
 

    นวทางการจัดการความขัดแยงในสงัคมไทย แ  

ประมวล สรุป เรียบเรียง โดย 

กลุมงานวิจัยและพัฒนา 

สถาบันดํารงราชานุภาพ 

บทนํา 

 ปจจุบันปญหาสําคัญประการหนึ่งที่ผูมีอํานาจรัฐไมอาจ

หลีกเลี่ยงไดตองเขาไปรับผิดชอบจัดการแกไข  คือปญหาความ

ขัดแยง  ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล  บุคคล

กับหนวยงาน   หนวยงานกับหนวยงาน   หนวยงานกับภาค

ประชาชน  หรือแมแตภาคประชาชนกับภาคประชาชนดวยกัน  ซึ่ง

สาเหตุและปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยงนั้นจะตางกันแลวแตกรณี  

อยางไรก็ตาม  การศึกษาถึงตนเหตุของปญหาอยางเดียว  คงจะไม

เพียงพอในการแกปญหา  หากแตควรมีการศึกษาวิธีการหรือ

กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชในการแกปญหาดวย  

 คําสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 187/2546  เรื่อง  นโยบาย

การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  ถือเปนแนวทางสําคัญอยาง

หนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ  นํากระบวนการแกไข

ปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีมาใช  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปน

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางภาคประชาชนกับภาครัฐ  ที่สงผล

กระทบตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน 

   แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

 ดังนั้น  เพื่อเปนการรวมแกไขปญหาความขัดแยงที่

เกิดขึ้นในสังคมไทยดวยสันติวิธี  ไมวาจะเปนกรณีความรุนแรงที่

เกิดขึ้นใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  หรือความขัดแขงที่เกิดขึ้น  

ในพื้นที่อื่น ๆ  ในสังคมไทย  สถาบันพระปกเกลาโดยศูนยสันติวิธี

และธรรมาภิบาล   จึงรวมกับมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและศูนย

ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือขาย

สมานฉันทและสันติวิธี  จัดใหมีการสานเสวนาเรื่อง “รัฐบาลใหม

กับการจัดการความขัดแยง ในสังคม”  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548        

ณ   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  ซึ่งเปนเวทีที่ทุกฝายทั้งจากภาครัฐเอกชน  

และประชาชนจะไดรวมกันระดมความคิดเห็นในการแกปญหา

ความขัดแยงที่เกิดขึ้น    

โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  คือ 

 1. เพื่อใหความรูความเขาใจกับผู เขารวมเสวนาใน

ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น  ตลอดจนสรางความตระหนักในการ

นํากระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีมาประยุกตใช 

 2. เปนเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระหวาง

หนวยงานและองคกรตาง ๆ ของรัฐ  และเอกชนที่เกี่ยวของกับการ

ปองกัน  การจัดการ  และการแกปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี 

 



 

  


 3. เพื่อรวมกันระดมความคิดเห็นกลุมยอยและหาแนวทาง

ในการปองกันและแกปญหาความขัดแยง 

 4. เอื้ออํานวยใหเกิดการสรางเครือขายและกลไกความ

รวมมือดานการจัดการ  และแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี  

ในระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 5. นําผลสรุปการระดมความคิดเห็นจากการเสวนา  

เสนอตอผูมีอํานาจในการบริหารประเทศตอไป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“แนวทางการปองกนัแกปญหาความขัดแยงดวย

สันติวิธ”ี

แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

  “ทําไม”  ตองเรียนรูเรื่อง  “ความขัดแยง” 

 ความขัดแย ง เกิดขึ้นตลอดเวลา   หากพลิกดูหน า

หนังสือพิมพหนาหนึ่งเกือบทุกวันและเกือบทุกฉบับ  จะมีขาวที่

พูดถึงความขัดแยงในครอบครัว  ในองคกร  ระหวางครอบครัว  

ระหวางองคกร  ไปจนกระทั่งถึงระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  

ความขัดแยงเหลานี้ที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพที่เปนขาวออก

ลักษณะของความรุนแรงถึงระดับที่เปนขาวแลว  เชน  มีการทําราย

รางกาย  ทําลายทรัพยสิน  ยังมีอีกจํานวนมากที่เกิดความขัดแยงแต

ไมถึงกับเปนขาวหรือสื่อไมไดสนใจเสนอขาว 

 สังคมไทยดูจะไมคอยชอบความขัดแยง  โดยเฉพาะถา

เปนความขัดแยงระหวางผูใหญมักจะถูกมองวาไมคอยมีมารยาท  

ยิ่งถึงขนาดเปนความกัน  ขึ้นโรงขึ้นศาล  ยิ่งไมคอยชอบ  จนมี    

คํากลาววา  “ถาเปนความกันละก็ใหไปกินขี้หมาดีกวา”  แตความ

ขัดแยงก็ยังเกิดขึ้นตลอดเวลา  และก็ยังมีการฟองรองกันมากมาย             
 

                                                     

  จากคําบรรยายของ  ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท  ผูอํานวยการศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล  

สถาบันพระปกเกลา 

 

 



 

 

คนที่ขัดแยงกันตางฝายตางเจ็บปวด  จากปฏิกิริยาที่แสดงออกซึ่ง

กันและกัน  ยามที่ขัดแยงกัน  โกรธกัน  เกลียดกัน  ความเจ็บปวดนี้

มีตั้งแตพอทน  จนกระทั่งถึงทนไมได  ตองมีการโตตอบแกแคน

ซึ่งกันและกัน  เพิ่มความรุนแรงเปนลําดับ  จนถึงอาจที่จะทําราย

กันใหตายดับกันไปขางหนึ่งเลยทีเดียว 

 ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น  แมจะเปนความเจ็บปวดทางใจ  

ทางอารมณ  แตก็เปนความรูสึกที่หลายครั้ง  ไมตางจากความ

เจ็บปวดทางกายที่มี  ตั้งแตนอย พอทนได จนถึงขั้นรุนแรงทนไมไหว  

หากจะเปรียบกับความเจ็บปวดทางกาย เชน การปวดทอง ปวดฟน  

การเจ็บปวดที่เกิดจากบาดแผล  หลายตอหลายครั้งเวลาปวดมาก ๆ 

เรามักจะเกิดความรูสึกวา  อยากจะตัดสวนนั้นของรางกายออกไป  

เชน  ปวดฟนมาก ๆ ก็อยากจะถอนออกไปหรือแมแตตัดกรามทิ้ง

ออกไปดวยซ้ําไป  ถาขณะที่ปวดมาก ๆ มีใครสักคน บอกวาสามารถ

ทําใหเราไมตองปวดอีกเลยคงจะดีไมนอย  ผูเขียนเคยถามผูฟงหลาย

ครั้งในขณะที่บรรยายวา  ถาจะสามารถเสกคาถาหรือทําใหทุก ๆ คน

เลิกปวดเลยตั้งแตนี้ไปจะเอาไหม  ก็มีปฏิกิริยาแสดงตอบตาง ๆ  กัน  

แตพบวาคนที่เคยปวดมากๆ จะบอกวา “เอา”  คงจะดีถาไมตองปวด   

ถาประเมินเปนเปอรเซ็นตหรือรอยละอาจจะมากกวาครึ่งของผูฟง

ในแตละครั้ง  แตก็ยังมีจํานวนหนึ่งบอกวายอมปวดเพราะนั่นคือ   
 

  
 


 

 แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

 “รสชาติแหงชีวิต”  แตครั้นผูเขียนเอารูปภาพขาวเด็กฝาแฝดคูหนึ่ง

มาใหดู  ที่เกิดมาไมเจ็บปวดเพราะปวยเปนโรคทางพันธุกรรมมา

แตเกิดเปนความผิดปกติทางการรับรูของระบบประสาทสัมผัส  

เปนโรคที่เรียกวาแฟมมิเลียล  ดีสเอาโตโนเมีย (Familial dysautonomia)   

จะเห็นวาเด็กเหลานั้นแมสัมผัสกับความรอนจัด  เชน  เอามือจับ 

เตารีด  เด็กคนนั้นแทนที่จะรอน  แทนที่จะเจ็บปวด  หดมือหนี  

กลับไมรูสึกอะไรเลย  เด็กคนนี้อาจจะตกบันไดขาแขงหักแตไม

รูสึกเจ็บปวดเลยก็ได  คนที่เจ็บปวดมาก ๆ ในกรณีนี้  คือพอแม

ผูปกครอง  นาสนใจวาเมื่อเอารูปนี้ใหผูฟงที่ไมตองการมีความ

เจ็บปวด   ยินดีให เสกใหจะไดไมตองปวดตอนถามครั้งแรก                  

กลับเปลี่ยนใจทันที  ยอมและยินดีที่จะเจ็บปวด  และเห็นความ

จําเปนถึงสวนดีของความเจ็บปวด   

 สรุปบททดสอบนี้จะเห็นวาโดยปกติคนเราจะมองอะไร

ดานเดียวเสมอ  ถาเปนเรื่องที่กอใหเกิดความผิดหวัง ความเจ็บปวด  

ความลมเหลว  รวมถึงความขัดแยงก็จะมองวาเปนเรื่องเลวรายไม

ควรเกิดขึ้นเลย  ไมพยายามเรียนรูบทเรียนแหงความเจ็บปวด ความ

ผิดหวัง  ความลมเหลวเราจะตอนรับแตความสําเร็จ  ความชื่นมื่น 

ความยินดี  คําชม  คําหวาน  ความสนิทสนมกลมเกลียว  แมบางครั้ง

เปนการแสดงความยินดีหรือคําชมที่ทําเปนสนิทสนมกลมเกลียว 
 

 



 

 

แตเปลือก  โดยที่ไมพูดความจริงกันตอหนา  แตจะไปกลาวราย

นินทากันลับหลัง  จนเปนลักษณะที่ฝรั่งมองเราวา  เปนสังคมที่ไม

ชอบเผชิญหนา (Non confrontation)  ซึ่งอาจจะเปนวิธีแกปญหา

ความขัดแยงอยางหนึ่ง  คือหลีกหนี  หรือหลีกเลี่ยง  (Avoidance)  

อาจารยนิธิ  เอียวศรีวงษ  บอกวาวิธีระงับความขัดแยงของคนไทย

ก็คือความอดกลั้น  ไมใชอดกลั้นเพื่อจะใหอภัย  แตอดกลั้นไม

แสดงออกอยางเปดเผยและกลับไปโผลเปนการนินทาลับหลัง  

แดกกันจนถึงตลกเสียดสีกันก็มี 

 ฉะนั้น  เมื่อพูดถึงความเจ็บปวด   หากเราไมมีความ

เจ็บปวดเปนเครื่องเตือนบอก  เราอาจจะปลอยใหอะไรที่เกิดขึ้นที่

นํามาซึ่งความเจ็บปวด  เชน  ภาวะไสติ่งอักเสบดําเนินไปโดยเรา

ไมรู  และเกิดอันตรายได  ความเจ็บปวดทําใหเราไดพิจารณาหา

สาเหตุ  และแกปญหาจากสาเหตุนั้น ๆ เสีย  จึงนับวาความเจ็บปวด

เปนประโยชนเหมือนสัญญาณเตือนภัย  หากเปรียบเทียบความ

ขัดแยงกับความเจ็บปวด  ก็อาจจะพอพิจารณาไดถึงสัญญาณเตือน

ใหเราไดพิจารณาหาสาเหตุ  และหาทางแกปญหากอนความขัดแยง

จะดําเนินตอไป  กลายเปนขอพิพาทเกิดความเสียหายระหวางกัน  

เกิดความเสียหายตอองคกรและแมแตประเทศชาติได 

 

  
 


 

 แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

   พัฒนาการของความขดัแยง 

 ความขัดแยงแฝง  (Latent  Conflicts)  ระยะนี้เปนขอ

พิพาทที่มีลักษณะของความมึงตึงที่ซอนตัวอยูยังไมพัฒนาเต็มที่  

และยังไมขยายตัวจนเกิดการแบงขั้วกันของผูที่ขัดแยง  บอยครั้งที่

ฝายหนึ่งหรือหลายฝายอาจจะยังไมตระหนักวามีความขัดแยง  

หรือตระหนักถึงความขัดแยงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น  ตัวอยางเชน  

เริ่มมีความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ความขัดแยงกําลังเกิด  (Emerging  Conflicts)  มีความ

ขัดแยงเกิดขึ้นที่ฝายตาง ๆ  สามารถระบุออกมาได  เขารับรูวามีขอ

พิพาทเกิดขึ้น  ประเด็นตาง ๆ ดูจะชัดเจน  แตยังไมมีการเจรจาไกล

เกลี่ยหรือกระบวนการแกปญหาที่นาจะดําเนินไปไดเกิดขึ้น 

 ความขัดแยงที่ปรากฏออกมาแลว  (Manifest  Conflicts)  

เปนระยะที่ความขัดแยงพัฒนาไปเปนขอพิพาทซึ่งฝายตาง ๆ  ไดมี

บทบาทอยางเอาเปนเอาตายในเรื่องที่ดําเนินอยู  อาจจะเริ่มมีการเจรจา

ไกลเกลี่ยแลว หรืออาจจะถึงทางตันแลวก็ได (CDR Associates, 1986) 

    วงกลมของความขัดแยง  (Moore, 1986) 

 เครื่องมือที่ใชวิเคราะหความขัดแยง  ทีแ่บงประเภทของ

ความขัดแยงออกเปน 5 ชนดิ (ดูภาพวงกลม) 

 



 
 

  


เจรจาไดงายกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

(อานเพิ่มเติมเรื่องวงกลมความขัดแยงใน  วันชัย  วัฒนศัพทและ

คณะ  คูมือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการขอพิพาท

สถาบันพระปกเกลา (2545) นนทบุรี) 

 

  

 

 แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 สามประเภทบน  คือความขัดแยงดานขอมูลขาวสาร  

ดานผลประโยชน  และดานความสัมพันธ  มีแนวโนมจะเจรจาได

งายกวาประเภทดานลาง  ความขัดแยงที่สัมพันธกับคานิยมและ

โครงสราง 

   ความขัดแยงดานขอมูล  (Data  Conflict) 

   เปนปญหาพื้นฐานของความขัดแยง  อาจจะเกิด

จากขอมูลนอยไป  การแปรผลผิดพลาด  การวิเคราะหออกมาดวย

ความเห็นตางกัน หรือแมแตขอมูลมากไป  บางครั้งก็เปนปญหา

ความแตกตางในการรับรูขอมูล (Perception)   

   ความขัดแยงดานผลประโยชน  (Interest  Conflict) 

   เปนเหตุผลแหงการแยงชิงผลประโยชน  ในสิ่งทีดู่

เหมือนมีหรือมีไมเพียงพอ เปนเรื่องของทั้งตัวเนื้อหา  กระบวนการ 

และ จิตวิทยา  (เชน  ยุติธรรมหรือไม) 

   ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural  Conflict) 

   เปนเรื่องของอํานาจ  แยงชิงอํานาจ  การใชอํานาจ  

การกระจายอํานาจ  ปญหาโครงสราง  รวมไปถึง  กฎ  ระเบียบ  

บทบาท  ภูมิศาสตร  ระยะเวลา  และระบบ 

 

ขอมูลขาวสาร 

(Data) ความสัมพันธ ผลประโยชน 

(Relationships)  (Interest) 

โครงสราง คานิยม 

(Structure) (Values) 

เจรจาไดยาก 

 

 



 
 

  

   ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship  

Conflict) 

   เปนปญหาดานบุคลิกภาพ  พฤติกรรมตาง ๆ ในอดีต  

อารมณที่รุนแรง  ความเขาใจผิด  การสื่อสารที่บกพรอง 

   ความขัดแยงดานคานิยม (Values  Conflict) 

   เปนปญหาระบบของความเชื่อ  ความแตกตางใน

คานิยม  ขนบประเพณี  ประวัติการเลี้ยงดูที่หลอหลอมเขาขึ้นมา 

 การแยกแยะความขัดแยงออกไปแตละชนิด  ชวยใหเห็น

ความชัดเจนของความขัดแยงวามีองคประกอบอะไร  เพื่อนําไปสู

การแกไขใหถูกตอง  แตไมไดหมายความวาความขัดแยงตาง ๆ  จะ

มีเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง  แตจริง ๆ  แลวจะผสมผสานกันอยูเกือบ

ทุกชนิด  หรือมีทุกชนิดในเรื่องเดียวกัน  แตแตกตางกันในความ

รุนแรงของแตละประเภท 

   การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง 

 ความเปนมา 

 เรารูจักการไกลเกลี่ยตั้งแตจําความได  เมื่อพี่นองทะเลาะ

กันไมวาจะแยงของเลน  หรือแยงขนมหรืออะไรก็แลวแต  เราก็จะ

มีพอหรือแม  หรือผูปกครอง  หรือครู  เขามาทําหนาที่แกปญหา 
 

  

 

 แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

อาจจะโดยการพิพากษาตัดสินไปเลย  หรือโดยมาดูเหตุผลวาใคร

ถูกใครผิด  ฉะนั้น   เราจึงรูจักบทบาทของคนกลางมาตลอด                   

แตมักจะเปนคนกลางที่มีอํานาจในการตัดสิน  เราไมคอยรูจักคน

กลางที่มีอํานาจในการกํากับกระบวนการ  คนกลางที่ชวยใหคู

เจรจาสามารถหาขอยุติกันเอง 

 ในประเทศไทยเราเองกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยนอกศาล          

ก็ไดมีการพยายามนําเขามาใชโดยตั้งแตป พ.ศ. 2537  มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน โดยอธิการบดีสมัยนั้น  (ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท)  ไดรับ

แนวคิดเรื่องของความขัดแยงเปนเรื่องใหญและสําคัญ  ที่จะตอง

เรียนรู  และศึกษาแนวทางการแกปญหา  ถาสถาบันการศึกษาไม

สนใจที่จะจับเรื่องนี้มาศึกษาวิจัยแนวทางการแกไขความขัดแยง  

แลวนําไปเผยแพรปฏิบัติ  ก็จะไมมีองคกรอื่นใดสนใจ  และคนไทย

ครึ่งคอนประเทศก็จะหันหนามาฆากัน  จากการจุดประกายแนวคิด

ดังกลาวโดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  อธิการบดีจึงไดติดตอทาง

องคกรใหความชวยเหลือดานพัฒนาแหงประเทศแคนาดา (CIDA) 

ไดสงคณาจารณหลายทานไปเขารับการฝกอบรมระยะสั้นที่

มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย  รัฐบริทิสโคลัมเบีย  ประเทศแคนาดา และ

ไดมีการจัดสัมมนาครั้งแรกในเดือนมิถุนายน  2538  เรื่อง  “ความ

ขัดแย ง ในสั งคมไทย  :  แนวทางแก ไขอย า งสันติ”  ซึ่ งมี                 
 

 



 
 

  

ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  รศ.ดร.ชัยวัฒน  สถาอานันท  มาเปนผูนํา

อภิปรายรวมกับวิทยากรตางประเทศ  เชน  Rt. Honorable  Stevens  

Owen  ปจจุบันเปนรัฐมนตรีของแคนาดา (พ.ศ. 2547)  อดีต  

Ombudsman  ของบริทิสโคลัมเบีย  อดีตผูอํานวยการสถาบัน  IDR  

(Institute  for  Dispute  Resolution)  ของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย,  

อาจารย  Catherine  Morris  และอาจารย  Alex  Grzybowski  นักเจรจา

ไกลเกลี่ย  และนักฝกอบรมที่มีความสามารถของบริทิสโคลัมเบีย  

เปนตน  และตอมาไดจัดการสัมมนา  เรื่อง  “ยุทธศาสตรการประสาน

ของการจัดการความขัดแยง”  ในเดือนเมษายน  2539  และไดมีการ

จัดตั้งสถาบันสันติศึกษา  โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

เมื่อเดือนมิถุนายน  2538  โดยมี ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท  ทําหนาที่

ผูอํานวยการคนแรกของสถาบัน  และ รศ.ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงษ  เปน

รองผูอํานวยการ  (ผูอํานวยการปจจุบัน  พ.ศ. 2547)  และไดทําการจัด

อบรมและเผยแพรแนวทางของการเจรจาไกลเกลี่ย (Negotiation)  

การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง  (Mediation)  กระบวนการการมีสวนรวม  

(Public  Participation  Process) การเอื้อใหเกิดการดําเนินการ

กระบวนการ  (Facilitation) ใหองคกรหนวยงานของรัฐ  ทั้งไดมี

ประสบการณในการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง  ในกรณีความขัดแยง

การวางทอกาซจากประเทศพมามาไทย  (Yadana  Gas Pipe  Line) 
 

  

 

 แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

ระหวางองคการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  (ปตท.)  และผูมีสวน

ไดเสียในป  พ.ศ. 2540  โดยการประสานงานและเชิญโดยสมาชิก

วุฒิสภา   นายไพบูลย   วัฒนศิ ริธรรม   ซึ่งอยูในกรรมาธิการ

สิ่งแวดลอมของวุฒิสภาที่มีนายพารณ  อิสรเสนา  เปนประธาน 

 ตอมา  ศ.นพ .วันชัย   วัฒนศัพท  ไดรับเชิญจากอดีต

เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  ใหมา

พัฒนาหลักสูตรการแกปญหาความขัดแยงที่สถาบันพระปกเกลา  

ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล  มีบทบาท

ดานการฝกอบรม  ศึกษา  วิจัย  และเผยแพรแนวทางการแกไข

ปญหาความขัดแยงอยางสันติ  และไดขยายบทบาทไปชวยพัฒนา  

จนเกิดสํานึกการมีสวนรวมของประชาชนและศูนยไกลเกลี่ย             

ขอพิพาท  ณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ

ศูนยสันติวิธีที่กระทรวงสาธารณสุข  เปนตน 

 ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาลไดรวมกับหลายหนวยงาน

ในการผลักดันแนวคิดดังกลาว  เชน ไดประสานความรวมมือกับ

ศาลยุติธรรมโดย ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท  ไดเขาพบอดีตประธาน

ศาลฎีกา  ฯพณฯ  สันติ  ทักราล  รวมกับทานผูพิพากษานพพร  

โพธิรังสิยากร  เมื่อป  พ.ศ.  2544  ซึ่งทางศาลยุติธรรมเองก็ไดมี

กระบวนการฝกอบรมผูไกลเกลี่ยกรณีตัวประกัน  หรือในภาวะ 
 

 



 
 

  

วิกฤต  และยังชวยฝกอบรมใหกับหนวยงานตาง ๆ  อาทิเชน       

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

สํานักผูตรวจการแผนดินรัฐสภา   สภาทนายความ  คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สถาบันพัฒนาขาราชการ

ตุลาการ  สํานักงานอัยการสูงสุด  กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัย

ตาง ๆ  ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง (Mediation)  เปนการที่คูกรณี

พยายามที่จะแกปญหาความแตกตางระหวางกัน  โดยความชวยเหลือ

ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

 บทบาทหนาที่ของคนกลาง  จะมีหนาที่ชวยใหคูกรณี

หรือคูเจรจาหาทางออกรวมกัน  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝาย

หรือหลายฝาย  อันจะนําไปสูทางออกของความขัดแยงระหวางกัน  

โดยพยายามไมใหกระบวนการเปลี่ยนไปในทางที่จะเอาชนะกัน  

จนเกิดวาฝายหนึ่งแพ  ฝายหนึ่งชนะ  คนกลางไมมีอํานาจในการ

ตัดสินใจใด ๆ  ทั้งสิ้น  โดยสรุปคนกลางจึงมีบทบาทหนาที่  ดังนี้ 

 1. ทําหนาที่สนับสนุนกระบวนการ  ใหดําเนินไปโดย

สงเสริมการสื่อสารอยางสรางสรรคของคูเจรจา 

  

 

 แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 2.  มีความรูสึกรวมกับคูเจรจาทั้งหลาย 

 3.  ทําหนาที่อยางเปนกลาง 

 4.  แสดงใหเห็นแงมุมทั้งบวกและลบของแตละฝาย 

 5.  ชวยใหคูเจรจาเขาใจธรรมชาติของขอพิพาทและ

เหตุผลที่ซอนอยู 

 6.  สงเสริมใหคูเจรจาพิจารณาทางเลือก 

 7.  ถามวิถีทางเลือกอื่นที่คิดวาดีที่สุดที่จะทํา หากไมมา

เจรจาหาขอตกลง (BATNA : Best Alternative  To  a  Negotiated  

Agreement หรือ ทดตก :  ทางเลือกอื่นที่ดีที่สุดแทนการหาขอตกลง 

จากการเจรจาไกลเกลี่ย) 

 8.  ชวยใหคูเจรจาหาทางออกที่ตอบสนองความตองการ

ทุกฝาย 

 9. ชวยคูเจรจารางขอตกลงที่เปนไปไดจากทางออกตาง ๆ 

 10. ปกปองความนาเชื่อถือของกระบวนการเจรจา       

ไกลเกลี่ย 

 คนกลาง  จะเปนคนเดียว  สองคน  หรือมากกวาก็ได  

แลวแตกรณี  แตคนกลางจะตองเปนที่ยอมรับของคูกรณีหรือคู

เจรจารูจัก  และเขาใจกระบวนการดําเนินไปของความขัดแยง  และ

สามารถกํากับกระบวนการใหดําเนินไป  กับทั้งตองไมมีผลประโยชน

ทับซอน (Conflict  of  Interest) 

 



 
 

  

 

คุณลักษณะของคนกลาง 
ประโยชนของการเจรจาไกล

เกลี่ยคนกลาง 

1. ชํานาญการสื่อสาร ทั้งการพูด 

    และการฟง การถามเปน 

1. กอใหเกิดความพึงพอใจ 

    รวมกัน 

2. มนุษยสัมพนัธที่ดี  เปนกลาง 

    เชื่อมั่น 

2. ชวยใหมีทางเลือกที่ 

    หลากหลาย 

3. มีความยุติธรรมสามารถที่จะ 

    เขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดโดยงาย 

3. ชวยใหเกิดสัมพันธภาพทีด่ี 

    ตอกันได 

4. มีจิตสํานึกของการมีสวนรวม 

    และจิตสํานกึในกระบวนการ 
 

 

 กระบวนการหลักของการเจรจา 

 กระบวนการหลักของการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง  

ประกอบดวยขั้นตอนสองระยะ  คือระยะหาปญหาและระยะเจรจา

แกปญหา  คําที่ใชในฮาวายในระยะแรกคือ  FORUM  หรือ  เปน

การอภิปรายปญหา  และระยะที่สองเรียก  NEGOTIATION  หรือ  

การเจรจาไกลเกลี่ย  แตละระยะแยกออกเปนสามขั้นตอน คือ 

  

 

 แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

ระยะอภิปรายปญหา   ประกอบดวย 

 1) การกลาวเปดการเจรจาของคนกลาง 

 2) การกลาวถึงปญหาของคูเจรจา 

 3) การประชุมแยกคูเรียกวา  “Caucus  หรือ  การประชุม

แยกกลุม”  ซึ่งคนกลางจะแยกพบกับคูเจรจาทีละฝาย  อธิบายถึง

ประเด็นปญหาทั้งหมด  และความตองการหรือผลประโยชน  ที่

อาจจะเปนความกลัว  ความกังวล  ความหวัง  ความปรารถนาที่อยู

เบื้องหลังจุดยืนที่มีความสําคัญ  เพื่อนําไปสูทางออกที่ยุติธรรมและ

เปนไปได 

ระยะการเจรจาไกลเกลี่ย  ประกอบดวย 

 1) การประชุมแยกคูเปนสวนตัวครั้งที่สอง  เพื่อใหคู

เจรจาแตละฝายไดพิจารณาถึง “ทางเลือก” (Options)  และเริ่มที่จะ

ไกลเกลี่ยสูจุดที่รวมกัน 

 2) การประชุมรวมหรือการเจรจารวม โดยที่ใหคูเจรจา

พูดคุยกันถึงแนวทางของทางออกที่อาจจะนําไปสูขอตกลง 

 3) การรางหรอืเขียนขอตกลงใหชัดเจน 

 

 

 

 



 
 

  

รูปแบบของการเจรจาดังกลาวอาจจะเขียนออกมาไดเปนแผนภูมิ

ดังภาพ 

Hawaii  Mediation  Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดในแตละขั้นตอนของแตละระยะ  มีดังนี ้

 ก) ระยะอภิปรายปญหา  ระยะนี้จะเริ่มโดยคนกลาง

จะตองกลาวนําเปดการเจรจา  แลวจึงใหคูเจรจาบอกถึงความขัดแยง 
 

   แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

ของเขา  ขั้นตอนนี้คูเจรจาจะนั่งอยูตรงกันแตคนละขาง  โดยมีคน

กลางนั่งอยูตรงกลาง   วิ ธีการจัดที่นั่งดังกลาวมีความสําคัญ

พอสมควร  ถาคนกลางมีสองคนก็ควรจะเปนตางเพศโดยใหสลับ

หญิงชาย  กรณีการเจรจาปญหาครอบครัวก็ใหคนกลางที่เปนหญิง

นั่งติดกับคูเจรจาฝายชาย  และในทางกลับกันคนกลางที่เปนชายก็

นั่งติดกับคูเจรจาฝายหญิง  ถาเปนไปไดควรใชโตะกลม 

(ความ 

ก ด ารกลาวเป
ไววางใจ) 

ของคนกลาง 

 การกลาวนําของคนกลางจะประกอบดวยองคประกอบ

ตาง ๆ ดังนี้  คือ 
การกลาวของคูกรณ ี

 การแนะนําตัว  คนกลางแนะนําชื่อ  ตําแหนงและย้ํา

บทบาทของคนกลางวาไมใชผูพิพากษาที่จะมาตัดสิน  แตจะมาให

คําแนะนําอยางเปนกลางในกระบวนการเปนหลัก  จะมีการรักษา

ความลับของการเจรจา  คนกลางจะตองจดขอความขอมูลที่พูดลง

ไปแตจะทําลายทิ้งหลังจากกระบวนการเจรจาเสร็จสิ้นลง  อธิบาย

ถึงบทบาทของคูเจรจาในการใหความคิดเห็นที่อยูเบื้องหลังจุดยืน  

และพูดถึงการเจรจาแยกคู  ทําไมถึงตองเจรจาแยกและทําไมตอง

เจรจารวม  และทั้งสองฝายจะไดเจรจาแยกคูกับคนกลาง  เพื่อไดมี

การรับฟงปญหาที่อาจจะยังไมอยากเปดเผยตอคูเจรจาในเบื้องตน 

การเจรจาแยกครั้งแรก 

การเจรจาแยกครั้งที่สอง 

การเจรจารวม 

การเขียน 
ขอตกลง 
รวมกัน 

 คนกลางตองพูดถึงกฎกติกาพื้นฐานโดยหลัก  คือใหพูดกัน

โดยไมมีการขัดคอและไมมีการโจมตีบุคคล  และพูดถึงระยะเวลา 
 

 



 
 

  

โดยประมาณในแตละครั้งที่จะเจรจารวมและเจรจาแยก  เพื่อให

เกิดความคาดหวังที่ตรงกัน  แลวคนกลางจึงเปดโอกาสใหคนใด

คนหนึ่งของคูเจรจาเปนคนเริ่มพูด  โดยหลักจะใหคนที่ติดตอคน

กลางเริ่มพูดกอน 

 การเจรจาโดยมีคนกลางรวมเจรจา  (Co – Mediator) 

 บางครั้งการเจรจาที่มีคนกลางสองคนรวมเจรจาจะมี

ประโยชน   โดยเฉพาะในกรณีการเจรจาปญหาครอบครัว  ถามี 2 เพศ 

จะทําใหเกิดความสมดุล  นอกจากนั้นจะชวยใหเกิดคุณภาพสูงขึ้น

ในการเจรจา  เพราะคนหนึ่งทําหนาที่เจรจา  คนหนึ่งจะชวยจดให  

นอกจากนั้นอาจจะเปนการฝกนักเจรจาหนาใหมใหไดมีบทบาท

จริง ๆ ดวย 

 คํากลาวของคูเจรจา  เมื่อไดกลาวนําแลวโดยคนกลาง  

คนกลางก็จะอนุญาตใหคูเจรจาคนแรกกลาวกอน  คนกลาวคนแรก

มักจะเปนคนที่ติดตอใหคนกลางมาเจรจากอน  คนกลางอาจจะ

แนะนํากอนวาคูเจรจาจะกลาวอะไร  อาจจะกลาวเฉพาะสิ่งที่พอใจ

จะพูด  อะไรที่ยังไมอยากพูดก็ยังไมตองพูดก็ได  ระหวางที่คูเจรจา

ฝายหนึ่งพูด  ก็ตองคอยระวังการโตเถียงจากอีกฝาย  และใหสติคู

เจรจาถึงกติกาที่ไดตกลงกันไวที่จะตองผลัดกันพูด  ไมมีการกลาว

โจมตีกัน  จากนั้นก็ใหคูเจรจาอีกฝายกลาวขึ้นบางถึงประเด็นความ 
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หวงกังวลหรือความตองการของอีกฝาย  และก็เชนเดียวกันอะไรที่ 

ยังไมอยากพูดก็ไมตองพูด  แลวก็บอกทั้งสองฝายวาจะขอแยกคุย  

ทีละคนกอนเหมือน ๆ กัน  อีกฝายอาจจะนั่งรอประมาณครึ่งถึง

หนึ่งชั่วโมง 

 การแยกคุยครั้งที่หนึ่ง 

 การแยกคุยกับฝายคูเจรจาฝายที่หนึ่ง  คนกลางก็พยายาม

ที่จะตั้งคําถามลงไปใหไดถึงประเด็นปญหาความตองการ  ความ

หวงกังวล  ความสนใจ  โดยใชทักษะหรือเทคนิคของการตั้งคําถาม  

ขณะเดียวกันก็ทําความเขาใจในรายละเอียดเรื่องกระบวนการที่จะ

เจรจาตอไปทีละฝายจนพอใจ  เพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่อาจจะเปน

ผลประโยชน  หรือทางเลือกที่เกิดจากการเจรจาทีละฝาย  แลวจึงมาสู

การเจรจารวมสองฝาย  ควรย้ําเตือนถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นวาเปน

ความสมัครใจรวมกัน  ในการชวยกันหาทางออกที่ดี  ระหวางนี้จะ

เปนการสรางความสัมพันธระหวางคูเจรจากับคนกลาง  และคอย ๆ  

สรางภาพบวกของคูเจรจาทั้งสองฝาย โดยยึดหลักของการเจรจาที่

เนนแนวทางการแกปญหา  การแยกเจรจานี้ควรจะทําครั้งละไมนาน

แตบอย ๆ 

 ข) ระยะไกลเกลี่ย 

 การแยกคุยครั้งที่สอง 

 



 
 

 

 ก็เปนการกลับมาพบแตละฝาย   โดยแยกกันอีกครั้ง

หลังจากเวลาผานไป  และทั้งคูเริ่มเขาใจในกระบวนการมากขึ้นที่

จะหาทางออกรวมกัน  และเตรียมความพรอมที่จะหาทางออก

รวมกันมากขึ้น  สรางทางเลือกตาง ๆ  ออกมา  คนกลางก็ลอง

ทดสอบทางเลือกที่เกิดขึ้นในแตละฝายในชวงแยกเจรจาจนเกือบ

เปนที่พอใจ 

 การเจรจารวม 

 ชวงนี้ทั้งคูเริ่มมีความเขาใจกันและกันมากขึ้น  แลวก็นํา

คูเจรจาทั้งสองฝายมาสูโตะเจรจา  โดยคนกลางเริ่มอธิบายวาจาก

การไปแยกเจรจามีแนวทางอะไรมากขึ้น  หลายอยางเกิดจากความ

เขาใจคลาดเคลื่อน  และใหทั้งคูแสดงความเห็นชอบที่จะรวมเจรจา

หาทางออกโดยคนกลาง  และใหความเห็นชอบในประเด็นที่เปน

ปญหา   ฉะนั้นหลังจากตกลงที่จะเจรจาอยางไร  ในประเด็น

อะไรบางแลวก็อาจจะใหกลับไปคิดในประเด็นนั้นเปนการบาน

หรือแนวคิดของทางเลือกตาง ๆ  แลวคอยกลับมาพบกันตามวัน 

เวลา  ที่นัดหมายกันใหม 

 การเขียนขอตกลง 

 เมื่อไดขอยุติเบื้องตนแลว  คนกลางจะมีหนาที่ชวยราง

ขอตกลงเบื้องตนเพื่อใหคูเจรจาไดดูและใหความเห็นชอบ  หากจะ

มีการปรับแกอยางไรก็ใหทําจนเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย  
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การระดมความคิดเห็นกลุมยอย  3  กลุม 

 จากการสานเสวนาเรื่อง  “รัฐบาลใหมกับการจัดการ

ความขัดแยงในสังคม”  เมื่อวันที่  7  เมษายน  ณ  สาบันวิจัยจุฬาภรณ  

ไดมีการระดมความคิดเห็นในกลุมยอย  3  กลุมวาดวย เรื่อง 

 1.  นโยบายสาธารณะดานสันติวิธีและการขับเคลื่อน

อยางเปนรูปธรรม 

 2. กลไกในการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง

ดวยสันติวิธี 

 3. ปญหาความรุนแรงและแนวทางในการดับไฟใต 

ผลการระดมความคิดเห็นของกลุมยอยที่ 1 ในเรื่องนโยบายสาธารณะ 

ดานสันติวิธีและการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม  สรุปไดวา 

 1)  นโยบายดานสันติวิธีที่เกี่ยวของประกอบดวย 

  1.   รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 

  2. คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่  187/2546 เรื่องนโยบาย

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี 

 2) แนวความคิดและวิธีการในการจัดทํานโยบายสาธารณะ 

ดานสันติวิธี  คอื 

 

 



 
 

  

  1. รัฐบาลตองมีความจริงใจในการจัดทํานโยบาย  

และปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะดานสันติวิธี  และมีกระบวนการ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกขั้นตอน  ดวยความอดทน  

และรับฟงอยางจริงจัง 

  2. ตองมีการพัฒนาบุคลากร  ใหการศึกษา  ปลูกฝง

ความคิดใหกลาแสดงออก  ไมครอบงําความคิด  เคารพในความคิด

ที่แตกตาง 

  3. ไมมีผลประโยชนทับซอน  ตองมีความโปรงใส  

เชน  ในเรื่องการประมูลโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

  4. มีโครงสรางในการแกปญหาอยางเปนระบบ 

  5. ขอมูลขาวสารตองเปดเผย 

  6. ใชเทคโนโลยีชวยในการทํางาน 

  7. จัดทํานโยบายสงเสริมแนวคิดสันติวิธีเพื่อขยาย

ผลไปยังชุมชน 

 3) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอยางเปนรูปธรรม 

  1. ใหมีหนวยงานที่ รับผิดชอบงานดานสันติวิธี

โดยตรง  และที่สําคัญตองเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับจาก 

ทุกองคกร 

  2. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  และภาคประชาชน 

เขามารวมขับเคลื่อนแนวทางสันติวิธี 
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  3. จัดตั้งศูนยสันติวิธีในโรงเรียนทั้งในระบบและ

นอกระบบ 

  4. ใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  องคการ

บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  

และผูนําชุมชนมาเปนแกนในการขับเคลื่อนแนวทางสันติวิธี       

ในระดับทองถิ่น  โดยสวนกลางเปนผูสนับสนุน  ทั้งนี้  หนวยงาน

ที่เปนเจาภาพในทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องสันติวิธี  มี

แผนรองรับชัดเจน  เนนการมีสวนรวมของประชาชน วิธีการ      

คือการไปเสริมองคกรทองถิ่น (Empower) ใหมีศักยภาพทั้งในเรื่อง

องคความรู  และการจัดการ 

  5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเรื่อง

เกี่ยวกับสันติวิธีอยางกวางขวาง 

  6. สร างกระบวนการ เรี ยน รู เ รื่อง สันติวิ ธี ใน

สถานศึกษาทุกระดับและครอบครัว  โดยอาจใชสื่อมวลชนเปด

พื้นที่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

  7. ขจัดเงื่อนไขความรุนแรงทุกชนิด  อาทิ  รณรงค

ใหงดการดื่มสุราเพราะสุราเปนเหตุพื้นฐานของการใชความรุนแรง  

เนนสรางบรรยากาศของความไววางใจ จริยธรรมและศีลธรรมะใน

สังกัด 

 



 
 

  

  8. สรางความเปนธรรมในสังคมโดยปฏิรูปกระบวน -

การยุติธรรม 

  9. ปรับองคกรราชการและการบริหารราชการให

เปนแบบ one stop service  รับปญหาและแกไขปญหาไดทันทวงที 

  10. หนวยงานราชการตาง ๆ ดึงภาคประชาชนเขามา

มีสวนรวมโดยเปนอาสาสมัครของแตละหนวยงาน  และใชการ

กีฬาเปนกิจกรรมใหเยาวชนเรียนรูกฎ  กติกา  มารยาทและการ

เคารพกันเพื่อเปนพื้นฐานแนวคิดสันติวิธี 

  11. สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา  

ตองสนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับสันติวิธี  ใหกับชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 

  12. สราง Facilitators  ดานสันติวิธี 

  13. สรางพื้นที่สาธารณะ  (ในลักษณะเวทีชาวบาน)  

เพื่อใหชาวบานไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  

ดวยแตละพื้นที่มีความแตกตางหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ  

(ทุนทางสังคมดานสันติวิธี) 

  14. ใหองคกรทุกองคกรจดทะเบียนเพื่อจะนําเปน

ขอมูลในการทํารวมกันดานสันติวิธี 

  15. มีงบประมาณสนับสนุนใหแกหนวยงานที่

ทํางานดานสันติวิธี 

   แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

ผลการระดมความคิดเห็นของกลุมยอยที่ 2 ในเรื่องกลไกในการ

ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี  สรุปไดวา 

  1. ใหรัฐสนับสนุน  ใหเกิดเครือขายสันติวิธี  ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

  2. สนับสนุนกฎหมายรองรับกติกาชุมชน 

  3. สนับสนุน พ.ร.บ. การมีสวนรวมของประชาชน  

และกฎหมายการแกขอพิพาททางเลือก (ADR) 

  4. ตั้งสถาบันในมหาวิทยาลัย  เพื่อการวิจัยดานการ

แกปญหาความขัดแยง 

  5. ตั้งองคกรไกลเกลี่ยแหงรัฐ  ในระดับประเทศ

และจังหวัด  เพื่อปองกันและแกไขปญหาขอพิพาท 

  6. ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในกระบวนการ

ทั้งหมดอยางจริงจัง 

  7. สนับสนุนมิติทางสันติวัฒนธรรม  (Culture  of  

Peace)  ในการจัดการกับปญหา 

ผลการระดมความคิดเห็นของ กลุมยอยที่ 3 ในเรื่องปญหาความ

รุนแรงและแนวทางในการดับไฟใต   สรุปไดวา 

 



 
 

  

ปญหา

  1. นโยบายรัฐบาลผิดพลาด เชน ยกเลิกศูนยอํานวย- 

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)  ทําใหเกิดสุญญากาศ

ทางอํานาจ  การจัดการปญหากรือเซะ  ตากใบ   รวมถึงการกดขี่ทาง

เชื้อชาติ 

  2. เกิดเหตุการณความรุนแรงตาง ๆ  ไดแก  การ

ปลนปน  การเผาโรงเรียน  การอุม  ฯลฯ   

  3. ยาเสพติดแพรระบาด 

  4. ประชาชนปฏิเสธการใหความยุติธรรมของรัฐ 

  5. เลือกผูนําผิดพลาด 

  6. ในพื้นที่ใชภาษามลายูเปนภาษาแม 

  7. ขาดความเขาใจถึงแกนของศาสนา  เปนชองให

ผูกอการรายนําไปใชประโยชน 

  8. เจาหนาที่รัฐมีสวนเกี่ยวของในปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต  และเจาหนาที่ขาดการประสานความรวมมือใน

การจัดการปญหา 

  9. มีผูฉวยโอกาสจากสถานการณจังหวัดชายแดน

ภาคใตเพื่อประโยชนตน 

  10. สรางสถานการณเพื่อดึงงบประมาณแผนดิน 

  11. มีตางชาติอยูเบื้องหลัง 

   แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

ทางออกในการแกไขปญหา

  1. การปกครองตนเอง  โดยขึ้นตรงตอรัฐไทย 

  2. ทําใหคนทั้งประเทศเขาใจปญหาของจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

  3. ปรับเปลี่ยนนโยบายใหถูกตอง  ยุติธรรม  (เสนอ

โดยสภาราษฎร) 

  4. เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา  (เขาใจประชาชนอยาง

แทจริง  คัดคนเขาไปทํางานในพื้นที่  ใหคนในพื้นที่รับราชการใน

พื้นที่  และใหคนในพื้นที่ศึกษาสาเหตุของปญหาแลวนําไปเปนวิธี

ในการแกไขปญหาตอไป 

  5. ผูนํา  คิดดี  ทําดี  พูดดี 

  6. กระจายอํานาจดวยการเลือกตั้งผูวาราชการจงัหวดั 

  7. ปฏิรูปการศึกษา  โดย 

   - สงเสริมการศึกษาใหมากขึ้น   รวมถึงใช

เทคนิคการสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองยอมรับภาษามาลายูเปน

ภาษาแม  (ปจจุบันมีวิธีสอนแลวที่ บ. รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี,  

โรงเรียนบานทุงยาว อ.โคกโพธิ์  จ.ปตตานี,  โรงเรียนนิคมธารโต  

5 จ.ยะลา) 

 



 
 

  

   -  สงเสริมการเรียนและคานิยม  “สันติวิ ธี

รวมกับระบบจริยธรรมในระบบการสอน”  สําหรับเด็กวัย  13 – 14  ป 

(โรงเรียนบานเกาะสะทอน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  เริ่มสอนแลว)  

และการพูดทางบวกของครูอาจารยกับนักเรียน 

  8. สงเสริมอาชีพ 

  9. ตั้งคาราวานสันติภาพไปพบปะชาวบาน 

  10. ใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดการ

ปญหา 

  11. ผูนําทองถิ่น นักการเมืองทองถิ่น สมาชิกสภา-        

ผู แทนราษฎร (สส.)  และสมาชิกวุฒิสภา (สว.)   มีบทบาทรวมกัน

ในการจัดการปญหา 

  12. ใหมีการเจรจากับผูกอการราย 

  13. ยอมรับประวัติศาสตรอย างที่ เปนจริงและ

ยอมรับประชาชาติ  ประชาธิปไตย 

  14. สงเสริมความเขาใจแกนศาสนา  ทั้งศาสนาพุทธ

และศาสนาอิสลาม 

  15. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสันติภาพ

โลก 

  16. ถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่  เจาหนาที่ปฏิบัติ

หนาที่สวมชุดนอกเครื่องแบบ 

   แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

  17. รัฐบาลควรชี้แจงเหตุของปญหา  เชน  การมีสวน

เกี่ยวของของตางชาติวาเปนจริงหรือไม  รวมถึงชี้แจงกรณีตากใบ  

(การขนยายผูชุมนุม)  ใหมีความชัดเจน 

  18. สื่อสารสาธารณะใหประชาชนเขาใจกันอยาง 

เทาเทียม 

  19. พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ

ตามรัฐธรรมนูญ 

นโยบายรัฐบาลเพื่อจัดการความขัดแยง

 1. ใหรูและใชรัฐประศาสนวิธี  นั่นคือ  วิธีในทางหลัก

รัฐประศาสนศาสตร  หรือหลักรัฐศาสตรหลักการปกครอง  การ

บริหาร  การจัดการ  ในครั้งที่ รัฐบาลไดแถลงนโยบาย เมื่อ 2  

สัปดาหที่แลว  ไดมีการแถลงนโยบาย 8 ดานตอรัฐสภา  โดยใน

ดานที่  7  ไดบอกวา “รัฐบาลมุงที่จะระงับ  ยับยั้งความขัดแยงตาง ๆ 

ในสังคมไทย  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  มีการรวมกลุม      

มีการแสดงความคิดเห็น  โดยรัฐจะรับฟง  ความคิดเห็นดวยวิธีที่ 
 

                                                     

  จากปาฐกถาตอบ  เรื่อง  “นโยบายรัฐบาลใหมกับการจัดการความขัดแยงในสังคมไทย”  

โดยนายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตร ี

 



 
 

  


หลากหลายตาง ๆ  กัน”  ซึ่งเปนความตั้งใจของทานนายกรัฐมนตรี  

ที่ตองการใหประชาชนรูวารัฐบาลมีแนวทางในการแกไขปญหา

ความแตกตาง  หรือความขัดแยงในสังคม  

 2. การตั้งคณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ  เปน

ทางออกอยางหนึ่งในการสนองนโยบายการแกปญหาความขัดแยง  

และความแตกตางในสังคม  ซึ่งไดมีการมอบหมายใหทานอานันท

รางคําสั่งและกําหนดกรอบการดําเนินการทั้งหมด 

 3. นอกจากการจัดตั้ งคณะกรรมการสมานฉันท

แหงชาติแลว  ทานนายกรัฐมนตรีไดออกคําสั่งลงนามการตั้ง

คณะกรรมการผูนําชุมชนแหงชาติ  สวนตัวบุคคล 50 คนนั้นมาจาก

การคัดสรรกันเอง  มีความหลากหลายมาจากทองถิ่นและชุมชนทั่ว

ประเทศ  อาทิ  ผูไดรับรางวัลแมกไซไซ  คนดีศรีแผนดิน ผูนํา

ชุมชน ผูนําวัฒนธรรม ผูนําทางความคิด เปนตน โดยรัฐบาลไมได

มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลแตอยางใด  และบุคคลเหลานี้ก็จะมกีาร

ประชุม  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยง

ดานตาง ๆ เนนที่ระดับทองถิ่น  โดยมีรัฐบาลเปนผูสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินการ 

 4. งานศาสนสัมพันธสมานฉันทแหงชาติ  เปนความ

ตั้งใจของรัฐบาลที่จะจัดงานชุมนุมผูนําศาสนาหลักในประเทศซึ่งมี 
 

   แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  แนวทางก า ร จัดก า รคว าม ขัดแย ง ใน สั งคม ไทย  

 

ทั้งหมด  5  ศาสนาคือ พุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ ซิกซ  โดยมี

การเชิญผูนําหรือผูใหญของแตละศาสนาที่รัฐบาลไทยยอมรับ  มา

ประชุมรวมกัน ทํากิจกรรมดวยกัน  ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 10  

เมษายน  2548  ที่วัดพระแกว  ในสวนของศาสนาพุทธ  ไดมีการ

คัดเลือกบทสวดมนตที่ประชาชนสามารถจะสวดไปไดพรอมกับ

พระรวม  10  บท   สั่งพิมพไวแจกจายจํานวน   100,000  เลม สวน

ศาสนาอื่น ๆ  ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาของแตละศาสนา  

จากเหตุการณดังกลาวถือเปนเรื่องที่ดี  ในการเปนจุดเริ่มตนของแต

ละศาสนาในการหันหนาเขาหากัน  พูดคุยเรื่องเดียวกัน 

 5. นิติวิธี  เปนมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญ คือสิ่งที่

เขียนไวในรัฐธรรมนูญมาตรา  73 วารัฐตองสรางสมานฉันท

ระหวางศาสนิกชนทุกศาสนา  ซึ่งเปนขอบังคับในการปฏิบัติ 

 6. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  เปนรัฐธรรมนูญที่พูดถึง

การมีสวนรวมมากที่สุด  ซึ่งการใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการแกไขปญหาความแตกตาง  และความ

ขัดแยงไดเปนอยางดี  ปญหาความขัดแยงไมนอยเกิดจากปญหา

ของความไมรู  ซึ่งจะตองมีการสงเสริมใหประชาชนไดรับรู  และมี

สวนรวมไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม 

 7. สันติวิธี  ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจในสังคมไทยวา  

ความเห็นที่แตกตางเปนสิ่งที่พึงทนกันได  พยายามสรางใหเกิด 
 

 



 
 

  

ความรู  ในเรื่องที่ไมรูจะทําใหความขัดแยงนอยลงได  ดวยวิธีการ

ตาง ๆ  ที่ไดนําเสนอในที่ประชุม  เชน  สงเสริมใหมีการตั้งศูนย

สันติวิธีศึกษาใหมากขึ้น  โดยผมรับวาจะนําเรื่องนี้ไปเสนอรัฐบาล  

ในการสรางสิ่งจูงใจใหเกิดศูนยดังกลาว  รูสึกวาไดประโยชน  และ

เพิ่มดีกรีการทํางานขึ้นตามลําดับความยากลําบากของการทํางาน 

 ในทางพุทธศาสนาจะสามารถแกไขปญหาความขัดแยง

ในสังคมไดอยางไร  และจะมีวิธีการประยุกตใชในสังคมอยางไร  

ซึ่งตัวที่แกปญหาความขัดแยงไดดีที่สุดคือ  ความอดทน อดกลั้น  

ขันติ  นอกจากจะอยูในทศบารมีแลว  ก็ยังเปนหนึ่งในทศพิธราชธรรม

อีกดวย  ซึ่งเปนสิ่งที่แกไขปญหา  Different Conflict  Battle Anger  

ซึ่งจะทําอยางไรใหคนในสังคมมีขันติมากขึ้น 
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