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กวา 35 ปแลว ที่ผมทําหนาที่เปนคนกลางในความขัดแยงรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนระหวางพอแมกบั ลูก
สามีกับภรรยา ผูจัดการกับคนงาน ชาวปาเลสไตนกับชาวอิสราเอล ชาวเซอรเบียกับชาวโครเอเชีย หรือจะ
เปนระหวางกลุมที่ทําสงครามสูรบกันในเซียรา ลีโอน ในไนจีเรีย บุรนุ ดี ศรีลังกาและรวันดา สิ่งที่ผมได
เรียนรูจากการจัดการความขัดแยงในระดับตาง ๆ นี้ก็คือ เรามีความสามารถที่จะแกไขความขัดแยงไดอยาง
สันติ และทุกฝายเกิดความพึงพอใจ การแกปญหาที่ทําใหทุกฝายไดรับความพึงพอใจเชนนี้จะมีทางเปนไป
ไดมากยิ่งขึ้นถาคูขัดแยงสามารถสรางความสัมพันธในฐานะเพื่อนมนุษยขึ้นมาได
ผมไดพัฒนากระบวนการที่เรียกวา การสื่อสารอยางไรความรุนแรงขึ้นมา กระบวนการนี้ประกอบไปดวย
แนวคิดและทักษะการสื่อสารที่เพิ่มความมัน่ ใจใหเราสามารถสรางความสัมพันธที่เปยมดวยความกรุณาทั้ง
กับผูอื่นและตัวเราเอง เพื่อนรวมงานรวมทัง้ ผมเองตางรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ผูคนนํากระบวนการนี้ไปใชใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งในชีวติ สวนตัว การทํางาน และการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ในหนังสือเลมนี้ ผมจะอธิบายวากระบวนการสื่อสารอยางไรความรุนแรงจะชวยใหเราแกไขความขัดแยง
อยางสันติไดอยางไรบาง เราสามารถใชกระบวนการนีใ้ นฐานะที่เราเปนคูกรณีในความขัดแยงหรือเมื่อเรา
เปนคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแยงของผูอนื่
เมื่อผมไดรับหนาที่ใหมาไกลเกลี่ยความขัดแยง ผมจะเริ่มตนโดยนําทางใหทุกฝายสานความสัมพันธที่เปยม
ไปดวยความใสใจและความเคารพซึ่งกันและกันกอน เมือ่ เกิดความสัมพันธเชนนี้ไดแลวเทานัน้ ผมจึงจะเริ่ม
ใหทุกฝายหาวิธีแกปญหารวมกัน ในการแกปญหาเราจะไมหาหนทาง ประนีประนอม แตเราจะหาทางแกไข
ความขัดแยงทีต่ อบสนองความตองการของทุกคน ในกระบวนการนี้เราตองละทิ้งความประสงคที่จะทําให
อีกฝายทําตามที่เราตองการลงอยางสิ้นเชิง แลวหันมามุงความสนใจไปที่การสรางสภาวะที่เอื้อตอการ
ตอบสนองความตองการของทุกฝาย
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ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกตางระหวางการมุงความสนใจไปที่การทําใหเราไดในสิ่งที่เราตองการ
กับการทําใหทกุ ฝายไดในสิ่งที่ตนตองการ สมมติวามีใครคนหนึ่งทําพฤติกรรมที่ไมตอบสนองความตองการ
ของเรา แลวเราขอใหเขาเปลีย่ นพฤติกรรมนั้น ในประสบการณของผม คนคนนั้นจะตอตานสิ่งที่เราขอ ถา
เขาเห็นวาเราสนใจแตความตองการของเราเอง และเขาไมไวใจวาเราก็ใสใจที่จะตอบสนองความตองการ
ของเขาอยางเทาเทียมกันดวย เมื่อแตละฝายไวใจวาความตองการและคุณคาของเขานั้นไดรบั การใสใจดวย
ความเคารพจะเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการรวมมือกันอยางแทจริง กระบวนการสื่อสารอยางไรความรุนแรง
มีพื้นฐานอยูบนการปฏิบัติดว ยความเคารพ ซึ่งจะกอใหเกิดการรวมมือกันอยางแทจริง
แกไขความขัดแยงดวยการสือ่ สารอยางไรความรุนแรง
วิธีการสื่อสารอยางไรความรุนแรงที่จะชวยแกไขความขัดแยงมีดังนี้
1. แสดงความตองการของเรา
2. รับรูความตองการของอีกฝายไมวาเขาจะแสดงออกดวยวิธีใดก็ตาม
3. ตรวจสอบดูวาแตละฝายรับรูความตองการอยางถูกตองหรือไม
4. ใหความเขาใจแกฝายที่ตอ งการ เพื่อใหเขาสามารถไดยินความตองการของฝายอื่นได และ
5. เมื่อมีการเสนอทางแกปญ
 หาหรือวิธีการ แปลขอเสนอเหลานั้นใหเปนภาษาทีบ่ งการกระทําใน
เชิงบวก
ความหมายของความตองการและการแสดงความตองการ (ความตองการไมใชวิธีการ)
จากประสบการณที่ผานมา ผมพบวาหากเรามุงความสนใจไปที่ความตองการแลว ความขัดแยงมักจะมี
ทิศทางที่นําไปสูการแกไขปญหารวมกันและทุกฝายเกิดความพึงพอใจ การมุงความสนใจไปที่ความตองการ
ทําไดโดย เราแสดงความตองการของเรา เขาใจความตองการของฝายอื่นอยางชัดเจน และหลีกเลี่ยงการใช
ภาษาที่บอกวาอีกฝายผิด รายการตอไปนี้เปนความตองการพื้นฐานที่มนุษยตางก็มีรวมกัน
เสรีภาพในตัวบุคคล
• เลือกความฝน เปาหมาย และคุณคาของตนเอง
• เลือกแผนที่จะบรรลุซึ่งความฝน เปาหมาย และคุณคาของตนเอง
การเฉลิมฉลอง
• เฉลิมฉลองการกอกําเนิดชีวต
ิ และการบรรลุความฝนในชีวิต
• การนอมรับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ความฝน ฯลฯ ดวยความอาลัย
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ความซื่อสัตยตอคุณคา
• ความเปนตัวของตัวเองอยางแทจริง
• ความคิดสรางสรรค
• ความหมายชีวต
ิ
• คุณคาของตัวเอง
การอิงอาศัย
• การยอมรับ
• การชื่นชม
• ความใกลชิด
• ชุมชน
• การคํานึงถึงผูอื่น
• การชวยเหลือในทางที่เกื้อกูลตอสรรพชีวิต (การใชอํานาจของตนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสรรพ
ชีวิต)
• ความปลอดภัยในดานอารมณ
• ความเห็นใจ
• ความจริงใจ (ที่เปนพลังใหเราเรียนรูขอจํากัดของตัวเอง)
• ความรัก
• การใหความมัน
่ ใจ
• ความเคารพ
• ความสนับสนุน
• ความไววางใจ
• ความเขาใจ
• ความอบอุน
การบํารุงเลี้ยงดูรางกาย
• อากาศ
• อาหาร
• การเคลื่อนไหว, การออกกําลังกาย
• ความปกปองจากภัยคุกคามชีวิต เชน จากไวรัส บัคเตรี แมลง สัตวลาเหยื่อ ฯลฯ
• การพักผอน
• การแสดงออกทางเพศ
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•
•
•

ที่อยูอาศัย
สัมผัส
น้ํา

การละเลน
• ความสนุก
• การหัวเราะ
สายสัมพันธทางจิตวิญญาณ
• ความงาม
• ความปรองดอง
• แรงบันดาลใจ
• ความเปนระเบียบ
• สันติภาพ
แตนาเสียดายครับ ผมพบคนจํานวนนอยมากที่เคยเรียนรูการแสดงความตองการ สวนใหญแลวผูคนมักจะ
ถูกสอนใหสื่อสารกันดวยการวิพากษวิจารณ ดูถูก หรือดวยวิธีที่ทําใหความสัมพันธกลับหางเหินมากขึ้น ผล
ก็คือ ในความขัดแยงทีแ่ มวาจะมีทางออก แตกลับไมมีใครหาทางนั้นเจอ และแทนทีท่ ั้งสองฝายจะแสดง
ความตองการและเขาใจความตองการของอีกฝาย กลับมาติดอยูกับการบอกวาใครถูก การติดกับเชนนี้มักจะ
จบลงดวยความรุนแรงหลายรูปแบบไมวาจะเปนทางคําพูด ทางจิตใจ หรือทางกาย แทนที่จะจบลงดวยการ
แกไขปญหาของความตางอยางสันติ
ความตองการนั้นเปนองคประกอบสําคัญยิ่งตอการแกปญ
 หาความขัดแยงวิธีนี้ ดังนัน้ ผมจึงอยากจะอธิบาย
ใหชัดวาเวลาที่พูดถึงความตองการนั้นผมหมายถึงอะไร ความตองการในที่นี้นนั้ หมายถึงสิ่งที่ชวยใหมนุษย
สามารถดํารงชีวิตอยูได เชน ในดานรางกาย เราตองการอากาศ น้ํา การพักผอน และอาหาร สวนในดาน
จิตใจและจิตวิญญาณ ชีวิตเราตองการความเขาใจ การสนับสนุน ความจริงใจ และความหมาย
ความตองการที่ผมหมายถึงนี้ มนุษยทุกคนตางก็มีเหมือนกันหมด ไมวาจะมีเพศภาวะใด การศึกษาระดับใด
นับถือศาสนาอะไร หรือเปนคนชาติใด เราตางก็มีความตองการเหมือนกัน สิ่งที่ตางกันก็คือวิธีการที่เรา
นํามาใชเพื่อตอบสนองความตองการ ผมพบวาสิ่งที่จะชวยกระบวนการแกไขความขัดแยงก็คือการแยกความ
ตองการออกจากวิธีการที่ใชเพื่อตอบสนองความตองการนั้น
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แนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเราแยกความตองการออกจากวิธีการก็คือ ระลึกไววาความตองการไมขึ้นอยูกับ
บุคคลและการกระทําของบุคคลนั้น ในทางตรงกันขาม วิธีการหรือที่เราเรียกทัว่ ๆ ไปวา คําขอรองหรือ
ความปรารถนา และ “ทางแกปญหา” นั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับบุคคลและการกระทําของบุคคลนั้น
ตัวอยางตอไปนี้เปนการสนทนาระหวางสามีและภรรยาที่กําลังจะเลิกรากัน บทสนทนานี้จะชวยทําใหเรา
เห็นชัดถึงความแตกตางที่สําคัญระหวางความตองการและวิธีการ
ผมถามสามีวาความตองการอะไรบางของคุณที่ไมไดรับการตอบสนองในชีวิตแตงงานนี้ เขาตอบวา “ผม
ตองการจะเลิกกับเธอ” เพราะเขาพูดถึงบุคคลคนหนึ่ง (คือตัวเขา) วากําลังกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (คือการเลิก
กับภรรยา) เขาจึงไมไดพูดถึงความตองการอยางที่ผมหมายถึง แตเขาพูดถึงวิธีการที่เขาคิดวาจะใช ผมชี้ให
เขาเห็นถึงขอนี้และเสนอวาเราจะยังไมพูดถึงวิธีการในตอนนี้จนกวาเราจะเห็นความตองการของเขาและ
ภรรยาอยางชัดเจนเสียกอน เมื่อทั้งสองเห็นความตองการของกันและกันอยางชัดเจนแลว ทั้งคูพบวายังมี
วิธีการอื่นนอกจากการยุติความสัมพันธ ทีจ่ ะตอบสนองความตองการของทั้งคูได ผมยินดียิ่งที่จะบอกวาสอง
ปหลังจากนัน้ ทั้งสองสามารถพัฒนาความสัมพันธในชีวติ แตงงานใหเปนที่พึงพอใจได
หลาย ๆ คนพบวาการแสดงความตองการเปนเรื่องยาก การไมไดเรียนรู “การพูดภาษาความตองการ”
กอใหเกิดปญหาในเวลาที่เราตองการจะแกไขความขัดแยง ผมอยากจะยกตัวอยางสามีภรรยาอีกคูหนึ่งที่เคย
พยายามแกไขความขัดแยงแตกลับลงเอยดวยการใชความรุนแรงตอกัน
ผมทํางานฝกอบรมใหกับที่ทาํ งานของฝายสามี หลังจากจบการฝกอบรม เขาขอคุยกับผมเปนการสวนตัว เขา
เลาถึงสถานการณของเขากับภรรยาทั้งน้ําตา และขอใหผมพบกับเขาทั้งสองเพื่อชวยแกไขความขัดแยง
ภรรยาตอบตกลง ผมจึงไปพบทั้งสองในคืนวันนั้น
ผมเริ่มดวยการพูดวา “ผมรูวาคุณทั้งสองคนกําลังเจ็บปวดกันอยางมาก ผมเสนอวาเราจะเริ่มโดยใหแตละคน
บอกวาความตองการอะไรบางที่ไมไดรับการตอบสนองในความสัมพันธนี้ หลังจากทีพ่ วกคุณเขาใจความ
ตองการของกันและกันแลว ผมมั่นใจวาเราจะสามารถหาวิธีการที่จะมาตอบสนองความตองการเหลานั้นได”
สิ่งที่ผมขอใหพวกเขาทํา จําเปนตองอาศัยทักษะการพูดภาษาความตองการและความสามารถที่จะเขาใจกัน
และกัน แตนาเสียดายทีพ่ วกเขาไมสามารถทําตามที่ผมแนะนําได พวกเขาไมเคยเรียนรูการพูดภาษานี้ แทนที่
จะแสดงความตองการ ฝายสามีพูดวา “ปญหาของเธอก็คือ เธอไมไดสะทกสะทานอะไรตอความตองการ
ของฉันเลย” ฝายภรรยาโตกลับทันทีวา “เธอก็ชอบพูดอะไรที่ไมยตุ ิธรรมอยางนี้แหละ”
อีกครั้งหนึ่งผมเปนคนกลางในบริษัทแหงหนึ่งที่มีความขัดแยงอยางหนักมาเปนเวลา 15 เดือนแลว จน
พนักงานไมมขี วัญกําลังใจในการทํางานและเกิดปญหาดานการผลิต ในความขัดแยงนี้พนักงานในแผนก
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หนึ่งแตกออกเปนสองขั้ว เพราะมีความขัดแยงวาจะเลือกใชซอฟตแวรตัวใดดี แตละฝายตางก็มีอารมณ
ความรูสึกรวมอยางรุนแรง ฝายหนึ่งพยายามทํางานอยางหนักเพื่อพัฒนาซอฟตแวรทกี่ ําลังใชอยูในขณะนี้
และตองการทีจ่ ะใชซอฟตแวรตัวนีต้ อไป อีกฝายหนึ่งมีความยึดมัน่ อยูก ับซอฟแวรตวั ใหมอยางมาก
เมื่อผมพบกับกลุมนี้ ผมเริ่มดวยวิธีเดียวกับที่ผมใชกับคูสามีและภรรยา ผมถามทั้งสองฝายวาถาพวกเขาไดใช
ซอฟตแวรที่เขาตองการแลว จะชวยตอบสนองความตองการอะไรไดมากขึ้นบาง และก็เหมือนกับกรณีของ
สามีและภรรยา ผมไมไดรับคําตอบที่ชัดเจนวาความตองการนั้นคืออะไร แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือแตละฝายตางก็
ตอบดวยการวิเคราะหหาเหตุผล ที่ทําใหอีกฝายเขาใจวาตนถูกวิพากษวจิ ารณ
พนักงานของฝายหนึ่งพูดวา “ผมคิดวาถาเรายังคงความอนุรักษนยิ มจนเกินไป เราอาจจะตกงานกันหมดใน
อนาคต เพราะการจะกาวหนานั้นเราตองเสีย่ งบาง และตองกลาที่จะแสดงวาเรากาวไปไกลเกินกวาจะมาทํา
อะไรแบบโบราณ ๆ” พนักงานของอีกฝายตอบวา “แตดิฉันคิดวาเราไมไดประโยชนอะไรที่จะตะครุบอะไร
ใหม ๆ ที่ผานเขามาทุกอยาง” พวกเขาบอกผมวาพวกเขาวิเคราะหอีกฝายเชนนี้ซ้ําแลวซ้ําเลามาเปนเดือน ๆ
แลว และไมไปไหนเสียที จริง ๆ แลวพวกเขาสรางความตึงเครียดใหแกกันเปนอยางมาก
เหมือนคูสามีภรรยา พวกเขาไมรูวาจะบอกความตองการอยางตรงไปตรงมาไดอยางไร พวกเขากลับไปใช
การวิเคราะหหาเหตุผลที่อีกฝายฟงแลวเหมือนถูกวิพากษวิจารณ นีแ่ หละครับคือวิธีที่สงครามเกิดขึ้น เมื่อเรา
ไมสามารถบอกไดชัดวาเราตองการอะไรและรูแตเพียงการวิเคราะหผูอนื่ ที่ฟงดูเหมือนการวิพากษวจิ ารณ
สงครามไมไดอยูไกลจากเราเลย ไมวาจะเปนสงครามทางกาย วาจา หรือใจ
รับรูความตองการของผูอนื่ (ไมวาเขาจะแสดงออกมาอยางไรก็ตาม)
วิธีแกไขความขัดแยงที่ผมกําลังอธิบายอยูนี้ ไมเพียงแตเราจะเรียนรูการแสดงความตองการของเรา แตเรายัง
จะชวยใหผูอื่นเห็นความตองการของตัวเองอยางชัดเจนอีกดวย เราสามารถฝกฝนตนเองใหไดยินความ
ตองการที่อยูภายใตสิ่งที่ผูอื่นสื่อสารออกมา ไมวาเขาจะแสดงออกมาอยางไรก็ตาม
ผมสอนตัวเองใหทําเชนนี้เพราะผมเชื่อวาทุก ๆ การสื่อสาร ไมวาจะมีรูปแบบหรือเนื้อหาอยางไร ลวนเปน
การแสดงออกถึงความตองการ ถาเรายอมรับสมมติฐานนี้ เราสามารถฝกฝนตนเองใหรับรูวา สารที่สื่อ
ออกมานั้นตั้งอยูบนรากฐานของความตองการอะไร ดังนัน้ ถาผมถามคําถามอะไรบางอยางเกีย่ วกับสิ่งที่คน
คนหนึ่งพูด แลวเขาตอบกลับมาวา “นี่มันคําถามโง ๆ” ผมจะเลือกรับรูวาอีกฝายตองการอะไรจึงสื่อสาร
ออกมาดวยการตัดสินตัวผม เชน ผมอาจจะคาดเดาวาความตองการความเขาใจของเขาไมไดรับการ
ตอบสนองเมื่อผมถามคําถามนั้น
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หรือ ถาผมขอใหใครบางคนคุยกับผมเรื่องความตึงเครียดในความสัมพันธระหวางเราสองคน แลวเขาตอบวา
“ฉันไมตองการพูดถึงเรื่องนี้” ผมอาจจะรับรูวาเขาตองการความปลอดภัย จากสิ่งที่เขาคิดวาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ
เราพูดถึงเรื่องนี้
ความสามารถในการรับรูความตองการของผูคนเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเปนคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแยง
เราสามารถชวยเหลือคูกรณีไดโดยรับรูวาทัง้ สองฝายตองการอะไร แลวสื่อออกมาเปนคําพูด หลังจากนั้นเรา
จะชวยใหทั้งสองฝายไดยนิ ความตองการของกันและกัน การทําเชนนีจ้ ะชวยสรางความสัมพันธที่
แปรเปลี่ยนความขัดแยงเปนการแกปญหาอยางสัมฤทธิผล
ผมขอยกตัวอยางประกอบกรณีนี้ ในการฝกอบรม ผมมักจะทําหนาทีเ่ ปนคนกลางระหวางคูสมรส เวลาอยูใน
กลุม ผมจะหาวาคูใดมีความขัดแยงกันมาอยางยาวนานทีส่ ุด แลวผมจะใหคําทํานายทีท่ ําใหกลุมประหลาดใจ
มาก คือผมทํานายวาเราจะสามารถหาทางออกจากความขัดแยงทีเ่ ปนมาอยางยาวนานนี้ไดภายใน 20 นาที
นับจากจุดที่ทง้ั สองฝายสามารถบอกผมไดวาอีกฝายตองการอะไร
ครั้งหนึ่งผมเปนคนกลางในกลุม ๆ หนึ่ง เรามีคูสมรสที่แตงงานกันมา 39 ปแลว คูนมี้ ีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเงิน
คือหกเดือนหลังจากแตงงาน ภรรยาเขียนเช็คเกินจํานวนเงินในบัญชี สามีเลยเขาคุมสมุดเช็คแลวไมยอมให
ภรรยาเขียนเช็คอีกเลย ทั้งคูท ะเลาะกันเรื่องนี้มาเปนเวลา 39 ปแลว
เมื่อภรรยาไดยนิ คําทํานายของผม เธอพูดวา “มารแชล ฉันอยากจะบอกคุณวา มันเปนไปไมไดหรอก เราสอง
คนมีชีวิตแตงงานที่ดี สื่อสารกันไดอยางดี แตสําหรับปญหานี้ เราแคมีความตองการดานการเงินที่ตางกัน ฉัน
ไมเชื่อหรอกวาเราจะแกปญหาไดภายใน 20 นาที”
ผมแกความเขาใจของเธอวา ผมไมไดทํานายวาเราจะแกปญ
 หาภายใน 20 นาที “ผมทํานายวาเราจะแกปญหา
ไดภายใน 20 นาที หลังจากที่คณ
ุ ทั้งสองคนบอกผมไดวา อีกฝายตองการอะไร” เธอพูดวา “แตมารแชลคะ เรา
สื่อสารกันอยางดีมาก ถาคุณคุยกันเรื่องหนึง่ มาเปนเวลา 39 ป คุณยอมเขาใจแนแลววาอีกฝายตองการอะไร”
ผมตอบวา “ครับ ผมก็เคยทํานายอะไรผิดมากอน แนนอนวาเรื่องนี้ผมก็อาจจะผิดได แตเรามาลองดูกันดีไหม
ครับ ถาคุณรูวาเขาตองการอะไร ชวยบอกผมไดไหมครับ”
เธอตอบวา “ชัดเจนมากเลยคะคุณ เขาไมตอ งการใหฉันใชเงินเลย”
สามีโตกลับทันทีวา “ตลกสิ้นดี”
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เห็นชัดเลยครับวาเธอและผมเขาใจความหมายของคําวาความตองการกันคนละอยาง เมื่อเธอพูดวา เขาไม
ตองการใหเธอใชเงินเลย เธอกําลังพูดถึงสิ่งที่ผมเรียกวาวิธีการ แมวาเธอจะพูดถูก เธอถูกแตเพียงรูวาเขา
อยากจะใชวิธกี ารอะไร ไมใชความตองการ ความตองการที่ผมหมายถึงนั้น ไมไดขึ้นอยูกับการกระทําใดสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เชนไมขึ้นกับการใชเงินหรือไมใชเงิน
ผมบอกเธอวามนุษยทกุ คนตางก็มีความตองการเชนเดียวกัน และผมแนใจวาถาเธอเขาใจชัดเจนวาสามี
ตองการอะไร แลวเขาก็เขาใจเธออยางชัดเจนเชนกัน เราจะสามารถแกปญหานี้ได ผมบอกเธอวา “ลองดูอีก
ครั้งไหมครับ คุณคิดวาความตองการของเขาคืออะไร”
เธอตอบวา “เอาละ มารแชล ฉันจะขออธิบายอยางนี้ เขาก็เหมือนพอของเขานั่นแหละ” แลวเธอก็อธิบายวา
พอของเขาไมมั่นใจทีจ่ ะใชเงินอยางไรบาง ผมหยุดเธอและพูดวา “เดี๋ยวกอนครับ คุณกําลังวิเคราะหวาทําไม
เขาถึงเปนอยางนี้ สิ่งที่ผมขอก็คือใหคณ
ุ บอกวาความตองการของเขาในเรื่องนี้มีอะไรบาง สิ่งที่คุณบอกผมมา
คือการวิเคราะหหาเหตุผลวาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขา”
เปนที่ชัดเจนครับวาเธอไมรูวา จะระบุความตองการของฝายสามีอยางไร แมวาจะพูดคุยกันมา 39 ปแลวก็ตาม
เธอยังไมรูเลยวาความตองการของเขาคืออะไร สิ่งที่เธอรูมาจากการวิเคราะห จากความเขาใจดวยตรรกะวา
เหตุผลของฝายสามีที่ไมอยากใหเธอมีสมุดเช็คคืออะไร แตเธอไมไดเขาใจจริง ๆ วาความตองการของเขาคือ
อะไร
ผมเลยถามฝายสามี “เอาละ เพราะภรรยาของคุณไมเขาใจวาความตองการของคุณคืออะไร คุณลองบอกเธอดู
ไหมครับ การที่คุณใชสมุดเช็คคนเดียวนัน้ ตอบสนองความตองการอะไรของคุณบาง”
เขาตอบวา “มารแชล เธอเปนทั้งภรรยาและแมที่เยี่ยมมาก แตพอมาถึงเรื่องเงิน เธอไมมีความรับผิดชอบเอา
เสียเลย”
อีกแลวครับ ลองดูความแตกตางระหวางสิ่งที่ผมถามวา “ความตองการของคุณในกรณีนี้คืออะไร” กับ
คําตอบของเขา แทนที่จะบอกผมวาความตองการคืออะไร เขากลับบอกการวิเคราะหวาเธอไมรับผิดชอบ ผม
เชื่อวาภาษาเชนนี้เปนอุปสรรคตอการแกไขความขัดแยงอยางสันติ เวลาที่คูกรณีไดยนิ วาตัวเองถูก
วิพากษวจิ ารณ วิเคราะห หรือตีความ ผมคาดวาเขาจะมุงความสนใจไปที่การปกปองตัวเองและตอบโตกลับ
แทนที่จะมุงความสนใจไปที่การแกปญหาที่จะตอบสนองความตองการของทุกฝาย
ผมชี้ใหเห็นวาเขาไมไดสัมผัสกับความตองการของตัวเองและอธิบายวาสิ่งที่เขาพูดเปนการวิเคราะหภรรยา
ผมจึงถามเขาอีกครั้งวา “ความตองการของคุณในกรณีนี้คอื อะไรครับ” เขาไมสามารถบอกผมได
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แมวาจะพูดคุยกันมาถึง 39 ป ทั้งสองฝายตางก็ไมรูวาอีกฝายตองการอะไรจริง ๆ ตอนนี้เองครับที่
ความสามารถในการรับรูความตองการของผูอื่นจะสามารถชวยแกความขัดแยงได ผมใชทักษะการสื่อสาร
อยางไรความรุนแรงคาดเดาวาภายใตคําพูดตัดสินอีกฝายนั้น สามีและภรรยาตองการอะไร
ผมทวนกับสามีอีกทีวาเขาพูดวาภรรยาเธอไมมีความรับผิดชอบเรื่องเงินเอาเสียเลย (คําตัดสิน) แลวถามวา
“ในเรื่องนี้คุณรูสึกกลัวเพราะตองการปกปองครอบครัวในเรื่องการเงินใชไหม” เมื่อผมพูดจบ เขามองหนา
ผมแลวบอกวา “นั่นละครับสิ่งที่ผมพูด” แนนอนวานั่นไมใชสิ่งที่เขาพูด! แตเมื่อเรารับรูความตองการของ
ใครคนหนึ่งได ผมเชื่อวาเราเขาใจความจริงมากเขาไปทุกที หรืออาจพูดไดวาเขาใกลสิ่งที่คนพยายามจะพูด
ออกมา ผมเชื่อวาการวิเคราะหทั้งหลายที่บอกวาใครผิดอยางไรบาง จริง ๆ ก็คือการแสดงออกอยางนาเศราถึง
ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง ถาเราสามารถไดยินวาคนคนหนึ่งตองการอะไร มันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับเขา เพราะมันจะชวยใหเขากลับมาเชื่อมสัมพันธกับชีวิตอีกครั้ง
เอาละ ตอนนีผ้ มเผอิญเดาถูกในกรณีนี้ แตสิ่งสําคัญไมใชการเดาใหถูก ถาผมเดาผิด อยางนอยผมก็มุงความ
สนใจไปที่ความตองการ และนั่นจะทําใหอีกฝายสัมผัสกับความตองการของตนไดมากขึ้น ซึ่งจะนําทางให
เขาพนออกมาจากการวิเคราะห และกลับมาสัมผัสกับชีวิต
ตรวจดูวาอีกฝายไดยินความตองการตรงกันหรือไม
เมื่อเขาแสดงความตองการออกมาแลว ขั้นตอไปก็คือตรวจดูวาอีกฝายไดยนิ ตรงกันหรือไม นี่เปนทักษะ
สําคัญในการแกไขความขัดแยง เราไมสามารถคิดไปเองไดวา เมื่อฝายหนึ่งพูดออกมาแลว อีกฝายจะไดยนิ
ตรงกัน ไมวาเมื่อใดก็ตามทีผ่ มเปนคนกลางในกรณีความขัดแยง ถาผมไมแนใจวาอีกฝายไดยินตรงกัน ผมจะ
ขอใหฝายนัน้ พูดทวนสิ่งที่ไดยิน
ผมถามภรรยาวา “คุณชวยพูดทวนหนอยไดไหมครับวาคุณไดยินวาสามีของคุณพูดวาเขามีความตองการ
อะไรในกรณีนี้”
เธอตอบวา “กับเพียงแคฉันเขียนเช็คเกินเงินในบัญชีสองสามครั้งตอนเราเพิ่งแตงงานกัน ไมไดหมายความวา
ฉันจะทํามันตอไป”
คําตอบของเธอไมใชสิ่งนาแปลกเลยตามประสบการณของผม เมื่อคนเราสั่งสมความเจ็บปวดมาเปนเวลา
หลายป แมวาอีกฝายจะพูดชัดเจนวาตองการอะไร ไมไดหมายความวาฝายแรกจะสามารถไดยิน บอย ๆ ครั้ง
เขาจะเต็มไปดวยความเจ็บปวดจนขวางกั้นการไดยนิ อีกฝาย
We Can Work It Out แกไขความขัดแยงอยางสันติและมีพลัง - ดร. มารแชล บี. โรเซนเบิรก

หนา ๙/๒๐

ผมขอใหเธอพูดทวนสิ่งที่สามีพูด แตชดั เจนครับวาเธอไมไดยนิ เขา เธอยังเจ็บปวดอยูมาก ผมพูดกับเธอวา
“ผมจะบอกคุณวาผมไดยนิ สามีคุณพูดวาอะไร และผมขอใหคุณพูดทวนนะครับ” แลวผมก็พูดใหเธอฟงอีกที
ผมบอกวา “ผมไดยนิ สามีคุณพูดวาเขาตองการคุมครองครอบครัว เขากลัวเพราะเขาตองการความมั่นใจวา
ครอบครัวจะไดรับการคุมครอง”
ใหความเขาใจเพื่อการเยียวยาความเจ็บปวด (ที่ขวางกัน้ ไมใหคนไดยินซึง่ กันและกัน)
เพราะวาภรรยายังไมสามารถไดยินความตองการได ผมจึงใชทักษะอีกอยางที่มักจะจําเปนเสมอในการแกไข
ความขัดแยง คือแทนที่จะพยายามใหเธอพูดทวนสิ่งที่เขาเพิ่งพูด ผมเปลี่ยนเปนพยายามเขาใจความเจ็บปวด
ของเธอ
ผมพูดวา “ผมคาดวาคุณรูสึกเจ็บปวดมาก และคุณตองการความไววางใจวาคุณสามารถเรียนรูจากบทเรียนที่
ผานมาได” คุณเห็นไดจากแววตาของเธอเลยวาเธอตองการความเขาใจเชนนั้นจริง ๆ เธอพูดวา “ใชเลยคะ”
เมื่อเธอไดรับความเขาใจเชนนี้แลว ผมหวังวาเธอจะสามารถไดยินความตองการของสามีได ดังนัน้ ผมจึง
ทวนอีกครั้งวาผมเขาใจวาความตองการของสามีคืออะไร เขาตองการคุมครองครอบครัว ผมขอใหเธอทวน
วาเธอไดยินวาอยางไร เธอตอบวา “เขาคิดวาฉันใชเงินมากเกินไป”
อยางที่เห็นครับ เธอไมเคยฝกการไดยินความตองการ แลวก็ไมเคยฝกการพูดแสดงความตองการดวย แทนที่
จะไดยินความตองการของสามี เธอไดยินแตคําพูดวิเคราะหตวั เธอเอง ผมเสนอใหเธอลองฟงแคความ
ตองการ โดยไมตองฟงคําวิพากษวจิ ารณตวั เธอ หลังจากทีผ่ มทวนอีกสองครั้ง เธอถึงสามารถไดยินความ
ตองการของสามี
จากนั้นผมจึงทําในทางกลับกันบาง ผมขอใหภรรยาบอกความตองการของเธอ แลวเธอก็ไมสามารถทําได
อยางตรงไปตรงมา เธอแสดงความตองการออกมาในรูปของคําตัดสิน และพูดวา “เขาไมไววางใจฉัน เขาคิด
วาฉันโง และฉันไมสามารถที่จะเรียนรูอะไรได ฉันคิดวามันไมยุติธรรมเลย แคฉันทําสองสามครั้ง ไมได
หมายความวาฉันจะทําอีก”
อีกครั้งที่ผมใชทักษะการรับรูความตองการภายใตคําพูดเหลานั้น ผมบอกเธอวา “ฟงดูเหมือนกับวาคุณ
ตองการไดรับความไววางใจเปนอยางมาก คุณตองการไดรับการยอมรับวาคุณสามารถเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ได”
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จากนั้นผมขอใหสามีบอกผมวาความตองการของภรรยาคืออะไร และเหมือนกับฝายของภรรยาที่คําตัดสิน
ขวางกั้นไมใหเธอไดยินสามีในตอนแรก ฝายสามีก็ไมสามารถไดยินภรรยาไดเชนกัน เขาตองการปกปอง
ความตองการที่จะคุมครองครอบครัวและอธิบายวาเธอเปนภรรยาที่ดี เปนแมที่ดี แตในเรื่องเงินแลวเธอไมมี
ความรับผิดชอบเอาเสียเลย ผมตองชวยใหเขาไดยนิ ความตองการของเธอที่อยูภายใตคําตัดสิน แคฟง วาความ
ตองการของภรรยาคืออะไร ผมพูดวา “ชวยบอกเพียงความตองการของเธอเทานั้นครับ” ผมตองทวนถึงสาม
ครั้งกอนที่เขาจะไดยินวาเธอตองการไดรบั ความไววางใจ
ถึงตอนนั้นละครับ เหมือนทีผ่ มทํานายไววา หลังจากที่ทั้งสองฝายไดยินความตองการของกันและกันแลว เรา
ใชเวลาไมเกิน 20 นาทีที่จะหาทางตอบสนองความตองการของทั้งสองฝาย จริง ๆ เราใชเวลานอยกวานั้น
มาก
ในหลาย ๆ ปที่ผานมา ยิ่งผมเขาไปเกีย่ วของกับความขัดแยงมากเทาใด ยิ่งผมเห็นวาอะไรทําใหครอบครัว
ทะเลาะกัน อะไรที่ทําใหประเทศตาง ๆ ทําสงครามกัน ผมยิ่งเชื่อวาเด็กนักเรียนสวนใหญก็สามารถแกไข
ความขัดแยงเหลานี้ได ถาคนเราแคถามวา “นี่เปนความตองการของทั้งสองฝาย นี่เปนทรัพยากรที่เรามี แลว
เราจะทําอะไรไดบางเพื่อตอบสนองความตองการเหลานี้” ความขัดแยงจะแกไดอยางงายดาย แตนาเศราที่เรา
ไมไดถูกสอนใหคิดถึงความตองการของมนุษย ความคิดของเราไมไดลงลึกไปถึงระดับนั้น เรากลับลดทอน
ความเปนมนุษยของกันและกันดวยการตีตราและการตัดสิน เมื่อทําเชนนี้ แมแตความขัดแยงที่งายที่สุดก็
กลายเปนปญหาที่ยากจะแกไข
แกไขความขัดแยงระหวางกลุม
ผมอยากจะแสดงใหเห็นวาหลักการเชนเดียวกันนี้จะสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางไรเมื่อความขัดแยงนั้น
มีผูเกี่ยวของมากกวาสองคน ลองมาดูตัวอยางจากความขัดแยงตอไปนี้ ผมไดรบั การขอรองใหเปนคนกลาง
ไกลเกลี่ยระหวางสองเผาในไนจีเรีย ทั้งสองเผาใชความรุนแรงตอกันอยางหนักในปกอนหนา จน 1 ใน 4
ของประชากรถูกสังหาร 100 คนจากประชากร 400 คน ในปเดียว
เพื่อนรวมงานของผมที่อยูในไนจีเรียเห็นความรุนแรงเชนนี้และไดพยายามอยางมากใหหัวหนาเผาของทั้ง
สองฝายตกลงที่จะมาพบผมแลวดูวาเราจะแกไขความขัดแยงนีไ้ ดหรือไม ในที่สุดหลังจากพยายามอยางหนัก
หัวหนาของทัง้ สองเผาตอบตกลง
ขณะที่ผมเดินเขาสูหองเจรจา เพื่อนรวมงานของผมกระซิบบอกวา “คุณมารแชล เตรียมรับความตึงเครียดไว
หนอยครับ คน 3 คนในหองนั้นรูวาคนทีฆ่ าลูกของตัวเองก็อยูในหองนั้นเหมือนกัน”
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เปนอยางนัน้ จริง ๆ ครับ ในตอนแรกสถานการณตึงเครียดมาก ทั้งสองฝายตางใชความรุนแรงตอกันมานัก
ตอนัก และนี่เปนครั้งแรกทีพ่ วกเขาจะนั่งลงคุยกัน
ผมเริ่มตนดวยคําถามที่ผมมักใชเสมอเวลาเริ่มแกไขปญหาความขัดแยง เพื่อชวยใหทกุ คนมุงความสนใจไปที่
ความตองการ ผมพูดกับทั้งสองฝายวา “ผมอยากใหใครก็ไดพูดขึ้นมากอนวาความตองการของคุณคืออะไร
ในสถานการณนี้ หลังจากทีท่ ุกคนเขาใจความตองการของกันและกันแลว เราจึงคอยมาหาทางออกที่จะ
ตอบสนองความตองการของทุกฝาย”
แตนาเสียดายที่ พวกเขาไมไดเรียนรูที่จะพูดถึงความตองการมากอน เหมือนเชนในกรณีของสามีและภรรยา
พวกเขารูแ ตวธิ ีพูดที่จะบอกวาอีกฝายทําอะไรผิดบาง แทนที่จะตอบคําถาม หัวหนาเผาหนึ่งมองอีกฝายที่อยู
ตรงขามโตะเจรจา แลวพูดขึ้นวา “พวกแกมันพวกฆาตกร” อีกฝายก็ตอบกลับวา “พวกแกก็กดขีพ่ วกเรา เรา
จะไมทนอีกแลว !” ผานไปเพียงแค 2 ประโยค สถานการณก็ตึงเครียดขึ้นกวาตอนเริม่ ตนยิ่งนัก
ผมเห็นชัดวา การที่เอาคนมานั่งเจรจากันไดยังไมชว ยอะไร หากพวกเขาไมรูวิธีสนทนาที่ทําใหเขาถึงกันและ
กันในฐานะเพือ่ นมนุษย งานของผมก็เหมือนกับสิ่งที่ทํากับสามีและภรรยาคือ ชวยใหพวกเขามี
ความสามารถที่จะรับรูความตองการเบื้องหลังสิ่งที่พูดออกมา
ผมหันไปทางหัวหนาเผาที่พดู วา “พวกแกมันพวกฆาตกร” และคาดเดาวา “หัวหนาครับ คุณตองการความ
ปลอดภัยและความมั่นใจวาไมวาความขัดแยงจะเปนอยางไร เราจะแกปญหาดวยวิธที ี่ไมใชความรุนแรงใช
ไหมครับ” หัวหนาเผาตอบทันทีวา “ใชแลว นั่นแหละสิ่งที่ผมพูด” แนนอนครับวาเขาไมไดพดู เชนนี้ เขาพูด
วาอีกฝายเปนฆาตกรและใชคําตัดสิน ไมใชคําพูดแสดงความตองการ อยางไรก็ตาม ตอนนี้เราไดความ
ตองการของเขาออกมาแลว ผมจึงหันไปทางหัวหนาเผาอีกฝายและพูดวา “หัวหนาครับ คุณชวยสะทอนกลับ
ความตองการที่อีกฝายพูดมาไดไหมครับ”
หัวหนาเผาฝายนั้นตอบกลับมาดวยทาทีที่ไมเปนมิตรอยางมาก “แลวแกฆาลูกฉันทําไม !”
คําถามนั้นกอใหเกิดความชุลมุนวุนวายขึน้ ระหวางทั้ง 2 ฝาย หลังจากที่บรรยากาศเริม่ สงบลง ผมจึงพูดวา
“หัวหนาครับ เราจะกลับมาพูดถึงปฏิกิริยาของหัวหนาที่มตี อคําพูดของเขาทีหลัง แตตอนนี้ผมขอใหหัวหนา
เพียงฟงความตองการของเขา แลวชวยบอกผมวาความตองการนั้นคืออะไร” หัวหนาเผานั้นไมสามารถทําได
เขาเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากและตัดสินอีกฝายจนไมไดยนิ ความตองการของฝายนั้น ผมทวนความ
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ตองการของอีกฝายที่ผมไดยนิ มาใหเขาฟง “หัวหนาครับ ผมไดยินหัวหนาอีกเผาพูดวาเขาตองการความ
ปลอดภัย ตองการความมั่นใจวาไมวาความขัดแยงจะเปนอยางไร เราจะแกปญหาดวยวิธีที่ไมใชความรุนแรง
คุณชวยสะทอนใหฟงไดไหมครับวาความตองการนั้นคืออะไร เพื่อผมจะไดแนใจวาทุกคนมีการสือ่ สารซึ่ง
กันและกัน” เขาไมสามารถทําได ผมกลาวทวนซ้ําอีก 2-3 ครั้ง กอนที่เขาจะสามารถไดยินความตองการของ
อีกฝาย
ผมทําเชนเดียวกันนี้กับอีกฝายบาง ผมพูดกับหัวหนาเผาที่พยายามฟงความตองการของฝายแรก วา “ขอบคุณ
ครับที่ไดยินวาอีกฝายตองการความปลอดภัย ตอนนี้ผมอยากจะฟงบางวาคุณมีความตองการอะไร” เขาพูดวา
“พวกเขากดขี่เราตลอดมา พวกมันเปนไอพวกกดขี่ขมเหง คิดวาตัวเองวิเศษกวาคนอื่น ๆ” คําพูดเชนนี้
กอใหเกิดการโตเถียงกันอีกครั้ง ผมขัดขึ้น “เดี่ยวกอนครับ เดี๋ยวกอน” หลังจากที่ทุกคนสงบลง ผมกลับไปจับ
ความตองการเบื้องหลังคําพูดวาอีกฝายเปนพวกกดขี่ขมเหง
ผมถามวา “หัวหนาครับ ความตองการเบื้องหลังคําพูดคุณคือความเทาเทียมกันหรือเปลาครับ คุณตองการ
รูสึกวาคุณไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับคนอื่น ๆ ใชไหมครับ” เขาตอบวา “นั่นละ ใชแลว!”
ตอนนี้งานของผมก็เหมือนเดิมคือพยายามใหหวั หนาของอีกเผาไดยนิ ความตองการนี้ ซึ่งไมใชเรื่องงายเลย
ผมกลาวทวนซ้ําถึง 3-4 รอบ กอนที่หวั หนาเผานั้นจะเห็นความตองการที่มนุษยอีกคนหนึ่งกําลังแสดงออก
อยูได ในที่สุด หัวหนาเผานัน้ ก็สามารถไดยินวาหัวหนาอีกเผาตองการความเทาเทียม
หลังจากที่ผมใชเวลาใหทั้งสองฝายไดกลาวถึงความตองการและฟงความตองการของกันและกันแลว (ผมใช
เวลาเกือบ 2 ชัว่ โมง) หัวหนาเผาอีกคนที่นงั่ เงียบมาตลอดกระโดดลุกขึน้ มามองหนาผมแลวพูดบางอยางดวย
ความตื่นเตน ผมไมเขาใจภาษาของพวกเขา เลยรอลามแปลดวยความรูส ึกอยากรูมากวาเขาพูดอะไร ผม
ประทับใจมากเมื่อไดยนิ ลามบอกวา “หัวหนาเผาพูดวาเราไมสามารถเรียนรูวิธีการสื่อสารเชนนี้ไดในวัน
เดียว และถาเรารูจักที่จะสื่อสารกันแบบนี้ เราคงไมตองมาฆากัน”
ผมบอกกับลามวา “บอกหัวหนาเผาดวยวาผมรูสึกซาบซึ้งที่เขาเห็นวาเกิดอะไรขึ้นเวลาเราฟงความตองการ
ของกันและกัน บอกเขาดวยวา วันนี้ผมมีเปาหมายที่จะชวยแกไขความขัดแยงโดยวิธีอันสันติและใหทุกคน
พึงพอใจและผมหวังวาทุกคนคงเห็นประโยชนของการสือ่ สารกันแบบนี้ บอกเขาวาถาเปนความประสงค
ของทั้งสองฝาย เรายินดีที่จะสอนการสื่อสารวิธีนี้ใหแตละฝาย ในอนาคตทั้งสองฝายจะไดแกปญหาดวยวิธีนี้
แทนการใชความรุนแรง”
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หัวหนาคนนัน้ ตองการเขารับการอบรมดวย กอนที่ผมจะกลับวันนั้นมีคนจากทั้งสองเผาอยากเรียนรู
กระบวนการทีช่ วยใหทุกคนไดยนิ ความตองการเบื้องหลังการสื่อสาร ไมวาการสื่อสารนั้นจะออกมาใน
รูปแบบใดก็ตาม ผมขอเรียนดวยความยินดีวาสงครามระหวางเผาเปนอันยุติในวันนั้น
เสนอวิธีการดวยภาษาแงบวกและบงการกระทําที่ตองการใหเกิดขึ้น
หลังจากที่เราชวยใหแตละฝายในความขัดแยงแสดงความตองการและเขาใจถึงความตองการของอีกฝายแลว
ผมขอเสนอใหเราเริ่มหาวิธีการที่สามารถตอบสนองความตองการของทุกฝาย จากประสบการณทผี่ มพบมา
ถาเราเริ่มหาวิธีการเร็วเกินไป สิ่งที่ไดอาจจะเปนการประนีประนอม เราจะไมไดการแกปญหาที่มคี ุณภาพ
เหมือนการเขาใจความตองการกันกอน แตถาเราเขาใจความตองการกันอยางถี่ถวนกอนที่จะหาทางออก ทั้ง
สองฝายมักจะทําตามขอตกลงมากกวา
แนนอนวาเพียงการชวยใหแตละฝายเห็นความตองการของกันและกันเทานั้นยังไมเพียงพอ เราตองจบลง
ดวยการลงมือกระทําสิ่งที่จะตอบสนองความตองการของทุกฝาย ในการทําเชนนี้เราจําเปนตองสามารถ
เสนอทางออกที่ชัดเจนดวยภาษาที่อยูกับปจจุบัน เปนแงบวกและบงการกระทํา
คําวา “ภาษาทีอ่ ยูกับปจจุบัน” นั้น ผมหมายถึงประโยคทีบ่ อกชัดวาฝายหนึ่งตองการอะไรจากอีกฝาย ในขณะ
นี้ เชน “คุณจะชวยบอกไดไหมวาคุณยินดีที่จะ....” แลวตามดวยการกระทําที่คุณอยากใหอกี ฝายทํา การพูดถึง
สิ่งที่อีกฝายทําไดในขณะนี้ดว ยการใชคําวา “คุณยินดีที่จะ...” ทําใหงายตอการสรางความเคารพในการ
สนทนา ถาอีกฝายพูดวาไมยนิ ดี เราสามารถหาไดวาเพราะอะไร ผมพบวาความขัดแยงจะกาวไปสูการหาทาง
ออกมากขึ้นหากเราสามารถเรียนรูที่จะพูดการขอรองดวยภาษาที่อยูกับปจจุบัน
ถาเราพูดกับใครสักคนวา “ฉันอยากจะใหเธอไปดูการแสดงดวยกันคืนวันเสาร” มันคอนขางชัดวาผมอยาก
ไดอะไรในคืนวันเสาร แตมนั อาจจะไมไดบอกชัดวาแลวตอนนี้ผมอยากไดอะไรจากอีกฝาย ผมอาจอยากให
เขาบอกผมวาอยากจะไปไหม ผมอาจอยากใหเขาบอกวารูสึกอยางไรถาจะไปกับผม ผมอาจอยากใหเขาบอก
วามีขอขัดของอะไรไหมถาจะไป ฯลฯ
ยิ่งเราสามารถพูดไดชดั เจนมากเทาไรวาเราตองการการตอบสนองเชนไรในขณะนี้ ยิ่งจะทําใหเรากาวไปสู
การแกปญหาเร็วขึ้นเทานัน้
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ผมยังอยากจะเสนอดวยวาใหพูดคําขอรองดวยภาษาในแงบวกและบงการกระทํา ภาษาในแงบวกคือการพูด
ใหชัดวาเราตองการอะไรเพื่อใหความตองการของเราไดรับการตอบสนอง แทนการพูดวาเราไมตองการ
อะไร ในสถานการณความขัดแยงการบอกอีกฝายวาเราไมตองการอะไรจะกอใหเกิดทั้งความสับสนและการ
ตอตาน นี่รวมถึงการบอกตัวเราเองดวย ถาเราบอกตัวเองเพียงแตวาเราไมอยากทําอะไร จะไมคอยกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณนั้นไดมากนัก
ผมคิดถึงเหตุการณหนึ่งเมื่อไมกี่ปกอนตอนที่ผมไปโตวาทีในรายการโทรทัศน เราอัดรายการตอนกลางวัน
เพื่อออกอากาศตอนกลางคืน และผมก็สามารถกลับไปดูรายการที่บานได ตอนที่ผมนั่งดูรายการ ผมรูสึก
โมโหตัวเองมากที่ทําสามสิ่งซึ่งผมไมตองการจะทําตอนโตวาที ผมจําไดวาผมบอกกับตัวเองวา “ถาฉันจะ
โตวาทีอยางนีอ้ ีก ฉันจะไมทาํ ก. ฉันจะไมทํา ข. ฉันจะไมทํา ค.”
ผมมีโอกาสแกตัวอีกครั้งเพราะอาทิตยตอมาผมไดรับการขอรองใหโตวาทีเรื่องเดิมตออีก ขณะที่ผมเดินทาง
ไปสถานี ผมย้ํากับตัวเองวา “จําไวนะวาอยาทํา ก. อยาทํา ข. และอยาทํา ค.” พอเริ่มรายการอีกฝายที่โตวาที
กับผมก็พูดวิธีเดียวกันกับอาทิตยที่แลว แลวผมทําอะไรรูไ หมครับ 10 วินาทีแรกผมไปไดสวย แลวหลังจาก
10 วินาทีผมทําอะไรครับ ผมทํา ก. ข. และ ค. จริง ๆ ผมจําไดดว ยวาผมรีบทํา ก. ข. และ ค. เลยทีเดียว เพื่อจะ
ไดชดเชย 10 วินาทีแรกที่เสียเวลาไปทําอยางอื่น
ปญหาที่เกิดขึน้ มาจากการบอกตัวเองวาอยาทําอะไร ผมยังไมไดรูชัดเลยดวยซ้ําวาแลวจริง ๆ ผมอยากจะทํา
อะไรที่มันตางออกไป ดังนัน้ ในการแกไขความขัดแยง หากทั้งสองฝายพูดชัดเจนวาตองการอะไรเพื่อที่จะทํา
ใหความตองการไดรับการตอบสนอง แทนการพูดวาไมตองการอะไรจะเปนประโยชนมากกวา
มีผูหญิงคนหนึ่งแสดงใหผมเห็นถึงจุดนี้อยางชัดเจน เธอมีความขัดแยงกับสามีเรื่องเวลาที่เขาใหแกทางบาน
เธอพูดกับเขาวา “ฉันไมอยากใหคณ
ุ ใชเวลาอยูกับงานมากเกินไป” สามีจึงไปสมัครแขงโบวลิ่ง ซึ่งเธอโมโห
มาก นี่ก็เหมือนกันครับ เธอบอกสิ่งที่เธอไมตองการ และไมไดบอกสิง่ ที่เธอตองการ ถาเธอจะบอกสิ่งที่เธอ
ตองการ เธออาจพูดวา “ฉันอยากใหคุณบอกหนอยไดไหมวาคุณยินดีที่จะใชเวลาอยางนอยอาทิตยละหนึ่งคืน
อยูกับลูก ๆ และฉันไดหรือไม”
ภาษาที่บงการกระทํานัน้ จะสื่ออยางชัดเจนวาเราตองการอะไรเมื่อเราขอรองและใชคํากริยาบอกถึงการ
กระทําอยางชัดเจน อีกทั้งยังหมายถึงการหลีกเลี่ยงภาษาที่สื่อความตองการอยางคลุมเครือหรือฟงดูเหมือน
เปนการโจมตีอีกฝาย
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เชน มีสามีภรรยาคูหนึ่งมีความขัดแยงมา 12 ปแลว ฝายหญิงตองการความเขาใจ ซึ่งเธอไมไดรับใน
ความสัมพันธนี้ เมื่อผมใหฝา ยชายสะทอนความตองการของเธอแลว ผมก็พูดวา “เอาละ ตอนนี้เรามาหา
วิธีการกัน” ผมถามวา “คุณอยากใหเขาทําอะไร เพื่อที่จะตอบสนองความตองการความเขาใจของคุณ” เธอ
มองสามีแลวตอบวา “ฉันอยากใหคณ
ุ ฟงเวลาฉันพูดกับคุณ” เขาตอบวา “ผมก็ฟงอยูแลวนี”่ เธอพูดกลับวา
“คุณไมไดฟง” แลวเขาก็พูดอีกวา “ผมฟงจริง ๆ” พวกเขาบอกผมวาพวกเขาสื่อสารกันแบบนี้มา12 ปแลว นีก่ ็
คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถาเราใชคําเชนคําวา “ฟง” เพื่อแสดงถึงวิธีการที่เราตองการ มันคลุมเครือเกินไป แลวก็
ไมใชกริยาบงการกระทํา
ดวยความชวยเหลือของผม ผูหญิงคนนี้ก็สามารถรูไดวา เวลาที่เธอพูดวา “ฉันอยากใหคุณฟง” จริง ๆ แลวเธอ
อยากใหสามีทาํ อะไร เธออยากใหเขาสะทอนกลับมาวาเธอพูดอะไรไป เพื่อใหเธอมัน่ ใจวาเธอสื่อไดอยาง
ชัดเจน เมื่อเธอขอรองดวยการใชภาษาแงบวกและใชกริยาบงการกระทํา ฝายสามีก็ยนิ ดีที่จะทําตาม เธอรูสึก
ดีใจเพราะวิธีการนี้ตอบสนองความตองการของเธอไดจริง ๆ ในที่สุดหลังจากที่เธอพยายามมาอยางมากถึง
12 ป เธอก็ทําใหความตองการของเธอไดรับการตอบสนอง สิ่งที่เธอขาดไปก็เพียงแคภาษาที่ชัดเจนที่ใชบอก
สามีวาเธออยากใหเขาทําอะไร
มีอีกตัวอยางหนึ่งที่คลาย ๆ กันนี้ คูสามีภรรยามีความขัดแยงวาภรรยาตองการใหสามีเคารพทางเลือกของเธอ
เมื่อสามีเขาใจแลว ผมพูดขึ้นวา “ตอนนี้สามีคุณเขาใจแลววาคุณตองการใหเขาเคารพทางเลือกของคุณ คุณ
อยากจะขอรองอะไรเขา คุณมีวิธีการอะไรที่จะใหเขาตอบสนองความตองการนี้ได”
เธอตอบวา “ฉันอยากใหคณ
ุ ปลอยใหฉันเติบโตไดอยางอิสระและเปนตัวของตัวเอง” เขาตอบวา “ผมก็ทํา
อยางนั้น” เธอตอบกลับวา “คุณไมไดทําสักหนอย” เขาพูดวา “ผมทํา” ผมจึงพูดขึ้นวา “เดี๋ยวกอนครับ เดี๋ยว
กอน”
อีกครั้งแลวครับที่ภาษาที่ไมบงการกระทําที่ชัดเจนทําใหความขัดแยงขยายตัวขึ้น เวลาคนไดยนิ วา “ใหฉัน
เติบโตไดอยางอิสระ” มันงายมากครับที่จะไดยนิ วาอีกฝายกําลังตอวาเขาวาเปนเจานายกดขี่ทาส หรือ
พยายามจะควบคุมอีกฝาย คําขอเชนนี้ไมไดบอกชัดวาอะไรคือสิ่งที่ตองการในขณะนี้ ผมจึงชี้จุดนีใ้ หเธอเห็น
ผมกลาววา “ผมอยากใหคุณบอกเขาวาคุณอยากใหเขาทําอะไรเพื่อที่จะชวยตอบสนองความตองการความ
เคารพทางเลือกของคุณ”
เธอตอบวา “เอาละ ฉันอยากใหคุณปลอยใหฉัน....” ผมหยุดเธอและบอกวา “ผมเกรงวาคําวา ‘ปลอยให’ ก็ยัง
คลุมเครือไป คุณลองใชคํากริยาบงการกระทําที่เปนรูปธรรมมากกวาปลอยใหไดไหม”
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เธอพูดวา “เอาเปนวาฉันอยากใหเขายอมใหฉัน” “ไมใชครับ” ผมพูด “นั่นก็ยังกวางไป จริง ๆ คุณหมายความ
วาอะไรเวลาทีค่ ุณอยากใหอกี คนยอมใหคณ
ุ ”
หลังจากเธอคิดอยูสักครู เธอก็ตระหนักรูสงิ่ ที่สําคัญ เธอบอกวา “ออ มารแชล ฉันเห็นแลววาเกิดอะไรขึ้น ฉัน
ุ ปลอยใหฉนั เปนตัวของตัวเอง และฉัน
เขาใจชัดวาฉันอยากไดอะไรจากเขาเมื่อฉันพูดวา ฉันอยากใหคณ
อยากใหคุณใหฉันเติบโตไดอยางอิสระ ถาฉันจะพูดดวยภาษาชัด ๆ ฉันจะตองพูดอยางนี้ แหม มันคอนขาง
นาอาย ตอนนีฉ้ ันเห็นแลววาเขาคงทําไมไดแน ฉันอยากใหเขาบอกวา เขาเห็นดวยกับสิ่งที่ฉันทํา ไมวาจะ
เปนอะไรก็ตาม”
เมื่อเห็นชัดวาจริง ๆ เธอกําลังขออะไร เธอพบวามันไมไดเปดโอกาสใหเขาไดเปนตัวของตัวเองมากนักและ
ไมไดเคารพกับทางเลือกของเขา
ความเคารพนัน้ เปนหัวใจสําคัญของการแกไขความขัดแยงอยางสัมฤทธิผล
แกไขความขัดแยงกับผูมีอํานาจ
หลายปกอน ผมทํางานกับกลุมเด็กนักเรียนผิวสีในเมืองทางใตแหงหนึ่ง พวกเขาฝงใจวาครูใหญของ
โรงเรียนเปนคนเหยียดผิวโดยดูจากการกระทําหลายอยางของเขา พวกเขาอยากใหผมชวยพัฒนาทักษะที่จะ
แกไขความขัดแยงกับครูใหญคนนี้
ตอนที่เรากําลังฝกกันอยู พวกเขาระบุความตองการไดชดั เจน เมื่อเราพูดเรื่องการขอรอง พวกเขาบอกวา
“มารแชล เราไมเห็นวาการขอรองเขาจะมีประโยชนอะไร เราเคยขอเขามาแลว มันไมนาสนุกเลย ที่ผานมา
เขาจะบอกวา ออกไปเลย ไมอยางนั้นฉันจะเรียกตํารวจ” ผมถามวา “แลวพวกคุณขออะไรเขาบาง”
นักเรียนคนหนึ่งตอบวา “เราบอกวาเราไมอยากใหเขาบอกวาเราตองไวผมทรงอะไร” เรื่องนี้เกี่ยวกับที่ครั้ง
หนึ่งครูใหญหา มนักเรียนเขารวมทีมฟุตบอล นอกเสียจากวาจะตัดผมใหสั้น ผมชี้ประเด็นใหเขาเห็น “การ
บอกเขาวาคุณไมตองการอะไร (ไมตองการใหครูใหญบอกวาคุณตองไวผมทรงอะไร) ไมใชสิ่งที่ผมกําลัง
เสนอ ผมกําลังเสนอใหคณ
ุ เรียนรูที่จะบอกเขาวาคุณอยากไดอะไร”
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นักเรียนอีกคนพูดวา “เราบอกเขาวาเราตองการความยุติธรรม” ผมตอบวา “นั่นเปนความตองการครับ เรามี
ความตองการความยุติธรรม หลังจากที่เรารูความตองการของเราแลว ขั้นตอไปก็คือพูดใหชดั วาเราอยากให
เขาทําอะไร เขาจะทําอะไรไดบางเพื่อตอบสนองความตองการของเรา เราตองเรียนรูท ี่จะพูดสิ่งนี้ใหชัดครับ”
เราพยายามกันอยางหนักและไดคําขอรอง 38 ขอ ที่ใชภาษาที่อยูกับปจจุบัน เปนแงบวกและบงการกระทํา
แลวเราก็ฝกวาจะขอรองอยางไรใหเปนไปดวยความเคารพและไมใชเปนการออกคําสั่ง การทําเชนนีแ้ ปลวา
เมื่อคุณขอไปแลว ไมวาอีกฝายจะตอบกลับมาอยางไรก็ตาม ไมวาเขาจะตอบตกลงหรือปฏิเสธ คุณก็ยังให
ความเคารพและความเขาใจเทาเดิม ถาเขาตอบ “ปฏิเสธ” เราจะพยายามเขาใจวาการที่เขาตอบ “ตกลง” ไมได
นั้น เพื่อตอบสนองความตองการอะไรบาง
การเคารพไมใชการยินยอม
การเขาใจความตองการของผูอื่นไมไดหมายความวาคุณตองยอมสละความตองการของคุณ การทําความ
เขาใจหมายถึงการที่คุณแสดงใหอีกฝายเห็นวาคุณสนใจทั้งความตองการของคุณและของเขาดวย เมือ่ เขา
ไวใจไดเชนนัน้ การทําใหความตองการของทุกฝายไดรบั การตอบสนองจะมีโอกาสเกิดไดมากขึ้น ซึ่งใน
กรณีนกี้ ็เชนกัน
นักเรียนเขาไปพูดกับครูใหญและบอกความตองการ แลวตามดวยคําขอรอง 38 ขอ ที่ใชภาษาที่อยูกับปจจุบัน
เปนแงบวกและบงการกระทํา พวกเขาฟงวาครูใหญมีความตองการอะไรบาง ในที่สุดครูใหญตอบตกลงตาม
คําขอรองทั้ง 38 ขอ
หลังจากนัน้ สองอาทิตย ผมไดรับโทรศัพทจากตัวแทนของโรงเรียนในเขตนั้น ขอใหผมสอนผูบริหาร
โรงเรียนในสิ่งที่ผมสอนใหกบั นักเรียนกลุมนั้น
สิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพูดคําขอรองคือเคารพตอปฏิกิริยาของอีกฝาย ไมวาเขาจะตอบตกลงตามคําขอนั้น
หรือไมก็ตาม สารสําคัญมากสารหนึ่งที่คนคนหนึ่งจะสื่อใหเราไดรับรูก็คือคําวา “ไม” หรือบอกวา “ฉันไม
ตองการทํา” ถาเราฟงสารนี้อยางดี มันจะชวยใหเราเขาใจความตองการของอีกฝาย ถาเราฟงความตองการ
ของคนอื่น เราจะเห็นวาทุกครั้งที่คนคนหนึง่ กลาวปฏิเสธ จริง ๆ แลวเขากําลังบอกวาเขามีความตองการ
บางอยางที่วิธกี ารของเราไมตอบสนองความตองการนั้น จึงทําใหเขาไมสามารถตอบ “ตกลง” ได หากเรา
สามารถสอนตัวเองใหฟงความตองการเบือ้ งหลังคํา “ปฏิเสธ” เราจะเปดกวางตอการตอบสนองความ
ตองการของทุกฝาย
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แนนอนวาถาเราคิดวาคําวา “ไม” คือการปฏิเสธตัวเรา หรือถาเราเริ่มโทษอีกฝายที่ “ปฏิเสธ” เรา จะทําใหยาก
ตอการคนพบหนทางที่ทําใหความตองการของทุกคนไดรับการตอบสนอง ตลอดกระบวนการนีห้ ัวใจสําคัญ
คือ เราทําใหทกุ ฝายใสใจที่จะตอบสนองความตองการของทุกคน
ในความขัดแยงใด ๆ ก็ตาม ผมมีทัศนะในแงดีตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นถาเราสรางความสัมพันธที่มีคุณภาพเชนนี้
ขึ้นมา ถาทุกฝายในความขัดแยงเห็นชัดวาตัวเองตองการอะไรและฟงความตองการของอีกฝาย ถาทุกฝาย
บอกวิธีการดวยภาษาบงการกระทําอยางชัดเจน เมื่อนั้นแมอีกฝายจะกลาวปฏิเสธ เราก็มุงกลับมาทีก่ าร
ตอบสนองความตองการอีกครั้ง ถาเราทําทั้งหมดนี้ เราจะหาทางออกทีต่ อบสนองความตองการของทุกฝาย
ไดอยางแนนอน
เมื่อคุณไมสามารถทําใหทั้งสองฝายมาพบกันได
ผมมองในแงดมี ากครับวาจะเกิดอะไรขึ้นไดบางหากเราใหคนมาพบกันและพูดกันในระดับนี้ แตแนนอนวา
ก็ตองอาศัยการทําใหทั้งสองฝายมาพบกัน ชวงปที่ผานมานี้ผมพยายามหาวิธีการที่จะนํามาใชแกไขความ
ขัดแยงเมื่อเราไมสามารถทําใหทั้งสองฝายมาพบกันได
วิธีหนึ่งที่ผมชอบมากคือใชการอัดเทปครับ ผมจะคุยกับแตละฝาย แลวผมจะเลนบทของฝายตรงขาม ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ครับ
มีผูหญิงคนหนึ่งมาหาผม เธอเจ็บปวดมากจากความขัดแยงกับสามี โดยเฉพาะกับการจัดการอารมณโกรธ
ของเขาและบางทีเขาก็ตบตีเธอดวย เธออยากใหเขามารวมพูดคุยเกี่ยวกับความขัดแยงนี้ แตเขาปฏิเสธ พอเธอ
เขามาที่สํานักงานผม ผมพูดวา “ผมจะสวมบทเปนสามีคุณนะครับ” ในบทนั้นผมฟงสิ่งที่เธอพูดและฟง
ความรูสึกของเธอดวยความเคารพ ผมฟงวาเธอรูสึกอยางไรเมื่อถูกตบตีและเมื่อเธอไมไดรับความเขาใจอยาง
ที่เธอตองการ
ผมฟงดวยทาทีที่ชวยใหเธอแสดงความตองการออกมาไดอยางชัดเจน แสดงความเขาใจและเคารพความ
ตองการของเธอ แลวในบทของสามี ผมแสดงความตองการที่ผมคิดวาฝายสามีมี และขอใหเธอฟงผม เรา
อัดเสียงบทสนทนาระหวางสามีที่ผมเปนคนสวมบทและภรรยา ดวยความชวยเหลือของผม เราสื่อสารความ
ตองการกันไดอยางชัดเจน แลวผมก็ขอใหภรรยานําเทปนี้ไปใหสามีฟง แลวดูวาสามีจะมีปฏิกิริยาอยางไร
เมื่อเธอนําเทปไปใหสามี เมือ่ สามีไดฟงวาผมสวมบทบาทของเขาอยางไร เขารูสึกโลงอกเปนอยางยิ่ง เทาที่
ผมไดยินจากภรรยา ผมสามารถคาดเดาความตองการของเขาไดตรง เขารูสึกวาไดรับความเขาใจจากการที่ผม
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สวมบทบาทของตัวเขาอยางใสใจ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ เขามาหาผมแลวเราก็รวมกันหาทางออกทีส่ ามารถ
ตอบสนองความตองการของทั้งคูโดยไมตอ งใชความรุนแรงได
บทสรุป
ผมไดแบงปนแนวคิดของการแกไขความขัดแยงของผม ผมแสดงใหเห็นวาผมเชื่อมั่นเพียงใดวาการพูดถึง
ความตองการจะชวยเราไดอยางมาก สิ่งสําคัญคือการที่ทั้งสองฝายแสดงความตองการ และฟงความตองการ
ของอีกฝาย แลวหาวิธีการทีม่ าตอบสนองความตองการโดยพูดดวยภาษาที่ชัดเจนและบงการกระทํา
ผมหวังวาสิ่งทีผ่ มแบงปนมานี้จะชวยใหคณ
ุ แกปญหาสวนตัวไดอยางราบรื่นขึ้น และหวังวาจะชวยคุณใน
การเปนคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแยงของผูอื่น ผมยังหวังวาการแบงปนนี้จะชวยทําใหคุณตระหนักถึง
คุณคาของการสื่อสารที่ชวยแกไขความขัดแยงโดยความตองการของทุกคนไดรับการตอบสนอง และผมยัง
หวังอีกวาจะชวยใหคณ
ุ เห็นวาการสื่อสารที่ไมจําเปนตองบังคับขูเข็ญนั้นเปนไปได และเห็นถึงการสื่อสารที่
เพิ่มการตระหนักรูวาเรานั้นลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
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