่ดี แม้ว่าความขดัแย้งอาจก่อให้เกดิบรรยากาศ

ทีต่งึเครยีดและเป็นผลเสยีต่อองค์การแต่บางครัง้ความขดัแย้งอาจก่อให้เกดิผลดไีด้เหมอืนกนั กล่าวคอื 

ความขัดแย้งสามารถให้ผลในทางบวก เป็นต้นว่า

 ๑. ท�าให้เกิดแนวปฏิบัติหรือความคิดเห็นอื่นๆ มากขึ้น

 ๒. ท�าให้มีโอกาสเลือกแนวทางที่ดีกว่า

 ๓. ท�าให้เกิดแรงผลักดันที่ต้องค้นหาวิธีการใหม่ ๆ

 ๔. ท�าให้เกิดความพยายาม ที่จะอธิบายความเห็น ความเชื่อหรือชี้แจงให้ชัดเจน จึงต้องพัฒนา

ความสามารถในการสื่อความหมายและให้เหตุผล

 ๕. ความตึงเครียดกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

 ๖. ท�าให้เกิดความเคยชิน ในการแลกเปล่ียนความเห็นและยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันมากข้ึน 

ซึ่งคล้ายกับ ทิศนา แขมมณี กล่าวว่า ความขัดแย้งไม่ใช่จะให้ผลเสียเสมอไป แท้ที่จริงแล้วความขัดแย้ง

มีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น 

  ๑)  ความขัดแย้งท�าให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ

  ๒)  ท�าให้ความคิดและการท�างาน ไม่หยุดอยู่กับที่

 3 พรนพ พุกกะพันธุ์, การบริหารความขัดแย้ง,  (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๔), หน้า ๒๗๖.
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  ๓)  ช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นและแสดงความสามารถของตน อาจส่งผล

ให้การท�างาน และผลงานของกลุ่มดีขึ้น

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้กล่าวโดยสรุปว่า ความขัดแย้งที่มีในระดับที่เหมาะสมจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบุคคลและองค์การประโยชน์ที่ส�าคัญบางประการ ได้แก่

 ๑.  ป้องกันไม่ให้องค์การหยุดอยู่กับที่หรือเฉื่อยชา

 ๒.  ความขดัแย้งท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง ผูบ้รหิารทีฉ่ลาดย่อมสามารถน�าการเปลีย่นแปลงนัน้

ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

 โอเวนส์ (Owen ๑๙๙๑) ได้กล่าวว่า หากความขัดแย้งได้รับการตอบสนองในทางบวกมีการ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม ย่อมท�าให้เกิดบรรยากาศที่ดี เกิดบรรยากาศของความร่วมมือและ

สนับสนุน ความขัดแย้งนั้นจะเป็นความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ซ่ึงจะส่งผลให้องค์การมีความเจริญ

ก้าวหน้าในที่สุด

 ผลเสียของความขัดแย้ง

 พรนพ พุกกะพันธุ์
4
 ได้กล่าวถงึผลเสยีของความขัดแย้งไว้ว่า อาจจะท�าให้องค์การขาดประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลได้ ถ้าหากผู้บริหารไม่รู้จักแก้ไขและสาเหตุของความขัดแย้งของบุคคลภายในองค์การ

มีอยู่หลายประการด้วยกัน การแก้ไขจึงต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน

จ�าเป็นต้องศึกษาและท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นอาจมีการแก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกจุด และจะเกิด

ความเสียหายต่อผลงานขององค์การในส่วนรวมได้ เช่น 

 - อาจมีผลให้คนที่ทนไม่ได้จะต้องย้ายหนีจากหน่วยงานนั้นไป 

 - ความเป็นมิตรระหว่างบุคคลจะลดลง 

 - บรรยากาศของความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันจะหมดไป 

 - อาจเป็นการต่อสู้ที่ใช้อารมณ์ไร้เหตุผล 

 - มีการต่อต้านซึ่งอาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ฯลฯ

 4 พรนพ พุกกะพันธ์, ภาวะผู้น�าและแรงจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๗.

21. ������������������� (�������) 299-320.indd   301 17/5/2562   10:31:11



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒302

ประการที่ ๒ การจัดการความขัดแย้ง
 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ท�าความเข้าใจแนวคิด “สมานฉันท์” ใน อาวุธมีชีวิต : แนวคิดเชิงวิพากษ์

ว่าด้วยความรุนแรง, งานชิ้นนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดข้ึนไปจากงานเรื่อง
5
 “อภัยวิถี” ขยายแนวคิด 

สันติวิธีในฐานะเครื่องมือจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง ไปสู่การจัดการกับอดีตแห่งบาดแผล 

ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ความรุนแรงชนิดหนักหนาสาหัส ส�าหรับสังคม

การเมอืงทีไ่ม่ประสงค์จะอยูด้่วยกนัต่อไปอย่างเป็นศตัรกูนั ใช้แนวคดิเร่ืองการให้อภัยเพือ่เป็นอสิระจาก

พันธนาการแห่งอดีต จากงานเรื่อง The Human Condition ของ Hannah Arendt แล้วเสนอแนวคิด

การเมืองแห่งการให้อภัย ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 

 ๑)  ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างเหยื่อกับผู้กระท�าต้องเสมอกัน

 ๒)  เวลาและความทรงจ�า ชนิดที่ให้อดีตผ่านเข้ามาในปัจจุบันอย่างอิสระ แต่ไม่ปล่อยให้ความ 

ทรงจ�านั้นแข็งตัวจนกลายเป็นปราการสกัดมิให้ชีวิตปรกติในปัจจุบันเป็นไปได้

 ๓) ความยุติธรรมที่มีผลในทางการเปล่ียนแปลง ก่อก�าเนิดและด�าเนินไปคู่กับการให้อภัย  

เปิดพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีขึ้นใหม่ โดยไม่ใช่ในฐานะศัตรู แต่เป็นผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการ 

ให้อภัย

 คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ยื่นข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  

ตามมติของคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ ๙ ประการ ดังนี้

 ๑. การเปิดเผย “ความจริง” (truth) ทั้งในฐานะเครื่องมือและเป้าหมายของสังคมสมานฉันท์

 ๒. ความยุติธรรม (justice) โดยเน้นเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice)  

ซึ่งมีความน่าสนใจท่ีการแยกแยะ “คนผิด” ออกจาก “ความผิด” รวมทั้งการมองให้เห็นปัญหาเชิง

โครงสร้างและวัฒนธรรม

 ๓. ความพร้อมรบัผดิ (accountability) โดยเน้นไปทีร่ะบบราชการ เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชน

รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมผู้ต้องหา

 ๔. การให้อภัย (forgiveness) เพื่อก้าวให้พ้นจากความเกลียดชังผู้คนที่แตกต่างไปจากตนเอง 

และที่ท้าทายคือก้าวพ้นความเกลียดชังผู้ที่ท�าร้ายคนที่ตนรัก

 ๕. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วฒันธรรม ส่งเสรมิสานเสวนาระหว่างกนั (dialogue) 

รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อขันติธรรม (ต่อมาในรายงานกอส.ใช้ค�าว่า “ความทนกันได้”) ในฐานะคุณค่า

ทางการเมือง

 5  [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : https://chaisuk.wordpress.com/๒๐๐๗/๐๗/๑๗/summary-reconciliation 
-concept/( [๑ เมษายน ๒๕๖๑]
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 ๖. ถือเอาสันติวิธี (nonviolence) เป็นทางเลือกเผชิญความขัดแย้ง โดยชี้ให้เห็นถึงภัยของการ

ใช้ความรุนแรง

 ๗. การเปิดพื้นที่ให้ความทรงจ�า (memory) ที่เจ็บปวด โดยใช้ให้พื้นที่ต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ได้เป็นส่วนหนึง่ของประวัตศิาสตร์ชาตไิทย ให้ผูค้นตระหนกัรู้ว่าประวติัศาสตร์ไม่ใช่บนัทกึ “ความจรงิ” 

แต่เป็น “ความจริงทางการเมือง” ที่ถูกเลือกสรรโดยระบบความรู้ที่หนุนโดยฝ่ายครองอ�านาจ

 ๘. มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการ (imagination) เพื่อให้สังคมไทยมีจินตนาการใหม่ๆ

ทางการเมืองทีส่ามารถสร้างให้เกดิสงัคมการเมอืงทีย่ัง่ยนื เช่น เรือ่ง “คนสองสญัชาต”ิ ไม่ใช่ภยัต่อความ

มั่นคง แต่เป็นแรงงานคุณภาพที่น�าเงินเข้าประเทศ เป็นต้น

 ๙. การยอมรบัความเสีย่ง (risk-taking) ทางสงัคมเพือ่เสรมิสร้างความไว้วางใจระหว่างกนั (trust) 

ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง

ประการที่ ๓ สันติวิธี

 การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

 กระบวนการในการจัดการความขัดแย้งสามารถน�าเสนอได้ตามตารางที่ ๑ โดยผลของการ 

ตัดสินใจที่เป็นลักษณะ ชนะ-ชนะ (Win-Win) จะเกิดจาก การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง และ การเจรจา

ไกล่เกลี่ย

 กระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาข้อพิพาทและผลแห่งการตัดสินใจ
6

กระบวนการที่ใช้ 
(Process)

ผู้ตัดสิน 

(Decision-Making)

ผลการตัดสินใจ 

(Result)

- ใช้ความรุนแรง 

(Violence/Fight)

- ผู้ชนะ 

(The Winner)

- แพ้-ชนะ 

(Win-Loose)

- ใช้การเผชิญหน้าประท้วงอย่างสันติ  
(Non-Violence Direct Action or Civil 

Disobedience)

- ผู้ชนะ 

(The Winner)

- แพ้-ชนะ 

(Win-Loose)

- ใช้การบัญญัติกฎหมาย 

(Legislation)

- สภานิติบัญญัติ 

(The Legislature)

- แพ้-ชนะ 

(Win-Loose)

 6 ศ.นพ.วนัชยั วฒันศพัท์, “ความขดัแย้ง : หลกัการและเครือ่งมอืแก้ปัญหา” พมิพ์ครัง้ที ่๒, (กรงุเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๔๗), หน้า ๑๕๐.
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- ใช้การฟ้องร้อง 

(Litigation)

- ศาล 

(The Court)
- แพ้-ชนะ (Win-Loose)

- ใช้อนุญาโตตุลาการตัดสิน 

(Arbitration)

- อนุญาโตตุลาการ 

(Arbitrator)
- แพ้-ชนะ (Win-Loose)

- ใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง 

(Mediation)

- คู่กรณี 

(The Parties)
- ชนะ-ชนะ (Win-Win)

- ใช้การเจรจาไกล่เกลี่ย

 (Negotiation)

- คู่กรณี 

(The Parties)
- ชนะ-ชนะ (Win-Win)

- ใช้การหลีกหนีปัญหา 

(Avoidance/Fight)
- - คงสภาพเดิม (Status quo)

 ถึงตรงนี้คงมีค�าถามตามมาว่าแล้ว “อะไรคือสันติวิธี” ดร.มาร์ค ตามไท ได้กล่าวถึงสันติวิธีไว้ว่า 

“สันติวิธีนั้นมีอยู่สองลักษณะคือ สันติวิธีในการต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการและสันติวิธีในการ

แก้ปัญหาความขัดแย้ง”
7
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 -  สันติวิธีในการต่อสู้หรือเรียกร้อง (Peaceful Demonstrate/Protest): แนวทางในการต่อสู้นี้

เป็นแนวทางที่ถูกน�ามาใช้ เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ที่มีอ�านาจ มีการ 

ด�าเนินการในลักษณะของการประท้วง หรือ การเรียกร้อง หรือการต่อสู้โดยการยื่นหนังสือขอเข้าพบ 

หรือ การชุมนุมกันเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย หรือ แสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกต่างจาก 

ผู้มีอ�านาจ โดย สงบ สันติ ไม่มีอาวุธ การต่อสู้ในแนวทางนี้จะมีชื่อเรียกกันว่า “การด้ือแพ่ง” (Civil 

Disobedience) ซ่ึงแนวทางนี้เป็นแนวทางที่มีต้นแบบจากแนวทางการต่อสู่แบบ “อหิงสา” ของ  

มหาตมคานธี ในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของอินเดีย

 -  สันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Peaceful Conflict Resolution): ส�าหรับแนวทางนี้

เป็นแนวทางทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาหลกัจากท่ีความขดัแย้งหรอืข้อพพิาทเกิดขึน้แล้ว และพยายามทีจ่ะยติุ

ความขดัแย้งโดยการใช้แนวทางทีส่นัต ิซึง่แนวทางทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดได้แก่ การเจรจาไกล่เกล่ีย (Negotiation) 

กันเองระหว่างคู่พิพาท หรือ โดยมีคนกลางซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (เป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคน

กไ็ด้) ช่วยในกระบวนการไกล่เกลีย่และไม่ได้ท�าหน้าทีตั่ดสินชีข้าดแต่จะเป็นผู้ก�ากบัการเจรจาให้ด�าเนนิ

ไปได้อันจะน�าไปสู่ทางออก คือการยุติความขัดแย้ง

 7 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์.๒๕๔๗, “ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา” พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน้า 
๑๐๑ – ๑๐๓.
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 จากทีก่ล่าวมาจะพบว่า การแก้ปัญหาความขดัแย้งนัน้แนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุจะเป็นการเจรจา

ไกล่เกล่ีย และ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เพราะผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปในลักษณะท่ีทั้งสองฝ่าย 

ต่างชนะ (Win-Win) ซึ่งการไกล่เกลี่ยนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ที่จะพบเห็นได้บ่อยครั้ง คือ

 -  การเจรจาโดยยึดจุดยืน (Position-based Negotiation): การเจรจาในลักษณะนี้จะเป็นการ

เจรจาทีจ่ะเอาแพ้ชนะเอาชนะกนั ซึง่ต่างฝ่ายต่างมจีดุยนืของตนเอง คูเ่จรจาจะปฏบิตัต่ิอกนัเหมอืนเป็น

ศตัรกูนั ความเชือ่ของการเจรจานีจ้ะเป็นลกัษณะ Zero Sum Game ตามแนวคดิในทฤษฏเีกม (Game 

Theory) ทีถ้่าไม่แพ้กต้็องชนะ ผลของการเจรจาเช่นนีม้กัยอมรบัครึง่ทาง (Compromise) แต่การเจรจา

ในลักษณะนี้ไม่ควรจะน�ามาใช้ในกรณีของความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ

 -  การเจรจาโดยยดึผลประโยชน์ (Interest-based Negotiation): การเจรจาในลกัษณะนีไ้ม่มอง

ถึงประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จะมองและท�าความเข้าใจของความต้องการ ความห่วงกังวลของ 

ฝ่ายอื่น การเจรจาลักษณะนี้จะเกิดจากคู่เจรจาทุกฝ่ายมาร่วมกัน แก้ปัญหา เพ่ือน�าไปสู่การตัดสินใจ 

ร่วมกันโดยหวังให้ความต้องการของทุกฝ่ายได้รับการตอบสนอง ทุกฝ่ายจะไม่ระบุถึงจุดยืนของตนเอง 

แต่จะบอกถึง ความหวัง ความต้องการ ความห่วงกังวล ความหวาดระแวง ส�าหรับตารางที่ ๒ จะแสดง

ถึงความแตกต่างระหว่างการเจรจายึดจุดยืนและการเจรจาโดยยึดผลประโยชน์เป็นหลัก

 ความแตกต่างระหว่างการเจรจายึดจุดยืนและการเจรจาโดยยึดผลประโยชน์เป็นหลัก
8

การเจรจาโดยจุดยืน
การเจรจาโดยยึดถือ

ผลประโยชน์เป็นหลัก

- ให้ได้ส่วนแบ่งที่มากที่สุดเท่าที่ท�าได้จาก

  ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
- ได้ความพึงพอใจจากทุกฝ่าย

- เป็นผลลัพธ์แบบ แพ้-ชนะ
- พยายามที่จะท�าให้บรรลุต่อความต้องการของ

  ทุกฝ่าย

- เกิดความสัมพันธ์แบบปฏิปักษ์
- ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือซึ่งกัน

  และกัน

- ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายถูกมองว่าเป็น

  ความขัดแย้งอีกฝ่ายหนึ่ง
- มองหาจุดที่เห็น หรือมีประโยชน์

 8 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๔.
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- พยายามยามเปิดเผยของฝ่ายตรงข้ามให้มาก

  ที่สุด ในขณะเดียวกันพยายามที่จะปกปิด

  ของเราและท�าให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิด

- แบ่งปันข้อมูลและช่วยกันสร้างทางเลือกเพื่อให้

  ผลประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเริ่มต้นที่ การตั้งความ

  ต้องการไว้สูง และเปลี่ยนจุดยืนอย่างลังเล
- มุ่งผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่จุดยืน

- ใช้การคุกคาม ถกเถียงในการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
- ใช้เหตุผลและประสบการณ์ในการจัดการกับ

  ปัญหา

ประการที่ ๔ การมีส่วนร่วม

 ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาอบัราฮมั ลนิคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา

คนที่ ๑๖ ด�ารงต�าแหน่ง ๔ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๑ – ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๘๖๕ 

 ได้ให้ค�านิยามของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ที่ได้รับการ

ยอมรบัและน�าไปอ้างองิกนัอย่างกว้างขวางว่า “การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย หมายถึง 

การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” (government of the people, by 

the people, and for the people)
9

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

 การมีส่วนร่วม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า 

“เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอื่น) ในการกระท�าบางอย่างหรือบางเรื่อง” ค�าว่า การมีส่วนร่วม โดยมาก

มักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับค�าว่า “การเมินเฉย (Apathy)” 

 “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของ

ชุมชนที่กระท�าการออกมาในลักษณะของการท�างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม  

 9 ส�านักประสานงานการเมือง ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(มุ่งงาน  (Task

ผู้เจรจาเน้นที่ปัจจัยเชิงวัตถุที่  -
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ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือ

การด�าเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือ

การด�าเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทาง

สังคมในกลุ่มชุมชน
10

 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
11

 ๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะช่วย

สร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การ

มส่ีวนร่วมของประชาชนน�ามาสูก่ารพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ทีน่่าจะเป็นค�าตอบทีมี่ประสิทธผิลทีสุ่ดได้

 ๒.  ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้

เวลาและมค่ีาใช้จ่ายมากกว่าการตัดสนิใจฝ่ายเดยีว แต่การตดัสนิใจฝ่ายเดยีวทีไ่ม่ค�านงึถงึความต้องการ

แท้จริงของประชาชนนัน้ อาจน�ามาซึง่การโต้แย้งคดัค้านหรอืการฟ้องร้องกนั อนัท�าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่าย

สูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด

 ๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคง

ในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อโต้แย้ง

ทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

 ๔. การน�าไปปฏบิตัง่ิายขึน้ การเข้ามามส่ีวนร่วมในการตัดสินใจท�าให้ประชาชนมคีวามรู้สึกของ

การเป็นเจ้าของการตดัสนิใจนัน้ และทนัททีีก่ารตัดสินใจได้เกดิขึน้ พวกเขากอ็ยากเหน็มนัเกดิผลในทาง

ปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย

 ๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามาแสดง

ความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย 

ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้

 ๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส

และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความ 

ชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน

 10
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการ

จดัหางาน, (กรุงเทพมหานคร : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐), หน้า ๑.
 11

 เจมส์ แอล. เครย์ตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม, 
แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟ
เซ็ท, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑ – ๒๕. 
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 ๗.  การคาดการณ์ความห่วงกงัวลและทศันคตขิองสาธารณชน เพราะเมือ่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

ได้มาท�างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และ 

มุมมองของสาธารณชนต่อการท�างานขององค์กร ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยา 

ตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้

 ๘. การพฒันาภาคประชาสงัคม ประโยชน์อย่างหนึง่ของการมส่ีวนร่วมของประชาชนคอื ท�าให้

ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึก

อบรมผูน้�า และท�าให้ประชาชนได้เรยีนรูท้กัษะการท�างานร่วมกนัเพือ่แก้ปัญหาต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในอนาคต

ประการที่ ๕ การปรองดอง
 การปรองดอง (reconciliation) หมายถึง การจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

ที่เคยแตกแยก ต่อสู้ และปะทะกัน ท้ังในระดับความคิดและในระดับการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ 

ในการตกลงเพื่อเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ (peace talk) 

 หลักปัญจสดมภ์ในการสร้างความปรองดอง
12

  “การสื่อสารทางการเมือง” ในหลายสถานการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มักจะได้รับการ

ตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมว่า “ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง” จนน�าไปสู่การ 

“แบ่งฝักแบ่งฝ่าย” และ“แบ่งสีและแบ่งข้าง”อย่างไรก็ดี ตัวแปรส�าคัญที่จะท�าให้เกิด “ความปรองดอง

และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม” ได้นั้น จ�าเป็นต้องพัฒนา “ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทาง 

การเมือง เพื่อสร้างความปรองดอง” (NationalValuesinPolitical Communication for Recon- 

ciliation)

 จากการศกึษา ผูเ้ขยีนได้บรูณาการองค์ความรูส้�าคญัทีเ่ป็นแกนหลกั ทัง้จากจรยิธรรมทางศาสนา 

วัฒนธรรมเชิงบวกของไทย และหลักการของนักคิดต่างๆ ในสังคมไทยและต่างประเทศ โดยการน�าไป

วิเคราะห์เพื่อจัดท�าร่างจนน�าไปสู่การสัมมนากลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ท�าให้ได้ 

ค่านิยมหลักแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองใน ๕ ค�าหลัก ดังที่ปรากฏ 

ในในแผนภูมิที่เรียกว่า ปัญจสดมภ์ หรือเสาหลัก ๕ เสา ซึ่งเป็นค่านิยมหลักต่อการสื่อสารทางการเมือง

เพื่อสร้างความปรองดอง

 12
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความ

ปรองดอง”, สารนิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕),  
๑๗ – ๒๖.
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 ภาพแสดงปัญจสดมภ์ หรือเสาหลัก ๕ เสา ซ่ึงเป็นค่านิยมหลักต่อการส่ือสารทางการเมือง 

เพื่อสร้างความปรองดองค่านิยมหลักทั้ง ๕ เสานั้น ซึ่งสามารถที่จะอธิบายโดยละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑) เสาความจริง ความจริง (Truth) คือ สิ่งที่ปรากฏอยู่ มีอยู่ หรือ เป็นอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปร หรือสถานการณ์ต่างๆ  

ที่เข้าไปบีบบังคับ หรือมุ่งหวังที่จะให้เป็นไปตามความปรารถนา

 ๒) เสาความเป็นกลาง “กลาง” อย่างไร? ถึงจะเรียกว่า “กลาง” เมื่อวิเคราะห์เกณฑ์เบื้องต้น 

ที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อการน�ามาเป็นกรอบการอธิบาย และปฏิบัติร่วมกันในสังคม ทั้งในมิติ 

ของการสื่อสาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนั้นน่าจะประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

  ๑. ความเป็นกลางต้องเป็นความถูกต้องเสมอ

  ๒. ความเป็นกลางต้องอยู่บนฐานของความยุติธรรมเสมอ

  ๓. ความเป็นกลางต้องไม่มีอคติเสมอ

  ๔. ความเป็นกลางต้องเป็นธรรมเสมอ

  ๕. ความเป็นกลางต้องอยู่บนหลักการของศีลธรรมเสมอ

 ๓) เสาความรับผิดชอบ ในขณะที่นักการเมือง สื่อมวลชน และประชาชนที่ก�าลังเผชิญหน้ากับ

ความขัดแย้ง จนน�าไปสู่ความรุนแรงตามท่ีปรากฏในสังคมไทยนั้น ตัวแปรส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้

เกดิความขดัแย้ง คอื “การสือ่สาร” โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การส่ือสารทีข่าดความส�านกึ และรับผิดชอบ” 

ของกลุ่มคนต่างๆ ที่ “มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความผาสุกของพลเมืองในสังคม” ค�าถามมีว่า 

เราควรจะมีข้อก�าหนดหรอืกรอบในการสือ่สารอย่างไร จึงจะท�าให้นกัการเมอืง ส่ือมวลชน และประชาชน 

มีความส�านึกรบัผดิชอบต่อความเป็นไปของสงัคมตัง้แต่ระดบัครอบครวัจนถงึประเทศชาต ิและจากการ

สัมมนาการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกท�าให้พบค�าตอบท่ีน่าสนใจ และน�าไปก�าหนดเป็น 

ค่านิยมแห่งชาติ ดังนี้
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  ๑)  การทดแทนคุณแผ่นดิน 

  ๒)  รักเมืองไทยโดยการท�าตอบแทนไทยด้วยใจจริง

  ๓)  เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

  ๔)  ไม่ทรยศคดโกง 

  ๕) ความมีจิตอาสา หรือความมีจิตสาธารณะ

 ๔) เสาแห่งความรัก

  ๑)  สือ่สารทางการเมอืงอย่างไร? จงึจะเรยีกว่า “สือ่แห่งรกั” การสือ่สารทางการเมอืงในหลาย

สถานการณ์มักจะได้รับการตั้งข้อสังเกตว่า “ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง” จนน�าไปสู่การ 

“แบ่งฝักแบ่งฝ่าย” และ “แบ่งสแีละแบ่งข้าง” อย่างไรกด็ ีตวัแปรส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิ “ความปรองดอง

และอยู่ร่วมกันความเข้าใจ และเป็นหน่ึงเดียว” คือ “การส่ือสารด้วยความรัก” ด้วยเหตุผลดังกล่าว  

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างเกณฑ์ข้ึนมาเพื่อเป็นกรอบส�าคัญในการปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมในการ

สื่อสารทางการเมืองเพื่อความปรองดอง ดังต่อไปนี้

   - การให้ - ยิ้มสยาม 

   - เอาใจเขามาใส่ใจเรา - การไม่เบียดเบียน 

   - การให้อภัย 

  ๒) ความรักน�าไปสู่ความปรองดองได้อย่างไร? “สังคมไทยไม่เคยไร้ซ่ึงความรัก” วลีนี้ได้รับ

การพสิจูน์ทราบมาอย่างต่อเนือ่งและยาวนานทัง้จากประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทีต่ระหนกั

รูถึ้งคุณค่าดงักล่าว ค�าถามมว่ีาความรกัดงักล่าวได้แฝงเร้นเอาไว้ซึง่นยัท่ีน่าสนใจอย่างไรบ้าง “ความรกั” 

โดยทั่วไปมักจะมีนัยสองประการ คือ ความรักที่ต้องการรักตอบ และความรักที่ไม่ต้องการรักตอบ 

ประการแรกเป็นความรักที่มีเงื่อนไข และมีข้อผูกพันบางประการระหว่างผู้/สิ่งที่ถูกรักกับผู้/สิ่งที่รัก  

ในขณะที่ความรักในประเด็นหลังนั้น เป็นความรักที่ไร้เงื่อนไข ไร้การต่อรองและไร้การเรียกร้องเพ่ือ 

ให้รักตอบความรักทั้งสองประการนี้ ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม  

เพราะความรักจะท�าหน้าที่ในการเชื่อมสมาน และร้อยรัดกลุ่มมนุษย์ท่ีมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 

ศาสนา ความเชื่อ ภาษา และอาชีพต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างประสมกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น 

ในโลกของความเป็นจริงน้ัน “เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง” ด้วยเหตุผลนี้ 

ธรรมชาต ิจงึบงัคับให้มนษุย์ทุกคนต้องรกัเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั ค�าถามท่ีส�าคญัคอื “เพราะเหตุใด? มนษุย์

ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมจึงจ�าเป็นจะต้องรักผู้อื่น” ค�าตอบคือ “เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งไม่

สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้” 
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 ๕) เสาแห่งความสามัคคี หากถามว่า “สิ่งใดคือเป้าหมายส�าคัญต่อการสื่อสารทางการเมือง” 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ค�าตอบท่ีค่อนข้างคล้ายคลึงกันว่า “ความสามัคคี” ซึ่งหมายความว่า  

“การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง สื่อมวลชนและประชาชนนั้น ต้องเป็นไปเพื่อการสร้าง 

ความสมัครสมานสามัคคีของกลุ ่มชนต่างๆ ที่อยู ่ร ่วมกันภายในชาติ”ความสามัคคีนั้น แปลว่า  

“ความพร้อมเพรียงกันท้ังการคิด การพูด และการแสดงออกทางกาย” ในประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่

ร่วมกันสามัคคีตามแนวทางดังกล่าว จึงหมายถึง “ความปรองดอง” (Reconciliation)

ประการที่ ๖ การเจรจาต่อรองและเทคนิคการเจรจา

 ทฤษฎ ีH.L.M. ตามแนวคดิของทฤษฎ ีH.L.M. ถอืว่าเมือ่คูเ่จรจาเข้าสูก่ารเจรจาต่อรองแต่ละฝ่าย

จะมีเป้าหมายในการเจรจาต่อรองเป็น ๓ ระดับ คือ 

 “H” (High) เป็นการบรรลุผลสูงสุดที่วางไว้ ๑๐๐% ในการเจรจา ต่อรอง ซ่ึงถือเป้าหมายใน

อุดมคติ (Ideal Position) 

 “M” (Medium) เป็นเป้าหมายระดับกลาง ซึ่งแม้ไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุด แต่หากได้เป็นหมาย

ระดับกลาง ก็ถือว่าได้บรรลุผล ๗๕% 

 “L” (Low) เป็นจุดต�่าสุด (Bottom Line) ที่คู่เจรจาจะรับได้ ถือว่าได้ อย่างน้อย ๕๐% และ 

ถือเป็นระดับต�่าสุดที่จะยอมรับได้ในการเจรจาต่อรอง หากบรรลุผลต�่ากว่านี้จะไม่ยินยอมตกลงด้วย

 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

 ความหมายของการเจรจาต่อรอง หรือ Negotiation จึงหมายถึง กระบวนการที่คนสองคนหรือ

มากกว่าสองคนเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือบริการก็ได้  

โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกัน มีค�าศัพท์ ๒ ค�าที่พบว่า ใช้แทนกันอยู่เสมอ 

คือ ค�าว่า Negotiation (การเจรจาต่อรอง) กับค�าว่า Bargaining (การต่อรอง)

 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (Bargaining strategies)

 เนือ่งจากการเจรจาต่อรองเป็นกลไกทีส่�าคญัในการแก้ไขข้อขดัแย้งและให้ได้ข้อยตุซิึง่เป็นทีย่อมรับ

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการหลายกลุ่มได้ใช้เวลาหลายสิบปีศึกษาค้นคว้าเรื่อง การเจรจาต่อรอง 

โดยเสนอกลยุทธ์ส�าคัญดังจะกล่าวต่อไปนี้

 ๑. กลยุทธ์เฉพาะ (Specific tactics) ผู้เจรจาต่อรองมักใช้กลยุทธ์ของตนเพื่อลดระดับความ

ต้องการของคู่เจรจาฝ่ายตรงข้ามลง (Reduce opponents’ aspirations) ด้วยการย�้าข้อมูลเหตุผลให้

เห็นว่า คู่เจรจามีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของตน เพราะฉะนั้นจึงขอให้พิจารณารับ 
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ข้อเสนอจากฝ่ายเราซึ่งพยายามเอื้อประโยชน์ให้มากที่สุดแล้ว หรือชี้ให้เห็นว่าหากฝ่ายตรงกันข้าม  

ไม่ยอมรับข้อเสนอแล้ว ฝ่ายเราก็จ�าเป็นต้องดึงพันธมิตรรายอื่นท่ีมีศักยภาพสูงพอเข้ามาแทน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เช่นนี้ ถ้าหากสร้างแรงกดดันต่อคู่เจรจามาก ก็อาจพบทางตันของการเจรจา และ

ฝ่ายคู่เจรจา ก็อาจหาพันธมิตรใหม่มาร่วมงานได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกันถ้าคู่เจรจาเห็นว่า เงื่อนไข 

ผลประโยชน์จากข้อเสนอสูงพอ การเจรจาต่อรองก็บรรลุผล 

 ๒. กลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรอง (Cognitive frames in bargaining) เป็นกลยุทธ์

ที่ผู้เจรจาต่อรองใช้วิธีพิจารณาบริบทและผลที่ต้องการจากการต่อรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วน�ามาจัด

เป็นกลุ่มของกรอบความคิด (Cognitive frames)โดยพิงค์เลย์ (Pinkley, ๑๙๙๐) ได้จัดกรอบความคิด

ดังกล่าวออกเป็น ๓ มิติ ได้แก่ 

  (๑) มิติมุ่งสัมพันธ์กับมุ่งงาน (Relationship / Task) 

  (๒) มิติมุ่งใช้อารมณ์กับใช้สติ (Emotional / Intellectual) และ 

  (๓) มิติมุ่งความร่วมมือกับมุ่งชนะ (Cooperate / Win) ดังภาพต่อไปนี้

11 
 

แล้ว หรือช้ีให้เห็นว่าหากฝ่ายตรงกันข้าม  ไม่ยอมรับข้อเสนอแล้ว  ฝ่ายเราก็จ าเป็นต้องดึงพันธมิตรรายอื่นที่มี
ศักยภาพสูงพอเข้ามาแทน  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เช่นนี้  ถ้าหากสร้างแรงกดดันต่อคู่เจรจามาก    ก็
อาจพบทางตันของการเจรจา และฝ่ายคู่เจรจา     ก็อาจหาพันธมิตรใหม่มาร่วมงานได้เช่นกัน แต่ในทาง
กลับกันถ้าคู่เจรจาเห็นว่า   เงื่อนไขผลประโยชน์จากข้อเสนอสูงพอ  การเจรจาต่อรองก็บรรลุผล  

๒. กลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรอง  (Cognitive frames in bargaining)   
เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เจรจาต่อรองใช้วิธีพิจารณาบริบทและผลที่ต้องการจากการต่อรองอย่างละเอียดถ่ีถ้วน

แล้วน ามาจัดเป็นกลุ่มของกรอบความคิด (Cognitive frames)โดยพิงค์เลย์  (Pinkley, ๑๙๙๐)   ได้จัดกรอบ
ความคิดดังกล่าวออกเป็น  ๓  มิติ  ได้แก่   

(๑)  มิติมุ่งสัมพันธ์กับมุ่งงาน  (Relationship / Task)   
(๒)  มิติมุ่งใช้อารมณ์กับใช้สติ  (Emotional / Intellectual)  และ   
(๓)  มิติมุ่งความร่วมมือกับมุ่งชนะ  (Cooperate / Win)  ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรอบความคิดในการเจรจาต่อรอง  (Cognitive  Frames  in  Bargaining) 
  

๓.  กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะ - ชนะแทนแบบชนะ – แพ้  (Win  - win  versus  win –   
lose  orientation)      

บางทีสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดของการเจรจาที่ประสบความส าเร็จก็คือ  การได้ข้อยุติเป็นที่พอใจทั้งสอง
ฝ่าย  วอลตันและแมคเคอร์ซี  (Walton  and  McKersie)  เคยเสนอไว้กว่า  ๓๐  ปีที่แล้วว่า  ผู้ที่ร่วมการ
เจรจามีข้อยุติที่เปน็ทางเลือกส าคัญอยู่สองทาง  อย่างแรกคือ  มองว่าการเจรจาต่อรองใด ๆ   จะต้องมีฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ชนะในขณะที่อีกฝ่ายต้องเป็นผู้แพ้  (Win – lose  situations)  ส่วนอย่างหลังก็คือ  ผู้เข้าร่วมการเจรจา
สามารถท าให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ  (Win – win  situations)  กล่าวคือ  มองว่าผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
มีความส าคัญเท่าเทียมกัน  โดยพยายามให้ได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดเท่าที่ท าได้ 
กระบวนการเจรจาต่อรอง  (The  negotiation  process) 

มุ่งสัมพันธ์  (Relationship) 
-  ผู้เจรจาเน้นทีค่วามสัมพันธ ์
   กับคู่เจรจา 

มุ่งงาน  (Task) 
-  ผู้เจรจาเน้นทีป่ัจจัยเชิงวัตถุที ่
   เป็นข้อขัดแย้ง 

มุ่งใช้อารมณ์  (Emotional) 
-  ผู้เจรจาเน้นการใช้ความรู้สึก 
   รู้สึกด้านอารมณต์่อกรณี      
   ขัดแย้ง 

มุ่งใช้สติ  (Intellectual) 
-  ผู้เจรจาเน้นการมีสตกิารใช้ 
   ปัญญาในการเจรจา 

มุ่งความร่วมมือ  (Cooperate) 
- ผู้เจรจามุ่งให้ไดป้ระโยชน์สูงสดุต่อทั้ง  
  สองฝ่าย 

มุ่งเอาชนะ  (Win) 
-  ผู้เจรจาเน้นต้องชนะและไดป้ระโยชน ์
   สูงสุดแก่ฝ่ายตน 

 

กรอบความคิดในการเจรจาต่อรอง (Cognitive Frames in Bargaining)

 ๓.  กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะ - ชนะแทนแบบชนะ – แพ้ (Win - win versus win – 

lose orientation) บางทีสิ่งที่ส�าคัญมากที่สุดของการเจรจาที่ประสบความส�าเร็จก็คือ การได้ข้อยุติ

เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย วอลตันและแมคเคอร์ซี (Walton and McKersie) เคยเสนอไว้กว่า ๓๐ ปีที่แล้ว

ว่า ผู้ที่ร่วมการเจรจามีข้อยุติท่ีเป็นทางเลือกส�าคัญอยู่สองทาง อย่างแรกคือ มองว่าการเจรจาต่อรอง 

ใด ๆ  จะต้องมฝ่ีายหนึง่เป็นผูช้นะในขณะท่ีอกีฝ่ายต้องเป็นผู้แพ้ (Win – lose situations) ส่วนอย่างหลงั
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กค็อื ผูเ้ข้าร่วมการเจรจาสามารถท�าให้ทัง้สองฝ่ายเป็นผู้ชนะ (Win – win situations) กล่าวคือ มองว่า

ผลประโยชน์ของทัง้สองฝ่ายมคีวามส�าคญัเท่าเทียมกนั โดยพยายามให้ได้ผลประโยชน์ทีส่งูสดุเท่าทีท่�าได้

 กระบวนการเจรจาต่อรอง (The negotiation process)

 ร็อบบินส์ ได้เสนอรูปแบบกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ่งประกอบด้วย ๕ ขั้น ได้แก่ 

 ๑. ขั้นเตรียมการและวางแผน (Preparation and planning) ก่อนเริ่มลงมือเจรจาท่านต้อง

ท�าการบ้านล่วงหน้ามาก่อน โดยต้องตอบค�าถามต่อไปนี้ได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน เช่น ข้อขัดแย้งที่

เจรจามีลักษณะอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไรจึงต้องเกิดมีการเจรจาขึ้น มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง และการ

รับรู้ของแต่ละคนที่มีต่อข้อขัดแย้งนี้เป็นอย่างไรฝ่ายท่านต้องการได้อะไรจากการเจรจาคร้ังนี้ อะไรคือ

เป้าหมายของท่าน เช่น ถ้าท่านเป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เป้าหมายของท่านก็คือต้องสามารถจัดซื้อได้

ในราคาต�่าได้ของที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

 ๒. ขั้นก�าหนดกฎกติกาพื้นฐาน (Definition of ground rules) หลังจากที่ได้วางแผน 

และก�าหนดกลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็เริ่มหารือกับฝ่ายตรงข้ามถึงกติกาพื้นฐานและขั้นตอน 

ที่เกี่ยวกับการเจรจาว่าจะด�าเนินอย่างไร ใครจะเป็นผู้เจรจาต่อรอง จะเจรจาที่ไหน ข้อจ�ากัดเรื่องเวลา

มีหรือไม่ ถ้ามีจะท�าอย่างไร จะจ�ากัดประเด็นที่เจรจาหรือไม่เพียงใด จะมีวิธีด�าเนินการอย่างไรหากการ

เจรจาพบทางตนั ในข้ันตอนนี ้ท้ังสองฝ่ายอาจแลกเปลีย่นข้อเสนอหรือความต้องการของฝ่ายตนในเรือ่ง

ที่จะเจรจาต่อไป

 ๓. ขัน้ท�าความชดัเจนและหาเหตผุลสนับสนุน (Clarification and justification) หลังจาก

ที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอเบื้องต้นที่เป็นจุดยืนแล้ว ขั้นต่อไปแต่ละฝ่ายจะอธิบาย ขยายความ 

ท�าความชัดเจน เสริมแต่ง และหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนจุดยืนเดิมของตน ข้ันตอนนี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 

การเผชิญหน้ากัน แต่ถือเป็นโอกาสดีท่ีแต่ละฝ่ายจะได้เรียนรู้ได้ให้การศึกษาหรือได้แจ้งให้ทราบซึ่งกัน

และกันเกี่ยวกับประเด็นเจรจาว่ามีความส�าคัญอย่างไร และแต่ละฝ่ายจะบรรลุความต้องการของตน 

ได้อย่างไร เป็นขัน้ตอนทีท่่านสามารถมอบเอกสารทีส่นบัสนนุข้อเสนอของท่านให้ฝ่ายตรงข้ามพจิารณา

 ๔. ขั้นต่อรองและแก้ปัญหา (Bargaining and problem solving) ความส�าคัญ 

ของกระบวนการเจรจาต่อรองก็คือมีทั้งการให้และการรับ (give and take) เพ่ือให้ได้ข้อยุติเกิดขึ้น  

ทั้งสองฝ่ายจ�าเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนปรนซึ่งกันและกันทักษะการเจรจาต่อรอง จึงส�าคัญมาก กรุณา 

อ่านข้อเสนอแนะการเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรองในตอนต่อไป

 ๕. ขั้นจบการเจรจาและน�าสู่การปฏิบัติ (Closure and implementation) ขั้นสุดท้ายของ

กระบวนการเจรจาต่อรองก็คือ การได้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องด�าเนินการในรายละเอียด
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และจัดท�าขั้นตอนสู่การปฏิบัติต่อไป ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองที่พบบ่อย เช่น ข้อตกลงระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้าง ข้อตกลงการเช่าทรัพย์สิน ข้อตกลงการซ้ืออสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร ข้อตกลง 

การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น ในแทบทุกกรณีการจบการเจรจาต่อรองด้วยการ 

ยกมือไหว้อ�าลาท�านองเดียวกับการจับมือลาของชาติตะวันตก

ประการที่ ๗ การสื่อสารอย่างสันติและการให้อภัย

 ต้นก�าเนดิความคดิ “การสือ่สารอย่างสนัต”ิ ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก ซึง่เป็นผูค้ดิค้นการสือ่สาร

อย่างสันติขึ้นมา เนื่องจากพบว่าการสื่อสารมีส่วนในการท�าให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้อย่างมาก 

  ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก พบว่าภาษาที่เราใช้นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เขาจึง

พัฒนาวิธีการสื่อสารที่สามารถใช้ทั้งการพูดและการฟังข้ึนมา ซ่ึงวิธีการน้ีช่วยให้เราเข้าใจกันและกัน 

ได้อย่างลึกซึ้ง และเปิดโอกาสให้ความกรุณาอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์ได้ผลิบานขึ้นมา 

  ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก เรียกวิธีการสื่อสารแบบนี้ว่า การสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง (Non  

violent communication) ซึ่งค�าว่า “ไร้ความรุนแรงนั้น ได้รับแนวความคิดจากท่านมหาตมะคานธี 

ผู้น�าด้านสันติวิธีของโลก

 ขั้นตอนและองค์ประกอบการสื่อสารอย่างสันติ

 การสื่อสารอย่างสันตินั้นยังมีขั้นตอนและองค์ประกอบ ๔ อย่าง ที่ชวนให้เราลงมือปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้

 ๑. การสังเกต การสังเกตคือขั้นแรก มาร์แชลชวนให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้เราไม่สบายใจ 

โดยละวางการตัดสิน การตีความ หรือต่อว่าต่อขานลง โดยให้ลองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เหมือนตั้งกล้องวีดีโอ เช่น สามีรู้สึกหงุดหงิดที่ภรรยาช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาเยอะมาก แต่แทนท่ีจะพูดว่า 

“คุณนี่ ท�าไมเอาแต่ช้อปปิ้ง” ให้เปลี่ยนไปพูดว่า “อาทิตย์นี้ ผมเห็นคุณซ้ือเส้ือ ๕ ตัว” 

 ๒. ความรู้สึก ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งท่ีเรามีแต่ก�าเนิดทั้งความรู้สึกด้านบวกและลบ หากเป็น

ความรู้สึกด้านบวก เช่น ดีใจ ภูมิใจ สนุกสนาน สดชื่น ม่ันใจ โล่งอก ประทับใจ ฯลฯ นั่นเป็นสัญญาณ

ว่าความต้องการบางอย่างในใจเราก�าลังได้รับการตอบสนอง แต่ถ้าเป็นความรู้สึกด้านลบ เช่น กังวล 

โมโห สับสน อิจฉา หมดแรง เหงา เบ่ือ อาย ฯลฯ นั่นคือสัญญาณไฟแดงที่ก�าลังบอกว่ามีความต้องการ

บางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และเราต้องกลับไปดูแล ฉะนั้นก่อนท่ีเราจะลงลึกไปถึงความ

ต้องการ เราต้องดูเสียก่อนว่าความรู้สึกของเราคืออะไร
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 ๓. ความต้องการ ในการส่ือสารอย่างสันตินั้น ความต้องการมาจากค�าว่า Need ซ่ึงคือปัจจัย

พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต่างมีร่วมกัน เป็นพลังขับเคล่ือนภายในตัวเราให้มีชีวิตชีวา ยกตัวอย่างเช่น 

ความรัก การยอมรับ ความเข้าใจ ความเคารพ มิตรภาพ ความสนุก ความเมตตากรุณา ความงดงาม 

ประสิทธิภาพ การพักผ่อน ทางเลือก ความหวัง ความปลอดภัยมั่นคง ฯลฯ

 ๔. การขอร้อง การขอร้องคือข้ันตอนสุดท้ายของการส่ือสารอย่างสันติ ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา

ตระหนักรู้ความต้องการของตัวเองหรือผู้อื่นแล้ว เราจึงหาวิธีการตอบสนองความต้องการนั้นด้วยการ

ขอร้อง 

 การให้อภัย

 “โครงการวจัิยการสร้างความปรองดองแห่งชาต”ิ ของสถาบนัพระปกเกล้า ได้ “ถอดบทเรยีน” 

การสร้างความปรองดองในต่างประเทศ ๑๐ ประเทศที่ประสบความส�าเร็จ ประกอบด้วย เกาหลีใต ้

โคลัมเบีย ชิลี โบลิเวีย โมร็อกโก เยอรมนี รวันดา สหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ) อินโดนีเซีย  

(อาเจะห์) และแอฟริกาใต้ โดยทั้งหมดเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองภายใน โดยคู่ขัดแย้ง

หลักคือ “รัฐ” กับ “ประชาชน” ในกรณีของเกาหลีใต้ ชิลี โมร็อกโก และเยอรมนีตะวันออก เป็นความ

ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็น “เผด็จการ” และต้องการที่จะรักษาอ�านาจทางการเมืองของ

ตนเอง กับประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตย ที่ต้องการสิทธิเสรีภาพ

ทางการเมืองมากขึ้น

  แต่ในกรณีของประเทศแอฟริกาใต้ รวนัดา อินโดนเีซียในกรณขีองอาเจะห์ และสหราชอาณาจกัร

ในกรณีของไอร์แลนด์เหนือ เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนที่นอกจากจะรู้สึก “กดทับ” 

ทางการเมืองแล้ว ยังมีมิติของความแตกต่างทาง “อัตลักษณ์” และ “ชาติพันธุ์” ท่ีเป็นผู้กุมอ�านาจ 

กลุ่มหนึ่งและอยู่ใต้อ�านาจอีกกลุ่มหนึ่ง เมื่อจ�าแนกสาเหตุของความขัดแย้งทั้ง ๑๐ ประเทศ จะได้ดังนี้ 

 สาเหตุของความขัดแย้ง 

 สหราชอาณาจกัร(ไอร์แลนด์เหนอื) ชาวไอริชคาทอลิกซ่ึงเป็นคนส่วนน้อยในพ้ืนท่ีถูกเลือกปฏบิติั

ประกอบกับส�านึกความเป็นชาตินิยมไอริช

 ชาวเยอรมันนี ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประชาธิปไตย

เสรีนิยมกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

 เกาหลีใต้ เรยีกร้องความเป็นประชาธปิไตยโดยประชาชนน�าไปสู่การปราบปรามจากรัฐบาลทหาร

 โมร็อคโก การที่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยถูกละเมิดสิทธิ์มนุษยชนอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาล
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 โคลอมเบีย ไม่ได้ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและส�านึกทางประวัติศาสตร์

ของความเป็นรัฐอิสระในอดีต

 โบลิเวีย การรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระจายทรัพยากรธรรมชาติและอ�านาจ

ทางการเมืองโดยผู้มีอ�านาจปกครองคือคนเชื้อสายสเปนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในขณะที่คนพื้นเมือง 

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์

 รวันดา นโยบายจักรวรรดินิยมท่ีเน้นการแบ่งแยกและการปกครองรวมถึงการปกครองที่ไม ่

เป็นธรรมจาก ๒ กลุ่มชาติพันธุ์

 อินโดนีเซีย(อาเจะห์) ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและส�านึกใน

ประวัติศาสตร์ของความเป็นรัฐอิสระในอดีต

 ชิลี ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารได้ถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงกว้างขวาง

 แอฟริกาใต้ คนผิวด�าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ถูกกีดกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

โดยคนผิวขาวกุมอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ

 โดยผลการศึกษาบ่งชัดว่า ปัญหาความขัดแย้งจะไม่เกิดข้ึนหากกลุ่มท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจการ

ปกครองไม่รูส้กึว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากกลุ่มผู้มอี�านาจ และไร้ซ่ึงอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

โดยความขัดแย้งได้ขยายตัวเป็นความรุนแรงจากการที่ “ประชาชน” ไม่รู้สึกว่าตนมีอ�านาจ “อธิปไตย” 

อย่างแท้จริงภายใต้กรอบกติกาแห่งนิติรัฐที่ชอบธรรม

 การให้อภัยและการชดใช้ความผิด

 เกาหลีใต้

 การให้อภัย : มีการอภัยโทษให้ผู้กระท�าความผิดหลังจากได้รับโทษแล้วระยะหนึ่ง

 การชดใช้ความผิด : ออกรัฐบัญญัติเพื่อหาทางเอาผิดอดีตผู้น�าและยกย่องเหตุการณ์

 อินโดนีเซีย

 การให้อภัย :ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผู้ถูกคุมขังซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม

ของ GAM โดยค�าสั่งประธานาธิบดี ซึ่งไม่รวมถึงคดีที่เป็นอาชญากรรมทั่วไป

 การชดใช้ความผิด : ไม่มีกระบวนการสอบสวนการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ

 สหราชอาณาจักร

 การให้อภัย : ปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกตัดสินจ�าคุกจากการกระท�าที่เป็นการก่อการร้าย 

โดยมีคณะกรรมการอิสระที่รัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัว
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 การชดใช้ความผิด : ตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตต้ังแต่ปี ๒๕๑๒-๒๕๔๑  

เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน

 โคลอมเบีย

 การให้อภัย : หากผู้กระท�าความผิดในคดีที่รุนแรงได้ผ่านศูนย์ฟื้นฟูอย่างน้อย ๕-๖ ปี โดยการ

สารภาพความผดิและจะไม่กลบัไปกระท�าความผดิอกีจะได้รบัการลดโทษโดยการพจิารณาของส�านกังาน

อัยการสูงสุด

 การชดใช้ความผดิ : หาผู้กระความผดิในคดทีีร่นุแรงได้ผ่านการฟ้ืนฟอูย่างน้อย ๕-๖ ปี โดยสารภาพ

ความผิดและจะไม่กลับไปกระความผิดอีกจะได้รับการลดโทษโดยการพิจารณาของส�านักงานอัยการ

สูงสุด

 แอฟริกาใต้

 การอภัยโทษ : ตั้งคณะกรรมการนิรโทษกรรม

 โมร็อคโค

 การให้อภัย : ปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังโดยมิชอบ

 การชดใช้ความผิด : ไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท�าความผิด

 เยอรมันนี

 การให้อภัย : ไม่มีการนิรโทษกรรมผู้กระท�าความผิด

 การชดใช้ความผิด : เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้กระท�าความผิดถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีตามกระบวนการ

ยุติธรรมปกติโดยผู้เสียหาย

 ชิลี

 การให้อภัย : มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่นายพลปิโนเชต์และจ้าหน้าที่กระท�าการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐบาลโดยผู้น�ารัฐบาลเป็นผู้ออกกฎหมายดังกล่าวเอง  

โดยช่วงที่ยังไม่มีอ�านาจ

 การชดใช้ความผิด : มีความพยายามจากสังคมชิลีในการด�าเนินคดีกับนายพลปิโนเชต์แต่ติดขัด

ทีข้่อกฎหมายนริโทษกรรมภายหลงัรฐัประหารซึง่สดุท้ายกถ็กูควบคมุตวัในต่างประเทศด้วยอ�านาจของ

กฎหมายสากลว่าด้วยอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและมีการด�าเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายปกต ิ

ต่อเจ้าหน้าที่รัฐจ�านวนหนึ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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 อภัยทาน : รากฐานของอภัยโทษ และนิรโทษกรรม

   ศ.ดร.คณิต ณ นคร ได้กล่าวว่า “ความผดิบางอย่างทีเ่กดิขึน้นัน้ อภยัทานย่อมดีกว่าการลงโทษ”
13

 

ซึ่งในประเด็นนี้สอดรับกับแนวทางที่ เนลสัน เมนเดลล่า
14

 เคยได้แสดงออกในขณะที่ด�ารงต�าแหน่ง 

เป็นประธานาธิบดีที่มาจากจากการเลือกต้ังคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ ที่ได้ออกพระราชบัญญัต ิ

ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการแสวงหาความจริงและความปรองดอง จนน�าไปสู่การออก 

พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องต่อความรนุแรงทางการเมืองในประเทศ ซึง่หนึง่ในกลุม่คน

เหล่านัน้ รวมถงึ “เนลสนั เมนเดลล่า” ด้วยเช่นกนั ตัวแปรส�าคญัทีค่อื “การค้นพบความจริง” ทีเ่กดิขึน้ 

และยอมรับความจริงทั้งที่เป็นผู้กระท�าการ และได้รับผลกระทบจากการท�าอย่างใดอย่างหนึ่งจนน�าไป

สูก่ารขอโทษ และนริโทษกรรมในทีส่ดุ อภยัทานเป็นรากฐานของอภยัโทษ และนริโทษกรรมอย่างไรนัน้ 

ควรที่จะต้องศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค�าว่า “อภัยโทษ และนิรโทษกรรม” ในเบื้องต้นก่อน  

ซึง่ประเดน็นี ้ นายสราวธุ เบญจกลุ รองเลขาธกิารส�านกังานศาลยติุธรรม ได้อธบิายเอาไว้อย่างน่าสนใจ

ว่า 

 ๑. การพระราชทานอภัยโทษ การพระราชทานอภัยโทษ (Pardon or Grace) หมายถึง  

การยกเว้นโทษให้ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือลดหย่อนผ่อนโทษลงไปแก่นักโทษผู้ท่ีต้องค�าพิพากษา 

ให้รับโทษน้ันโดยยังถือว่าเป็นผู้กระท�าความผิดและเคยต้องค�าพิพากษา การพระราชทานอภัยโทษ 

เป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิโดยเฉพาะ การต้องโทษจะมไีด้กโ็ดยค�าพพิากษาของศาลซึง่ท�า

ในนามพระมหากษัตริย์ ดังนั้น การพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ 

อันนับเน่ืองในพระมหากรณุาธคิณุส่วนหนึง่ การพระราชทานอภยัโทษนัน้จะเกดิขึน้ได้ต่อเมือ่มผีูร้้องขอ

หรอืถวายเรือ่งต่อพระมหากษตัริย์ และใช้เมือ่ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ลงโทษผูก้ระท�าความผดิแล้วเท่านัน้ 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ต้องรับโทษอีกเลยหรือลดโทษให้มีการรับโทษ 

แต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ผลของการพระราชทานอภัยโทษนั้นหาท�าให้สิทธิต่างๆ ท่ีต้องสูญเสียไปเพราะ 

ค�าพิพากษากลับคืนมาไม่

 ๒. การนิรโทษกรรม การนิรโทษกรรม (Amnesty) หมายถึง การที่กฎหมายไม่ถือว่าการกระท�า

บางการกระท�าเป็นความผิด และโทษซึ่งเป็นผลส�าหรับการนั้นไม่จ�าเป็นต้องถูกน�ามาบังคับใช้ ซึ่งตาม

ปกติการกระท�าดังกล่าวเป็นความผิด หรือเป็นการยกโทษให้ทั้งหมด ทั้งถือเสมือนหน่ึงว่ามิได้เคย 

 13
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/ 

analysis/๒๐๑๑๑๒๑๙/๔๒๕๐๕๓ ใน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ [๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑] 
 14

 [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki/% ใน ประวตัขิองเนลสนั เมนเดลล่า [๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๕]
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ต้องโทษนั้นมาเลยคือ “ให้ลืมความผิดนั้นเสีย” ผลของการนิรโทษกรรมนั้นมุ่งโดยตรงไปที่การกระท�า

ผิดนั้นเอง ซ่ึงถือว่าไม่เป็นการผิดกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ความผิดซึ่งจะตกไปยังตัวบุคคลผู้กระท�า 

ความผดินัน้ย่อมต้องถูกลบล้างตามไปด้วย นริโทษกรรมนัน้เป็นการกระท�าโดยฝ่ายนติิบญัญติัคอืรฐัสภา 

จะต้องออกเป็น "พระราชบัญญตั”ิ ท้ังน้ีเพราะว่าเมือ่การนริโทษกรรมเป็นการถอืเสมอืนหนึง่ว่า ผูก้ระท�า

ความผิดนั้นๆ มิได้กระท�าความผิดเลยก็เท่ากับเป็นการลบล้างกฎหมายฉบับก่อนๆ ซ่ึงเป็นการออก

กฎหมายย้อนหลัง (Non-Retroactive) แต่เป็นการย้อนหลังท่ีให้คุณแก่ผู้กระท�าความผิดจึงสามารถ

บังคับใช้ได้ ดังนั้น จึงควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเป็นผู้ออก 
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