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คํานํา 
 
 
 การผลิตเอกสารประกอบการสอน  มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา  และเป็นกระบวนการหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี  เป็นสื่อการสอนที่ทําให้ผู้สอนได้ดําเนินการสอนตามเนื้อหาอย่างมี
ระบบ  ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  โดยการรวบรวม
และเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนรายวิชา  การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนี้  ผู้เขียนได้ค้นคว้า
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สันติวิธี  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความขัดแย้ง  วิธีจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  การบริหารความ
ขัดแย้ง  ยุติธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการจัดการ
ความขัดแย้ง  การสร้างความปรองดองและสันติภาพในสังคม  และการพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  โดยพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้สมบูรณ์มากที่สุด 
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รหัสวิชา  2534307 
รายวชิา  การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี         จาํนวนหน่วยกิต  3(3-0-6) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการของความขัดแย้ง  ศึกษาสภาพของความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมในทุกสภาพ  และทุกระดับของสังคม  ผลของการขัดแย้งที่เกิดขึ้น  การยุติ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีต่างๆ 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติวิธี  และตระหนักถึงความสําคัญของ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง 
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จัดการความขัดแย้ง  และสามารถประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
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การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือแก้ไขและป้องกันความขัดแย้ง  และนําแนวทางของงาน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
 7. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง
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 ทัศนะเกี่ยวกับสันติวิธี 
 ความหมายของสันติวิธี 
 ลักษณะของสนัติวิธี 
 ความสําคัญของสันติวิธี 
 กลไกลส่งเสริมสันติวิธี 
 ตัวแปรที่สร้างความสําเร็จต่อการใช้สันติวิธี 
 แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 สังคมไทยกับสันติวิธี 
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 ข้อดีและข้อเสยีของความขัดแย้ง 
 รูปแบบพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความขัดแย้ง 
 ผลของการแกไ้ขความขัดแย้ง  
 ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับความขัดแย้ง  และการนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 
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 การยุติความขัดแย้งด้วยการฟ้องร้องคดีต่อศาล 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการอนุญาโตตุลาการ 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการประนีประนอมยอมความ 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการหลีกหนีปัญหา 
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 การยุติความขัดแย้งด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างสันติหรืออารยะขัดขืน 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการไต่สวน 
 การยุติความขัดแย้งด้วยกระบวนการออกกฎหมาย 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการโน้มน้าว 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการสนับสนุน 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการบังคับและการผลักดัน 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบรื่น 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วม 
 การยุติความขัดแย้งด้วยการลงมติหรือการลงคะแนนเสียง 
 
บทที่  4  การบริหารความขดัแย้ง       6  ชั่วโมง 
 กระบวนการบริหารความขัดแย้ง 
 การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ 
 ทักษะที่จําเป็นในการบริหารความขัดแย้ง 
 ข้อแนะนําในการบริหารความขัดแย้งที่ได้ผลดี 
 ข้อเสนอแนะการเลือกใช้แบบการบริหารความขัดแย้ง 
 บทบาทของผู้นําในการจัดการความขัดแย้ง 
 
บทที่  5  ยุติธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง    6  ชั่วโมง 
 ความหมายยุติธรรมชุมชน 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับงานยุติธรรมชุมชน 
 ปรัชญาพื้นฐานของแนวคิดยุติธรรมชุมชน 
 องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมกระแสหลกั 
 หลักการสําคญัของยุติธรรมชุมชน 
 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการอํานวยความยุติธรรม 
 ยุติธรรมชุมชน : เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ยุติธรรมชุมชน : กิจกรรมและตัวช้ีวัด 
 หลักการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
 การส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนให้มีประสทิธิภาพ 
 ประโยชน์ของยุติธรรมชุมชน 
 การประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย 
 ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาแนวทางยุติธรรมชุมชน 
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บทที่  6  กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉนัท์กับการจัดการความขัดแย้ง  6  ชั่วโมง 
 ประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
 รากฐานทฤษฎเีกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 สมมติฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 องค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 หลักการสําคญัของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
 ประเภทคดีที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
 ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทีส่ามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการสืบเสาะและพินิจ 
 ผลที่ได้รับจากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 ข้อดีและข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 แนวทางการพัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
 ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบัการแก้ไขความขัดแย้งได้ในชุมชน 
 
บทที่  7  การสร้างความปรองดองและสันติภาพในสังคม    6  ชั่วโมง 
 ความหมายของการปรองดอง 
 ตัวแปรที่ทําใหส้ังคมขาดความปรองดองและความรุนแรงที่ตามมา 
 หลักการสร้างความปรองดอง 
 กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดอง 
 การสร้างความปรองดองเชิงพุทธ 
 ปัจจัยสู่ความปรองดองของสังคมไทย 
 แนวทางการจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทย 
 ธรรมจากน้ําพระทัยเพ่ือความปรองดอง 
 ความหมายของสันติภาพ 
 ระดับของสันติภาพ 
 รูปแบบของการสร้างสันติภาพ 
 องค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบเสริม  และองค์ประกอบสนับสนุนในการสร้างสันติสุข 
  และสันติภาพ 
 คุณลักษณะของบคุคลในโลกแห่งสันติภาพ 
 แนวทางการสร้างสันติภาพในโลกและแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงและสันติภาพโลก 
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บทที่  8  การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง  3  ชั่วโมง 
 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตน 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาตน 
 การปรับบุคลิกภาพของตนเองให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 ขั้นตอนการพัฒนาตน  วิธีการพัฒนาตนเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง 
 การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร 
 แบบทดสอบการเป็นนักจัดการความขัดแย้งที่ดี 
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

 1. การสอนแบบสบืสวนสอบสวน  บรรยาย  และอธิบายประกอบ  Power Point 
 2. การสอนแบบอภิปราย แบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน  และทําแบบฝกึหัด 
 3. เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ 
 4. การศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ  งานวิจัย  วารสาร  และอินเตอร์เน็ต 
 5. การศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 6. การฝึกอบรมและสัมมนา 
 7. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

 1. เอกสารประกอบการสอนบทที่  1 – 8 
 2. หนังสือ  งานวิจัย  วารสาร  บทความ  และหนังสือพิมพ์ต่างๆ 
 3. อินเตอร์เน็ต 
 4. หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

 การวัดผล 
 1. คะแนนระหว่างภาคเรียนร้อยละ  ร้อยละ  60 
  1.1 ความสนใจในการเรียน   ร้อยละ  10 
  1.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบท   ร้อยละ  20 
  1.3 การนําเสนอหน้าช้ันเรียน  ร้อยละ  10 
  1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน   ร้อยละ  20 
 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   ร้อยละ  40 
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 การประเมินผล 
 คะแนนระหว่าง  80 – 100   ได้ระดับ  A 
 คะแนนระหว่าง  75 – 79   ได้ระดับ  B+ 
 คะแนนระหว่าง  70 – 74   ได้ระดับ  B 
 คะแนนระหว่าง  65 – 69   ได้ระดับ  C+ 
 คะแนนระหว่าง  60 – 64   ได้ระดับ  C 
 คะแนนระหว่าง  55 – 59   ได้ระดับ  D+ 
 คะแนนระหว่าง  50 – 54   ได้ระดับ  D 
 คะแนนระหว่าง  0 – 49   ได้ระดับ  F 
 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่  1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสันติวิธี 

 
 

เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงค์ 
 

 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว  นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับความเป็นมาของสันติวิธี  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ทัศนะเกี่ยวกับสันติวิธี  ความหมายของสันติวิธี  ลักษณะของสันติวิธี 
ความสําคัญของสันติวิธี  กลไกส่งเสริมสันติวิธี  ตัวแปรที่สร้างความสําเร็จต่อการใช้สันติวิธี  แนวทาง 
การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และสังคมไทยกับสันติวิธี 
 2. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 

 1. ความนํา 
 2. ความเป็นมาของสันติวิธี 
 3. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 4. ทัศนะเกี่ยวกับสันติวิธี 
 5. ความหมายของสันติวิธี 
 6. ลักษณะของสนัติวิธี 
 7. ความสําคัญของสันติวิธี 
 8. กลไกลส่งเสรมิสันติวิธี 
 9. ตัวแปรที่สร้างความสําเร็จต่อการใช้สันติวิธี 
 10. แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 11. สังคมไทยกับสนัติวิธี 
 
 
 
 
 
 



 2

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

 1. วิธีการสอนแบบบรรยายและอธิบายประกอบ  Power Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปราย  และอภิปรายกลุ่ม 
 3. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. Power Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  1 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  1 
 3. เอกสาร  วารสารที่เกี่ยวกับสันติวิธี 
 4. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสันติวิธี 

 
 

ความนํา 
 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า  “มนุษย์อยู่ที่ ใด  ย่อมมีความขัดแย้งอยู่ที่ น่ัน”  ความขัดแย้ง
เปรียบเสมือนเงาตามตัวของมนุษย์ซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้  ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีความปรารถนา
อยากได้ในสิ่งต่างๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ซึ่งสิ่งนี้เองที่มีส่วนทําให้
มนุษย์มีพฤติกรรมแก่งแย่ง  แข่งขัน  จนนํามาสู่ความขัดแย้งในสังคม 
 โดยทั่วไปแล้วยอมรับกันว่า  ธรรมชาติของสังคมย่อมมีความขัดแย้ง  ความขัดแย้งเกิดขึ้น
ในโลกมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน  ทั้งระดับตนเอง  ครอบครัว  หน่วยงาน  จนกระทั่งสังคม  
หากสังคมมีการเรียนรู้ที่จะจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ก็ย่อมจะพบกับทางเลือกในการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งที่เหมาะสม  โดยทางเลือกที่ดีที่สุดของการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินดังกล่าว  ย่อมกล่าวถึง  “สันติวิธี”  ซึ่งมนุษยชาติได้ใช้สันติวิธีเป็นเครื่องมือจัดการความแย้ง
ที่เกิดจากผลประโยชน์  ความต้องการ  ค่านิยม  ความสัมพันธ์  และอํานาจ  มาต้ังแต่มนุษย์ได้อยู่
ร่วมกันเป็นชุมชนและสังคม 
 เมื่อสันติวิธีมีความสําคัญยิ่งต่อการจัดการความขัดแย้ง  การศึกษาการยุติความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี  จึงเห็นได้ว่ามีความสําคัญยิ่งที่จะทําให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้  อัน
จะทําให้สามารถจัดการความขัดแย้งได้ทั้งในระดับตนเอง  ครอบครัว  หน่วยงาน  จนกระทั่งสังคม  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนั้นแล้ว  การศึกษาการยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธียังนํามาซึ่ง 
การเรียนรู้และพยายามเข้าใจถึงการกระทําและการแสดงของมนุษย์  อันจะทําให้เราเข้าใจตนเองและ
เข้าใจผู้อ่ืนได้ดีขึ้น  และนําไปสู่การยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ได้  เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกับมนุษย์ใน
สังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้นเนื้อหาสาระต่างๆ  ที่จะนําเสนอในบทต่างๆ  จึงประกอบไปด้วยความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับสันติวิธี  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความขัดแย้ง  วิธีจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี       
การบริหารความขัดแย้ง  ยุติธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการจัดการความขัดแย้ง  การสร้างความปรองดองและสันติภาพในสังคม  และ       
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
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ความเป็นมาของสันติวิธี 
 
 ผู้ให้กําเนิดแนวคิดสันติวิธีก็คือ  มหาตมะ  คานธี  ซึ่งเป็นชาวอินเดีย  มีชีวิตอยู่ในช่วง  
ค.ศ. 1869 – 1978  ได้รับการยกย่องให้อยู่ในฐานะบิดาของชาติ  และทั่วโลกยอมรับในฐานะบุคคล
สําคัญในด้านการต่อสู้โดยใช้หลักสันติวิธี  ผลงานที่ทั่วโลกยอมรับก็คือ  การต่อสู้กับความอยุติธรรมใน
สังคมทั้งในแอฟริกาและอินเดีย  ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในขณะนั้น  มหาตมะ  คานธี  
เป็นผู้นําในการต่อสู้เพ่ือกู้เอกราชของอินเดียจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  โดยใช้หลัก  “อหิงสา”  
หรือการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการเผชิญหน้า  จนประเทศอินเดียได้รับเอกราชในปี  1978  
(อดิศักด์ิ  ทองบุญ, 2545 : 117) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1.1  มหาตมะ  คานธี 
ที่มา  :  http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=18430 
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 รากฐานความคิดแบบอหิงสาของคานธี  ร้อยประสานกับแนวความคิดหลัก  3  ประการ 
คือ  สัตยะ  (Sataya)  อหิงสา  (Ahimsa)  และสัตยาเคราะห์  (Satyagraha)  สัตยะหรือสัจจะ  อัน
เป็นคุณธรรมสูงสุดที่คานธียึดถือนั้น  หมายถึง  “ความเจริญอันสูงสุดที่แสดงถึงเอกภาพของชีวิตทั้ง
มวล”  คานธีรู้ซึ้งถึงสัจจะมาแต่วัยเยาว์  ทั้งจากอิทธิพลในครอบครัวที่มีบิดาเป็นผู้ปกครองรัฐ  ที่แม้
จะไม่ร่ํารวยแต่มีช่ือเสียงทางด้านความซื่อสัตย์และรักความเป็นธรรม  มีมารดาที่เคร่งศาสนารวมทั้ง
ความรู้ต่างๆ  ที่คานธีเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมฮินดู  คานธีได้กล่าวว่าสิ่งซึ่งฝังรากลึกลงในหัวใจของ
คานธีคือความรู้สึกที่ว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างมีศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานและหัวใจของศีลธรรมคือ  “สัตยะ”  
และเมื่อคานธีได้ศึกษาศาสนาอื่นๆ  เช่น  คริสต์  พุทธ  คานธีก็ได้ถือว่า  “สัตยะ”  น้ีเป็นเสมือน
ศาสนา  “สัตยะ”  คือ  การแสดงออกในรูปลักษณ์ของความรักและการรับใช้สรรพสัตว์  คานธีเสนอ
ในเชิงอภิปรัชญาว่า  สัตยะหมายถึงพระเป็นเจ้า  สิ่งที่คานธีแสวงหามาตลอด  คือ  สัจจการแห่งตน  
(Self-realization)  ซึ่งได้แก่การเผชิญหน้ากับพระผู้เป็นเจ้า  ส่วนเรื่องอหิงสานั้นคานธีถือว่าเป็น
คุณธรรมอีกประการหนึ่งในตัวคานธีนอกจากสัจจะ  ความหมายของอหิงสานั้นคานธีอธิบายควบคู่ไป
กับคําว่า  “หิงสา”  หิงสาหรือ  “หิง  สกรรม”  คือ  การทรมานและหลู่เกียรติเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน  
รวมทั้งการเบียดเบียนทรมานสัตว์ด้วย  พฤติกรรมของ  “หิงสกรรม”  น้ีเกิดขึ้นรอบๆ  ตัวเรามากมาย  
เช่น  การใช้วาจาหยาบ  การมองคนในแง่ผิดๆ  ความโกรธ  การเหยียดหยาม  และทารุณกรรมใน
ลักษณะต่างๆ  สําหรับการเมินเฉยต่อความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  รวมทั้งสัตว์ก็เป็น  
“หิงสกรรม”  ด้วยเช่นกัน  เช่น  ถ้ามีลูกวัวป่วยได้รับความทรมาน  รักษาไม่หายแม้จะพยายามอย่าง
ดีที่สุดแล้ว  คานธีเห็นว่าควรทําลายชีวิตลูกวัวน้ัน  เพ่ือยุติความเจ็บปวดทรมานโดยไม่เห็นว่าเป็น  
“หิงสกรรม” 
 สําหรับคําว่า  “อหิงสา”  น้ันเมื่อเข้าใจคําว่า  “หิงสกรรม”  แล้ว  อหิงสาหรือการไม่ใช้
ความรุนแรงจะมีความหมายกว้างกว่าการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียวตามท่ีเข้าใจกัน  แต่เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่ต้องใคร่ครวญในการปฏิบัติเฉพาะกรณีๆ  ไป  อหิงสาในความคิดของคานธีน้ันคือ
หนทางที่จะไปสู่พระผู้เป็นเจ้าหรือสัจจะ  ซึ่งถ้าโลกน้ีปราศจากอหิงสาแล้ว  มนุษยชาติจะทําลายล้าง
กันเองจนหมด  เง่ือนไขประการแรกของอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงคือ  สร้างความเป็นธรรมให้
ชีวิตทุกชนิดและทุกระดับ  ผู้ที่ยึดถือหลักของอหิงสาจะต้องฝึกฝนทางจิตวิญญาณ  เช่น  ฝึกให้รักคน
ที่เกลียดเรา  ซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุด  และจําเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะการตาย  เพราะผู้ที่ฝึกอหิงสา
จําเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีความเสียสละอย่างสูง  เพ่ือไม่ให้เกิดความกลัวที่จะสูญเสีย  สิ่งที่พึงกลัวมี
อย่างเดียวคือ  พระผู้เป็นเจ้า  คานธีมองว่าอหิงสาเป็นคุณธรรมและเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของมนุษย์ที่มีอยู่  จึงทําให้โลกมนุษย์ดํารงเผ่าพันธ์ุมาได้ 
 ส่วนสัตยาเคราะห์  หมายถึง  “พลังแห่งสัจจะ”  ถือเป็นอาวุธสันติสําหรับการต่อสู้ที่ไม่ใช้
ความรุนแรง  โดยผู้ต่อสู้ต้องถือหลักของสัจจะและอหิงสา  ตลอดจนต่อสู้ด้วยความบริสุทธ์ิใจและ
ความถูกต้อง  คานธีเรียกวิธีการของสัตยาเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า  “การด้ือแพ่ง”  ในการต่อสู้กับฝ่าย
ปรปักษ์นั้นผู้ต่อสู้จะต้องมีความอดทนและเห็นใจฝ่ายที่เป็นปรปักษ์  ความอดทนคือการยอมรับทุกข์
ด้วยตนเอง  มิได้หมายถึงการทําให้ผู้อ่ืนได้รับทุกข์  หัวใจของ “สัตยาเคราะห์” คือ “การอุทิศชีวิตให้ 
กับสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง” เง่ือนไขแห่งความสําเร็จของสัตยาเคราะห์มี 4 ประการคือ (พระไพรเวศน์  
จิตฺตทนฺโน (รัตนพันธ์), 2551 : 204 – 207) 
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 1. ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์จะต้องไม่เกลียดชังฝ่ายตรงข้าม 
 2. ประเด็นในการต่อสู้จะต้องเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาจริงจัง  เป็นเรื่องถูกต้องทํานองคลอง
ธรรม 
 3. ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์ต้องพร้อมที่จะยอมทนทุกข์ทรมานจนถึงที่สุด 
 4. การสวดภาวนาเป็นปัจจัยที่สูงส่งสําหรับสัตยาเคราะห์  เพราะศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
เป็นสิ่งที่จําเป็น 
 การต่อสู้ของคานธีก่อนที่จะถึงขบวนการกู้เอกราชของอินเดียน้ัน  ได้ดําเนินมาเป็น
เวลานาน  นับต้ังแต่คานธีจบกฎหมายจากอังกฤษและประกอบอาชีพทนายความ  คานธีได้เดินทางไป
แอฟริกาใต้เมื่อ  ค.ศ. 1893  และได้เริ่มการต่อสู้แบบอหิงสาต้ังแต่  ค.ศ. 1897  เมื่อถึง  ค.ศ. 1906  
คานธีได้บัญญัติคําว่า  “สัตยาเคราะห์”  ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในแอฟริกาใต้  ผู้ที่มีความเห็นร่วมกับ
คานธี  รวมทั้งครอบครัวของท่านคือภรรยาและบุตร  ก็ได้ใช้ชีวิตอุดมคติร่วมกันในนิคมทั้งใน
แอฟริกาใต้และเมื่อกลับมาอินเดียแล้ว  คานธีได้พบความไม่เป็นธรรมที่ชาวอินเดียได้รับจากกฎหมาย  
ซึ่งได้ต่อสู้เรื่อยมาโดยไม่แบ่งแยกชาวฮินดูกับมุสลิม  ได้มีการเผยแพร่ความคิดโดยการออกวารสาร  
และหนังสือรวมทั้งก่อต้ังสถาบันการศึกษาชาตินิยม  คานธีได้ร่วมงานกับพรรคคองเกรสระหว่างนั้น  
เพ่ือจะพยายามชี้แจงความคิดเห็นต่ออังกฤษ  การต่อสู้ของคานธีมีทั้งการอดอาหารประท้วง        
การเดินขบวน  การทอผ้าใช้เอง  คานธีได้ก่อต้ังสมาคมป่ันด้ายด้วยมือ  จัดต้ังองค์การพิทักษ์วัว    
การต่อสู้ที่สําคัญในปี  ค.ศ. 1930  ได้ประกาศการต่อสู้เพ่ือเอกราช  และได้นําขบวนเดินเท้าไปเมือง
ทันทีเพ่ือล้มเลิกกฎหมายเกลือ  อันเป็นสัญลักษณ์การไม่เช่ือฟังของพลเมือง  ตลอดระยะเวลาของการ
ต่อสู้คานธีได้ถูกจับกุมขังหลายครั้ง  และได้รับการปล่อยตัว  คานธีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ   
นักคิดและนักการเมืองร่วมสมัยทั้งชาวอินเดียและยุโรป  อาทิเช่น  ลีโอ  ตอลสตอย  เป็นต้น        
คนอินเดียมีความศรัทธาในตัวคานธีมาก  โดยให้นามว่า  “มหาตมา”  ซึ่งหมายความว่า  “ผู้มีจิตใจ
สูง”  คานธีได้เป็นหลักของขบวนการสัตยาเคราะห์  และใน  ค.ศ. 1931  อินเดียได้รับเอกราชจาก
อังกฤษ  และใน  ค.ศ. 1948  คานธีประกาศอดอาหารจนตายเพื่อวิงวอนให้ฮินดูและมุสลิมหยุดปะทะ
กันในเดลฮี  เมื่ออดอาหารได้  5  วัน  ชุมชนทั้งสองได้หยุดประหัตประหารกันแต่คานธีถูกยิงเสียชีวิต 
 ส่วนบุคคลสําคัญของไทยที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธีก็คือ  พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)  
สันติวิธีในทรรศนะของพระธรรมปิฏกน้ัน  มีนัยที่ครอบคลุมสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทําให้ทุกคน
เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน  และทําความเข้าใจระหว่างศาสนา  เพราะการที่ชาวโลกที่นับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกันพากันทําความเข้าใจศาสนาต่างๆ  แล้วจะทําให้เกิดความเข้าใจยอมรับในความ
แตกต่างและร่วมมือกันในที่สุด  ซึ่งเป็นการใช้สันติวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  และการใช้สันติวิธี
เพ่ือเป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิต  เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งท่านมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะสิ่งทั้งหลายมีความแตกต่างกัน  ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวจะให้เกิดความขัดแย้งกัน  แต่ถึง
กระนั้นความแตกต่างจะทําให้เกิดความหลากหลายและมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  หากจะแปรผลของ
ความแตกต่างนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  ทําให้เกิดแง่คิดและมุมมองใหม่ๆ  อย่างไรก็ตามท่านก็
ช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นของความขัดแย้งว่า  ความขัดแย้งนั้นควรจะก่อรูปขึ้นมาจากเจตนาที่ดี  มี
จุดมุ่งหมายเพื่อความดีงาม  ความก้าวหน้าและความร่มเย็นของสังคม  แนวคิดเช่นนี้หากจะกล่าวอีก
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นัยหนึ่งก็คือความขัดแย้งในเชิงบวก  และท่านได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างคือ  การขัดแย้งและ
สงครามนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์  สิ่งที่ท่านนํามายืนยันข้อสมมติฐานข้างต้นก็คือ  หากย้อนดูจาก
ประวัติศาสตร์ของโลกที่ผ่านมาจะพบว่ามีการรบราฆ่าฟัน  และทําสงครามกันอยู่ตลอดเวลา       
พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้กล่าวว่าที่มาของความขัดแย้งนั้นเกิดจากตัณหา  มานะ  ทิฐิ  ซึ่ง
เป็นตัวจักรสําคัญที่ทําให้มนุษย์ออกไปแสดงบทบาทต่างๆ  ที่ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่า  ลิดรอน
สันติภาพหรือทําลายสันติ  และเนื่องจากกิเลส  3  อย่างนี้ก่อตัวขึ้นในจิตใจของมนุษย์  เพราะฉะนั้น
ในที่สุดก็ต้องแก้ปัญหาที่จิตใจของมนุษย์  และการแก้ปัญหาที่จิตใจของมนุษย์จะทําได้ก็ด้วยการ
พัฒนามนุษย์คือการให้มนุษย์เป็นคนที่ดีขึ้น  และการดีขึ้นของมนุษย์น้ันก็ต้องประกอบด้วยทั้งในด้าน
พฤติกรรมคือการกระทําจิตใจและปัญญา ท่านให้ความเห็นว่าการรู้ถึงภูมิหลังอันเป็นที่มาในทุกๆ มิติ  
จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้มนุษย์ไม่ละเมิดต่อกันและไม่ปิดโอกาสแก่กันและกันในการที่จะมีชีวิตอยู่รอด 
 ในสังคมใดถ้ามนุษย์ไม่คํานึงถึงสิทธิของกันและกัน  ปล่อยให้มีการละเมิดต่อชีวิต         
ต่อทรัพย์สิน  มีการกีดกัน  แบ่งแยก  ทําให้บุคคลขาดอิสรเสรีภาพ  ขาดความเป็นเอกภาพ          
ในขณะเดียวกันในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้น  อาจจะใช้การประนีประนอมกัน  แต่มนุษย์ก็ไม่
สามารถที่ประนีประนอมกับสัจธรรมได้  เพราะจะเป็นการสร้างกําแพงกั้นตนไม่ให้เข้าถึงความจริง   
ที่เป็นจริงนี้ก็เพราะว่าการประนีประนอมไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีอย่างแท้จริง  เพราะ
แต่ละฝ่ายต้องยอมเสียบางอย่างเพ่ือให้ตนได้บ้างหรือเพื่อจะได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ต่างฝ่ายจึงต้อง
ยอมเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง  จึงต้องมีความจําใจอยู่ในตัว  (พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 11 – 
15) หากการประนีประนอมไม่มีทางออกที่ดีที่สุด ทฤษฎีใดควรจะเป็นให้คําตอบที่ดีที่สุด  พระธรรมปิฏก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  เห็นว่า  “การประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน  (Harmonize)  คือไม่มีหรือไม่เหลือความ
ขัดแย้ง  เมื่อมีความขัดแย้งก็จัดจนกระทั่งลงตัวคือเข้ากันได้ดี  ทุกอย่างประสานกลมกลืนโดยองค์รวม
ต่างๆ  อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง  และมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องพร้อมทั้งทําหน้าที่ถูกต้องต่อกัน  ส่งต่อ
ประสานกันได้ดี”  ซึ่งการสอดประสานจะทําให้มนุษย์มีการพัฒนาจิตปัญญาให้หลุดพ้นจากความ
ยึดถือคับแค้น  มีสภาพจิตที่ไม่เปิดกว้าง  มีความคิดตีบตัน  อย่างไรก็ตามการสอดประสานดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับหลักความคิดสากล  3  ประการ  คือ  (พระธรรมปิฏก  (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542 : 
189) 
 1. ความจริงที่เป็นสากล  คือ  หลักความจริงที่เป็นกลางๆ  มีผลเสมอเหมือนกันแก่ทุกคน
ทุกที่  รวมทั้งทุกศาสนา 
 2. ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล  คือ  ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมองเห็น  เข้าใจ  ให้ความ
นับถือเสมอกัน  การทําร้ายและทําลายชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะมีสังกัดใดหรือไม่  เป็นความไม่ดี  ไม่งาม
ทั้งสิ้น 
 3. ความมีเมตตาที่เป็นสากล  คือ  ให้ความรู้สึกเป็นมิตร  มีความรัก  ความปรารถนา  
ประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน  โดยไม่มีการจํากัดหรือแบ่งแยก 
 ส่วนแนวคิดที่ว่า  “สันติวิธีเป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิต”  น้ัน  ท่านมุ่งเน้นให้มนุษย์อยู่
ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างปกติสุข  ไม่เบียดเบียน  และทําลายล้างซึ่งกันและกัน  ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคล้องกับ
หลักการของพระพุทธศาสนาที่ว่า  “สรรพสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน”  เช่น  หากมนุษย์เสพ 
บริโภคอย่างเต็มที่โดยไม่รู้จักประมาณ  ก็จะทําให้เกิดการทําลายล้างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทําให้
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ธรรมชาติสูญเสียความเป็นดุลยภาพไป  และเมื่อธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม  ก็จะส่งผลย้อนกลับ
มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์  ฉะนั้น  จึงมีความจําเป็นที่มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสอด
ประสานกับธรรมชาติในฐานะที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1.2  พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต) ผูไ้ด้รับรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพจากองค์การยูเนสโก 

ที่มา : http://www.dhammathai.org/sounds/dhammapidok.php 
 
 ในปัจจุบันจะพบว่าความขัดแย้งของสังคมไทยปรากฏชัดเจนและมีความรุนแรงตามมามาก
ขึ้นเป็นลําดับ  ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงได้ประกาศนโยบายว่าด้วยการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
โดยออกเป็นคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่  187/2546  เรื่อง  นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  
มีสาระสําคัญของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  3  ประการ  (คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 
187/2546  เรื่อง  นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  วันที่  1  กันยายน  2546) 
 1. คนคือเป้าหมายของการพัฒนา  เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของคน  ซึ่งคนในสังคมมี
ความหลากหลายทางความคิดเห็น  มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  เช้ือชาติ  ความเชื่อศาสนา  
เผ่าพันธ์ุ  ประวัติศาสตร์  และคุณค่าชีวิต  โดยเฉพาะในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะมี
ความสําคัญมากต่อปัญหาความขัดแย้ง  และนําไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย  การเข้าใจเรื่องนี้ใช้คําว่า  
“มิติทางวัฒนธรรม”  คือ  การเข้าใจความสําคัญและให้คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คน  
ในสังคมวัฒนธรรมเป็นปัญญาแบบหนึ่ง  การที่ชาติใดหรือสังคมใดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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จึงเป็นเสมือนมีทุนทางสังคมมาก  สังคมที่มีปัญญามากหรือมีทุนทางสังคมมากจะสามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ  ที่เผชิญได้ดีเพราะมีทางเลือกมากในการจัดการกับปัญหา  การเข้าใจมิติวัฒนธรรม
ที่เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นคุณค่าสําคัญในการอยู่ร่วมกันนี้  มิใช่เพียงเห็นเป็นความ
งดงามของสิ่งผิวเผิน  เช่น  การแต่งกาย  ภาษา  แต่ในระดับความงดงามของส่วนลึกที่เกี่ยวกับคุณค่า
ต่างๆ  ของคนในวัฒนธรรมนั้น  (พระไพเวศน์  จิตฺตทนฺโน, 2551 : 221) 
 2. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม  โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน  เรื่องนี้เป็น
หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งในการอยู่ร่วมกัน  ถ้าคนในสังคมขาดความไว้วางใจกันก็เป็นเรื่องยากที่จะ
เกิดความสามัคคีหรือแก้ปัญหา  หรือการพัฒนาใดๆ  ได้  ปัจจุบันนี้ความไว้เนื้อเชื่อใจ  ความเกรงใจ  
กําลังลดและหายไป  คือ  ไม่กลัว  ไม่เกรงใจ  ไม่ไว้ใจ  การขอร้อง  การสั่งอาจฟังแต่ไม่ทําตาม  ความ
ศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีน้อยลง  ไม่ใช่เกิดจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน  ส่วนหนึ่งมาจาก
สาเหตุคือ  เมื่อประชาชนเกิดความขัดแย้งเห็นต่างจากรัฐแล้ว  เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้วิธีจัดการโดยใช้
ความรุนแรง  ซึ่งการใช้ความรุนแรงในสังคมมีต้นทุนทางสังคมสูง  เพราะจะทําให้เกิดความเกลียดชัง
และความแตกแยกยากที่จะสมานนับเป็นปัญหาความม่ันคงที่ร้ายแรง ดังนั้น การจัดการความขัดแย้ง
โดยใช้สันติวิธีนั้นทั้งรัฐและประชาชนจะต้องเข้าใจและร่วมมือกันหาวิธีจัดการที่เหมาะสม  มิให้
กลายเป็นทางรุนแรง  และโดยรัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผู้คนพลเมือง  และมีเครื่องมือที่อาจนําไปสู่
ความรุนแรง  จึงต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการเป็นผู้นําสันติวิธีก่อน  เพ่ือฟ้ืนความไว้วางใจให้กลับคืนมาสู่
สังคม  (พระไพรเวศน์  จิตฺตทนฺโน (รัตนพันธ์), 2551 : 222) 
 3. สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่เป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ทําให้เกิดความสงบร่มเย็น
เป็นสุขอย่างถาวร 
 จะเห็นได้ว่า  สันติวิธีเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งวิธีหนึ่ง  เป็นแนวทางในการ
จัดการกับความขัดแย้งโดยพยายามลดการสูญเสียให้มากท่ีสุด  สันติวิธีเป็นแนวทางที่จะช่วยลด     
ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งของคนในสังคม  อันจะนํามาสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบและอยู่เย็นเป็นสุข  
ซึ่งนักวิชาการต่างๆ  ในยุคปัจจุบันได้พยายามนําสันติวิธีไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งในสังคมอย่าง
กว้างขวาง 
 
 

แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 
 แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
(อรปรียา  วสมุหันต์, 2553 : 53 – 57) 
 
 1. แนวคิดเรื่องทศธรรม  (ความถูกต้อง  10  ประการ)  และตรปีณธิาน 
  พุทธทาสภิกขุ  กล่าวว่า  “สันติภาพนั้น  มันสําคัญอยู่ในตัวมันเอง  คือ  จําเป็นสําหรับ
ชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในระดับส่วนบุคคล  หรือทั้งหมดในโลกล้วนต้องการสันติภาพ”  ด้วยเหตุน้ี 
“พุทธบริษัทจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องสันติภาพ  เพราะสันติภาพ
เป็นจุดมุ่งหมายอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าเพ่ือที่ขวนขวายช่วยกันและกันให้เกิดสันติภาพขึ้นมา”  โดย
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ท่านให้แนวคิดว่า  “ควรที่จะมุ่งเน้นตามมรรค  8  หรือความถูกต้อง  8  ประการ  กล่าวคือ  ความ
เข้าใจถูกต้อง  ความใฝ่ใจถูกต้อง  การพูดจาถูกต้อง  การกระทําถูกต้อง  การดํารงชีพถูกต้อง     
ความพากเพียรถูกต้อง  การระลึกประจําใจถูกต้อง  และการตั้งใจมั่นถูกต้อง  ซึ่งความถูกต้องทั้ง  8  
ประการนี้  จัดได้ว่าเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสันติภาพ และในขณะเดียวกันความรู้ที่ถูกต้อง และ 
ความหลุดพ้นที่ถูกต้อง  ทั้ง  2  ประการนี้  จัดได้ว่าเป็นผลของสันติภาพ  ด้วยเหตุน้ี  ท่านย้ําว่า  
ความถูกต้องทั้ง 10 ประการดังกล่าวถือได้ว่าเป็น  “ตัวแท้ของพระพุทธศาสนา”  ท่านพุทธทาสภิกขุ  
มองว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้น้ัน  ปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมต้องมี  “ตรีปณิธาน”  อันเป็นการ 
ต้ังไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกหรือสากลจักรวาล  เพราะจะทําให้สันติภาพแท้จริงกว้างขวางสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น  กล่าวคือ 
  1.1 การทําให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน  ซึ่งจะสามารถทําลายความเห็น 
แก่ตัวอันเป็นศัตรูของสันติภาพ 
  1.2 การทําความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาต่างๆ  จะทําให้เกิดการยอมรับใน
ความแตกต่าง  และเกิดความร่วมมือกันในที่สุด 
  1.3 ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม  ซึ่งทําให้เกิดการลุ่มหลงมัวเมาจนขาดสติ  และ
ขาดความร่วมมือของบุคคลในระหว่างศาสนา 
 
 2. แนวคิดเรื่องตรีสากล 
  ในทัศนะของพระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  น้ัน  การใช้สันติวิธีเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง  และเพื่อเป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิต  โดยใช้หลักความเป็นสากล  3  ประการ       
(ตรีสากล)  กล่าวคือ 
  2.1 ความจริงที่เป็นสากล  คือ  หลักความจริงที่เป็นกลางๆ  มีผลเสมอเหมอืนกันแก่
ทุกคนทุกทีร่วมทั้งทุกศาสนา 
  2.2 ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล  คือ  ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมองเห็น  เข้าใจให้ 
ความนับถือเสมอกัน  การทําร้ายและทําลายชีวิตมนุษย์  ไม่ว่าจะมีสังกัดใดหรือไม่  เป็นความไม่ดี   
ไม่งามทั้งสิ้น 
  2.3 ความมีเมตตาที่เป็นสากล  คือ  แผ่ความรู้สึกเป็นมิตร มีความรัก ความปรารถนา
ประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน  โดยไม่มีการจํากัดหรือแบ่งแยก  แนวคิดน้ีสอดคล้อง
กับหลักการของพระพุทธศาสนาที่ว่า  “สรรพสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน”  ดังนั้น  การที่
มนุษย์จะมีความเป็นอยู่อย่างสันติได้น้ัน  จึงมีความจําเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสอดประสาน
กับธรรมชาติในฐานะที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน  เพ่ือมิให้ธรรมชาติสูญเสียความเป็นดุลยภาพไป 
 
 3. แนวคิดเรื่องการยอมรับในความหลากหลาย  และการพึ่งพาอาศัยกันและกัน 
  กัลตุง (Johan Gultung) ได้นําเสนอเรื่อง “สันติภาพเชิงโครงสร้าง” ว่าเป็นสันติภาพ
ที่ครอบคลุมทั้งธรรมชาติ  มนุษย์  สังคม  และโลก  โดยช้ีว่าทั้งหมดนี้สามารถอยู่รวมกันอย่างสันติได้
ภายใต้เง่ือนไข  2  ประการ  คือ  ความหลากหลาย  (Pluralism)  และการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  
(Symbiosis) 
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  3.1 ความหลากหลายและการพึ่งพาในธรรมชาตินํามาซึ่งความสมดุลทางนิเวศและ 
ทําให้เกิดการสร้างสรรค์  ทําให้เกิดสังคมพหุนิยม  และทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  3.2 การพ่ึงพากันและกันในธรรมชาติ  เป็นการพึ่งพาในแนวนอนไม่ใช่การพ่ึงพาใน
แนวตั้ง  ไม่ใช่การพ่ึงพาของผู้อ่อนแอกว่าต่อผู้แข็งแรงกว่า  หากสถานการณ์เป็นไปในลักษณะนี้     
จะไม่ก่อให้เกิดการครอบงําของบุคคลผู้แข็งแรงต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า  อันเป็นการแสดงออกของผู้ที่มี
อํานาจมากกว่าต่อผู้มีอํานาจน้อยกว่า 
  กัลตุงเน้นถึงความสัมพันธ์ของสังคมในเชิงพหุนิยมในแง่ของการเคารพ  ความแตกต่าง
และการใช้ลักษณะของความแตกต่างให้เกิดการสร้างสรรค์  ซึ่งเมื่อมนุษย์มีความร่วมมือร่วมใจกัน  
และมีทัศนะที่ดําเนินไปในทางเดียวกัน  สันติภาพของโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
  นอกจากนี้  กัลป์ตุงได้นําหลักการทางพระพุทธศาสนา  อันได้แก่  หลักอนัตตา  
เมตตากรุณา  ขันติธรรม  มัชฌิมาปฏิปทา  และอนิจจตา  มาสนับสนุนแนวคิดของตน  โดยมองว่า
เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์สามารถดํารงอยู่บนฐานของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และ 
ความเป็นอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับสรรพสิ่งได้เป็นอย่างดี  แม้ว่าโลกน้ีจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งก็ตาม 
จากกรณีน้ีจะเห็นได้ว่าแนวคิดของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับแนวคิดของนักทฤษฎี
สันติภาพและสันติวิธี 
 
 4. แนวคิดเรื่องความสามคัค ี
  มารค  ตามไท  อธิบายว่า  ความสามัคคี  หมายถึง  ศักยภาพของสังคมที่จะทํา
บางอย่างร่วมกันในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในสังคม
ร่วมกันกระทําการอะไรบางอย่าง  เพ่ือปกป้องอะไรบางอย่างที่มองเห็นเหมือนกันว่ามีคุณค่า  โดยการ
สร้างกติการ่วมกัน  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานทางการปฏิบัติสําหรับก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  ส่วน
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี  ได้นําเสนอแนวคิดเรื่อง  “พลังงานทางสังคม”  (Social 
Energy)  ซึ่งเป็นพลังที่เกิดจากการร่วมมือกันกระทําจากหลายฝ่ายจนก่อให้เกิดพลังทางสังคมขึ้น  
โดยมีความเช่ือว่าการใช้อํานาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้  หากแต่จําเป็นต้องอาศัย
การร่วมมือของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดตามหลักอปริหานิยธรรม  เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในการ
สร้างกติการ่วมกันของคนในสังคมให้เป็นไปอย่างมีเป้าหมายชัดเจนและเกิดความสมานฉันท์ได้ง่ายขึ้น 
 
 5. แนวคิดเรื่องสทิธิมนุษยชน 
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี  เสนอว่าการจัดการเรื่องความขัดแย้งนั้นต้อง
ทําด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนเนื่องจาก 
  5.1 การเคารพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ระหว่างกัน จะทําให้สามารถแสวงหาข้อตกลง
ร่วมกันได้  
  5.2 การยึดมั่นในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์  โดยนําเสนอ  หรือรับรู้ข้อมูล 
และข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันจะทําให้กระบวนการเจรจาสามารถเดินต่อไปได้  หรืออาจจะประสบ
ความสําเร็จ 
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  5.3 การยึดมั่นในความเสมอภาค  จะทําให้คู่กรณีไม่สร้างอุบายเพ่ือเอาเปรียบ  
(Trick)  อันนําไปสู่การให้คําสัญญาลอยๆ  ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างปัญหาในอนาคตได้ 
  5.4 การเคารพ  และยึดมั่นในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  และความเสมอภาคจะทําให้
เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย  เพราะเป็นการเพิ่มพูนปัญญา  จิตใจ  และการพัฒนาการอยู่ร่วมกันให้มีความสุข
มากขึ้น 
  การยอมรับมิได้หมายความว่า  มนุษย์ต้องเชื่อตามและเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง  
หากแต่หมายถึงการเปิดใจกว้าง  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างและความหลากหลายในแต่ละมิติ
ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในแง่ความคิดเห็น  การแสดงออก  และความเช่ือ  เป็นต้น 
 
 6. แนวคิดเรื่องความยุติธรรม 
  ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์  มองว่า  “ความรู้สึกไม่ยุติธรรม  มักนําไปสู่
ความขัดแย้ง และบางครั้งกลายเป็นความรุนแรงในทุกสังคมและชุมชน เพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ที่เขารู้สึกว่ายุติธรรม”  ซึ่ง  มาร์ตอน  ด๊อยท์  (Morton  Deutsch)  ได้ช้ีว่า  “การแบ่งปัน  วิธีการ 
การได้รับการตอบแทน  หรือฟ้ืนฟู  ขอบเขตและระบบคุณธรรม”  ที่  “ไม่ชัดเจน”  “บกพร่อง”  
และ  “ไร้ความเป็นธรรม”  จะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิด  “ความรู้สึก
ไม่ยุติธรรม”  ฉะนั้นเขาจึงเสนอว่า  “ควรยึดหลักความเสมอภาค  หรือความเที่ยงธรรม”  (Equity) 
“ความเท่าเทียม”  (Equality)  และ  “ความจําเป็น”  (Need)  เช่นเดียวกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.
มารค  ตามไท  ที่กล่าวว่าหัวใจของสันติวิธี  คือ  “สันติยุติธรรม”  (Just – Peace)  ซึ่งมีนัยที่
ครอบคลุมถึงสภาวะสันติที่ประกอบไปด้วยความรัก  ความเสมอภาค  ความยุติธรรม  เป็นต้น   
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี  ก็เน้นย้ําในประเด็นนี้ว่า  “สังคมต้องมีความยุติธรรม     
ความยุติธรรมในสังคมเป็นรากฐานของความเจริญ  สังคมใดก็ตามท่ีขาดความยุติธรรมไม่อาจก้าวไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองได้  ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมหรือจิตใจ  แต่กลับเป็นบ่อเกิดของ
ความทุกข์  ความขัดแย้ง  การเสียกําลังใจ  และนําไปสู่วิกฤติด้านต่างๆ  รวมทั้งวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เรากําลังเผชิญอยู่  ความยุติธรรมในสังคมจึงเป็นเรื่องสําคัญ” 
 
 7. แนวคิดเรื่องความไว้วางใจ  (Trust)  และความสัมพันธ ์ (Relationship) 
  ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์  มองว่า  ความไว้วางใจและความสัมพันธ์
เป็นส่วนสําคัญในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง  โดยสร้างแผนภูมิเพ่ืออธิบายประเด็นนี้ว่า 
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รูปที่  1.3  ความสัมพันธ์ในการจัดการความขัดแย้ง 

ที่มา : วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 55 
 
 จะเห็นว่า แม้เนื้อหาที่นําเสนอเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าใช้กระบวนการ
นําเสนอที่แข็งกร้าว  ขาดหลักจิตวิทยา  ก็อาจทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้  ซึ่งประเด็นนี้สามารถ
แก้ไขได้ด้วยการใช้ความสัมพันธ์และความไว้วางใจเป็นตัวเช่ือม  เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ในการ
ทํางาน  และการดํารงอยู่ของทุกฝ่ายในสังคม  ท่านสรุปว่า  “ถ้าคนเราไว้ใจกัน  ทํางานร่วมกัน  แม้มี
ความขัดแย้งก็ผ่านไปได้  หรือแก้กันได้อย่างง่ายดาย  แต่ถ้าไม่ไว้วางใจกัน  ความขัดแย้งก็อาจจะ
กลายไปสู่การล้มล้างทําลายกัน  และแก้ปัญหาได้ยาก” 
 
 8. แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม  
  เจมส์  แอล  เครตัน  (James L.  Creighton)  ได้ให้ความหมายของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  (Public Participation)  ว่า  เป็นกระบวนการที่สาธารณชนมีความต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับรัฐ  โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์  และได้รับ
การสนับสนุนจากสาธารณชน  โดยให้เหตุผลของการสร้างกระบวนการดังกล่าวว่า 
  8.1 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความรู้สึกสญูเสียอํานาจ 
  8.2 เป็นการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้กับประชาชน  ในการแก้ปัญหาส่วนรวม
ร่วมกัน 
  8.3 เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันของคนในชุมชน  เพ่ือทําความเข้าใจถึง
ความต้องการของแต่ละกลุ่ม  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  เพ่ือป้องกันการกระทําที่สุดโต่ง 
  8.4 เป็นช่องทางในการสร้างและฝึกอบรมผู้นําในอนาคต 
  8.5 สามารถสะท้อนให้เห็นสถานภาพของแต่ละชุมชนว่ามีลักษณะอย่างไร  มีความ
สร้างสรรค์ เปิดเผย โปร่งใส มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือไม่ 
 

 
เนื้อหา (Substance) 

วิธีการ หรือ กระบวนการ 
(Method or Process) 

สัมพันธภาพ 
(Relationship) 
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  ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์  กล่าวว่า  กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้นเกิดขึ้นในทุกลําดับช้ัน  ต้ังแต่การได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากรัฐ  การเสนอความ
คิดเห็นให้หน่วยงานของรัฐ  การทําประชาพิจารณ์  การมีโอกาสร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่างๆ 
เพื่อให้เกิดข้อยุติโดยฉันทามติ รวมถึงการสามารถลงมติในกระบวนการประชามติด้วย ซึ่งกระบวนการ
มีส่วนร่วมน้ี  ถือเป็นหลักการและเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ 
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธีจะประกอบไปด้วยหลักแห่งคุณธรรม  จริยธรรม  เหตุผล  การยอมรับในความแตกต่าง
ของมนุษย์  การพ่ึงพาอาศัยกัน  ความยุติธรรม  และการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะนําไปสู่วิถีแห่งสันติในสังคม 
 
 

ทัศนะเกี่ยวกับสันตวิิธี 
 
 การมองสันติวิธีด้วยทัศนคติที่บิดเบ้ียวออกไปจากแก่นแท้หรือความหมายและการปฏิบัติที่
จริงของสันติวิธี  ถือได้ว่าเป็นมายาคติที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีต่อสันติวิธี  จากการศึกษาวิเคราะห์
ท่าทีของกลุ่มต่างๆ  ในสังคมทําให้พบว่า  กลุ่มคนต่างๆ  มีมายาคติต่อสันติวิธีในประเด็นดังต่อไปน้ี  
(พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2543 : 3 – 4) 
 1. สันติวิธีสู้การใช้อาวุธไม่ได้  กลุ่มคนที่มีความโน้มเอียงต่อความคิดในลักษณะนี้  คือ
กลุ่มคนที่ได้รับการเรียกขานว่า  “สายเหยี่ยว”  หรือเป็นกลุ่มคนที่มักจะจัดการกับความขัดแย้งด้วย
ความรุนแรง  โดยมองว่าการใช้สันติวิธีมีกระบวนการและขั้นตอนซับซ้อน  และต้องสัมพันธ์กับกลุ่ม
ต่างๆ  จํานวนมาก  ฉะนั้น  อาวุธจึงเป็นเครื่องมือที่มีอานุภาพและประสิทธิภาพที่จะนําไปสู่การ
แก้ปัญหาได้  พ้ืนฐานสําคัญของการคิดในลักษณะนี้จะอยู่บนฐานของ  “อํานาจ”  ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
หรือคนใดคนหนึ่งมีมากกว่าคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน  อย่างไรก็ดี  นักสันติวิธีมองว่า  “สันติวิธีคืออาวุธที่มี
ชีวิต”  ที่มีพลังยิ่งใหญ่กว่าอาวุธที่ไม่มีชีวิต  เช่น  ปืน  ระเบิด  และรถถัง 
 2. สันติวิธีใช้เวลานานเกินไป  กลุ่มคนบางกลุ่มได้พยายามต้ังคําถามต่อสันติวิธีว่า  
“เพราะเหตุใดเมื่อการใช้สันติวิธีจึงต้องใช้ระยะเวลายาวนาน”  หากมองในมิติของการเมืองจะพบว่า  
ฝ่ายรัฐบาลที่บริหารประเทศได้ทําสัญญาประชาคมในการที่จะดําเนินนโยบายต่างๆ  ภายในระยะ     
4  ปีของการเป็นรัฐบาลโดยแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  ฉะนั้น  อาจจะเกิดจากกรอบระยะเวลาดังกล่าว 
จึงทําให้กลุ่มนักการเมืองที่กุมอํานาจแห่งรัฐจึงพยายามที่จะเข้าไปจัดการความขัดแย้งโดยคํานึงถึง
เวลา  หรือให้ความสําคัญกับระยะเวลาในการดําเนินการ  ความเป็นจริงแล้วหากสังคมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องตัดสินใจที่จะใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือความรุนแรง  สิ่งที่จะต้อง
ตระหนักรู้ก็คือเราไม่สามารถกําหนดกรอบระยะเวลาในการทํางานได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด  เพราะใน
การจัดการความขัดแย้งประกอบด้วยตัวแปรและเงื่อนไขจํานวนมากที่ผู้มีส่วนใดส่วนเสียเรียกร้องและ
ต้องการ 
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 3. สันติวิธีเป็นวิธีสําหรับคนขี้ขลาดและยอมจํานน  ในขณะนักสันติวิธีมองว่า  “สันติวิธี
เป็นวิธีการสําหรับคนที่เข้มแข็ง”  และมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่จํานวนมากได้ใช้สันติวิธีเป็นเครื่องมือในการ
จัดการความขัดแย้ง  อย่างไรก็ดี  กลุ่มคนบางกลุ่มมองสันติวิธีด้วยความสงสัยว่า  สันติวิธีเป็นวิธี
สําหรับคนขี้ขลาด  หวาดกลัวและยอมจํานนต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การตีความประเด็นเรื่อง  “ความสงบนิ่ง”  หมายถึงการไม่ต่อสู้  หรือโต้แย้งกับคู่กรณีว่าเป็นความ
หวาดกลัว  ไม่กล้าเผชิญหน้า  หรือหลีกเลี่ยงปัญหาแท้ที่จริง  ความน่ิงเงียบ  การหลีกเลี่ยง  และ  
การไม่เผชิญหน้าถือได้ว่าเป็นกุศโลบายสําคัญประการหนึ่งของนักสันติวิธี  ในขณะที่สถานการณ์ 
ความขัดแย้งกําลังขยายตัวรุนแรง  และการตอบโต้จะทําให้สถานการณ์ต่างๆ  ยุ่งยากมากยิ่งขึ้น 
 4. ผู้ใช้สันติวิธีต้องชนะ  และฝ่ายตรงข้ามตรงแพ้  ในขณะที่เกิดความขัดแย้ง  และ  
ความรุนแรงขึ้นในสังคม  จะพบว่าได้มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามท่ีจะนําเสนอสันติวิธีเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาทางออก  แต่ถึงกระนั้นเราจะพบประเด็นวาระที่ซ้อนเร้นต่อการนําเสนอประเด็น
ดังกล่าวในหลายกรณี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นําเสนอประเด็นนี้มักจะมี  “ความคาดหวัง”  ต่อการใช้
สันติวิธีว่าผู้ที่ใช้สันติวิธีต้องเป็นฝ่ายชนะเท่าน้ัน  ในขณะที่ผ่านตรงข้ามที่ไม่ได้ใช้สันติวิธีต้องพ่ายแพ้
ต่อข้อขัดแย้ง  ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ได้  เพราะการที่กลุ่มใด  หรือบุคคลใด
ตัดสินใจใช้สันติวิธีแล้วมิได้หมายความว่า  “บุคคลหรือกลุ่มบุคคล”  น้ันจะต้องประสบชัยชนะเท่าน้ัน 
เนื่องจากบางข้อขัดแย้งประกอบด้วยตัวแปร  และเง่ือนไขที่สลับซับซ้อน  อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เข้าไปเกี่ยวข้องประกอบด้วยกลุ่มคนจํานวนมาก 
 5. สันติวิธีคือการไม่ใช้อาวุธเพราะไม่มีโอกาส  การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งประกาศว่าจะไม่มีการใช้อาวุธซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงในการจัดการกับความ
ขัดแย้งนั้น  มิได้หมายความกลุ่มคนดังกล่าวจะไม่ใช้อาวุธตามคําประกาศต่อสาธารณชน  เพราะใน
ความเป็นจริงกลุ่มเหล่าน้ี  “อาจจะ”  เฝ้ารอจังหวะ  และโอกาสที่ความขัดแย้ง  และความรุนแรง
เดินทางไปสู่วิกฤตที่เพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากคู่กรณีไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้  ฉะนั้น  ในขั้นตอน
สุดท้ายเมื่อประสบกับโอกาสที่เหมาะสม  กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงสร้างความชอบธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ง   
“การใช้อาวุธ”  โดยประกาศว่าการตัดสินใจใช้อาวุธเพ่ือจัดการแก้ปัญหาเนื่องมาจากการที่คู่กรณี   
ไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งและความรุนแรงด้วยสันติวิธี 
 6. สันติวิธีไม่สามารถประกันความสําเร็จได้  ทุกครั้งที่มีการนําเสนอและตัดสินใช้สันติวิธี
เป็นเครื่องในการจัดการกับความขัดแย้งและรุนแรง  จะพบว่า  กลุ่มคนจํานวนมากในสังคมได้สร้าง
ความ  “คาดหวัง”  ต่อสันติวิธีว่า  “น่าจะ”  จัดการกับความขัดแย้งและความรุนแรงได้ในทุกปัญหา 
เหตุผลเบ้ืองหลังของการคิดเช่นนี้อาจจะเกิดจากตัวนักสันติวิธีเองที่พยายามสร้างภาพว่าสันติวิธีคือ
คําตอบจนนําไปสู่ความคาดหวังที่สูงไปกว่าความเป็นจริง  แท้ที่จริงเมื่อใดก็ตามท่ีกลุ่มคนในสังคม
ตัดสินใจที่จะเลือกใช้สันติวิธี  การเลือกดังกล่าวมิได้ผูกติดไปกับความสําเร็จแต่ประการใด  เพราะ
บทเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า  การใช้สันติวิธีไม่สามารถนําไปสู่ผลสําเร็จได้ในทุกกรณีแต่
ประการใด 
 จะเห็นได้ว่า  สันติวิธีมุ่งเน้นจัดการความขัดแย้งอย่างยั่งยืน  หากเราได้เรียนรู้สันติวิธีอย่าง
จริงจัง  ย่อมจะทําให้ทราบว่า  “สันติวิธีน้ันมีชีวิต”  เมื่อนําไปปฏิบัติใช้ย่อมเห็นผลอย่างชัดเจน 
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ความหมายของสันติวิธี 
 
 สันติวิธีตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Nonviolence  โดยมีผู้ใหค้วามหมายของคําว่า  สันติวิธี  
ดังนี้ 
 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร)  (2543 : 1 – 2)  กล่าวว่า  สันติวิธี  หมายถึง 
(1)  สันติวิธี  คือการไม่ใช้กําลังหรืออํานาจ  (2)  สันติวิธีคือการเชื่อฟัง  (3)  สันติวิธีคือการไม่ก่อ
ความวุ่นวาย  และ  (4)  สันติวิธีคือการทําตามกฎหมาย 
 เสน่ห์  จามริก  (2541 : 70)  กล่าวว่า  สันติวิธี  เป็นความพยายามหนึ่งในการต่อต้าน
สงครามและความรุนแรง  สันติวิธีเช่ือว่ามนุษย์น้ันมีเหตุผล  สามารถเข้าใจ  เห็นอกเห็นใจ  และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติได้  ส่วนสงครามและการใช้ความรุนแรงนั้นเกิดจากความเข้าใจผิด  ความเขลา  
ความกลัว  สันติวิธี  เช่ือว่าการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถทําให้คนมีความเป็นมนุษย์  คือ  มีเหตุผล  
มีความเข้าใจอันดีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้ 
 มารค  ตามไท  (2543 : 78 – 80)  กล่าวว่า  สันติวิธี  หมายถึง  วิธีที่กลุ่มบุคคลหรือ
มวลชนใช้ต่อสู้เพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาในบางอย่าง  หรือเพื่อให้รัฐหรือผู้มีอํานาจเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  เช่น  การจัดชุมนุม  การหยุดงานประท้วง  หรือการดื้อแพ่ง  เป็นต้น 
 รุ่งธรรม  ศุจิธรรมรักษ์  (2533 : 14)  กล่าวว่า  สันติวิธี  หมายถึง  วิธีการที่ไม่ใช้ความ
รุนแรง  หรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่รุนแรงในการแก้ปัญหาหรือการดําเนินชีวิต 
 โคทม  อารียา  (2546 : 23 – 25)  กล่าวว่า  สันติวิธี  หมายถึง  วิธีการจัดการกับความ
ขัดแย้งวิธีหนึ่ง  การใช้สันติวิธีมีเหตุผลสําคัญตรงที่ว่า  เป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุดทั้ง
ระยะสั้น  ระยะยาว  ทั้งรูปธรรมและนามธรรม  ผิดกับการใช้ความรุนแรง 
 พระไพรเวศน์  จิตฺตทนฺโต  (รัตนพันธ์)  (2551 : 204)  กล่าวว่า  สันติวิธีเป็นกระบวนการ
แก้ไขความรุนแรงและความขัดแย้ง  การดําเนินชีวิตอยู่บนหนทางของสันติวิธีจําต้องมีสัมมาทิฏฐิ  คือ  
ทัศนคติที่ถูกต้อง  ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาโทษและเหตุของความรุนแรงจนเกิดปัญญา  เข้าใจโทษ
ของความรุนแรงอย่างลึกซึ้ง  เห็นคุณประโยชน์ของสันติวิธี  จนกระทั่งสามารถดํารงชีวิตอยู่ด้วยความ
มีสติรู้อยู่ทุกขณะเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรง  ก้าวแรกของการสร้างความเข้าใจเรื่องสันติวิธีจึงเริ่มจาก
การทําความรู้จักความรุนแรงต่อด้วยเหตุแห่งความรุนแรง  และการแก้ไขความรุนแรงด้วยสันติวิธี 
 ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  (2553 : 1)  กล่าวว่า  สันติวิธี  หมายถึงกระบวนการใช้อํานาจเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคมโดยไม่ใช้กําลัง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น  พอสรุปได้ว่า  สันติวิธี  คือ  แนวทางในการต่อสู้หรือการกระทํา
เพ่ือให้ได้ชัยชนะที่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของตนเองหรือของมวลสมาชิก  โดยแนวทางดังกล่าวเป็น
แนวทางที่ปราศจากความรุนแรง  ไม่ทําลายชีวิตและทรัพย์สิน 
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ลักษณะของสันติวิธี 
 
 สันติวิธี  มีอยู่  2  ลักษณะคือ  สันติวิธีในการต่อสู้เรียกร้อง  และสันติวิธีในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง  อธิบายได้ดังนี้  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 121 – 123) 
 1. สันติวิธีในการต่อสู้หรือเรียกร้อง  (Peaceful Demonstrate/Protest)  แนวทางใน
การต่อสู้น้ีเป็นแนวทางที่ถูกนํามาใช้  เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ที่มี
อํานาจ  มีการดําเนินการในลักษณะของการประท้วงหรือการเรียกร้อง  หรือการต่อสู้โดยการยื่น
หนังสือขอเข้าพบ  หรือการชุมนุมกันเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย  หรือแสดงออกถึงความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากผู้มีอํานาจโดยสงบ  สันติ  ไม่มีอาวุธ  การต่อสู้ในแนวทางนี้จะมีช่ือเรียกกันว่า  
“การด้ือแพ่ง”  (Civil Disobedience)  ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่มีต้นแบบจากแนวทางการต่อสู้
แบบ  “อหิงสา”  ของมหาตมะ  คานธี  ในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของอินเดีย 
 2. สันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  (Peaceful Conflict Resolution)  สําหรับ
แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาหลังจากที่ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว  และ
พยายามที่จะยุติความขัดแย้งโดยการใช้แนวทางที่สันติ  ซึ่งแนวทางที่เด่นชัดที่สุดได้แก่  การเจรจา
ไกล่เกลี่ย  (Negotiation)  กันเองระหว่างคู่พิพาท  หรือโดยมีคนกลางซึ่งเป็นบุคคลที่สาม  (เป็น
บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้)  ช่วยในกระบวนการไกล่เกลี่ยและไม่ได้ทําหน้าที่ตัดสินช้ีขาด  
แต่จะเป็นผู้กํากับการเจรจาให้ดําเนินไปได้  อันจะนําไปสู่ทางออกคือ  การยุติความขัดแย้ง 
 
 

ความสําคญัของสันติวิธี 
 
 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร)  (2547 : 73 – 75)  ได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของสันติวิธีไว้ดังนี้ 
 1. สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม  วิธีการน้ีเป็นคู่มือและเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาความเป็นมนุษย์  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย์  แก้ปัญหาแบบมนุษย์ด้วยตัวมนุษย์
เอง  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ  การท่ีคนเข้าใจศีลธรรมต่างกันหลายรูปแบบทําให้เกิดการตีความเพื่อ
สนองตอบต่อตนเอง  อย่างไรก็ตาม  เมื่อมองคําว่า  “ศีลธรรม”  ในมิติของศาสนาก็ย่อมเป็นการง่าย
ที่จะแสวงหา  “จุดร่วม”  ที่คล้ายคลึงกันได้ 
 2. การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี  นอกจากเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับมนุษยชาติ
แล้ว  ยังเป็นวิธีการที่สร้างพ้ืนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ  
เพราะความเข้าใจ  เห็นใจกันเป็นวิธีการป้องกัน  และต่อสู้กับภัยในด้านต่างๆ  ที่อาจจะมาสู่
ประเทศชาติด้วย 
 3. สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย  โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Democracy)  ดังที่นักคิดบางท่านได้นําเสนอว่า  ประชาธิปไตยเป็นวิธีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่างๆ  เ พ่ือหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง 
กระบวนการประชาธิปไตยนํามาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้  ประชาธิปไตยเปิด
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โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล  มีการลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกัน มีการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน  มีการควบคุมทางนโยบายประชาธิปไตยนํามาสู่การหลีกเลี่ยงทรราช  การมีสิทธิ
เสรีภาพ  มีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง  มีความอิสระทางความคิด  มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ปกป้องความสนใจส่วนบุคคล  มีความเท่าเทียมกันทางการเมือง  และประชาธิปไตยนํามาสู่
การแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ  ฉะนั้นทั้ง  “สันติวิธี”  และ  “ประชาธิปไตย”  จึงมี
ความสัมพันธ์และเกื้อหนุนกัน  ถ้าพัฒนาประชาธิปไตยได้มากโอกาสท่ีสันติวิธีสัมฤทธิ์ได้มาก  และมี
โอกาสประสบความสําเร็จ  เมื่อสันติวิธีทํางานได้สําเร็จ  ประชาธิปไตยต้องได้รับการเกื้อหนุนหรือ
สร้างสรรค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  “มิติของความเท่าเทียม”  หรือ  “ความเสมอภาค”  เพราะหาก
คุณสมบัติเช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมได้  คนในสังคมสามารถยอมรับ  “ความแตกต่าง”  ในมิติต่างๆ  ได้ 
เช่น  ความคิดเห็น  ชาติพันธ์ุ  ศาสนา  ภาษา  เป็นต้น  ซึ่งหลักการดังกล่าวน้ีล้วนเป็นสิ่งที่เกื้อหนุน 
“สันติวิธี”  ทั้งสิ้น 
 4. สันติวิธีเป็นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆ  กลุ่ม 
ฉะนั้น  การที่ทําให้สังคมเกิดสันติสุขได้น้ัน  จําเป็นต้องดึงทุกคนในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาหา
ทางออกร่วมกัน  (Inclusive Society)  ไม่ใช่ผลักดันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกไป  (Exclusive Society) 
ดังที่  ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี  กล่าวว่า  ควรทําให้สังคมน้ีให้เป็น  “สังคมานุภาพ”  
ซึ่งสังคมานุภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้จากหลายสาเหตุ  บางครั้งเริ่มต้นขึ้นมาจากการพยายามหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกันในสิ่งที่นํามาซึ่งความทุกข์  อาจเริ่มจากความทุกข์ของปัจเจกชน  และพัฒนาไปสู่ 
การร่วมกันกับคนที่มีความทุกข์อย่างเดียวกัน  และพยายามค้นหาทางออกพร้อมๆ  กัน  โดยการร่วม
คิด  ร่วมริเริ่ม  ร่วมวางแผนดําเนินการ  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมตรวจสอบ
น้อยที่สุด  ซึ่งการร่วมทุกข์นี้ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าจะทําให้ความรู้สึกทุกข์น้ันน้อยลง  และที่
สําคัญการร่วมทุกข์ทําให้ได้รับการปรับทุกข์  ได้รับการปรึกษาหารือกัน  จากหนักกลายเป็นเบา 
 5. สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนการคิด  และการปฏิบัติการในการจัดการความขัดแย้ง
โดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  ทั้งร่างกาย  ทางเพศ  ทางจิตใจ  ทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ใช้ความรุนแรงดังกล่าวน้ัน  ประกอบไปด้วย  “ความเป็นธรรม”  ทั้งในแง่
ของความยุติธรรม  ความเที่ยงธรรม  การยกย่องและให้เกียรติมนุษย์ในสถานะของเพื่อนร่วมโลกคน
หนึ่งที่รักสุข  และเกลียดกลัวความทุกข์เช่นเดียวกัน 
 6. สันติวิธีเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุดทั้งระยะสั้นระยะยาว  ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม  ผิดกับการใช้ความรุนแรง  ซึ่งทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้าย  ซึ่งบางกรณีสามารถ
บรรลุผลในระยะสั้นเป็นรูปธรรมชัดเจน  แต่หากความขัดแย้งดํารงอยู่เพียงแต่ถูกกดไว้  โอกาสท่ีจะ 
ทําให้เกิดความรุนแรงในระยะยาวย่อมมีอยู่ ส่วนในทางนามธรรม เช่น ความเข้าใจอันดี ความสามัคคี
ปรองดองนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยากด้วยวิถีความรุนแรง 
 7. ในขณะที่สังคมมีความสลับซับซ้อน  (Chaos)  เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมามักจะมี
แนวโน้มไปสู่ความรุนแรงได้ง่าย  สันติวิธีจะเข้ามามีบทบาทและทําหน้าที่ในการประสานร่องรอย
ความขัดแย้งเหล่าน้ัน  เพ่ือให้สังคมไทยได้ปรับกระบวนทัศน์  (Paradigm shift)  จากวิธีเดิมที่ใช้
อํานาจเข้าไปแก้ปัญหาแบบสังคมโบราณซึ่งใช้ไม่ได้แล้วในสังคมปัจจุบัน  ไปสู่กระบวนการทางสังคมที่
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เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมกันคิด  ร่วมกันทํา  เรียกว่า  “วิธีการอารยะ”  (Civilize)  หรือ  “ความเป็น
อารยะ”  (Civility)  กล่าวคือ  เป็นการพัฒนาจากสังคมเดิมไปสู่แนวทางสันติวิธี 
 8. สันติวิธีสามารถนํามาใช้เพ่ือจัดการความขัดแย้งใน 3 วิธี  คือ  (โคทม  อารียา, 2546 : 
23 – 25) 
  8.1 ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง  สร้างสันติในใจของทุกคน  ได้แก่  การส่งเสริม  
สันติวัฒนธรรม  ขันติธรรม  ความผ่อนปรน  การลดอคติ  การเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  และ
สิทธิมนุษยชน  เป็นต้น 
  8.2 แก้ไขความขัดแย้ง  เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น  คู่กรณีมักคิดว่าตนถูกและอีกฝ่าย
ผิด  ในกรณีน้ี  ความยุติธรรม  หมายถึง  การพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูก  โดยพ่ึงศาลยุติธรรมหรือศาล
อ่ืนๆ  หรือพ่ึงการไกล่เกลี่ยโดยศาลหรือพ่ึงอนุญาโตตุลาการ  หรือพ่ึงการไกล่เกลี่ยโดยผู้มีอํานาจที่
คู่กรณียอมรับ  อย่างไรก็ดีบางคู่กรณีอาจยอมรับว่าไม่มีใครผิดถูกโดยสมบูรณ์  กรณีเช่นนี้  สามารถ
คลี่คลายความขัดแย้งไปสู่การชนะ – ชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย  วิธีการคลี่คลายน้ันอาจเป็นการเจรจา
กันโดยตรง  หรือฝ่ายที่สามมาช่วยทําให้คู่กรณีออกจากตําแหน่ง  หรือจุดที่ยืนอยู่ไปสู่พ้ืนที่การรับรู้
ใหม่ที่สามารถเจรจาแบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันได้  และ 
  8.3 เยียวยาหรือติดตามผลความขัดแย้ง  เยียวยาผู้แพ้ด้วยความใจกว้างของผู้ชนะ  
หรือการเยียวยาซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้เกิดการคืนดี  หรือคืนสันติสู่จิตใจ  ผลเสียที่เกิดจากความ
ขัดแย้งจะได้หมดไป  ภายหลังการแก้ไขความขัดแย้งแล้ว  ตลอดจนปฏิบัติตามข้อตกลงและขจัด
เง่ือนไขความขัดแย้งให้บางเบาหรือหมดไป 
  จะเห็นได้ว่า  ความสําคัญของสันติวิธี  ก็คือ  วิธีแห่งความถูกต้อง  มีเหตุมีผลในการ
จัดการความขัดแย้ง  สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนให้มีการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง
ในทุกรูปแบบ  มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์ในสังคม  เพราะสันติวิธีเป็นการสร้าง
ระบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  สร้างพ้ืนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในกลุ่ม
ต่างๆ  ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขของสังคม 
 
 

กลไกลส่งเสริมสันติวิธี 
 
 กลไกส่งเสริมสันติวิธีในสังคม  แบ่งออกเป็น  3  กลไก  ได้แก่  กลไกภาครัฐ  กลไกภาค
ธุรกิจเอกชน  และกลไกภาคประชาสังคม  มีรายละเอียดดังนี้  (โคทม  อารียา, 2546 : 23 – 25) 
 1. ภาครัฐ  หน่วยงานของรัฐพึงปฏิบัติตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  187/2546   
ลงวันที่  1  กันยายน  2546  ซึ่งมีหลักการว่า  “บรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง  ต้องยึดมั่น  
“สันติวิธี”  เป็นวิธีเดียวที่เป็นธรรม  และสร้างความสงบสุขที่ยั่งยืน  โดยเริ่มต้นที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐก่อน”  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีย่อมผูกพันทุกหน่วยงานราชการ  องค์กรของรัฐแต่ละองค์กรย่อม
มีภารกิจโดยตรงอยู่หลากหลาย  คงไม่สามารถศึกษาส่งเสริมสันติวิธีในฐานะที่เป็นภารกิจหลักได้  รัฐ
จึงควรจัดต้ังองค์กรมหาชนอิสระ เพ่ือทําหน้าที่ ส่งเสริมสันติวิธีโดยเฉพาะ 
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 2. ภาคธุรกิจเอกชนควรเอาใจใส่เรื่องการศึกษา  และประยุกต์ใช้สันติวิธีอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะสันติวิธีในระดับองค์กร 
 3. ภาคประชาสังคม  ควรมีการต่ืนตัว  ปัจจุบันมีมูลนิธิ  เช่น  มูลนิธิสันติภาพและ
วัฒนธรรม  หรือมูลนิธิสันติภาพและการพัฒนา  แต่ทํางานได้เพียงเล็กน้อยและอยู่ในวงที่แคบ  สังคม
และรัฐควรให้ความสนับสนุนองค์กรในลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นมากๆ  และเปิดโอกาสให้ทํางานแล้ว
ทดสอบประสิทธิผลความขัดแย้งบางประการเช่นในระดับประเทศ 
 
 

ตัวแปรที่สร้างความสําเร็จต่อการใช้สันติวิธี 
 
 ปัจจัยและเงื่อนไขที่จะทําให้สันติวิธีทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน  ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับตัวสันติวิธีแต่เพียงประการเดียวเท่าน้ัน  ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับว่าสันติวิธีคือทางเลือกที่ดี
ที่สุดในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน  แต่ประเด็นที่ควรใส่ใจมากย่ิงขึ้นคือ  “ผู้ใช้สันติวิธี”  
คําถามส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามคือ  “สันติวิธีเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงหรือ?”  แต่เรามักไม่ใส่ใจที่จะถามว่า 
“ผู้ใช้สันติวิธีมีความรู้และเข้าใจต่อสันติวิธีมากเพียงใด”  และ  “สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือให้สอด
รับกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?”  ด้วยเหตุน้ี 
ตัวแปรที่  “น่าจะ”  สร้างความสําเร็จต่อการใช้สันติวิธีว่าควรประกอบด้วยวิธีคิด  วิธีการแสดงออก
หรือท่าที  และวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือของสันติวิธี  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  (พระมหาหรรษา     
ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2543 : 3 – 4) 
 1. วิธีคิด  วิธีคิดในบริบทน้ี  หมายถึง  ความเข้าใจที่มีต่อตัวสันติวิธี  และการมอง
สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ  มีสมมติฐานว่า  “ความเข้าใจที่แตกต่างนําไปสู่
กระบวนการคิดและปฏิบัติที่แตกต่าง”  ประเด็นคือ  การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความเช่ือ  และ
ความเข้าใจต่อสันติวิธีในมุมมองที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจความหมายของสันติวิธีที่
แตกต่างกัน  ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคมจะพบว่า  ในขณะที่รัฐมองว่าสันติวิธี
หมายถึงการเคารพกฎหมาย  และการไม่ก่อความวุ่นวาย  แต่ประชาชนมองว่า  สันติวิธีคือการ
ประท้วงเพื่อเรียกร้องความต้องการ  และการที่รัฐจะยินยอมตามเงื่อนไขการเจรจานั้นมักขึ้นอยู่กับ
จํานวนปริมาณของจํานวนประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์และความต้องการ  ฉะนั้น 
เมื่อสองกลุ่มเข้าใจสันติวิธีในแง่มุมที่แตกต่างกัน  ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติที่ทั้งสองกลุ่มแสดงออกต่อ
กัน 
 2. วิธีแสดงออกต่อกันและกัน  ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรงในมุม
ต่างๆ  ของโลกนั้น  ในความเป็นจริงแล้ว  ประเด็นปัญหาไม่ได้เกิดจากการที่มนุษยชาติขาดเครื่องมือ
ในการจัดการความขัดแย้งจึงทําให้ความขัดแย้งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  แต่ปัญหาที่ปรากฏชัดใน
สถานการณ์ปัจจุบันคือ  “ท่าทีที่คู่ขัดแย้งแสดงออกต่อกัน”  ไม่ว่าจะเป็นการพูด  หรือกล่าวพาดพิงถึง
คู่กรณีในสถานการณ์ต่างๆ  ที่มีลักษณะของการเหน็บแนมหรือส่อเสียดคู่กรณี  จะเห็นว่า  ท่าทีที่ไม่
เป็นมิตรดังกล่าว  ทําให้ช่องว่างของความสัมพันธ์ของคู่กรณีเกิดภาวะสุญญากาศมากยิ่งขึ้น  และ   
ทําให้กระบวนการสร้างความปรองดองยากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
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 3. วิธีการในการจัดการความขัดแย้ง  ดังที่ได้นําเสนอในเบื้องต้นว่า  “ในการจัดการความ
ขัดแย้งนั้น  ปัญหาสําคัญอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวสันติวิธีที่ขาดประสิทธิภาพ”  แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่มัก
ปรากฏในสังคมคือ  “นักสันติวิธีหรือผู้ใช้สันติวิธี”  ไม่สามารถใช้หลักการและเครื่องมือให้สอดรับกับ
ตัวแปรต่างๆ  กล่าวคือ  สอดรับกับสาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของความขัดแย้ง  สอดรับ
กับสาระและผลอันเกิดจากสาเหตุของความขัดแย้ง  สอดรับและเหมาะสมกับตนเองทั้งในด้านความรู้ 
และความสามารถในการใช้เครื่องมือจัดการความขัดแย้ง  สอดรับกับหลักของความพอดี  และ
เหมาะสมของการใช้เครื่องมือ สอดรับกับจังหวะและเวลาของการเข้าไปใช้เครื่องมือ  สอดรับกับการ
ปรับตนและแก้ไขตนให้เหมาะกับสภาพของกลุ่มและชุมชนมีส่วนได้ส่วนเสียต่อสถานการณ์ของความ
ขัดแย้ง  และสอดรับกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้ง
ความคิด  ค่านิยม  และโครงสร้าง 
 ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  (2550 : 1)  กล่าวว่า  สันติวิธีสมบูรณ์แบบหรือไม่  คําตอบก็คือ  
ขบวนการสันติวิธี  “บริสุทธ์ิ”  หาได้ยากในโลก  เพราะมักเป็นขบวนการที่ประกอบด้วยประชาชน
หลากหลายมาร่วมด้วยแรงจูงใจต่างกัน  การศึกษาบางชิ้นจึงถือว่าถ้าขบวนการประกาศใช้การต่อสู้
ด้วยสันติวิธีเป็นด้านหลัก  ก็คือ  เป็นขบวนการสันติวิธี  แต่ขบวนการ  “สันติวิธี”  ใดที่ใช้ความ
รุนแรงมาผสมในการต่อสู้ของตนก็จะส่งผลลดความชอบธรรมของขบวนการลงเสมอ 
 จะเห็นได้ว่าความสําเร็จหรือล้มเหลวในการใช้สันติวิธีนั้น  มักจะประกอบด้วย  ตัวสันติวิธี 
และผู้ใช้สันติวิธี  หากนักสันติวิธีมุ่งศึกษาสันติวิธีให้เข้าใจรอบด้านเกี่ยวกับหลักการ  และเครื่องมือ
ของสันติวิธีจะนําไปสู่การมีท่าทีที่ถูกต้อง  มีการแสดงออกทางพฤติกรรมและการพูดที่เป็นไปในเชิง
บวกมากย่ิงขึ้น 
 
 

แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสนัติวิธี 
 
 การดํารงอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมการเมืองนั้น  ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงได้ยากไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม  เนื่องจากโดยธรรมชาติ
แล้ว  มนุษย์มิได้ถือกําเนิดมาเหมือนกันทุกประการ  หากมีความแตกต่างกันในหลายลักษณะนับแต่
ความแตกต่างทางชาติพันธ์ุไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม  วีถีชีวิต  ความเช่ือ  และวัฒนธรรม  
ความแตกต่างดังกล่าวน้ี  มักเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งระหว่างคนต่างกลุ่มที่อยู่ร่วมในสังคม  แต่ก็
มิได้หมายความว่าจะเป็นบ่อเกิดของความรุนแรงด้วยแต่อย่างใด  เนื่องจากปัญหาความรุนแรงใน
สังคมมีต้นตอที่แท้จริงอยู่ที่การเลือกใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้
ลุล่วง  มากกว่าจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในตัวเอง  นั่นย่อมหมายความว่าเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นแล้ว  สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแก้ไขข้อขัดแย้งให้ลุล่วงไปได้  ส่วนการใช้ความ
รุนแรงนั้น  เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเท่าน้ัน  มิใช่เป็นทางออกเดียวในการจัดการความขัดแย้ง
ในสังคม  ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ  การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านพรมแดนระหว่างชาติสองชาติ  อาจ
จัดการได้ทั้งโดยการใช้ความรุนแรงอย่างการทําสงคราม  หรือการไม่ใช้ความรุนแรงอย่างการเจรจา
ทางการทูต  เป็นต้น  ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน  ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ  สังคม  
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และการเมืองที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น  ได้นําไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมในหลากหลายด้าน  ไม่ว่า
จะเป็นความขัดแย้งในด้านนโยบายสาธารณะ  ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความขัดแย้งด้านแรงงาน  รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝักฝ่ายที่ตรงข้ามกัน  ดังจะเห็นได้
ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา  การเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนกลุ่มทางการเมืองคนละขั้ว  มี
แนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรง  อันอาจนําไปสู่วิกฤตการณ์ความแตกแยกทางสังคมได้ใน
ที่สุด  (สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2550 : 1 – 4) 
 การสร้างสังคมสมานฉันท์  จําเป็นต้องอยู่บนเงื่อนไขของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธีหรือการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นสําคัญ  โดยถือว่าสันติวิธีเป็นทางเลือกหลักเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง 
และยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม  เพ่ือปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  เนื่องจากการใช้
ความรุนแรงไม่ว่าจะโดยรัฐหรือกลุ่มคนผู้ก่อความรุนแรง  ต่างเกิดขึ้นจากเง่ือนไขที่เช่ือว่า  ต่างฝ่าย
ต่างมีความชอบธรรมที่จะใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อ
เป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรม  หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม  ทั้งนี้  เนื่องจากการ
ใช้ความรุนแรงแม้จะเป็นมาตรการในการจัดการปัญหาที่ดําเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว  แต่การใช้
ความรุนแรงจัดการปัญหากลับจะทําให้สังคมมองไม่เห็นทางเลือกทางการเมืองอื่นๆ  และที่สําคัญ   
ยังอาจทําให้ความขัดแย้งยิ่งขยายวงกว้างและนําไปสู่การเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงหนักขึ้น    
การเผชิญปัญหาความรุนแรงตามแนวทางสมานฉันท์  จึงหมายถึงการเข้าถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัย
สันติวิธีเป็นหลัก  อีกทั้งยังต้องหาหนทางสร้างสันติสุขและความมั่นคงของสังคมไทยในอนาคตไป
พร้อมกันด้วย  ทั้งนี้  ฝ่ายรัฐเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางรากฐานของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีใน
สังคม  โดยหลีกเลี่ยงการใช้อํานาจในการให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงในทุกระดับ  ไม่ว่า
จะเป็นการจัดการสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของประชาชน  ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความ
ล่อแหลมต่อการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงได้ทุกขณะ  รวมถึงการเสริมสร้างให้สันติวิธีเป็น
แนวทางหลักในนโยบายการแก้ไขปัญหาความรุนแรงภายในประเทศในระยะยาว  ดังเช่นการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สําหรับกระบวนการจัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
แบบสันติวิธี  มีวิธีการที่สามารถดําเนินการได้หลากหลายรูปแบบ  ขึ้นกับว่าความขัดแย้งอยู่ใน
สถานการณ์ใด  ระหว่างก่อนเกิดสถานการณ์  ระหว่างที่เกิดสถานการณ์  และภายหลังสถานการณ์
ความขัดแย้งผ่านพ้นไปแล้ว  ในกรณีที่พบว่าความขัดแย้งกําลังจะก่อตัวแนวทางการจัดการเพ่ือ
คลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสมคือ  การเสนอแนวทางไต่สวนสาธารณะ  (Public hearing) 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ควรเกิดก่อนที่จะมีการดําเนินการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะขนาดใหญ่  เพ่ือให้
ทรรศนะที่แตกต่างขัดแย้งกันระหว่างคนกลุ่มต่างๆ  ได้รับการพิจารณาและนําไปสู่การสร้างข้อสรุป
และการตัดสินใจร่วมกันของคนในสังคม  (สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2550 : 1 – 4) 
 ในกรณีที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นและนําไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายที่ตรงข้ามกัน  เช่น  
การชุมนุมเรียกร้อง  การปิดถนน  ล้อมทําเนียบรัฐบาลหรือส่วนราชการ  ปิดล้อมโรงงาน  เป็นต้น 
แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสมก็คือ  การสร้างพ้ืนที่สําหรับการสานเสวนาระหว่าง
ฝ่ายที่ขัดแย้งผ่านกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบมีคนกลาง  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้แทนภาครัฐ  ผู้แทน
กลุ่มผู้เรียกร้อง  และผู้แทนภาควิชาการ  โดยอาจเป็นการเจรจาเพื่อต่อรอง  (Negotiation)  เพ่ือหา
ข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นที่ไม่ซับซ้อนนักหรือการเจรจาไกล่เกลี่ย     
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คนกลาง  (Mediation)  ในกรณีที่คู่ขัดแย้งเห็นว่าทั้งคู่ต่างไม่สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยลําพัง  
จึงต้องอาศัยการยอมรับความช่วยเหลือจากคนกลางเป็นผู้ช่วยตัดสินใจในปัญหาความขัดแย้ง  
สําหรับกรณีที่ปัญหาความขัดแย้งได้เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้ว  เช่น  การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายที่
ขัดแย้งกันด้วยความรุนแรง  และก่อให้เกิดความเสียหายในร่างกายและทรัพย์สิน  แนวทางการ
จัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธีที่เหมาะสมคือ  กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์  (Restorative 
justice)  ซึ่งเป็นกระบวนการเยียวยาปัญหาความขัดแย้งโดยให้ความสนใจในการฟื้นฟูแก่เหยื่อและ
ชุมชนที่ตกเป็นเหยื่อมากกว่าการให้คุณค่าเรื่องการลงโทษผู้ทําผิด  โดยยกระดับความสําคัญของเหยื่อ
ในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น  รวมทั้งการดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเรียกร้องให้ผู้ทําผิดแสดง
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อบุคคลหรือชุมชน  ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการข้อพิพาทที่มีรากฐานอยู่ใน
วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม  เช่น  การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่บ้าน  การบรรเทาและเยียวยา
ความเสียหายของเหยื่อด้วยจารีตกฎเกณฑ์ในชุมชน  เป็นต้น  ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
น้ัน  จะมีเป้าหมายที่สําคัญอยู่  3  ประการ  ประกอบด้วย  (สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 
2550 : 1 – 4) 
 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือแนวทางสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง 
 2. มีองค์กรหรือสถาบันทางสังคมเป็นกลไกในการเปิดพ้ืนที่สําหรับฝ่ายที่ขัดแย้งกันได้รับ
ฟังซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรม  และ 
 3. ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นได้รับการจัดการด้วยกระบวนการหาข้อ
ยุติอย่างสันติวิธีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  จะมีกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนดังนี้  (สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2550 : 1 – 4) 
 1. จัดเวทีเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี  ในประเด็นปัญหาในชุมชน  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน  ภายใต้บริบทความสัมพันธ์
แบบเครือญาติและเป็นมิตร  และสนับสนุนการสร้างระบบยุติธรรมของชุมชนในการจัดการความ
ขัดแย้งของคนภายในชุมชนและระหว่างชุมชน  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของ  “คลินิกยุติธรรมชุมชน” 
“กระบวนการยุติธรรมชุมนชน”  และ  “อนุญาโตตุลาการชุมชน” 
 2. มีการสํารวจ  วิจัย  เพ่ือรวบรวมบทเรียนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนท้องถิ่น  
โดยการใช้พลังความเป็นมิตรในชุมชน  และเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยภาค
ประชาชนแบบสันติวิธีอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในสังคม 
 3. สนับสนุนการจัดต้ังกรรมการเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งทางสังคมในประเด็นต่างๆ  
ด้วยสันติวิธีโดยมีลักษณะไตรภาคีระหว่างผู้แทนภาครัฐที่มีอํานาจตัดสินใจ  ผู้แทนผู้เดือดร้อน  และ
นักวิชาการ  เป็นตัวแทนเพื่อให้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูล  และเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยเหตุผล  
และมีตัวกลางรักษาความเป็นธรรมในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายให้สามารถหาข้อยุติที่ยอมรับ
ร่วมกันได้ 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างนักจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีที่มีความเป็นมืออาชีพ  เพ่ือทํา
หน้าที่ในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยกระบวนการสมานฉันท์ 



 24

 5. จัดทําหลักสูตรส่งเสริมสันติวิธีและจัดโครงการฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายเป็นมืออาชีพที่มีเครื่องมือในการทํางานกับความขัดแย้งด้วยทางเลือกที่
ลดทอนความรุนแรง  และเพิ่มพูนความชอบธรรมของรัฐในการบริหารบ้านเมืองด้วยกฎหมายอย่าง
เป็นธรรม  เช่น  วิธีเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา  ท่าทีในการวางตัวในสถานการณ์เผชิญหน้า  เรียนรู้ทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ  ของการแสดงความเห็นในสังคมประชาธิปไตย  เช่น  การชุมนุม  
การด้ือแพ่ง  (Civil disobedience)  เป็นต้น 
 6. ส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งและการสร้าง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  ระหว่างปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรภาคประชาชน  
และภาครัฐ  เช่น  เครือข่ายสมานฉันท์และสันติวิธี  เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ  และการให้องค์กรภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้  ให้มี
การเรียนรู้การจัดการความขัดแย้ง  3  ส่วน  ประกอบด้วย 
  6.1 การเรียนรู้ประเด็นปัญหาความขัดแย้ง 
  6.2 การเรียนรู้กระบวนการจัดการความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์  
  6.3 การคัดเลือกตัวบุคคลที่ทําหน้าที่ในกระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
และการสร้างสมานฉันท์  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาและได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและสังคม 
 7. สื่อมวลชนแขนงต่างๆ  ทําหน้าที่ส่งเสริมแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งด้วย
วัฒนธรรมการไม่ใช้ความรุนแรง  หรือ  “สันติวัฒนธรรม”  ให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมในวงกว้าง 
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทสําคัญในการเป็นศูนย์
ประสานความร่วมมือของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
เช่น  การสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  การดําเนินกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์  
(Restorative justice)  ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทําความผิดมาร่วมมือกัน
เพ่ือแก้ปัญหาว่าจะจัดการอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทําผิด  และหาวิธีการในการฟื้นฟูแก่เหยื่อ
และชุมชนที่ตกเป็นเหยื่อ  โดยกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนเรียกร้องการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ทําผิด  และให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อ 
 9. ส่งเสริมการจัดให้มี  “คณะกรรมการสันติสุขชุมชนจังหวัดภาคใต้”  (ข้อเสนอของ 
กอส.)  ประกอบด้วยข้าราชการทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพลเรือน  ผู้แทนทั้งฝ่ายการเมือง  ศาสนา  
และธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีคณะกรรมการสันติสุขชุมชนในทุกหมู่บ้านหรือทุกตําบล  
ประกอบด้วย  ผู้นําชุมชน  ผู้นําศาสนา  ครู  หรือเจ้าหน้าที่อนามัย  เพ่ือทําหน้าที่ป้องกันเหตุร้ายจาก
ความเข้าใจผิด  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างคนต่างศาสนาหรือต่างชาติพันธ์ุในชุมชน  
และเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน 
 10. ผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัติสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (พ.ร.บ. ดับ
ไฟใต้)  ตามแนวทางข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ  (กอส.)  เพ่ือสร้าง
กลไกที่อํานวยให้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความรุนแรงของภาครัฐในพื้นที่เป็นเอกภาพ  และเป็นกลไก
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน  ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสําคัญ  คือ  การ
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บัญญัติให้มีการจัดต้ังองค์กรทําหน้าที่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย  ศูนย์อํานวยการยุทธศาสตร์สันติสุข  จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศยส.)  สภาพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และกองทุนสนับสนุนการเยียวยาและสมานฉันท์ 
 11. ต้ังคณะกรรมการขึ้นทําหน้าที่ตรวจทานกฎหมายที่อาจขัดต่อแนวทางสันติวิธี  แล้วยก
ร่างพระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเหล่าน้ัน  รวมทั้งบัญญัติมาตรการส่งเสริมสันติวิธี  เพ่ือ
ส่งเสริมให้สันติวิธีเป็นแนวทางหลักในนโยบายแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย 
 12. สภาพัฒนาการเมือง สนับสนุนเงินทุนในการต่อสู้คดีของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากรัฐ  อาจต้ังเป็นกองทุนยุติธรรมภาคประชาชน 
 13. กําหนดให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดทํามาตรการในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  จะต้อง
ดําเนินการใน  3  มิติ  อันได้แก่  มิติเชิงป้องกัน  มิติเชิงแก้ไข  และมิติเชิงปรองดอง  เยียวยา  และ
สันติสุข  ทั้งนี้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ  โดยยอมรับพ้ืนฐานของความเสมอภาคและ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  ให้มีการสร้างหรือปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี  การทําความเข้าใจ
ร่วมกัน  การคํานึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการ
แก้ไขความขัดแย้ง  สนับสนุนให้มีบุคคลคณะบุคคลหรือสถาบันที่มีความชํานาญในการป้องกันและ
แก้ไขข้อขัดแย้งในสังคมทั้งในและนอกภาครัฐกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่  พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสาร  เครือข่ายการดําเนินการและส่งต่อปัญหาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมมือและประสานงาน
กันในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม  สนับสนุนให้มีสถาบันท้องถิ่นและสถาบันวิชาการเพื่อทํา
หน้าที่ศึกษาค้นคว้ารวบรวมและเผยแพร่  แนวทางการป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อนํามาซึ่ง
วิสัยทัศน์  ทัศนคติที่ถูกต้อง  และความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชนและสังคมในวงกว้าง  การเจรจา
ต่อรองประนีประนอมอันนํามาซึ่งข้อตกลงร่วมกันด้วยเหตุผล  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทัศนคติ
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับกลไกกระบวนการต่างๆ  ในการจัดการความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติ
วิธี  เช่น  การไกล่เกลี่ยประนีประนอม  การเจรจาต่อรอง  การใช้อนุญาโตตุลาการ  ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติงาน  โดยให้ความสําคัญกับการป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งมากกว่าการแก้ไขดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้วยการให้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง  มีความจริงใจและให้ความร่วมมือแก่     
ทุกฝ่าย  รวมทั้งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
ระยะแรกเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 26

สังคมไทยกับสันติวิธี 
 
 สังคมไทยมีพ้ืนฐานของสันติวิธีเพ่ือการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ความขัดแย้งทั่วๆ  ไปในระดับปัจเจกชนหรือชุมชน หรือจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่อยู่ในวาทกรรมของการปรองดองทั้งในรัฐสภาและนอกรัฐสภา  รวมทั้งความขัดแย้งใน
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราเข้าใจความหมายของสันติวิธีกันอย่างไร  
(แม้จะแตกต่างกันบ้าง)  และการใช้หรือการสร้างกลไกเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดสันติวิธีในทาง
ปฏิบัติกันอย่างไร  โดยทั่วไปแล้วยอมรับกันว่าธรรมชาติของสังคมย่อมมีความขัดแย้งในมิติของเรื่อง
เศรษฐกิจ  การเมือง  และปัญหาสังคมต่างๆ  เกิดขึ้นอยู่เสมอ  และพื้นฐานของสังคมไทยก็มีรากเหง้า
ของกระบวนการสันติวิธีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่อย่างแน่นอน  ไม่ว่าจะเป็นระบบของ
ศาล  กระบวนการของฝ่ายปกครอง  หรือแม้กระทั่งวิธีการในครัวเรือนหรือชุมชนที่หลากหลาย  น่ัน
ย่อมเป็นการสนับสนุนได้อย่างชัดเจนว่ากระบวนการในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีของ
สังคมไทยเรามีอยู่แล้วและมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน  
เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรนําสันติวิธีไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งที่มีอยู่เพ่ือนําพาสังคมไปสู่
ความสงบสุข  การทําความเข้าใจเนื้อแท้หรือสาระสําคัญของสันติวิธีและกระบวนการนําไปสู่สันติวิธี
จึงเป็นประเด็นที่ทุกคนในสังคมจะต้องให้ความสนใจ  นอกจากนั้น  ในด้านของการบริหารจัดการ
เพ่ือให้กระบวนการสันติวิธี  เดินหน้าต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย  ผู้ที่มีส่วนได้เสียในความขัดแย้งรวมไป
ถึงประชาชนทั่วไปก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยลดหลั่นกันไปในการจัดการให้กระบวนการสันติ
วิธีเดินหน้าไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง  ที่ย้ําเน้นตรงนี้ก็เพ่ือหวังว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ชัดเจน
และปรากฏชัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง  หรือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้   
เราทุกคนในสังคมจะต้องถือว่ามีส่วนร่วมกันในกระบวนการสันติวิธีที่กําลังพูดถึงอยู่น้ี  (ชาญเชาวน์      
ไชยานุกิจ, 2555 : 1 – 2) 
 การทําความเข้าใจสาระสําคัญของสันติวิธีและการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือรับรู้กระบวนการ
สันติวิธีต้องถือว่าเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมร่วมกัน  ดังนั้น  กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะผูกขาดใน
กระบวนการไม่ได้และต้องเป็นการดําเนินการที่ทุกคนควรให้ความสนใจและเปิดใจกว้างในการเรียนรู้
ทางสังคม  อย่าปล่อยให้กลุ่มที่หวังเพียงเกาะกระแสสันติวิธีและกระบวนการที่กําลังดําเนินอยู่
แสวงหาประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว  ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักและต่ืนตัวในเรื่อง
ของสันติวิธี  กระบวนการสันติวิธีต้องใช้เวลาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  รวมท้ังต้อง
เป็นไปตามทิศทางที่กําหนดร่วมกัน  แต่ในทางปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ทําได้ยากมาก  กลุ่มใดที่เริ่มต้นคิด
ได้ก่อนจะพยายามโน้มน้าวและกําหนดทิศทางให้กระบวนการเดินไปในวิธีการและเป้าหมายของ
ตนเอง  ซึ่งจะว่าไปแล้วไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างไร  หากดําเนินการไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เคย
ทํากันมา  การมองหาทิศทางและวิธีการของสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งที่ถือได้ว่าเป็นแกนของ
เรื่องนี้  คงต้องเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แต่ต้องเติมเต็ม
ด้วยแก่นสาระของสันติวิธีและการบริหารจัดการร่วมกันของทุกฝ่าย  เพราะตัวบทกฎหมายและ
ขั้นตอนตามกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของสันติวิธีเท่าน้ัน  (ชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ, 
2555 : 1 – 2) 
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 ประสบการณ์ของความรุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวด
ร่วมกันของสังคมไทย  การพัฒนากระบวนการสันติวิธีที่มีอยู่อย่างหลากหลายเข้าร่วมกับการทํางาน
ของกระบวนการยุติธรรม  น่าจะเป็นหนทางนําไปสู่ความสงบสุขได้อย่างเท่าทันกับความซับซ้อนของ
สถานการณ์ความขัดแย้งเช่นในปัจจุบัน  การค้นหากลไกและวิธีการใหม่ๆ  ที่แตกต่างไปจากที่ผ่านมา
น่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้อง  ซึ่งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันเป็นลูกผสม
ระหว่างประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เราคุ้นชินและพึ่งพิงอยู่กับรัฐสภา  พรรคการเมือง  สมาชิก    
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกเท่าน้ัน  น่าจะเปิดรับบทบาทของภาคประชาชนหรือภาคพลเมือง
โดยตรงในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมให้มากกว่าปัจจุบัน  และต้องมี
การเปิดช่องทางเช่นนี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่  ซึ่ง  “สันติวิธี”  ถือว่าเป็นหัวใจของหลักการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม  ประชาชนควรมีอํานาจตัดสินใจร่วมกันในการจัดการความขัดแย้ง  เสียงที่ไม่เคยได้
ยินอาจบอกทางสว่างแก่สังคมได้  (ชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ, 2555 : 1 – 2) 
 
 

สรุป 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับสันติวิธี  ถือเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  ไม่แพ้
ศาสตร์อ่ืนๆ  เพราะสันติวิธีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในทุกสังคม  การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธีจะนําสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์  ดังนั้น  มนุษย์ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจ
สาระสําคัญของสันติวิธีและเข้าไปมีส่วนร่วมหรือรับรู้กระบวนการสันติวิธีอย่างแท้จริง  และถือว่าสันติ
วิธีเป็นพันธะสัญญาที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันของทุกคนในสังคม 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์ 
 
1. จงอธิบายหลักสันติวิธีของมหาตมะ  คานธี 
2. จงอธิบายหลักสันติวิธีของพระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต) 
3. คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่  187/2546  เรื่อง  นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  มี
สาระสําคัญของการจัดการความขัดแย้งอย่างไรบ้าง  อธิบายให้เข้าใจ 

4. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  มีหลายแนวคิด  ให้ท่านเลือกอธิบาย  
1  แนวคิดที่สนใจ 

5. ทัศนะเกี่ยวกับสันติวิธี  มีอะไรบ้าง 
6. “สันติวิธี”  มีความหมายอย่างไร  พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจ 
7. ลักษณะของสันติวิธี  มีกี่ลักษณะ  พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจ 
8. ความสําคัญของสันติวิธีได้แก่อะไรบ้าง  พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจ 
9. กลไกในการส่งเสริมสันติวิธีที่สําคัญได้แก่อะไรบ้าง  พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจ 
10. ตัวแปรที่สร้างความสําเร็จต่อการใช้สันติวิธี  ได้แก่อะไรบ้าง  อธิบายให้เข้าใจ 
11. กลยุทธ์ที่สําคัญในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีได้แก่กลยุทธ์อะไรบ้าง 
12. สันติวิธีมีความสําคัญต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  2 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความขัดแย้ง 

 
 

เวลาเรียน  6  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 
 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว  นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความขัดแย้ง  องค์ประกอบพื้นฐานของ
ความขัดแย้ง  ความขัดแย้งตามแนวคิดของศาสตร์ต่างๆ  กระบวนการของความขัดแย้ง  ความจริง
เกี่ยวกับความขัดแย้ง  ประเภทของความขัดแย้ง  เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ความขัดแย้งที่
นําไปสู่ความรุนแรง  ข้อดี  และข้อเสียของความขัดแย้ง  รูปแบบพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความ
ขัดแย้ง  และผลของการแก้ไขความขัดแย้ง 
 2. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  และนําทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
 3. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ความหมายของความขัดแย้ง 
 2. องค์ประกอบพื้นฐานของความขัดแย้ง 
 3. ความขัดแย้งตามแนวคิดของศาสตร์ต่างๆ 
 4. กระบวนการของความขัดแย้ง 
 5. ความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 6. ประเภทหรือรูปแบบของความขัดแย้ง 
 7. เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 8. ความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรง 
 9. ข้อดีและข้อเสยีของความขัดแย้ง 
 10. รูปแบบพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความขัดแย้ง 
 11. ผลของการแกไ้ขความขัดแย้ง 
 12. ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับความขัดแย้ง และการนาํทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 
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วิธีการสอนและกิจกรรม 
 
 1. วิธีการสอนแบบบรรยายและอธิบายประกอบ  Power Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปรายและอภิปรายกลุ่ม 
 3. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
 4. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. Power Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  2 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  2 
 3. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  2 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความขัดแย้ง 

 
 
 สังคมมนุษย์เป็นสังคมของการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  ในสังคมหนึ่งๆ  ย่อมมีบุคคลที่มี
ความคล้ายคลึงกันอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  โดยมีสิ่งที่เป็นตัวเช่ือมโยงที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์กัน
อย่างแน่นแฟ้น  ทําให้มนุษย์อยู่รวมกันอย่างสงบ  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลายเป็นสังคมที่มี
อารยธรรม  (Civilization)  ที่โดดเด่นเฉพาะตัว  สาเหตุที่ทําให้มนุษย์ต้องอาศัยอยู่รวมกันนั้น  
เนื่องมาจากธรรมชาติของมนุษย์เอง  (Human Social nature)  ความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของ
ปัจจัยสี่  (Human needs)  มนุษย์สัตว์ทางวัฒนธรรม  (Cultural creature)  มีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน  (Consciousness of Kind)  และมีความต้องการความอบอุ่นความปลอดภัย  (Security)  
แต่เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไป  ทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  เกิดการปะทะ
สังสรรค์ทางสังคม  (Social interaction)  ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งมีผลทําให้มนุษย์ในสังคมต่างๆ  มี
ความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย  เช่น  พฤติกรรม  เช้ือชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  เป็นต้น  และ
การท่ีมนุษย์มาอยู่รวมกันในลักษณะที่เป็นศูนย์รวมความหลากหลายนั้น  ก็ได้นํามาซึ่งความต้องการ
ของตนเองในลักษณะที่หลากหลายเช่นเดียวกัน  เกิดการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมที่สังคมร่วมกัน
กําหนดไว้  จึงทําให้เกิดการแข่งขัน  แย่งชิง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรหรืออํานาจต่างๆ  ที่มีอยู่     
จนนําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  ดังนั้น  ในบทนี้จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความขัดแย้ง  เพ่ือให้
นักสันติวิธีทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น  ก่อนที่จะดําเนินการแก้ไข
ต่อไป 
 
 

ความหมายของความขัดแย้ง 
 

 มีผู้ให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ดังนี้ 
 Robbins  (1983 : 337)  กล่าวว่า  ความขัดแย้งเป็นกระบวนการซึ่งเป็นความพยายาม
ของ  ก.  ที่ต้ังใจจะลบล้างความพยายามของ  ข.  โดยการขัดขวางในบางรูปแบบ  ซึ่งจะส่งผลให้  ข.  
เกิดความคับข้องใจในการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุความสนใจต่อไปอีกของตน 
 Trusty  (1987 : 103)  กล่าวว่า  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างบุคคล
ที่มีเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน  ความแตกต่างเหล่าน้ีนําไปสู่ความขัดแย้ง 
 Filley  (1975 : 4)  กล่าวว่า  ความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคม  ความขัดแย้ง
เกิดขึ้นเมื่อแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้และมีค่านิยมที่แตกต่างกัน  ความแตกต่างกันนี้
มักจะเป็นการรับรู้มากกว่าที่จะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริงๆ 
 Katz and Kahn  (1978 : 649 – 650)  กล่าวว่า  ความขัดแย้งเป็นปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างบุคลากร  กลุ่มบุคคล  องค์การหรือระหว่างประเทศตั้งแต่  2  ฝ่าย  หรือมากกว่า  2  ฝ่ายขึ้น
ไป  โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงที่จะป้องกัน  หรือบีบบังคับเพ่ือผลบางอย่าง  ในขณะอีกฝ่ายหนึ่งพยายาม

 



 34

ต่อต้าน  ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้  อาจเป็นคําพูดหรือไม่ใช้คําพูด  แสดงออกโดย
พยายามขัดขวาง  บีบบังคับ  ทําอันตราย  ต่อต้าน  หรือโดยการแก้เผ็ดฝ่ายตรงกันข้าม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  (2531 : 11)  ได้ให้ความหมายของคําว่า  
“ขัดแย้ง”  หมายถึง  การไม่ลงรอยกัน  หากจะแยกพิจารณาคําว่า  ขัด  หมายถึง  การไม่ทําตาม   
ฝ่าฝืน  ฝืนไว้  และให้ความหมายของคําว่า  แย้ง  หมายถึง  ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน  ต้านไว้   
ทานไว้ 
 เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์  (2534 : 10)  กล่าวว่า  ความขัดแย้ง  หมายถึง  ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือวิธีการ  หรือทั้งสองอย่างแต่เป็นการพึ่งพาอาศัยในทาง
ลบ  อาจกล่าวอย่างกว้างๆ  ได้ว่า  ความขัดแย้ง  หมายถึง  การท่ีแต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่อง
เกี่ยวกับความต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริงหรือศักยภาพที่จะเกิดตามต้องการ 
 พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา  (2542 : 141)  กล่าวว่า  ความขัดแย้ง  คือ  สภาพความไม่ราบรื่นที่
เกิดภายในตัวบุคคล  ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม  เนื่องจากมีความต้องการหรือผลประโยชน์
ขัดแย้งกันและไม่สามารถตัดสินใจหรือหาข้อตกลงร่วมกันได้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  ความขัดแย้ง  หมายถึง  พฤติกรรมที่ไม่ลงรอยกันหรือ
เป็นพฤติกรรมที่ไปด้วยกันไม่ได้ทั้งที่เป็นพฤติกรรมที่เกิดกับตนเอง  ระหว่างบุคคล  หรือระหว่างกลุ่ม  
เนื่องจากมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน  โดยต่างฝ่ายต่างต้องการสกัดก้ัน  เอาชนะด้วยการแข่งขัน  
ต่อสู้  หรือทําลายกัน  และมีผลในทิศทางบวกหรือลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
 
 

องค์ประกอบพื้นฐานของความขัดแย้ง 
 
 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  จะมีองค์ประกอบที่สําคัญ  พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ฝ่ายหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  (the parties)  ซึ่งความขัดแย้งย่อมมองเห็นได้ด้วยตาใน
แง่ความสัมพันธ์ระหว่าง  2  ฝ่าย  หรือมากกว่าน้ัน  ซึ่งอาจจะเห็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล  กลุ่ม  
หรือองค์การก็ได้  (เช่น  พรรคการเมือง  บุคคล  กลุ่ม  เป็นต้น) 

2. เรื่องของความขัดแย้ง  (the field of conflict)  น่ันก็คือ  ขัดกันเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
3. ภาวการณ์แปรเปลี่ยนเกี่ยวกับความขัดแย้ง  (dynamic of conflict situations)  ซึ่ง

แต่ละฝ่ายย่อมปรับตัวเองในด้านจุดยืนต่อสิ่งที่เขามีความเช่ือต่อจุดยืนของอีกฝ่ายหน่ึง  และก็ทําให้
ระบบแตก  ซึ่งแปรสภาพเป็นแบบของความขัดแย้งที่เห็นได้โดยทั่วๆ  ไป 

4. การบริหารความขัดแย้ง  (conflict management)  เช่น  ในรูปของการควบคุม  
ไกล่เกลี่ย  เป็นต้น 
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ความขัดแย้งตามแนวคิดของศาสตร์ต่างๆ 
 
 ความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ  พอสรุปได้ดังนี้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 
38 – 42) 
 
 1. ความขัดแย้งตามแนวคิดทางจิตวิทยา 
  แนวคิดทางจิตวิทยา  ได้อธิบายความหมายของคําว่า  ความขัดแย้ง  หมายถึง  
สถานการณ์ที่บุคคลถูกกระตุ้นให้เกี่ยวข้องในกิจกรรมสองอย่างหรือมากกว่าสองอย่าง  ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด  (Murray, 1968 : 220)  ตัวอย่างเช่น  นักธุรกิจอาจมีปัญหาใน
การตัดสินใจว่าจะเลือกจ้างญาติพ่ีน้องที่ขี้เกียจหรือจะจ้างคนอื่นที่ฉลาดและขยัน  ความขัดแย้งตาม
แนวคิดทางจิตวิทยาเกิดขึ้นเพราะการตอบสนองเพื่อต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างหน่ึง  เป็น
สิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้กับการตอบสนองเพื่อต้องการจะบรรลุวัตถุประสงค์อีกอย่างหน่ึง  ไม่ว่าการ
ตอบสนองนั้นจะปรากฏเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏชัดด้วยคําพูด  ด้วยสัญลักษณ์  หรือโดยทางอารมณ์  
คนในสังคมน้ัน  นอกจากจะถูกกดดันต่างๆ  นานา  จากกลุ่มที่เขาเป็นสมาชิกอยู่แล้ว  เขายังต้อง
แสดงบทบาทต่างๆ  อีกด้วย  สิ่งเหล่าน้ีเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของบุคคล  นอกจากนั้นความ
ขัดแย้งทางจิตวิทยายังส่งผลต่ออาการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  กัน  เช่น  การสมรส  การศึกษา  
ความล้มเหลวในอาชีพ  อาชญากรรม  เป็นต้น 
  ในทางจิตวิทยาถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของ
มนุษย์  ซิกมัน  ฟรอยด์  (Sigmund Freud)  จิตแพทย์ชาวออสเตรีย  ยืนยันว่าไม่มีความผิดปกติทาง
จิตชนิดใดเกิดขึ้นโดยปราศจากความขัดแย้ง  ความรุนแรงทางอารมณ์เป็นผลมาจากความขัดแย้งของ
ความคิดต่างๆ  ที่ไปด้วยกันไม่ได้  นอกจากนั้นความขัดแย้งทางจิตวิทยาส่งผลต่ออาการทางสังคมใน
รูปแบบต่างๆ  กัน  เช่น  การสมรส  การศึกษา  ความล้มเหลวในอาชีพ  อาชญากรรม  ยาเสพติด  
และโสเภณี  เป็นต้น 
  นักจิตวิทยา  กล่าวว่า  ความขัดแย้งทางสังคมเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่าง
ความสนใจของบุคคล 
  เคอร์ท  เลวิน  (Kurt Lewin)  นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน  เจ้าของทฤษฎีสนาม  (Field 
Theory)  ได้ศึกษาวิเคราะห์บุคลิกภาพของคนอย่างกว้างขวาง  ได้จําแนกความขัดแย้งออกเป็น  3  
แบบ  คือ 
  1. เมื่อบุคคลอยู่ระหว่างเป้าหมายสองอย่างที่ตนเองชอบ  เช่น  เด็กต้องเลือกขนม
อย่างใดอย่างหนึ่งจากขนมสองอย่างที่ตนเองชอบ  ความขัดแย้งแบบนี้ต่อมาเรียกว่า  แบบเข้าใกล้ – 
เขา้ใกล้  (approach-approach conflict) 
  2. เมื่อบุคคลพบกับเป้าหมายสองอย่าง  ซึ่งเป้าหมายทั้งสองนี้เป็นทั้งที่ตนเองชอบไม่
ชอบ  เช่น  เด็กต้องทํางานที่ตนเองไม่ชอบเพื่อที่จะได้รับรางวัล  ในสถานการณ์ที่โอนไปเอียงมาเช่นนี้  
เด็กอาจจะทํางานให้น้อยลง  ไม่เอารางวัลหรือหาทางเลี่ยงอย่างอ่ืน  ความขัดแย้งแบบน้ีต่อมาเรียก
แบบเข้าใกล้ – หลีกเลี่ยง  (approach – avoidance conflict) 
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  3. เมื่อบุคคลอยู่ระหว่างเป้าหมายสองอย่างที่ตนเองไม่ชอบทั้งคู่  เช่น  เด็กต้อง
ทํางานที่ตนเองไม่ชอบโดยถูกขู่ว่าถ้าไม่ทําจะถูกทําโทษ  ความขัดแย้งแบบนี้ต่อมาเรียกว่า  แบบ
หลีกเลี่ยง – หลีกเลี่ยง  (avoidance – avoidance conflict) 
  ต่อมาได้เพ่ิมความขัดแย้งชนิดที่สี่ขึ้นมา  โดยเรียกว่า  แบบเข้าใกล้ – หลีกเลี่ยง  
ทวีคูณ  (Double approach – avoidance conflict)  ความขัดแย้งแบบนี้จะพบในสภาพการณ์ที่มี
เป้าหมาย  2  อย่าง  ซึ่งเป็นทั้งตนชอบและไม่ชอบ  ตัวอย่างเช่น  ชายคนหนึ่งจะต้องตัดสินใจว่าจะ
แต่งงานกับผู้หญิงคนใดจากผู้หญิงสองคนที่ตนเองชอบ  ซึ่งอาจทําได้ไม่ยากนักเพราะความเป็นความ
ขัดแย้งแบบเข้าใกล้ – เข้าใกล้  แต่เหตุการณ์มิได้เป็นเช่นนั้น  ชายคนนี้ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะ
เขามีความรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวผู้หญิงสองคนนี้  ดังนั้นเขาจึงอยู่ในความขัดแย้งแบบเข้าใกล้ – หลีกเลี่ยง
ทวีคูณ 
 
 2. ความขัดแย้งตามแนวคิดทางสังคมวิทยา 
  ความขัดแย้งทางสังคมวิทยา  หมายถึง  การด้ินรนเพื่อจะได้ของที่มีคุณค่าหรือเพื่อการ
อ้างสิทธิในฐานะ  อํานาจ  และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด  โดยกลุ่มที่ขัดแย้งกันมิได้มีจุดมุ่งหมาย
เพียงจะได้สิ่งที่มีคุณค่าซึ่งตนปรารถนา  แต่ยังต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามมีความเป็นกลาง  ถูกทําร้าย
หรือถูกกําจัดให้หมดไป  ความขัดแย้งเช่นว่าน้ีอาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคล  ระหว่างกลุ่ม  หรือระหว่าง
บุคคลกับกลุ่ม  ความขัดแย้งภายในกลุ่มและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ตลอด
ชีวิตในสังคม  (Coser, 1968 : 232) 
  นักสังคมวิทยาได้ให้ความสนใจในเรื่องความขัดแย้งเป็นอย่างมากในคริสต์ศตวรรษที่  
19  โดยเฉพาะ  คาร์ล  มากซ์  ได้กล่าวว่าความขัดแย้งเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สามารถอธิบายเหตุการณ์
ต่างๆ  ส่วนซิมเมล  และเวเบอร์  กล่าวว่าความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญทางสังคม  เวเบอร์  
ยืนยันว่าความขัดแย้งไม่สามารถแยกออกจากชีวิตในสังคมได้ 
  ความขัดแย้งตามแนวคิดทางสังคมวิทยาต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของโครงสร้างทางสังคมและ
ความสนใจของกลุ่มต่างๆ  ในสังคมน้ัน  ความแตกต่างของความสนใจระหว่างกลุ่มเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่
ความขัดแย้งทางสังคม  ซึ่งความขัดแย้งอาจเกิดจากการกระจายหรือการแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าหรือ
สินค้าที่มีอยู่อย่างจํากัด  เช่น  รายได้  ผลตอบแทน  ฐานะ  ตําแหน่ง  อํานาจ  สิทธิการครอบครอง  
หรือสถานที่ 
 
 3. ความขัดแย้งตามแนวคิดทางมานุษยวิทยา 
  ในทางมานุษยวิทยาเห็นว่าความขัดแย้งเป็นผลมาจากการแข่งขันระหว่างฝ่ายต่างๆ  
อย่างน้อยสองฝ่าย  ฝ่ายต่างๆ  ในที่นี้อาจเป็นบุคคล  ครอบครัว  เช้ือชาติ  ชุมชน  หรืออาจเป็นกลุ่ม
ของแนวคิด  องค์กรทางการเมือง  เผ่าชน  หรือศาสนา  ความขัดแย้งอาจเกิดจากความปรารถนาหรือ
เป้ าหมายที่ ไปด้วยกันไม่ ไ ด้   สาเหตุอย่างหนึ่ งของความขัดแย้งก็คือพฤติกรรมก้าวร้ าว                 
นักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่ยืนยันว่า  ความขัดแย้งนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลของวัฒนธรรม  การไม่มีการ
ขัดแย้ง  การมีความร่วมมือ  และการกระทําที่ประสานงานกันมักถูกใช้เป็นดัชนีช้ีวัดคามมั่นคงทาง
สังคม ความขัดแย้งเป็นผลที่ตามมาของระบบสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Nader, 1968 : 236 – 237) 
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  ความขัดแย้งและความก้าวร้าว  เป็นแบบฉบับของพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์  
ความก้าวร้าวเป็นผลของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในระยะยาว  ความขัดแย้งทําให้วิถีชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างมากมาย  ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่เป็นผลมาจากประโยชน์และ
ค่านิยมที่ไปด้วยกันไม่ได้  ความขัดแย้งเกิดขึ้นในทุกสังคมมนุษย์  แต่จะต่างกันที่ระดับของความ
ขัดแย้ง  และรูปแบบของการแสดงออก  ในทางมานุษยวิทยานั้น  ความขัดแย้งตรงกันข้ามกับความ
กลมเกลียว  แต่ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายกว่าความกลมเกลียว  ความขัดแย้งกับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกระบวนการทางสังคม  เนื่องจากระบบสังคมมีความ
ขัดแย้งในหลายรูปแบบสังคมจึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  ที่ตรงกันข้ามหรืออยู่คนละฝ่าย 
 
 4. ความขัดแย้งตามแนวคิดทางการเมือง 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตามทัศนะทางการเมือง  อาจมองเห็นเป็นกระบวนการ
สองอย่างที่คาบเกี่ยวกัน  กระบวนการทั้งสองอย่างคือความขัดแย้งและความกลมเกลียว  (เช่น  ความ
ร่วมมือกัน  การสนับสนุนส่งเสริมกัน  หรือการเห็นสอดคล้องกัน  เป็นต้น)  กระบวนการทั้งสองนี้จะ
ปรากฏอยู่นานเท่าที่คนยังติดต่อพบปะกันอยู่  เมื่อคนตั้งแต่สองคน  (หรือกลุ่มคน)  หรือมากกว่าสอง
คน  (หรือกลุ่มคน)  ต้องมาติดต่อพบปะกัน  แต่ละฝ่ายอาจสร้างความสัมพันธ์เบ้ืองต้นด้วยความ
ขัดแย้งหรือด้วยความกลมเกลียว  ถ้าหากความสัมพันธ์เบื้องต้นเป็นความขัดแย้ง  ก็อาจมีความกลม
เกลียวในระยะเวลาสั้นๆ  เกิดขึ้น  เช่น  การตกลงถึงกติกาที่จะใช้สู้กัน  หรือการตกลงกันว่าตกลงกัน
ไม่ได้  ถ้าหากความสัมพันธ์เบ้ืองต้นเป็นความกลมเกลียว  ก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  อย่างน้อยก็เป็น
การแข่งขันกัน  เพ่ือจะคบหรือติดต่อกับคนที่ตนเองอยากจะคบด้วย 
  ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคล  ระหว่างบุคคลกับองค์การ  หรือ
กลุ่มระหว่างองค์การต่างๆ  หรือกลุ่มต่างๆ  ระหว่างองค์การกับสมาชิกขององค์การนั้นเอง  หรือ
ระหว่างสมาชิกกับสมาชิกในองค์การเดียวกัน  ความขัดแย้งปรากฏให้เห็นเมื่อคนสองคนหรือมากกว่า
สองคน  (หรือกลุ่ม)  ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งเดียวกัน  ต้องการที่จะครอบครองสถานที่เดียวกัน  
ต้องการที่จะดํารงตําแหน่งเดียวกัน  แสดงบทบาทที่ไปด้วยกันไม่ได้  ยืนหยัดในจุดประสงค์ที่ไม่ไป
ด้วยกัน  หรือใช้วิธีการที่ไปด้วยกันไม่ได้  เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน  น่ีคือลักษณะความ
ขัดแย้งตามแนวคิดทางการเมือง 
 
 

กระบวนการของความขัดแย้ง 
 
 กระบวนการของความขัดแย้ง ดําเนินการอย่างมีพลวัตรที่ต่อเนื่องกันโดยแบ่งออกเป็น  5  
ระยะ  ได้แก่  (1)  ก่อตัวของการต่อต้าน   หรือความไม่ลงรอยที่รุนแรงพอ  (2)  ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้
ถึงความขัดแย้ง  (3)  ต้ังใจทําอย่างใดอย่างหนึ่ง  (4)  พฤติกรรมที่แสดงออกมาและ  (5)  ผลกระทบที่
เกิดขึ้น  (Robbins, 2001 : 386 – 393) 
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รูปที่  2.1  แสดงกระบวนการของความขัดแย้ง 

ที่มา : Robbins, 2001 : 386 
 
 จากรูปที่  2.1  สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ระยะที่  1  การก่อตัวของการต่อต้านหรือความไม่ลงรอยที่รุนแรงพอ  (Potential  
opposition or incompatibility) 
 กระบวนการขัดแย้งในขั้นนี้ปรากฏมีเง่ือนไขต่าง ๆ   ที่แสดงว่ามีโอกาสเกิดความขัดแย้งขึ้น  
โดยอาจไม่ใช่ทุกเง่ือนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยตรง  ซึ่งได้แก่เง่ือนไขด้านการสื่อความหมาย  
ด้านโครงสร้างและด้านที่เป็นตัวแปรส่วนบุคคล 
 1. ด้านการสื่อความหมาย  (Communication)  จากการศึกษาพบว่า  คําแต่ละคํา  
สามารถกินความหมายได้กว้างทั้งความหมายโดยตรงและความหมายแฝงที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม 
(Jargon)  นอกจากนี้การมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ  หรือลักษณะของน้ําเสียงที่ใช้ในการสื่อสาร  อาจทําให้
การแปลความหมายของถ้อยคําผิดเพ้ียนไป  เป็นมูลเหตุหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้  ความสามารถ
ในการเข้าใจความหมายของคําที่แต่ละคนมีแตกต่างกันนั้นเกิดจากการศึกษาหรือการฝึกอบรม  การ
เลือกที่จะรับรู้และการขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้อ่ืนอย่างเพียงพอ  ความขัดแย้งค่อยก่อตัวขึ้นตามลําดับ
ถ้ามีการสื่อสารที่น้อยหรือมากเกินไปและใช้ไม่ถูกกาลเทศะ  การเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ไม่

ระยะที่  1 ระยะที่  2 ระยะที่  3 ระยะที่  4 ระยะที่  5 

การต่อต้านหรือ 
ไม่ลงรอยกัน 

การรับรู้ถึงความ
ขัดแย้ง 

ต้ังใจทําอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

พฤติกรรมที่
แสดงออก 

ผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

มูลเหตุ 
 
*การสื่อความหมาย 
*โครงสร้าง 
*ตัวแปรส่วนบุคคล 

 
ความขัดแย้ง
ท่ีรับรู้ 

 
ความขัดแย้ง
ท่ีรู้สึก 

ตั้งใจแก้ความขัดแย้ง
โดย 
 
*  การแข่งขัน 
   (competing) 
*  การร่วมมือ 
   (collaborating) 
*  การประนีประนอม 
   (compromising) 
*  การหลีกเลี่ยง 
   (avoiding) 
*  ยอมผ่อนปรน 
  (accommodating) 

แสดง
พฤติกรรม
ชัดเจน 
 
*  พฤติกรรมที่
กลุ่มแสดงออก 
 
 
*  ปฏิกิริยาของ
คนอื่นๆ 

ผลงานของ
กลุ่ม
เพิ่มข้ึน 
 
ผลงานของ
กลุ่มลดลง 
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เหมาะสมก็สามารถสร้างความขัดแย้งได้เช่นกัน  การที่ข้อมูลถูกปรุงแต่งหรือถูกบิดเบือนเพื่อ
วัตถุประสงค์ส่วนตัวของบางคนเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเช่นกัน 
 2. ด้านโครงสร้าง  (Structure) มีผลการวิจัยพบว่า  ขนาด  (Size) และความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของกลุ่ม  เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้น  กล่าวคือ  เมื่อกลุ่มมีขนาดใหญ่  และมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางมากขึ้นยิ่งมีโอกาสขัดแย้งมากขึ้น ส่วนอายุของการทํางานกับความขัดแย้ง
มักผกผันกัน  กล่าวคือ  คนหนุ่มสาวที่มีอายุการทํางานน้อยมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งมากและลาออกจาก
งานสูง 
  บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยานในการแสวงหาความรับผิดชอบมักจะกระตือรือร้นทําให้
เกิดกระทบกระทั่งกับผู้อ่ืนได้ง่าย  เพราะต้องต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรและหน้าที่การงานเพ่ิมมากขึ้น  
นอกจากนี้การท่ีกลุ่มต่างๆ  ภายในองค์การมีเป้าหมายของกลุ่มต่างกัน  เช่น  ฝ่ายจัดซื้อถูกกําหนด
ด้วยเง่ือนไขเวลาในการจัดซื้อ  ฝ่ายการตลาดมุ่งให้ขายสินค้าออกไปโดยเร็ว  จึงต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย  
ฝ่ายควบคุมคุณภาพต้องการเน้นการปรับปรุงคุณภาพให้สินค้าได้มาตรฐาน  ฝ่ายการผลิตมุ่งเน้นเรื่อง
ความมีประสิทธิภาพการดําเนินการเพื่อรักษายอดตัวเลขการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย  เป็นต้น  
เป้าหมายที่แตกต่างกันของกลุ่มเช่นนี้  เป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งได้เช่นกัน 
  มีความเชื่อแม้จะไม่ชัดเจนเลยทีเดียวว่า  แบบผู้นําที่มุ่งการควบคุมและสอดส่องการ
ทํางานของผู้อ่ืนอย่างใกล้ชิดมีแนวโน้มเพ่ิมความขัดแย้งได้มากขึ้น  ผลงานวิจัยยังพบว่าการเข้ามี  
ส่วนร่วม  (Participation) มีความสัมพันธ์กับการมีความขัดแย้ง เพราะการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิด
ความแตกต่างกันมากขึ้น  ระบบการให้ความดีความชอบเป็นเหตุสําคัญของการขัดแย้ง  เพราะผู้ได้รับ
พิเศษต้องแข่งขันยื้อแย่งจากส่วนที่ผู้อ่ืนคาดหวังเช่นกัน นอกจากนี้การที่กลุ่มจําเป็นต้องอาศัยพ่ึงพา
จากกลุ่มอ่ืนจึงจะทําให้งานของตนสําเร็จ แต่ผลงานที่สําเร็จกลับเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง 
 3. ด้านที่เป็นตัวแปรส่วนบุคคล  (Personal variables)  ได้แก่ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลท่ีเกี่ยวกับระบบค่านิยม  แนวทัศนะและความคิดตลอดจนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพล้วนเป็น
เหตุให้เกิดความขัดแย้งได้มาก  ดังจะเห็นความขัดแย้งระหว่างประเทศเพราะเรื่องเช้ือชาติ  หรือสิทธิ
ความเช่ือทางศาสนาที่ต่างกัน   ในองค์การก็เช่นกัน   ลองนึกถึงใครสักคนที่เราไม่ชอบ  เมื่อผู้น้ัน
เสนอความเห็นขึ้น เรามักจะไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่  อาจรู้สึกรําคาญสุ้มเสียงวิธีการพูด  ตลอดจน
กิริยาท่าทางต่างๆ  ที่เป็นบุคลิกภาพของคนนั้น  เมื่อต้องร่วมทํางานด้วย  โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง
ย่อมมีมากขึ้น 
 
 ระยะที่  2  ระยะรับรู้ถึงความขัดแย้ง  (Cognition and personalization) 
 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบและผูกใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะที่  1  แล้ว  ก็จะทวี
ความรู้สึกที่ต่อต้านและความไม่ลงรอยอย่างชัดเจนมากขึ้น  แต่ละสาเหตุที่กล่าวมาแล้วถ้าฝ่ายหนึ่ง
รับรู้และตระหนักว่าจะต้องมีผลกระทบกับตนก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้น  อย่างไรก็ตามการรับรู้ถึงความ
ขัดแย้งในระยะนี้อาจยังไม่ลงลึกถึงตัวบุคคลก็ได้  ตัวอย่างเช่น  นาย  ก.  อาจตระหนักดีว่าตนกับนาย  
ข.  มีข้อโต้แย้งที่ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงระหว่างกันอยู่บ่อย  แต่นาย  ก.  ก็ไม่กังวลทุกข์ร้อนเก็บมาคิด
แต่อย่างใด  จึงไม่ส่งผลใด ๆ ต่อความรักใคร่ชอบพอที่นาย  ก.  เคยมีต่อนาย  ข.  แต่อย่างใดทั้งสิ้น    
จึงเป็นขั้นความขัดแย้งที่รับรู้  (perceived  conflict)  ส่วนอีกระดับหนึ่งคือ  การรับรู้ความขัดแย้งที่
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มีอารมณ์เกี่ยวข้องด้วย  (felt  conflict)  กล่าวคือ  จะเกิดอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งนั้น
จนเกิดภาวะวิตกกังวลใจ  มีความตึงเครียด  คับข้องใจ  และอาจถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้ 
 
 ระยะที่  3  ตั้งใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งกับความขัดแย้ง  (Intentions) 
 เป็นขั้นตอนที่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรับรู้ และมีความรู้สึกด้านอารมณ์ต่อ
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ซึ่งถือเป็น
ขั้นตอนที่สําคัญ  เพราะเป็นการหาทางเลือกในการบริหารจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าว  โดยมี
ทางเลือกที่ทําได้หลายวิธี  ดังแสดงในภาพ 
 

 
 

รูปที่  2.2  แสดงวิธีการจัดการความขัดแย้ง 
ที่มา : Robbins, 2001 : 390 

 
 จากภาพดังกล่าว  แสดงถึงความต้ังใจที่จะใช้วิธีการต่าง ๆ  เพ่ือบริหารความขัดแย้งซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  2  มิติ  คือ  มิติตามแกนนอนบอกถึงระดับการให้ความร่วมมือ  (Cooperativeness)  ซึ่ง
หมายถึงระดับที่ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะให้การตอบสนองต่อความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง  ส่วนมิติตาม
แกนตั้งแทนการมุ่งที่ตนเอง  (Assertiveness)  ซึ่งหมายถึง  ระดับที่ฝ่ายหน่ึงพยายามที่จะตอบสนอง
ความพอใจของตนเอง  จากมิติทั้งสองทําให้เกิดวิธีการที่ต้ังใจใช้เพ่ือจัดการกับความขัดแย้งขึ้น  5  วิธี  
ได้แก่  การแข่งขัน  (Competing)  การร่วมมือ  (Collaborating)  การหลีกเลี่ยง  (Avoiding)  การ
ผ่อนปรน  (Accommodating)  และการประนีประนอม  (Compromising)  มีรายละเอียดดังนี้ 

มุ่งตนเอง 

ระดับการมุ่งที่ตนเอง 
(Assertiveness) 

ไม่มุ่งตนเอง 

การไม่ให้ความร่วมมือ การให้ความร่วมมือ 

ระดับความร่วมมือ 
(Cooperativeness) 

การแข่งขัน การร่วมมือ 

การประนีประนอม 

การหลีกเลี่ยง การยินยอม 
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 1. การแข่งขัน  (Competing) เป็นวิธีการแก้ความขัดแย้งที่มีฝ่ายหน่ึงพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะให้ฝ่ายตนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด  โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หรือพยายามแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าความเห็นหรือข้อสรุปของตนถูกต้อง  หรือพยายามช้ีชวนให้ผู้อ่ืน
เห็นว่าใครคือผู้ควรได้รับคําตําหนิจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. การร่วมมือ  (Collaborating)  เป็นวิธีการที่บุคคลมุ่งที่เป้าหมายตนเองและให้ความ
ร่วมมือต่อการแก้ปัญหา  โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างพยายามตอบสนองความต้องการ
ของทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด  การผ่อนปรนเป็นวิธีที่ให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยการมองหาจุดต่างมากกว่า
การเปลี่ยนประเด็นหลักที่เป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่าย  ซึ่งได้แก่การหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะ  
(Win – win solution)  สามารถบรรลุเป้าหมายของตนและทั้งเป็นที่ยอมรับเชิงเหตุผลของทั้งสอง
ฝ่าย 
 3. การหลีกเลี่ยง  (Avoiding)  เป็นวิธีที่บุคคลผู้นั้นอาจยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น  
และต้องการถอนตัวออกหรือยอมรับการเก็บกดจากความขัดแย้งนั้น  ตัวอย่างของการหลีกเลี่ยง  
รวมถึงการพยายามแสดงความเฉยเมยต่อความขัดแย้งและหลบหลีกการเผชิญหน้ากับบุคคลที่ตน
ขัดแย้ง 
 4. การผ่อนปรน  (ยินยอม)  (Accommodating)  เป็นวิธีการที่ฝ่ายหน่ึงพยายามเอา
ใจต่อคู่กรณีโดยการคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้นั้นเหนือผลประโยชน์ตนเอง  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
เพ่ือเห็นแก่มิตรภาพอันดีงามต่อกัน  ฝ่ายหนึ่งยินดีที่จะเป็นผู้เสียสละเป้าหมายของตนเพื่อให้บรรลุ  
เป้าหมายของคู่กรณี  ยอมสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อ่ืนแม้จะต้องเก็บความคิดเห็นของตนไว้ก็ตาม  
หรือยอมให้อภัยแก่คนฝ่าฝืนกฎกติกาโดยยอมรับผลใดๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นไว้เอง 
 5. การประนีประนอม  (Compromising)  เป็นวิธีการที่แต่ละฝ่ายต่างยินยอมที่จะเสีย
บางส่วนที่ตนต้องการ  ทํานองเสียกันคนละส่วนเพื่อเป็นการรอมชอมต่อกัน  ในการประนีประนอมจึง
ไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้อย่างชัดเจน  เป็นการปันส่วนสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน  โดย
ยอมรับว่าข้อยุติที่ได้ไม่อาจสร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามท่ีต้องการ 
 อย่างไรก็ดีความต้ังใจที่จะเลือกวิธีหนึ่งวิธีใดดังกล่าวแล้ว  เพ่ือแก้ความขัดแย้งนั้นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายซึ่งไม่คงที่แน่นอน  แต่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ได้เมื่อฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเกิด
มองปัญหาในมุมมองใหม่  หรือต้องเผชิญกับปฏิกิริยาโต้ตอบทางอารมณ์อย่างรุนแรงจากอีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 ระยะที่  4  พฤติกรรมที่แสดงออก  (Behavior) 
 คนส่วนมากคิดว่า  ความขัดแย้งที่แท้จริงอยู่ในขั้นนี้  เพราะเป็นระยะที่ความขัดแย้งถูก
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  เช่น  การใช้วาจา  การกระทํา  และการตอบโต้
กลับด้วยวิธีต่างๆ  จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
 พฤติกรรมในระยะนี้ จะแสดงตามความต้ังใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้นั้นเลือกใช้เพ่ือ
แก้ปัญหา  จึงเป็นพฤติกรรมที่เปิดเผยและมีแรงกระตุ้นเชิงคุณภาพ  แต่บางครั้งด้วยเหตุที่ขาดทักษะ
ในการแก้ปัญหา  ทําให้พฤติกรรมที่แสดงออกกลับผิดไปจากวิธีที่ต้ังใจจะใช้เพ่ือแก้ปัญหา  จนอาจทํา
ให้ความขัดแย้งเพิ่มย่ิงขึ้น  ในภาพต่อไปนี้แสดงถึงพฤติกรรมที่แสดงตามระดับของความขัดแย้ง  ดังนี้ 
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รูปที่  2.3  แสดงถึงพฤติกรรมที่แสดงออกตามระดับของความขัดแย้ง 
ที่มา : Robbins, 2001 : 391 

 
 เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ทั้งก่อให้เกิดผลเสียและก่อให้เกิดผลดีที่สามารถนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีต่องานและองค์การ  ดังนั้น  ความขัดแย้งใดที่เป็นไปเพื่อการทําลาย 
ก็ควรได้รับการแก้ไข  แต่ความขัดแย้งใดที่จะนําไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ก็ควรได้รับการกระตุ้นให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเทคนิคที่ใช้ในการบริหารความขัดแย้ง  มีดังนี้ 
 
เทคนิคหาข้อยุติความขัดแย้ง รายละเอียด 

- ใช้วิธีแก้ปัญหา 
 
- ให้ยึดเป้าหมายหลักร่วม 
 
- เพ่ิมทรัพยากรมากขึ้น 
 
 
- ใช้การหลีกเลี่ยง 
- สร้างความราบรื่น 
 
- ใช้การประนีประนอม 
- ใช้คําสั่ง 
 
- เปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านมนุษย์ 

- โดยประชุมทั้งสองฝ่ายเพ่ือหาวัตถุประสงค์ของปัญหาและถก
วิธีแก้ปัญหา 

- สร้างเป้าหมายร่วมกันซึ่งจะสาํเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมอืทั้ง
สองฝ่าย 

- กรณีเหตุขัดแย้งเพราะทรัพยากรจํากัด  เช่น  เพ่ิมเงิน  คน  
พ้ืนที่ทํางานและโอกาสก้าวหน้า  เนื่องจากเมื่อทรัพยากรมาก
โอกาสที่ทุกคนจะชนะ  (Win – win  solution)  มีมากขึน้ 

- โดยถอนตัวหรือยอมเก็บกดจากความขัดแย้ง 
- โดยพยายามลดความแตกต่าง ที่มีแต่เพ่ิมผลประโยชน์ร่วมของ
ทั้งสองฝ่าย 

- ให้แต่ละฝ่ายยอมเสียบางส่วนของตนที่ต้องการได้ 
- โดยฝ่ายบริหารใช้คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเข้าแก้ไข  แล้วแจ้ง
ให้ทราบ 

- โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เช่น  ฝึกอบรม
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม
ที่ก่อความขัดแย้ง 

 
 

ระดับขัดแย้งที่ล้างผลาญทําลาย  *  พยายามทําลายล้างคู่กรณทีุกวิถีทาง 
     *  ใช้กําลังกายเข้าทําร้าย 
     *  ใช้คําขูแ่ละยื่นคําขาด 
     *  ใช้วาจาด่าทอทําร้าย 
     *  ใช้คําถามชวนทะเลาะกับคู่กรณ ี
     *  ความเห็นต่างกันเล็กน้อยหรือเข้าใจผิด 
ระดับไม่มีความขัดแย้ง  
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เทคนิคหาข้อยุติความขัดแย้ง รายละเอียด 
- เปลี่ยนแปลงตัวแปรด้าน
โครงสร้าง 

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นทางการซึ่งทําให้เกิดขัดแย้งได้ง่าย
โดยการออกแบบรูปงานใหม่  การมีตําแหนง่เพื่อประสานงาน  
เป็นต้น 

เทคนิคส่งเสรมิความขัดแย้ง รายละเอียด 
- ใช้การสื่อความหมาย 
 
- นําคนภายนอกเข้ามา 
 
- การปฏิรังสรรค์องค์การ 
 
 
 
- แต่งต้ังนักวิชาการคารมกล้า 

- ใช้ข้อมูลข่าวสารใหม่ที่กํากวมและทําให้รู้สกึวิตกกังวลเพื่อ
ขยายความคิดขัดแย้ง 

- นําผู้บริหาร / พนักงานจากภายนอกที่มีประสบการณ์ภูมิหลัง  
ค่านิยม  เจตคติแนวคิดที่ต่างจากคนในองค์การเข้ามาร่วมงาน 

- โดยการปรับรื้อระบบองค์การ  เช่น  จัดคนใหม่  เปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ  เพ่ิมการพ่ึงพาระหว่างกันมากขึ้น  ปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานซึ่งมีผลกระทบต่อตําแหน่งสถานภาพ
บุคคลปัจจุบัน 

- ให้วิจารณ์องค์การและปัจจัยทั้งหลายภายในองค์การที่ควร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 

 
ที่มา : Robbins, 2001 : 392 

 
 ระยะที่  5  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง 
 จากนิยามของความขัดแย้งที่เคยกล่าว  จะเห็นว่า  ความขัดแย้ง  สามารถที่จะก่อให้เกิด
ผลเสียหายและผลดีต่อองค์การ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของความขัดแย้ง  สถานการณ์และ
ความสามารถที่จะบริหารความขัดแย้งในแต่ละกรณีได้อย่างเหมาะสม  โดยผลดีและผลเสียอัน
เนื่องมาจากความขัดแย้ง  มีดังนี้ 
 1. ผลดีของความขัดแย้ง  ซึ่งทําให้ผลงานของกลุ่ม/องค์การดีขึ้น  ได้แก่ 
  1.1 ความขัดแย้งทําให้ปัญหาที่เคยถูกมองข้าม  หรือที่ถูกละเลย  จะได้รับความสนใจ
นํามาพิจารณามากขึ้น 
  1.2 ความขัดแย้งเป็นแรงจูงใจให้คนทั้งสองฝ่ายรู้และเข้าใจถึงจุดยืนของกันและกัน
ได้มากขึ้น 
  1.3 บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและแนวทางใหม่  ซึ่งจะนํามา
สู่การเกิดสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
  1.4 ความขัดแย้งช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น  กล่าวคือ  เมื่อผู้ตัดสินใจได้รับข้อมูลที่มี
มุมมองแตกต่างไปจากตน  ซึ่งอาจขัดแย้งกัน  แต่การมีข้อมูลที่หลากหลาย  ครอบคลุมมากข้ึน  ย่อม
ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นกว่าเดิม  ทั้งนี้เพราะความขัดแย้งทําให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องพิสูจน์
สมมุติฐานและความเชื่อของแต่ละฝ่าย  ต้องเผชิญกับความคิดใหม่  และต้องพิจารณาในการปรับ
จุดยืนใหม่ของตน  อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่มักไม่พอใจที่จะดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว        
จึงปล่อยให้ความขัดแย้งเกิดบานปลายจนกลายเป็นความแตกแยกขึ้น 
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  1.5 ความขัดแย้ง  ส่งเสริมให้คนเกิดความภักดีต่อกลุ่ม  ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
ทํางานของกลุ่มหรือของหน่วยงานให้มีความสําเร็จ 
  1.6 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งเชิงความคิด  (Cognitive  
conflict)  ที่แตกต่างกัน  ย่อมนํามาสู่การเปิดกว้างในการนําความคิดเหล่าน้ันมาอภิปรายถกเถียงกัน
อย่างเต็มที่  ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น 
 2. ผลเสียของความขัดแย้ง  ซึ่งทําให้ผลงานของกลุ่ม/องค์การลดลง  ได้แก่ 
  2.1 ความขัดแย้งก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างรุนแรง  ส่งผลให้
แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเครียด 
  2.2 ความขัดแย้ง  ขัดขวางและทําลายเส้นทางสื่อสารระหว่างบุคคล  กลุ่มหรือแผนก
งาน  ทําให้การประสานงานในการปฏิบัติงานเกิดการชะงักงัน 
  2.3 ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ทําให้ความต้ังใจและการใช้พลังความพยายามในการทํางาน
ให้บรรลุเป้าหมายองค์การของแต่ละคนถดถอยลดลง 
  2.4 ความขัดแย้งส่งผลกระทบทําให้ผู้นําต้องปรับเปลี่ยนแบบผู้นํา (Leadership 
style) เช่น จากผู้นําแบบการมีส่วนร่วม (Participative style) ไปเป็นแบบเผด็จการ  (Authoritarian 
style)  ด้วยความจําเป็น  เนื่องภายใต้ภาวะของความขัดแย้งทุกฝ่ายมีความเครียดสูง  ผู้นํา  จึงต้อง
เข้ามากํากับดูแลและสั่งการด้วยตนเองมากขึ้น  เพ่ือไม่ให้ทิศทางที่เป็นเป้าหมายของงาน/องค์การ
เบี่ยงเบนไป  แต่แบบภาวะผู้นําเช่นนี้ทําให้บรรยากาศที่ดีของการทํางานลดลงไปด้วยเช่นกัน 
  2.5 ทําให้แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันเกิดการเล่นพรรคเล่นพ้อง  เกิดอคติ  ลําเอียง  ขาด
ความยุติธรรม  และอาจรุนแรงถึงขั้นให้ร้ายป้ายสีเพ่ือจ้องทําลายกันทุกวิถีทาง 
 จะเห็นได้ว่า  กระบวนการของความขัดแย้งมีการดําเนินไปเป็นขั้นตอนต่างๆ  ของ
สภาพการณ์ที่เริ่มจากการก่อให้เกิดความขัดแย้ง  การตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรมเพื่อโต้ตอบ
ความขัดแย้งและมีการแสดงพฤติกรรมความขัดแย้งออกมา  เมื่อได้แสดงพฤติกรรมความขัดแย้งแล้ว
จะก่อให้เกิดผลท่ีตามมา  ซึ่งมีผลทั้งในทางทําลายและในการสร้างสรรค์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหาร
ความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
 
 

ความจริงเก่ียวกับความขัดแย้ง 
 

 วันชัย  วัฒนศัพท์  และคณะ  (2550 : 3 – 6)  ได้กล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ดังนี้ 
 

1. ความขัดแย้งปรากฏอยู่ทั่วทุกหนแห่ง 
  ความขัดแย้งพบได้ทุกหนทุกแห่ง  ซึ่งจะปรากฏให้เราเห็นเสมอ  เราพบความขัดแย้ง
อยู่ทุกว่ีทุกวันและในทุกหนทุกแห่ง  ดูจะเป็นความจริงแห่งชีวิต  ต้ังแต่เวลาเราตื่นขึ้นในตอนเช้าเราก็
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเสียแล้ว  หรือได้ไปพบเห็นสถานการณ์ของความขัดแย้งในระหว่าง
อาหารเช้า  เราอ่านหนังสือพิมพ์  เราฟังข่าวภาคเช้า  เราก็พบแต่เรื่องของความขัดแย้งอยู่มากมาย  
ทุกหนทุกแห่งที่เราไปในเวลาช่วงใดก็แล้วแต่จะถูกห้อมล้อมแต่เรื่องของความขัดแย้ง 
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2. ความขัดแย้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ความขัดแย้งสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือเข้าใจกันและกัน  ความขัดแย้งทําให้เรา

ใช้ทรัพยากรในวิถีทางใหม่และบางครั้งก็ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  บ่อยครั้งที่กรณีพิพาทกระตุ้นการแสวงหา
วิถีทางเลือกต่างๆ  และนําไปสู่ความชัดเจนของทางเลือกและข้อสรุปต่างๆ  ดังคติพจน์ที่ว่า  “ความ
จําเป็นเป็นบ่อเกิดของสิ่งประดิษฐ์”  หรือ  “สิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเป็น” 

การขาดความรู้ความสามารถทําให้เราหันมาทํางานด้วยกัน  ก่อให้เกิดการทํางานเป็น
ทีมและเสริมความสามารถกัน  ความเห็นที่ขัดแย้ง  ความแตกต่างในความคิด  ในค่านิยม  ในรสนิยม  
กระตุ้นเราให้แสวงหาความชัดเจนและพัฒนาไปสู่การพูดคุยและการทําความเข้าใจกัน  ความจํากัดใน
ทรัพยากรบีบบังคับให้เราพัฒนาวิถีทางเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

3. ความขัดแย้งก่อให้เกิดพลังงาน 
ตามหลักของสรีระวิทยา  ความขัดแย้งทําให้ร่างกายของเรานั้นหลั่งสารแอดดรินนาลิน

และทําให้เราเกิดอารมณ์  หน้าของเราจะสีแดง  เสียงดังขึ้นแล้วก็เหง่ือแตก  เราเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ที่เกิดขึ้นนี้ออกไปในทิศทางไหนเป็นเรื่องที่สําคัญ  เราอาศัยสัญชาตญาณและอาจจะแสดงออกมาเป็น
สู้หรือหนี  เราสามารถเก็บกดอารมณ์ของเราด้วยเหมือนกัน  และเราก็จะปล่อยให้ความคิดที่มีเหตุผล
ของเราควบคุมปฏิกิริยาที่แสดงออกมา 
 

4. ความขัดแย้งนั้นเป็นเหมือนดาบสองคม 
ทําให้เราเสี่ยงต่ออันตราย  แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดโอกาส  ความขัดแย้งจะ

เหมือนกับ  “ไฟ”  ซึ่งสามารถที่จะเป็นทั้งบ่อเกิดของแสงสว่างหรืออาจจะเผาไหม้เราก็ได้  เป็นทั้งสิ่ง
ที่สร้างสรรค์  หรือทําลายให้เกิดความแตกแยกได้ 
 

5. ความขัดแย้งได้รับอิทธิพลจากชีววิทยาของเรา  บุคลิกของเรา  และวัฒนธรรม 
ปฏิกิริยาทางสรีระวิทยาของเรามีผลอย่างมากต่อสถานภาพทางอารมณ์  ซึ่งมีผล

ต่อเนื่องต่อปฏิกิริยาที่เรามีต่อข้อพิพาทและการจัดการกับข้อพิพาท  วัฒนธรรมและประเพณีก็เป็น
ตัวกําหนดวิถีทางที่เราจัดการกับความขัดแย้งหรือกระทําต่อความขัดแย้งเช่นเดียวกัน 
 

6. ความขัดแย้งดําเนินไปเป็นขั้นเป็นตอน 
ความขัดแย้งดําเนินไปเป็นขั้นตอนอยู่สามระดับ  ประกอบด้วย 
6.1 ความขัดแย้งแฝง  (Latent Conflicts)  เป็นความขัดแย้งที่มีอยู่แต่อาจจะยังมอง

ไม่เห็น  มีลักษณะเหมือนกับความตึงเครียดที่มีอยู่และความขัดแย้งยังไม่ได้พัฒนาไปเต็มที่  หรือ
เพ่ิมขึ้นจนเป็นที่สังเกตได้อย่างง่ายดาย  ดังนั้นคู่กรณีอาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

6.2 ความขัดแย้งเริ่มปรากฏ  (Emerging Conflicts)  เป็นความขัดแย้งที่เกือบจะ
ปรากฏตัวออกมา  เริ่มเห็นว่าใครเป็นคู่กรณีและมีการรับรู้การดํารงอยู่ของข้อพิพาท  แต่ก็ยังไม่มี
กระบวนการที่จะลงไปจัดการกับข้อพิพาทน้ัน 
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6.3 ความขัดแย้งที่ปรากฏชัดเจน  (Manifest Conflicts)  เกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีมีการเขา้
ไปวุ่นวายในการพิพาทอย่างชัดเจน  และอาจจะมีกระบวนการที่จะเข้าไปจัดการกับกรณีพิพาทน้ัน
แล้ว  เขาอาจจะเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาและหาทางออก  หรือเขาอาจจะถึงทางตันแล้วหรือแย่ไป
กว่าน้ันคือ  เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.4  ความขัดแย้งแฝง  ความขัดแย้งเริ่มปรากฏ  และความขัดแย้งที่ปรากฏชัดเจน 
ที่มา : วันชัย  วัฒนศัพท์  และคณะ, 2550 : 6 

 
 

ประเภทหรือรูปแบบของความขัดแย้ง 
 
 ความขัดแย้งแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  หรือ  5  รูปแบบ  ได้แก่  (คริสโตเฟอร์  มัวร์, 
1996 : 60 – 61) 
 1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล  (Data Conflict)  ได้แก่  ข้อมูลขัดกัน  ขาดข้อมูล  เข้าใจผิด  
ขาดการสื่อสาร  หรือสื่อสารไม่ถูกต้อง  สับสนเรื่องหน้าที่  มุมมองต่างกันในเรื่องของข้อมูล 
 2. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  (Interest Conflict)  ได้แก่  ขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากร
ทางด้านธรรมชาติ  หรือสิ่งต่างๆ  ที่ปรารถนาและต้องการ  เช่น  อํานาจ  ตําแหน่งหน้าที่ 
 3. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  (Relationship Conflict)  ได้แก่  บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมที่ต่างกัน  พฤติกรรมทางลบที่เกิดขึ้นซ้ําซาก  และวิธีการในการทําสิ่งต่างๆ  แตกต่างกัน  
เช่น  วิธีการทํางานต่างกัน  การตัดสินใจต่างกัน 
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 4. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  (Structural Conflict)  ได้แก่  การแก่งแย่ง  โดย
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิมด้วย  ขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ  ขัดแย้งเนื่องจากขาดความ
ยุติธรรม 
 5. ความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม  (Value Conflict)  ได้แก่  ศาสนา  โลกทัศน์  
หรือความเชื่อมั่นต่างกัน  การให้ความสําคัญที่ต่างกัน  เกณฑ์ประเมินต่างกัน  ภูมิหลังทางวัฒนธรรม
ต่างกัน  ภูมิหลังส่วนบุคคลต่างกัน  พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.5  ประเภทของความขัดแย้ง 

ที่มา : พระเทพปริยัติเมธี  (สฤษฎิ์  สิริธโร), 2555 : 268 
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 Henkin, A.B. eta  (2000 : 142 – 154)  นักวิชาการทางด้านจิตวิทยาได้แบ่งย่อยความ
ขัดแย้งออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่ 
 1. ความขัดแย้งด้านเป้าหมาย  คือความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการที่เป้าหมายที่แตกต่าง
กัน  ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีความต้องการต่อสิ่งที่จะได้รับแตกต่างจากอีกบุคคลหนึ่ง 
 2. ความขัดแย้งด้านความคิด  คือความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการที่แต่ละฝ่ายมีความ
คิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน 
 3. ความขัดแย้งด้านความรู้สึก  คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเมื่อบุคคลหนึ่งมีทัศนคติหรือ
ความรู้สึกที่ขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่ง  ตัวอย่างความขัดแย้งแบบนี้  สามารถพบเห็นได้จากบุคคล  2  คน
ที่มีความชอบและรสนิยมไม่เหมือนกัน 
 4. ความขัดแย้งด้านพฤติกรรม  คือความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการที่บุคคลหนึ่งกระทํา
บางสิ่งบางอย่าง  ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น พูดจาหยาบคาย หรือดูหมิ่น  เหยียดหยาม 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น  พอสรุปได้ว่า  ความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  
คือ  ความขัดแย้งภายใน  (Internal Conflict)  เช่น  ความขัดแย้งแห่งความคิด  ความรู้สึก  คุณค่า  
รสนิยม  เป็นต้น  และความขัดแย้งภายนอก (External Conflict)  เช่น  ความขัดแย้งที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์  ผลประโยชน์  ข้อมูล  โครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกัน 
 
 

เหตุปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 
 เหตุปัจจัยของความขัดแย้ง  สามารถจัดกลุ่มเหตุปัจจัยออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  ดังต่อไปน้ี  
(พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 42 – 47) 
 1. กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากปัจจัยภายใน  จําแนกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  2  กลุ่ม
ด้วยกัน  กล่าวคือ  กลุ่มนักคิดทางศาสนากับกลุ่มนักคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
  1.1 กิเลส  :  ที่มาของความขัดแย้ง  นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เช่น        
พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้ช้ีให้เห็นว่า  “ความอยากได้  อยากใหญ่  และใจแคบ”  ถือได้ว่า
เป็น  “ตัวการสําคัญ”  ที่ทําให้เกิด  “ความหวาดกลัว  ระแวง  และไม่ไว้ใจกัน”  ส่วนพระโสภณคณา
ภรณ์  (ระแบบ  ฐิตญาโณ)  มองว่า  “ตัวปัญหา”  ของความขัดแย้งอยู่ที่  “อวิชชา”  ซึ่งแตกกิ่งใหญ่
ออกมาเป็น  “ความโลภ  ความโกรธ  และความหลง” 
   ในขณะที่พระเทพโสภณ  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  มีทัศนะที่คล้ายคลึงกับพระเทพ
ดิลก  โดยมองว่าเกิดจาก  3  ตัวแปรหลัก  คือ โลภะ  โทสะ  และโมหะ  ในขณะที่  สุลักษณ ์ ศวิรกัษ ์ 
(2522 : 313)  เข้าใจเป็น  “ความโกรธ”  ซึ่งสภาวะเช่นนี้ทําให้เกิดความเกลียดชัง  ทําร้าย  และฆ่า
กันในหมู่มนุษย์  การมองในลักษณะนี้สอดรับกับแนวคิดของหลักพระอภิธรรมที่มองว่าฐานของความ
ขัดแย้งอยู่ที่  “โทสมูลจิต”  เป็น  “ปฐมภูมิ”  หลังจากนั้นจึงส่งต่อให้เกิด  “ความโลภ”  และ  
“ความหลง”  ต่อไป  จะเห็นว่า  นักวิชาการดังกล่าวเป็นกลุ่มนักวิชาการที่จัดอยู่ในชุดของนักคิดสาย  
“พระพุทธศาสนา”  ฉะนั้น  การมองประเด็นเกี่ยวกับที่มาของความขัดแย้งจึงสอดรับเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
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  1.2 พฤติกรรมศาสตร์ในแง่สัญชาตญาณและสันดานของมนุษย์  :  ที่มาของความ
ขัดแย้ง  นักคิดของกลุ่มน้ีมองว่า  “สาเหตุของการขัดแย้ง”  น้ันเกิดจาก  “สันดานมนุษย์และสัตว์ใน
ทุกสังคม”  โดย  คอนราด  ลอเรนซ์  (konrad Lorenz, 1969)  ได้อธิบายว่า  ความขัดแย้งของ
มนุษย์เกิดจากพ้ืนฐานของแนวความคิดสัญชาตญาณความก้าวร้าว  (instinctual theories of 
aggression)  ในขณะที่นักพฤติกรรมศาสตร์หลายท่าน  เช่น  มองเทจ  (Mongtague, 1968)  ที่
ศึกษาในเรื่องมนุษย์และความก้าวร้าว  กอร์เนย์  (Corney, 1973)  ซึ่งศึกษาในเรื่องมนุษย์  และ   
สตอร์ร  (Storr, 1968)  ซึ่งศึกษาในเรื่องความก้าวร้าวของมนุษย์  ก็ได้ช้ีไปในทิศทางเดียวกันว่า  
ความขัดแย้งและการต่อสู้เป็นกระบวนการเพื่อการทดแทนหรือชดเชย  สิ่งที่เป็นสัญชาตญาณก้าวร้าว
ทําลายล้างมนุษย์  โดยผ่านทางความขัดแย้งหรือการแข่งขัน 
 2. กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากความต้องการ  นักคิดในกลุ่มน้ีประกอบไปด้วย  
ศ.ดร.เทียนฉาย  กีระนันท์  (2530 : 99 – 107)  ที่ช้ีว่า  ความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมเปน็ตัว
แปรสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  สิ่งที่เขานํามายืนยันข้อสมมติฐานก็คือ  ดัชนี
ช้ีความแตกต่างทางเศรษฐกิจก็คือ  รายได้  สินทรัพย์ถือครอง  และการมีงานทํา  เป็นต้น  ส่วนตัว
แปรตัวความต้องการด้านสังคมก็คือ  ระดับการศึกษา  ความทันสมัย  และฐานะทางสังคม  ซึ่งความ
แตกต่างดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน  ในขณะที่  ชัยวัฒน์  
สถาอานันท์  (2546 : 36 – 37)  วิเคราะห์คล้ายกันว่า  ตัวแปรในด้านสังคมและเศรษฐกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีพทําให้เกิดความขัดแย้งด้านชนชั้น  และช่วงชิงทรัพยากรในระดับต่างๆ 
 3. กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากอํานาจ  นักคิดคนสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการมองว่า
ความขัดแย้งจาก  “อํานาจ”  คือ  ราล์ฟ  ดาห์เรนดอร์ฟ  (Ralf Dahrendorf)  โดยเขาได้ช้ีให้เห็นว่า  
“บางครั้งอํานาจมีอยู่น้อย  หายาก  กลุ่มย่อยๆ  ในองค์การทางสังคมจึงต้องแข่งขันต่อสู้  เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งอํานาจอันน้อยนั้น”  ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มของสังคม 
  ในขณะที่  คริสเบิร์ก  (Krisesberg)  ไม่ได้มองว่าอํานาจมีอยู่มากหรือน้อย  แต่
ประเด็นสําคัญก็คือความไม่เท่าเทียม  หรือความไม่สัมพันธ์กันของอํานาจระหว่างบุคคลในสังคม  โดย
เขาพยายามย้ําว่า  “ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของอํานาจเป็นลักษณะสําคัญที่สุดของความ
ขัดแย้ง”  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ  “ระดับของอํานาจที่แตกต่างกัน  เป็นผลให้คู่กรณีเริ่มตระหนัก
ถึงความแตกต่างกัน”  และ  “ยิ่งทําให้มีการแสวงหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความมีอํานาจ” 
  ดร.ฉันทนา  บรรพศิริโชติ  ได้นําเสนอหลักการ  “ไม่สมมาตร”  (Asymmetric 
Conflict)  ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดรับกับคริสเบิร์กที่มองว่า  “ความขัดแย้งระหว่างคู่ที่ไม่เท่าเทียมกัน
ทางอํานาจ”  โดยพยายามเปรียบเทียบว่า  “ถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าเป็นคู่ต่อสู้คนละรุ่น  และมี       
โปรโมเตอร์คนละระดับ”  ประเด็นปัญหาก็คือ  “ทําอย่างไร  จึงจะสามารถปรับให้ฐานของอํานาจ 
เท่าเทียมกัน”  เพ่ือไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอํานาจมากจนเกินไป  จนทําให้การเจรจา  “ไร้ทางออก” 
  ประเด็นนี้  ปีเตอร์  ที. โคลแมน  (Peter T. Coleman, 2000 : 108 – 128)  ได้
ตระหนักเช่นเดียวกัน  โดยเขามองว่าโดยปกติทั่วไปเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วทําให้การเจรจามีปัญหา
น้ัน  ก็เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  “ผู้มีอํานาจ”  มักจะใช้  “อํานาจเหนือ”  (Power 
Over)  กับผู้ที่มีอํานาจน้อยกว่า  จนทําให้กระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก  แต่สิ่งสําคัญที่เขาพยายามจะนําเสนอก็คือ  “อํานาจร่วม”  (Power with)  อันเป็น
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กระบวนการในการใช้การมีส่วนร่วมหรือสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการต่างๆ 
 4. กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากค่านิยม  เมื่อกล่าวถึงคําว่า  “ค่านิยม”  (Values)  
ประกอบไปด้วยประเด็นหลักๆ  ที่น่าสนใจหลายประการ  กล่าวคือ  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ศาสนา  ภาษาหรือชาติพันธ์ุ  เป็นต้น  อันเป็นสิ่งที่แสดงออกทางความคิดหรือการกระทํา 
  โทรสเทน  เซลลิน  (Throesten Sellin, 1938 : 41)  มองว่า  “รูปแบบวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันของประชากรแต่ละกลุ่มในสังคมทําให้เกิดความขัดแย้ง”  โดยเขาได้ช้ีให้เห็นว่า  “สังคม
ด้ังเดิมมักจะไม่มีความขัดแย้งเนื่องจากไม่มีประชากรมาจากหลากหลายเผ่าพันธ์ุ  แต่เมื่อสังคมมีขนาด
ใหญ่มากย่ิงขึ้นย่อมประกอบไปด้วยประชากรที่มาจากหลายเผ่าพันธ์ุแตกต่างกัน”  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวเขาจึงแบ่งความขัดแย้งทางวัฒนธรรมออกเป็นสองรูปแบบ  กล่าวคือ  (1)  ความขัดแย้งที่เกิด
จากวัฒนธรรมหลักที่แตกต่างกันสองชนิด  (Primary Cultural Conflict)  (2)  ความขัดแย้งที่เกิด
จากมีกระแสวัฒนธรรมรอง  (Secondary Culture Conflict) 
  ในขณะที่  ซามูเอล  ฮันติงตัน  (Samuel Huntington)  นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน  
ได้นําเสนอแนวคิดเรื่อง  “การปะทะกันของอารยธรรม”  (The Clash of Civilizations)  ใน  พ.ศ. 
2536  ว่า  “สมมติฐานของผมก็คือ  รากเหง้าของความขัดแย้งในโลกยุคใหม่จะไม่ใช่อุดมการณ์หรือ
เศรษฐกิจเป็นพ้ืนฐานอีกแล้ว  ความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงในมนุษยชาติ  และต้นตอความขัดแย้งที่
สําคัญที่สุดจะเกิดมาจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม”  สิ่งที่เขายกมายืนยันข้อสมมติฐานก็คือ  “ความ
ขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรม “ตะวันตก” กับวัฒนธรรม “อิสลาม” และผลจากการทํานายของเขานั้น  
ได้ทําให้เกิด  “เหตุการณ์  11  กันยายน  2001”  และ  “สงครามอัฟกานิสถานกับสงครามอิรัก” 
  จากผลการศึกษาของฮันติงตันดังกล่าว  ทําให้  ธีรยุทธ  บุญมี  (2547 : 36 – 37)  
และ  สุรชาติ  บํารุงสุข  (2547 : 33)  ได้ตอกย้ําว่า  ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมดังที่ฮันติงตัน
กล่าวถึงนั้นได้  “งอก”  ออกมาจากความขัดแย้งด้านชาติพันธ์ุ – ชาตินิยม  (Ethno-Nationalism)  
และได้พัฒนาตัวไปสู่ความขัดแย้งด้านประวัติศาสตร์มาสู่ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมในที่สุด  ซึ่งสอด
รับกับการมองของ  สุมน  อมรวิวัฒน์  (2530 : 89 – 91)  ที่เห็นว่า  “การรุกและการปะทะกันของ
กระแสทางวัฒนธรรม”  ก่อให้เกิดกระแสของความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น  ในขณะที่  ชัยวัฒน์  สถา
อานันท์  (2546 : 30 – 35)  และ  รอฮีม  ปรามาส  (2547 : 36)  ก็มองว่าลัทธิเผ่าพันธ์ุลัทธิเช้ือ
ชาตินิยม  (Ethnocentrism)  และการยึดหลักโดยเน้นศาสนาของตัวเองเป็นศูนย์กลาง  (Religion 
Centric)  น้ันเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งในยุคปัจจุบัน 
 5. กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากโครงสร้างสังคม  คาร์ล  มาร์กซ์  (Karl Marx)  ถือ
ได้ว่าเป็นผู้นําทางความคิดในกลุ่มน้ี  โดยเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง  “Capital”  ซึ่งความขัดแย้ง
เกิดจากการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยม  ซึ่งโครงสร้างสังคมมีการแบ่งชนชั้นสูง
และเป็นชนชั้นที่กดขี่ขูดรีด  ดังนั้น  “ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งขัดแย้งกันใน
ผลประโยชน์ของชนชั้น  เนื่องจากความสํานึกของชนชั้นที่ก่อตัวขึ้นมากลายเป็นความขัดแย้ง  ได้ทํา
การจําแนกตัวแปรพ้ืนฐานของการขัดแย้งว่าความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ  แต่เป็นผลพวงจาก
สังคมทุนนิยมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการกดขี่และการขัดแย้งทางสังคม”  ซึ่งผู้สนับสนุน
แนวความคิดน้ีมี  เลนิน  (Lenin)  และเหมาเจ๋อตุง  (Mao Tse-Tung)  เป็นต้น 
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  ในขณะที่  ดาห์เรนดอร์ฟ  (Dahrendorf, 1959 : 67 – 68)  เห็นด้วยว่าความขัดแย้ง
ทางสังคมเกิดจากการกดขี่ระหว่างกลุ่มต่างๆ  แต่แตกต่างจากการกดขี่ทางชนชั้นอย่างแนวความคิด
ของ  มาร์กซ์  (Marx)  ที่ดาห์เรนดอร์ฟ  เห็นว่าความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในสังคมเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จริง  แต่แหล่งกําเนิดอันเป็นที่มาของความขัดแย้งในสังคมนั้น  เกิดจากการรวมตัวขึ้น
เป็นองค์กรของกลุ่มในสังคม  เช่น  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  มักจะเกิดกลุ่มต่างๆ  ที่มี
การจัดต้ังเป็นองค์กร  เช่น  กลุ่มสหภาพแรงงานเพื่อความเสมอภาค  เป็นต้น 
 6. กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากข้อมูลข่าวสารหรือการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ  
กล่าวคือ  การรับรู้ที่ผิดพลาด  ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดความขัดแย้ง  เช่น  
กรณีสงครามเวียดนาม  “สงครามเวียดนามเกิดจากลักษณะทางด้านจิตใจและการรับรู้ที่ผิดพลาดใน
การประเมินสถานการณ์ของบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในนโยบายเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ของเมริกา”  จะเห็นว่า  “ในหลายสถานการณ์ที่นําไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงนั้น  มีฐานมา
จากการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพเสมอ”  แต่ถึงกระนั้น  ความทันสมัยหรือความคล่องตัวอาจจะเป็น  
“จุดอ่อน”  ได้เช่นเดียวกัน  ดังที่  ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์  ได้ช้ีให้เห็นว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือ  
“วิจารณญาณในการกลั่นกรอง”  เพราะการที่ข้อมูลมีมากมาย  ซึ่งสามารถแสวงหาได้จากสื่อสิ่งพิมพ์
หรืออินเตอร์เน็ต  ถ้าขาดการกลั่นกรองข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  หรือขาดการแยกแยะ  วิเคราะห์
และสังเคราะห์แล้ว  ทําให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน  ผลที่เกิดขึ้นก็คือสภาวะของการสื่อสาร
ข้อมูลไปอีกทอดหนึ่ง  จะทําให้เกิดการ  “ผุกร่อน”  ทันที 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว  เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม
ใหญ่ๆ  คือ  กลุ่มแรกเรียกว่า  เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจากภายใน  เช่น  สัญชาติญาณของ
มนุษย์หรือพฤติกรรมที่ได้รับมาจากการสั่งสอนของบรรพบุรุษ  ภูมิหลังทางวัฒนธรรม  ภูมิหลังส่วน
บุคคล  ส่วนกลุ่มที่สองเรียกว่า  เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจากภายนอก  เช่น  สังคม  ค่านิยม  
อํานาจ  สภาพทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงของสังคม  เป็นต้น 
 นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว  สาเหตุของความขัดแย้งยังสามารถแบ่งออกเป็น
สาเหตุความขัดแย้งภายในตัวบุคคล  สาเหตุความขัดแย้งระหว่างบุคคล และสาเหตุความขัดแย้งใน
องค์การ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล 
 ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์  (2534 : 49 – 52)  ได้กล่าวว่า  ความขัดแย้ง
ภายในตัวบุคคล  (Intrapersonal Conflict)  เป็นความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเอง  เป็นความขัดแย้ง
ที่เกิดจากการท่ีจะต้องเลือกตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  ความขัดแย้งภายในบุคคลโดยมากเกิดจาก
การที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย  (goal conflict)  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  7  แบบ  ดังนี้ 
 
 แบบที่  1  ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 ความขัดแย้งแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายบางอย่าง  จึง
สร้างแรงขับ  (drive)  เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น  แต่บุคคลไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้เพราะมี
อุปสรรคขัดขวาง  อุปสรรคนี้อาจเป็นอุปสรรคที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้  จึงทําให้บุคคลมีความ  
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คับข้องใจ  (frustration)  จึงสร้างกลไกในการป้องกันตนขึ้น  (defense mechanisms)  กลไกใน
การป้องกันตนอาจเป็น 

1. การก้าวร้าว  (aggression) 
2. การถอนตัว  (withdrawal) 
3. การสู้หัวชนฝา  (fixation) 
4. การประนีประนอม  (compromise) 

 ตัวอย่างเช่น  คนกระหายน้ํามีความต้องการที่จะด่ืมนํ้า  โดยมีเป้าหมายที่จะด่ืมนํ้าในตู้เย็น  
จึงสร้างแรงขับโดยการเดินไปที่ตู้เย็น  เมื่อเดินไปถึงตู้เย็นก็พบกับอุปสรรค  เพราะเปิดประตูตู้เย็นไม่
ออก  คนก็มีความคับข้องใจ  จึงสร้างกลไกในการป้องกันขึ้น  เช่น  กระชากหรือทุบประตูตู้เย็นแรงๆ  
ซึ่งเป็นการก้าวร้าว  หรือเดินออกมาจากตู้เย็นแล้วทําหน้ามุ่ย  ซึ่งเป็นการถอนตัว  หรือพยายามจะ
เปิดประตูตู้เย็นให้ได้  ซึ่งเป็นการสู้หัวชนฝา  หรือพยายามหาอย่างอ่ืนด่ืมแทน  เช่น  ด่ืมกาแฟ  ซึ่ง
เป็นการประนีประนอม  ความขัดแย้งแบบที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  สามารถแสดงให้เห็นดังรูป 
 

 
รูปที่  2.6  สาเหตุของความขัดแย้งเนื่องจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 49 – 52 
 
 แบบที่  2  สามารถบรรลุเป้าหมายได้  แต่เป้าหมายนั้นมีทั้งชอบและไม่ชอบ 
 ความขัดแย้งแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลต้องการจะบรรลุเป้าหมาย  แต่เป้าหมายที่ตน
ปรารถนานั้นมีทั้งส่วนที่ตนเองชอบและไม่ชอบปนกัน  หรือเป้าหมายนั้นมีทั้งส่วนที่ตนเองอยากได้
และไม่อยากได้ปนกัน  เช่น  อยากจะเล่นกับลูกแมวแต่ก็กลัวลูกแมวจะข่วน  อยากจะทานยาให้หาย
ไข้แต่ก็กลัวขม  อยากทานมะม่วงสุกคาต้นแต่ก็กลัวตกไม่กล้าปีน  อยากจะเป็นสมาชิกของสมาคมแต่
ไม่อยากเสียค่าบํารุง  อยากจะได้ปริญญาแต่ไม่อยากเรียน  ความขัดแย้งชนิดน้ีเกิดในสภาพ  “ทั้งรัก
ทั้งชัง”  เคอร์ท  เลวิน  (Kurt Lewin)  เรียกความขัดแย้งชนิดน้ีว่า  ความขัดแย่งแบบเข้าใกล้ – 

คน ความต้องการ แรงขับ เป้าหมาย 
 

อุปสรรค 
ความคับข้องใจ 

กลไกในการปอ้งกัน 
-  ก้าวร้าว 
-  การถอนตัว 
-  การสู้หัวชนฝา 
-  การประนีประนอม 
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หลีกเลี่ยง  (approach-avoidance conflict)  ความขัดแย้งชนิดน้ีสามารถบรรลุเป้าหมายได้  แต่
เป้าหมายนั้นมีทั้งชอบและไม่ชอบ  สามารถแสดงได้ดังรูป 
 

 
 

รูปที่  2.7  สาเหตุของความขัดแย้งเนื่องจากเป้าหมายมีทั้งชอบและไม่ชอบ 
ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 49 – 52 

 
 แบบที่  3  สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายได้มีมากกว่าหนึ่งวิธี 
 ความขัดแย้งแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลต้องการจะบรรลุเป้าหมายและสามารถจะบรรลุ
เป้าหมายได้  โดยมีวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งวิธี  ความขัดแย้งเกิดจากการที่จะต้อง
ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง  เช่น  นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่พ่อสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยน้ัน  วันใด
ที่โรงเรียนเลิกคร่ึงวันก็จะต้องเลือกตัดสินใจว่าจะกลับบ้านก่อนโดยนั่งรถเมล์กลับเอง  หรือจะนั่งรถ
เก๋งกลับพร้อมพ่อในตอนเย็น  หรือจะไปเที่ยวพัทยากันเป็นคณะ  จําเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกนั่งรถ
ของอาหรือเลือกนั่งรถของน้า  ความขัดแย้งที่เกิดจากการที่จะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งในการบรรลุ
เป้าหมายนั้นสามารถแสดงให้เห็นได้ดังรูป 
 

 
รูปที่  2.8  สาเหตุของความขัดแย้งที่ต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย 

ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 49 – 52 
 

 แบบที่  4  มีเป้าหมาย  2  อย่างที่พอใจเท่าๆ  กัน  แต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ความขัดแย้งแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลมีเป้าหมาย  2  อย่าง  เป็นเป้าหมายที่ตนเอง
ปรารถนาหรือมีความชอบพอๆ  กัน  และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ทั้งคู่  แต่จําเป็นจะต้องเลือกเอา
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  เด็กชอบการ์ตูน  2  เล่ม  มีเงินพอจะซื้อเล่มใดเล่มหนึ่ง  หรือเรามี
โทรทัศน์อยู่เครื่องเดียวในเวลานั้นช่องหนึ่งกําลังถ่ายทอดฟุตบอลที่เราชอบ  อีกช่องหน่ึงกําลังฉาย
หนังจีนตอนที่กําลังสนุก  เราจําเป็นต้องตัดสินใจดูช่องใดช่องหนึ่ง  หรือให้ลูกเราเลือกเอาว่าวันเสาร์น้ี
จะไปดูหนังสือหรือจะไปเที่ยว  ความขัดแย้งแบบนี้เกิดในสภาพ  “รักพ่ีเสียดายน้อง”  เคอร์ท  เลวิน  
(Kurt Lewin) เรียกความขัดแย้งแบบนี้ว่า ความขัดแย้งแบบเข้าใกล้ – เข้าใกล้  (approach-

 

บุคคล 
 

+   - 

 

บุคคล 
 

เป้าหมาย 
? 

? 
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approach conflict)  ความขัดแย้งที่เกิดจากการท่ีต้องเลือกเอาระหว่างเป้าหมายที่มีความพอใจ
เท่าๆ  กัน  สามารถแสดงให้เห็นได้ดังรูป 
 

 
 

รูปที่  2.9  สาเหตุของความขัดแย้งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากสิ่งที่พอใจเท่าๆ  กัน 
ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 49 – 52 

 
 แบบที่  5  มีเป้าหมาย  2  อย่างที่ไม่พอใจเท่าๆ กัน แต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ความขัดแย้งแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลต้องจําใจเลือกเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  จาก
เป้าหมายทั้งหลายที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่ปรารถนา  บุคคลจะต้องเลือกหรือจะต้องทําอย่างใดอย่าง
หนึ่งจากสิ่งต่างๆ  ที่ตนเองไม่ชอบ  เช่น  จะต้องเลือกเอาว่าจะล้างจานหรือจะถูบ้าน  กรรมกรต้อง
ทํางานหนักเพราะไม่อยากอดตาย  คนตกงานที่ไปหางานทําและได้งานที่ตนเองไม่ชอบ  แต่ก็ต้อง   
จําใจทํา  ความขัดแย้งแบบนี้เกิดในสภาพ  “หนีเสือปะจระเข้”  เคอร์ท  เลวิน  (Kurt Lewin)  เรียก
ความขัดแย้งแบบนี้ว่า  ความขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยง – หลีกเลี่ยง  (avoidance-avoidance conflict)  
ความขัดแย้งที่เกิดจากการที่ต้องเลือกเอาระหว่างเป้าหมายที่ไม่พอใจเท่าๆ  กัน  สามารถแสดงให้เห็น
ได้ดังรูป 

 
รูปที่  2.10  สาเหตุของความขัดแย้งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากสิ่งที่ไม่พอใจเท่าๆ กัน 

ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 49 – 52 
 
 แบบที่  6  มีเป้าหมาย  2  อย่างที่มีทั้งพอใจและไม่พอใจในแต่ละเป้าหมาย  แต่ต้อง
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ความขัดแย้งแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลมีเป้าหมาย  2  อย่าง  ในแต่ละเป้าหมายนั้นมีทั้ง
สิ่งที่ตนเองชอบและไม่ชอบ  บุคคลจําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง  เช่น  
อาจารย์สมปองประสงค์จะสมัครขอรับทุนไปศึกษาต่อที่อเมริกาหรือออสเตรเลีย  ถ้าหากจะต้องเลือก
สมัครทุนใดทุนหนึ่งก็เป็นความขัดแย้งแบบที่  4  คือ  จะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหน่ึงจากสิ่งที่
ตนเองชอบพอๆ  กัน  แต่บังเอิญอาจารย์สมปองกลัวว่าจะสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นทุน

 

บุคคล 

- 

– 

เป้าหมาย 

 

บุคคล 

+ 

– 

เป้าหมาย 
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อเมริกาหรือทุนออสเตรเลีย  เป้าหมายแต่ละอย่างมีทั้งชอบทั้งกลัว  แต่จําเป็นต้องเลือกเอาอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ความขัดแย้งแบบนี้เรียกว่าแบบเข้าใกล้ – หลีกเลี่ยง  ทวีคูณ  (double approach-
avoidance conflict)  ความขัดแย้งที่เกิดจากการที่ต้องเลือกเป้าหมายที่มีทั้งความพอใจและไม่พอใจ
ปนกัน  สามารถแสดงให้เห็นได้ดังรูป 

 
รูปที่  2.11  สาเหตุของความขัดแย้งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากสิ่งที่มีทั้งพอใจและไม่พอใจ 

ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 49 – 52 
 
 แบบที่  7  สามารถบรรลุเป้าหมายได้แต่ประสงค์จะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ในเมื่อเวลาได้
ผ่านเลยไปแล้ว 
 ความขัดแย้งแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่หนึ่งได้โดยไม่มีอุปสรรค
ขัดขวาง  แต่เป็นความขัดแย้งที่ยากแก่การแก้ไข  เพราะเป็น  “ปัญหาที่ไม่มีปัญหา”  เนื่องจากบุคคล
พลาดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่สองโดยปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป  ความขัดแย้งประเภทนี้มักจะได้
ยินจากเสียงที่บ่นว่า  “ถ้าถอยหลังไปสัก  15  ปี  ผมคงไม่รับราชการแล้ว”  เป็นความขัดแย้งที่ปล่อย
ให้โอกาสผ่านเลยไปและไม่สามารถจะเรียกกลับคืนได้  ความขัดแย้งที่เกิดจากการพลาดโอกาสที่จะ
เปลี่ยนเป้าหมายใหม่  สามารถแสดงให้เห็นได้ดังรูป 
 

 
 

รูปที่  2.12  สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากการพลาดโอกาสในการเปลี่ยนเป้าหมาย 
ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 49 – 52 

 
 ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
 เดอ  โบโร  (De Boro, 1987 : 47 – 73)  ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุสําคัญของความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล  คือการมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  การที่บุคคลมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดจากสาเหตุ
สําคัญ  3  ประการคือ 
 

 

บุคคล 

± 

± 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
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1. เพราะมองเห็นสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน 
2. เพราะมีความต้องการสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน 
3. เพราะมีแบบของความคิดไม่เหมือนกัน 

 รายละเอียดของสาเหตุทั้งสามประการมีดังต่อไปนี้ 
 
 1. คนมองเห็นสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน 
  ความขัดแย้งเกิดจากการที่คนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  สาเหตุสําคัญประการแรกที่ทํา
ให้คนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคือคนมองเห็นสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน  สาเหตุที่ทําให้คนมองเห็นสิ่ง
ต่างๆ  ไม่เหมือนกันเพราะ 
  1.1 อารมณ์  คนที่มีอารมณ์แตกต่างกัน  เมื่อมองเห็นเหตุการณ์อย่างเดียวกันย่อมมี
โอกาสที่จะมองเห็นแตกต่างกันได้  เช่น  ถ้ามีนํ้าหวานอยู่ครึ่งขวด  คนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็นว่า  “มี
น้ําหวานเหลือต้ังครึ่งขวด”  คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นว่า  “มีนํ้าหวานเหลือเพียงครึ่งขวดเท่าน้ัน”  
คนมีอารมณ์ดีอาจเห็นเหตุการณ์หนึ่งว่าบกพร่องเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้  คนมีอารมณ์ร้ายอาจเห็น
ว่าเป็นความเสียหายร้ายแรง  ถึงขั้นต้ังกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  1.2 สภาพแวดล้อม  คนที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันย่อมมองเห็นเหตุการณ์หรือ
สิ่งของต่างกัน  เช่น  คนอาร์เจนตินากับคนอังกฤษย่อมมองเห็นว่าวิกฤตการณ์ของเกาะฟอล์กแลนด์
แตกต่างกัน  คนญี่ปุ่นกับคนเนเธอร์แลนด์ย่อมมองเห็นสงครามโลกครั้งที่  2  แตกต่างกัน  คนในเมือง
กับคนชนบทย่อมมองเห็นปัญหาการจราจรที่แตกต่างกัน 
  1.3 ความจํากัดในการมอง  คนบางคนย่อมมองเห็นเหตุการณ์ได้กว้างและไกล  แต่
คนบางคนก็มองเห็นเหตุการณ์ได้แคบและใกล้  ความจํากัดในการมองทําให้บุคคลมองเห็นเหตุการณ์
แตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  การมองรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เขียนไว้ข้างตึก  คนที่มีข้อจํากัดมากๆ  
ในการมอง  อาจเห็นเพียงส่วนของเส้น  คนที่มีข้อจํากัดในการมองน้อยหน่อย  อาจมองเห็นเป็นมุม  
คนที่ไม่มีข้อจํากัดในการมอง  อาจเห็นเป็นสามเหลี่ยมทั้งรูป  เมื่อคนทั้งสามเปรียบเทียบกันว่าใคร
มองเห็นอะไร  ย่อมมีคําอธิบายสิ่งที่มองเห็นแตกต่างกัน  เพราะความจํากัดในการมองของบุคคล  จึง
ทําให้คนมองเห็นปัญหาที่แตกต่างกัน 
  1.4 เหตุผลเฉพาะหน้า  คนส่วนใหญ่มักจะคิดตามเหตุผลเฉพาะหน้าและตัดสินใจ
หรือเลือกปฏิบัติตามน้ัน  ตัวอย่างเช่น  สามีภรรยาเรือแตกต้องไปอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง  บนเกาะนั้นมี
บ่อน้ําอยู่เพียงบ่อเดียวที่พอจะดื่มได้  ภรรยาซึ่งเป็นนักธรณีวิทยารู้ว่านํ้าในบ่อมีสารตะกั่วปนอยู่มาก  
สามีซึ่งเป็นแพทย์  รู้ว่าหากในร่างกายมีสารตะกั่วสะสมอยู่ในร่างกายมากๆ  จะเกิดเป็นพิษทําให้เป็น
บ้าหรือตายได้  เหตุผลเฉพาะหน้าก็คือคนทั้งสองหากต้องการจะอยู่รอดก็ต้องดื่มนํ้าจากบ่อน้ํา  
เหตุผลระยะยาวก็คือ  นํ้าเป็นพิษแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเหตุผลระยะยาวได้  โดยมากแล้วเหตุผล
เฉพาะหน้ามักจะชนะ  คนบางคนมักมีความหวังว่าเวลาอาจทําให้เหตุการณ์คลี่คลายได้บ้าง  สามี
ภรรยาบางคู่มักจะใช้เงินที่หาได้ไปเที่ยวตอนหนุ่มสาว  โดยไม่ทราบว่าหลังเกษียณอายุราชการแล้วจะ
มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร  แต่สามีภรรยาบางคู่กับพยายามเก็บเงินไว้เที่ยวหลังเกษียณอายุแล้ว  โดย
ไม่แน่ใจว่าจะเดินเที่ยวไหวหรือไม่หลังเกษียณแล้ว  คนที่มุ่งเหตุผลเฉพาะหน้าย่อมเห็นแตกต่างจาก
คนที่มุ่งเหตุผลระยะยาว 



 57

  1.5 มองกันคนละมุม  แต่ละคนก็มีมุมมองเหตุการณ์ของตนเอง  การมองเหตุการณ์
คนละมุมมองย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน  นักเศรษฐศาสตร์กับนักศึกษาต่างก็มีมุมมองปัญหา
การศึกษาคนละมุม  นักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกับนักเศรษฐศาสตร์สังคมนิยมก็มองเห็นปัญหา
เศรษฐกิจต่างกัน  หากครูน้อยมองเห็นว่าการทํางานดีคือการไม่ขาด  การไม่ลา  แต่ครูใหญ่มองว่าการ
ทํางานดีคือคุณภาพของผลงาน  ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเสมอในการพิจารณาความดีความชอบ 
  1.6 มีข้อมูลคนละอย่าง  คนที่มีข้อมูลต่างกันย่อมมองเห็นเหตุการณ์ไม่เหมือนกัน  
เช่น  ในการประชุมครูที่มีผู้ อํานวยการโรงเรียนเป็นประธาน  หากมีท่านเพียงคนเดียวที่รู้ ว่า
ผู้อํานวยการคนนี้กําลังจะถูกย้าย  ท่านย่อมมองเห็นภาพของผู้อํานวยการต่างจากคนอื่น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อผู้อํานวยการพูดถึงเป้าหมายของโรงเรียนในอนาคต  ครูใหญ่ที่มีข้อมูลมากย่อมมองเห็น
ต่างจากครูน้อยที่มีข้อมูลน้อย  การที่คนมองเห็นไม่เหมือนกันก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง 
  1.7 การมองไม่เต็มรูป  คนที่มองเต็มรูปย่อมมองเห็นแตกต่างจากคนที่มองเห็นแต่
เพียงบางส่วนของรูป  ผู้บริหารย่อมต้องมองอะไรในภาพรวม  ครูน้อยบางคนมักจะมองที่ประโยชน์
ของตนเอง  จึงทําให้เกิดความขัดแย้งเพราะมองไม่เหมือนกัน 
  1.8 ประสบการณ์  คนที่มีประสบการณ์ต่างกันย่อมมีโอกาสที่จะมองเห็นแตกต่างกัน  
คนที่มีความรู้เนื่องจากเพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆ  และมีประสบการณ์น้อย  ย่อมมองเห็นแตกต่างจาก
คนที่มีประสบการณ์มาก  ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในลักษณะเช่นนี้มักจะเกิดบ่อยๆ  ในระบบ
ราชการ 
  1.9 การคาดคะเน  บุคคลที่มีข้อมูลดีและถูกต้อง  มีประสบการณ์  และมีความฉลาด  
ย่อมสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้ถูกต้อง  ความแตกต่างของความสามารถในการ
คาดคะเนในอนาคต  ทําให้คนมองเห็นเหตุการณ์แตกต่างกัน 
  1.10   การรับรู้  ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันทําให้คนมีการรับรู้แตกต่างกัน  ถ้าต่าง
คนต่างมองดูก้อนเมฆ  อาจทําให้มองเห็นเป็นรูปคนละอย่าง  ทั้งนี้เพราะมีการรับรู้ที่ต่างกัน  คนที่เคย
ถูกขโมยงัดบ้านย่อมรับรู้เกี่ยวกับการโจรกรรมต่างจากคนที่ไม่เคยถูกขโมยงัดบ้าน  การรับรู้ที่ต่างกัน  
ทําให้คนมองเห็นเหตุการณ์ไม่เหมือนกัน 
 
 2. คนมีความต้องการสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน 
  ความต้องการที่แตกต่างกัน  เป็นผลทําให้คนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  การที่คนมี
ความต้องการสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน  อาจเป็นเพราะ 
  2.1 สไตล์  (Style)  แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเอง  เสื้อตัวที่แม่เห็นว่าสวยและซื้อมา
ฝากลูกสาววัยรุ่น  แต่ลูกสาวไม่ชอบและไม่ยอมใส่  ทั้งนี้เป็นเพราะแม่กับลูกมีสไตล์ต่างกัน  คน
ต้องการสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกันเพราะมีสไตล์แตกต่างกัน 
  2.2 หลักการ  (Principles)  หลักการเป็นเครื่องชี้แนวทาง  ไม่ทักทายกัน  หลักการ
ต่างกันย่อมต้องการสิ่งต่างๆ  ไม่เหมือนกัน  นักการศึกษามีหลักการ  ความต้องการที่จะแก้ปัญหา
การศึกษาไม่เหมือนกัน  คนที่มีหลักการไม่เหมือนกันย่อมเห็นไม่ตรงกัน  ดังจะเห็นได้จากนักการเมือง
และข้าราชการประจําเมื่อมีหลักการแตกต่างกันเกิดความขัดแย้งได้ 
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  2.3 สโลแกน  (Slogans)  สโลแกนเป็นการผสมผสานของหลักการ  ความเช่ือและ
ค่านิยม  สโลแกนสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลในการกระทําหรือในการคิด  สโลแกนท้ายรถบรรทุก  10  
ล้อ  สะท้อนให้เห็นแนวคิดของคนขับรถ  คนที่มีสโลแกนต่างกัน  ย่อมมีความต้องการต่างกัน  และมี
ความเห็นแตกต่างกันในที่สุด  เช่น  “โก้ไว้ก่อน”  กับ  “ประหยัดไว้ก่อน”  ย่อมมีความต้องการใน
เสื้อผ้าที่แตกต่างกัน  และมีความเห็นในการเลือกซื้อเสื้อผ้าต่างกัน  สโลแกนที่ต่างกันนําไปสู่ความ
คิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน 
  2.4 ค่านิยม  (Values)  อารยธรรมและวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของบุคคล  
ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับหลักการและความเช่ือเป็นอย่างมาก  คนที่มีค่านิยมต่างกันย่อมมีความ
ต้องการต่างกันและก็จะมีความเห็นต่างกันด้วย  คนที่มีค่านิยมประหยัดและออมย่อมมีความแตกต่าง
จากคนที่มีค่านิยมฟุ่มเฟือย 
  2.5 ความเช่ือ  (Beliefs)  การรับรู้  พฤติกรรม  ค่านิยม  และหลักการต่างก็เป็นผล
ของความเชื่อของบุคคล  คนที่มีความเช่ือต่างกันย่อมมีความต้องการต่างกัน  ความเชื่อของบุคคล
ส่งผลต่อความคิดเห็นของบุคคล  คนที่มีความเช่ือต่างกันมักจะมีความคิดเห็นต่างกันด้วย 
 
 3. คนมีแบบของความคิดเห็นไม่เหมือนกัน 
  ความขัดแย้งเกิดจากการที่คนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําให้
คนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  เพราะแต่ละคนมีแบบของความคิดไม่เหมือนกัน  ปัจจัยบางประการที่ทํา
ให้คนมีแบบของความไม่เหมือนกัน  เช่น 
  3.1 พ้ืนฐานของความคิด  คนที่มีพ้ืนฐานของความคิดต่างกันย่อมมีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน  บางคนอาจคิดถึงตนเองเป็นสิ่งแรก  บางคนอาจคิดถึงเพื่อนฝูงพ่ีน้องเป็นอันดับแรก  บางคน
อาจนึกถึงสังคมก่อนอย่างอ่ืน  หรือบางคนอาจนึกถึงประเทศชาติก่อนสิ่งอ่ืน  บางคนอาจนึกถึง
ประโยชน์ของตนเป็นที่ต้ัง  ความคิดที่ต้ังบนฐานที่ต่างกันย่อมมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน 
  3.2 สองขั้วความคิด  ความคิดของบุคคลมักจะอยู่ระหว่างสองขั้วที่ตรงกันข้าม  
บางครั้งก็จะอยู่ใกล้ๆ  ขั้วใดขั้วหนึ่ง  บางครั้งก็อาจอยู่ระหว่างกลางๆ  ระหว่างสองขั้ว  ภรรยาที่เป็น
ผู้จัดการบริษัทย่อมมีความคิดที่จะปกครองบังคับบัญชาขณะอยู่ในสํานักงานของตน  หากเอาความคิด
นี้มาที่บ้าน  ค่อนข้างแน่นอนว่าจะหาความสงบสุขภายในบ้านไม่ได้  คนญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จ  
อาจทํางานแบบฝรั่งแต่อยู่ที่บ้านแบบญี่ปุ่น  นักเศรษฐศาสตร์สังคมนิยมกับทุนนิยมย่อมอยู่กันคนละ
ขั้ว  แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศประชาธิปไตยมักสนใจเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในบางเรื่อง  
ประเทศสังคมนิยมก็มีแนวโน้มที่จะใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ  การที่บุคคลมีความคิดติด
กับขั้วใดขั้วหนึ่งมักจะมีความเห็นแตกต่างจากคนอื่น 
  3.3 หลักตรรกวิทยา  ความคิดของบุคคลขึ้นอยู่กับหลักตรรกวิทยาที่เขาใช้  ความคิด
ที่ต้ังอยู่บนหลักตรรกวิทยาท่ีไม่ถูกต้อง  ย่อมแตกต่างไปจากคนอ่ืนและเป็นความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล  
เช่น  เหตุผลที่เลวทําให้คิดเลวๆ  แต่เหตุผลที่ดีไม่จําเป็นต้องทําให้คิดดีๆ  เพราะเหตุผลที่ดีอาจทําให้
คิดเรื่องเลวๆ  ก็ได้  หรือผู้บริหารมักมีรูปร่างสูงใหญ่  แต่ก็มีคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่น้อยที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 
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 ความขัดแย้งในองค์การ 
 มีผู้รวบรวมสาเหตุความขัดแย้งในองค์การไว้หลากหลาย  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 อนันต์ชัย  คงจันทร์  (2551 : 223 – 232)  กล่าวว่า  ความขัดแย้งในองค์การในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานนั้น  อาจจะเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ  2  ประการ  คือ 
 
 1. การที่ต้องเก่ียวข้องหรือประสานงานซึ่งกันและกัน 
  1.1 การประสานงานในการทํางาน  ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน  จําเป็นต้องมีการ
เกี่ยวข้องระหว่างฝ่ายต่างๆ  เช่น  บริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า  ซึ่งจะต้องมีการ
ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย  ฝ่ายผลิต  และฝ่ายการเงิน  เป็นต้น  บุคคลในแต่ละฝ่ายอาจมี
เป้าหมายและแนวความคิดในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป  เมื่อจําเป็นต้องมาทํางานเกี่ยวข้องกันก็
อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งและมีโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้  เช่น  ในการทํางานของ
หน่วยงานในบริษัทธุรกิจที่จําหน่ายสินค้า  ฝ่ายตลาด  หรือฝ่ายขายจะพยายามมุ่งที่จะขายสินค้าโดย
อาศัยกลวิธีต่างๆ  อาจจะเป็นการทุ่มโฆษณาหรือการให้ของแจกของแถม  เพ่ือเรียกร้องให้ผู้บริโภค
ซื้อสินค้าของตน  ซึ่งการขายสินค้าได้นี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาด  ในขณะที่
ฝ่ายการเงินนั้นจะพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  หากพิจารณาเป้าหมายเบื้องต้นของ  2  ฝ่ายน้ี
จะเห็นได้ว่า  โอกาสของความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้ 
   นอกจากนี้  การเกี่ยวข้องในการทํางานอีกลักษณะหนึ่ง  คือ  การที่ผลผลิตของ
หน่วยงานหนึ่งเป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยที่ป้อนให้กับอีกหน่วยงานหนึ่ง  ก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
ได้ 
  1.2 ความคลุมเครือของหน้าที่  ความขัดแย้งอาจมีสาเหตุมาจากความคลุมเครือ
หรือไม่ชัดเจนของหน้าที่งาน  หรือการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่  ตลอดจนความรับผิดชอบไม่
ชัดเจน  ตัวอย่างของความคลุมเครือในเรื่องอํานาจหน้าที่  หรือความรับผิดชอบอาจจะเกิดขึ้นในเรื่อง
ของการคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามาในองค์การ  ทั้งฝ่ายที่ไม่ต้องการพนักงานและฝ่ายที่ต้องการ
พนักงานนั้นเข้าไปทํางาน  อาจจะเป็นฝ่ายวิศวกร  ฝ่ายตลาด  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  เป็นต้น  ต่างก็มี
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อขั้นตอนในการคัดเลือกพนักงานใหม่ด้วยกัน  เริ่มต้ังแต่การกําหนด
คุณสมบัติ  การประกาศรับสมัคร  การสัมภาษณ์ผู้สมัคร  การต่อรองในเรื่องของเงินเดือน  และการ
ตัดสินใจขั้นสุดท้าย  ในบางครั้งต้องเกิดปัญหาเรื่องความคลุมเครือของอาํนาจหน้าที่ว่า  ฝ่ายใดควรจะ
เป็นฝ่ายที่มีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ  ซึ่งถ้าหากความคลุมเครือนี้ไม่ได้รับการขจัดหรือทําให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจนขึ้น  อาจจะทําให้หน่วยงานเกิดการก้าวก่ายหน้าที่งานและทําให้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้นได้  ความคลุมเครือในเรื่องของอํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบในการทํางานมักจะเกิดขึ้น
บ่อยๆ  ในหน่วยงานที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  หรือในหน่วยงานที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
  1.3 ความแตกต่างของจุดมุ่งหมายและวิธีการทํางาน  พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละ
ฝ่ายในองค์การย่อมจะมีวิธีการ  และจุดมุ่งหมายในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป  ความแตกต่าง
ประการแรก  อาจจะดูได้ในเรื่องของเวลาที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน  ซึ่งแต่ละฝ่ายให้ความสําคัญที่
ต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  มักจะต้ังเป้าหมายระยะยาว  ในขณะที่เป้าหมายของฝ่าย
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ผลิตจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่า  ผลงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาจะประเมินด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  หรือ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่จําต้องอาศัยเวลาในการทํางาน  ในขณะที่ฝ่ายผลิตจะต้องผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพออกมาอยู่เป็นประจํา  เป้าหมายในการทํางานจะเป็นในลักษณะวันต่อวันที่ทําการผลิตสินค้า  
และการประเมินก็จะเป็นไปตามคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาวันต่อวันนั้น 
   ความแตกต่างในเรื่องของเวลา  เป้าหมาย  โครงสร้าง  ในการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆ  ในองค์การเดียวกัน  ย่อมจะมีผลทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้  และยิ่งหากว่า
หน่วยงานต้องมีความเกี่ยวข้องกันมากเพียงใด  ความแตกต่างที่มีก็จะยิ่งทําใหเ้กิดความขัดแย้งมากขึ้น
เท่าน้ัน  ความแตกต่างกันในเรื่องของจุดมุ่งหมายและวิธีการทํางานเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยอธิบายว่า  เหตุ
ใดฝ่ายผลิตและฝ่ายตลาดจึงมักจะมีปัญหาในการทํางานอยู่บ่อยๆ  ในองค์การธุรกิจทั่วไป 
 
 2. ระบบการให้รางวัลขององค์การ 
  วิธีการที่องค์การหรือหน่วยงานธุรกิจกําหนดและควบคุม  ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร  
(อาทิเช่น  เงิน  บุคลากร  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เป็นต้น)  เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในองค์การธุรกิจได้  เมื่อบุคคล  กลุ่ม  หรือฝ่ายต่างๆ  พยายามที่จะแข่งขัน  เพ่ือจะได้ซึ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในองค์การน้ันๆ  ดังจะได้กล่าวโดยละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 
  2.1 การพ่ึงพาทรัพยากรซึ่งกันและกัน  หน่วยงานในองค์การอาจจะเป็นอิสระต่อกัน
ในเรื่องของการทํางาน  โดยต่างก็มีหน้าที่ของตนที่จะต้องทําให้สําเร็จลุล่วงไป  แม้กระนั้นก็อาจจะมี
การแข่งขันเพื่อที่จะให้ได้ทรัพยากรมาใช้ในการทํางานของตน  เช่น  โรงงานผลิต  2  โรงงานในบริษัท
เครือเดียวกัน  และผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน  แต่อยู่คนละท้องถิ่นก็จะแข่งขันกัน  แผนก  2  แผนกใน
บริษัทเดียวกัน  ซึ่งต่างก็กําลังมีโครงการหรือสินค้าใหม่อยู่ในขั้นพัฒนาด้วยกันทั้งคู่  ก็อาจจะต้องการ
ความช่วยเหลือจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาทั้ง  2  โครงการ  ดังนั้นแผนกทั้ง  2  นี้ก็จะต้องแข่งขัน  หรือ
แย่งเวลาที่จะได้รับจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เพ่ือให้งานของตนเสร็จไปได้อย่างรวดเร็วในองค์การ  ซึ่ง
การเจริญเติบโตหรือการขยายตัวมีอยู่น้อย  หรือหยุดอยู่กับที่  แล้วคงจะพบปัญหาในการแบ่ง
ทรัพยากรมากขึ้น 
  2.2 ความขัดแย้งของระบบการให้รางวัล  ในบางครั้งวิธีการให้รางวัลในองค์การธุรกิจ  
ได้ถูกกําหนดขึ้นในลักษณะที่ผลประโยชน์หรือผลได้ของแผนกหนึ่ง  หมายถึง  การเสียประโยชน์ของ
อีกแผนกหนึ่ง  ตัวอย่างเช่น  แผนกที่มิใช่เจ้าหน้าที่ตามสายงานโดยตรง  (staff functions)  มักจะถูก
มองว่ามีความสําคัญต่อบริษัทน้อย  เนื่องจากไม่ใช่แผนกที่ทํารายได้โดยตรงให้กับองค์การ  การ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือประเมินประสิทธิภาพของแผนกเหล่าน้ี  อาจจะทําได้ยาก  เนื่องจาก
ไม่สามารถวัดออกมาได้เป็นยอดขาย  หรือจํานวนการผลิต  ดังนั้นบ่อยครั้งที่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของ
แผนกเหล่าน้ีถูกนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ  ผู้รับผิดชอบจึงต้องพยายามจํากัด
จํานวนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในแผนกนั้นๆ  ให้น้อยที่สุด  ในขณะเดียวกันแผนกที่ถือว่าเป็นหน้าที่
งานหลัก  อาทิเช่น  ฝ่ายขาย  ฝ่ายผลิต  การประเมินประสิทธิภาพหรือพิจารณาความดีความชอบใช้
ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นหรือจํานวนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นเป็นเกณฑ์  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายหรือยอดการ
ผลิต  หมายถึงงานของแผนกหลักเพ่ิมขึ้น  ฝ่ายบัญชีต้องมีการทํางานเพิ่มขึ้น  ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็น
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สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  เมื่อระบบการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
อีกฝ่ายหนึ่ง  เป็นผลเสียหรือเป็นการเสียประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง 
 สาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์การนั้น  นอกจากจะเกิดจากความขัดแย้งภายในบุคคล  
และความขัดแย้งระหว่างบุคคลแล้ว  ยังเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม  และ
กระบวนการทางจิตวิทยาอีกด้วย 
 
 แวน  วิจค์  (Van Wijk, 1984 : 63)  ได้สรุปสาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์การไว้  6  
ประการ  คือ 
 
 1. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายของหน่วยงาน 
  บุคคลแต่ละคนก็มีเป้าหมายแตกต่างกัน  เมื่อมาอยู่ร่วมกันในหน่วยงาน  ย่อมทําให้
เกิดความขัดแย้งไม่เพียงแต่ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายของบุคคลเท่าน้ัน  แต่ยังก่อให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายของหน่วยงานอีกด้วย  เมื่อเป้าหมายของหน่วยงาน
กับเป้าหมายของบุคคลสอดคล้องกัน  หน่วยงานย่อมมีประสิทธิภาพ  เมื่อเป้าหมายของหน่วยงานกับ
เป้าหมายของบุคคลไม่สอดคล้องกัน  ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้น  มีหลายกรณีที่บุคคลหนึ่งๆ  ไม่ได้เป็น
สมาชิกของหน่วยงานเดียวกันแต่เป็นสมาชิกของหลายหน่วยงานในเวลาเดียวกัน  และมีความเป็นไป
ได้สูงที่แต่ละหน่วยงานจะมีเป้าหมายแตกต่างกัน  ความขัดแย้งจึงเกิดจากการที่เป้าหมายของบุคคล
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆ  ที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่  บุคคลที่มีตําแหน่งแตกต่างกัน
ในหน่วยงานก็ย่อมมีทัศนคติ  และพันธะผูกพันกับเป้าหมายของหน่วยงานแตกต่างกัน  บุคคลที่มี
ตําแหน่งสูงย่อมมีทัศนคติที่ดีและมีพันธะผูกพันต่อเป้าหมายของหน่วยงานมากกว่าคนที่มีตําแหน่ง  
ตํ่ากว่า  ในทํานองเดียวกันคนที่มีตําแหน่งสูงก็มักจะมีการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานได้แท้จริงและถูกต้อง
มากกว่าคนที่มีตําแหน่งตํ่ากว่า  ในสังคมปัจจุบันมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ
หน่วยงานมิใช่เพราะมีเป้าหมายสอดคล้องกับหน่วยงาน  แต่เพ่ือต้องการเอาหน่วยงานเป็นเครื่องมือ  
หรือใช้หน่วยงานเป็นประโยชน์ในการบรรลุเป้าหมายของตนที่อยู่ภายนอกองค์การน้ัน  คําพูดที่มักได้
ยินบ่อยๆ  เช่น  “โรงเรียนของเรา”  หรือ  “โรงเรียนของอาจารย์ใหญ่เขา”  ก็เป็นเครื่องชี้บ่งว่ามี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายของหน่วยงาน 
 
 2. ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง 
  ในหน่วยงานใหญ่ย่อมประกอบด้วยหน่วยงานย่อยและตําแหน่งต่างๆ  เ ช่น  
สถานศึกษาย่อมมีตําแหน่งต่างๆ  และมีหน่วยงานย่อยต่างๆ  เช่น  ภาควิชา  เป็นต้น  แต่ละ
หน่วยงานย่อยก็ย่อมมีความสนใจและมีเป้าหมายแตกต่างกัน  บางหน่วยงานย่อยก็มุ่งเน้นที่การมอง
แต่ภายในหน่วยงาน  (inward looking)  พยายามมองว่าจะทําอย่างจึงจะทําให้งานมีคุณภาพ  เช่น  
ภาควิชาคณิตศาสตร์พยายามหาทางพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  บางหน่วยงานย่อยก็
มุ่งเน้นที่การมองภายนอกหน่วยงาน  (outward looking)  เช่น  ภาควิชาภูมิศาสตร์  พยายามมอง
หาทางส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  เมื่อเป้าหมายแตกต่างกันความขัดแย้งอาจเกิดจากการพิจารณาว่า  
เป้าหมายใดสําคัญกว่ากัน  โครงสร้างของหน่วยงานหรือขององค์การที่เป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง
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มักจะเกิดใน  2  ลักษณะ  ลักษณะแรกคือความขัดแย้งระหว่างสายอํานวยการกับสายบังคับบัญชา  
ลักษณะที่สองคือ  การแข่งขันของหน่วยงานในระดับเดียวกัน  ฝ่ายอํานวยการมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  
ออกกฎ  ระเบียบเพื่อการปฏิบัติ  แต่ไม่มีอํานาจสั่งการ  ความขัดแย้งอาจเกิดจากการก้าวก่ายหน้าที่
โดยฝ่ายอํานวยการไปสั่งการ  หรือผู้ปฏิบัติเห็นว่าฝ่ายอํานวยการออกกฎ  ระเบียบ  ที่บังคับให้ทุกคน
ทําเหมือนกัน  สกัดก้ันความคิดสร้างสรรค์  ความขัดแย้งที่เกิดจากการแข่งขันระหว่างกลุ่มในระดับ
เดียวกันนั้น  อาจเกิดจากการแข่งขันในการทํางานอย่างเดียวกัน  เช่น  งานการเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าการ
คัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นหน้าที่ของตน  ในขณะเดียวกันคณะวิชาก็เห็นว่าตนควรจะเป็นผู้ตัดสิน
ว่าควรจะบรรจุใคร  หรือความขัดแย้งอาจเกิดจากการแข่งขันเพื่อที่จะได้รับรางวัลที่มีอยู่จํากัด  เช่น  
แข่งขันกันเพื่อจะได้รับการขึ้นเงินเดือน  2  ขั้น  เป็นต้น 
 
 3. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างคําสั่งอย่างเป็นทางการกับคําสั่งไม่เป็นทางการ 
  ในองค์การรูปนัยและระบบราชการนั้น  จะต้องมีคําสั่งเป็นทางการ  บางคนอาจเห็นว่า
คําสั่งเป็นทางการเน้นที่ความถูกต้อง  ไม่ผิดระเบียบ  มากกว่าความรวดเร็วและการมีประสิทธิภาพ  
ความเจริญทางเทคโนโลยีทําให้บางคนเห็นว่าน่าจะมีวิธีอ่ืนที่ดีกว่าในการสั่งการ  เช่น  ระบบราชการ
ยอมรับในคําสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าคําสั่งทางโทรศัพท์  ความขัดแย้งจึงเกิดแก่ผู้ออกคําสั่ง  
และผู้รับคําสั่ง  ยิ่งไปกว่าน้ันในบางกรณีผู้บังคับบัญชาถูกบีบหรือมีแรงกดดันให้ต้องปฏิบัติบางอย่างที่
ไม่อยู่ในฐานะที่จะออกคําสั่งเป็นทางการได้  จึงเลี่ยงออกคําสั่งไม่เป็นทางการ  ซึ่งก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งแก่บุคคลที่จะรับคําสั่งนี้ไปปฏิบัติ 
 
 4. ความขาดแคลนของทรัพยากร 
  สาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งของความขัดแย้งภายในองค์การก็คือ  การขาดแคลนทรัพยากร  
หน่วยงานย่อยจึงต้องแข่งขันกันเพื่อจะได้ทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงาน  และอาจจําเป็นต้อง
ใช้วิธีการต่างๆ  นานาเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของตน  การที่บุคคลหนึ่งได้รับทรัพยากรเป็นผลให้คนอ่ืน
ไม่ได้รับ  หรือความรู้สึกว่าองค์การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม  เป็นสาเหตุสําคัญของความ
ขัดแย้ง 
 
 5. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
  ความขัดแย้งในลักษณะนี้เกิดจากความไม่สอดคล้องกันของความสามารถที่ต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานกับความสามารถที่บุคคลมีอยู่  คนที่มีความสามารถมาก  แต่ต้องทํางานที่ใช้
ความสามารถเพียงเล็กน้อยย่อมเบื่องาน  ไม่สนใจงาน  ในทางตรงกันข้ามหากงานที่ทําต้องใช้
ความสามารถมาก  แต่บุคคลมีความสามารถไม่มากพอ  จึงมองเห็นว่าตนถูกใช้งานมากเกินไป  เกิด
ความเครียดทั้งกายและจิต  นอกจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างความสามารถที่มีกับความสามารถ
ที่ใช้แล้ว  ความคลุมเครือของงานที่ทําจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบทบาท  (role conflict)  อีกด้วย 
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 6. ลักษณะของบุคคล 
  ลักษณะของบุคคลในองค์การเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งภายใน
องค์การ  คนที่เอาแต่ใจตนเอง  เห็นตัวเองสําคัญกว่าคนอ่ืน  ไม่ยอมฟังใคร  เห็นแก่ตัว  เอาประโยชน์
ของตัวเองเป็นสําคัญ  ไม่สนใจคนอื่น  ไม่สนใจในระบบราชการ  ทําอย่างที่ตนเองคิดและเชื่อว่า
ถูกต้อง  ลักษณะของบุคคลเช่นนี้จะสร้างความไม่พอใจให้แก่คนอ่ืน  และจะนําไปสู่ความขัดแย้ง 
 
 เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์  (2534 : 65 – 66)  กล่าวว่าสาเหตุสําคัญของความขัดแย้งภายใน
องค์การ  ประกอบด้วย 
 
 1. แรงจูงใจ 
  ความขัดแย้งภายในองค์กร  เกิดจากการมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันของบุคคลหรือ
ของกลุ่มภายในองค์การนั้น  เมื่อมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันย่อมมีแรงจูงใจต่างกัน  กลุ่มย่ิงมีแรงจูงใจ
แตกต่างกันมากเท่าใดยิ่งทําให้เป้าประสงค์ย่ิงแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นเท่าน้ัน  ศักยภาพของความขัดแย้ง
ภายในองค์การอาจเกิดจากความแตกต่างในสายบังคับบัญชาและความต่างแบบของสมาชิกภายใน
กลุ่ม  ดังนี้ 
  1.1 ความแตกต่างในสายบังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาในระดับที่แตกต่างกันย่อมมีจุด
สนใจแตกต่างกัน  ผู้บังคับบัญชาระดับล่างมักสนใจความสะดวกในการปฏิบัติงาน  กฎระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการลงโทษ  ผู้บังคับบัญชาระดับกลางมักสนใจความเป็นไปของการ
ดําเนินงานภายในองค์การ  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์การ  ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงมักสนใจเกี่ยวกับนโยบาย  งบประมาณ  ภาพพจน์ขององค์การ  เป็นต้น  ความขัดแย้งของ
ผู้บังคับบัญชาในต่างระดับกัน  มักจะเกิดจากความแตกต่างในจุดมุ่งหมายและลําดับความสําคัญของ
ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ 
  1.2 ความต่างแบบของสมาชิกภายในกลุ่ม  (Heterogeneity of Groups)  ความ
แตกต่างในสายบังคับบัญชานั้นเป็นความแตกต่างตามแนวตั้ง  ส่วนความต่างแบบของสมาชิกภายใน
กลุ่มเป็นความแตกต่างตามแนวนอน  ถ้าหากสมาชิกภายในกลุ่มมีความต่างแบบกัน  เช่น  อาจ
แตกต่างกันในวิชาชีพที่เรียนมา  ทักษะที่มี  อายุ  ความอาวุโส  ความแตกต่างเหล่าน้ีทําให้สมาชิกมี
แรงจูงใจที่ต่างกันและมีความสนใจที่ต่างกัน  ยิ่งไปกว่าน้ันสมาชิกในระดับเดียวกันขององค์การ  แต่มี
ภาระงานคนละอย่างกัน  เช่น  ฝ่ายอํานวยการกับฝ่ายปฏิบัติ  ฝ่ายอํานวยการจะมีแรงจูงใจและมี
ความสนใจเกี่ยวกับการวางแผน  การประสานงาน  การกําหนดนโยบาย  แต่ฝ่ายปฏิบัติจะมีแรงจูงใจ
ที่เกี่ยวกับการที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จ 
 
 2. การรับรู้ 
  ความขัดแย้งภายในองค์การมิได้เกิดจากการมีเป้าประสงค์ที่ต่างกันเท่าน้ัน  แต่อาจเกิด
จากบุคคลหรือกลุ่มภายในองค์การได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน  ผลจากการได้รับข้อมูลที่แตกต่างกันทํา
ให้มีการรับรู้ที่แตกต่างกัน  และการรับรู้ที่แตกต่างกันทําให้ระดับของความปรารถนาแตกต่างกัน  
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน  ได้แก่  การได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และทั่วถึง  
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ความซับซ้อนของสถานการณ์ในการตัดสินใจ  และความแปลกใหม่ของสถานการณ์ในการตัดสินใจ
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และทั่วถึง  ในองค์การขนาดใหญ่น้ันเป็นการยากที่
บุคคลจะได้รับข้อมูลต่างๆ  เหมือนกัน  เมื่อบุคคลมีข้อมูลไม่เหมือนกันย่อมทําให้มีการรับรู้แตกต่าง
กัน  ผู้ใต้บังคับบัญชามักจะมีข้อมูลที่แตกต่างหรือไม่สมบูรณ์เหมือนกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง  จึงมีการ
รับรู้และความคาดหวังที่แตกต่างกัน  องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคคลได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และ
ทั่วถึง  ได้แก่  ขนาดขององค์การ  การอยู่กันกระจัดกระจายของหน่วยงานย่อย  ปริมาณและ
ธรรมชาติของสื่อ  (media)  ที่ใช้ในการสื่อสาร  ความถี่ของการประชุม  จํานวนครั้งของการเข้า
ประชุม  ความต่างแบบของสมาชิกภายในกลุ่ม  เป็นต้น 
  2.2 ความซับซ้อนของสถานการณ์ในการตัดสินใจ  ถ้าหากสถานการณ์ในการตัดสนิใจ
มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด  ความคลุมเครือของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมักจะมีมากย่ิงขึ้น  เมื่อ
ข้อมูลมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน  ผู้ตัดสินใจก็ต้องแปลความหมายของข้อมูลน้ันในเชิงจิตวิสัยมากขึ้น  
เป็นผลทําให้การแปลความหมายของข้อมูลออกมาแตกต่างกัน  ซึ่งจะนําไปสู่การรับรู้และความ
คาดหวังที่แตกต่างกัน 
  2.3 ความแปลกใหม่ของสถานการณ์ในการตัดสินใจ  ความแปลกใหม่ในที่น้ีอาจเป็น
ความแปลกใหม่ของตัวปัญหาเอง  หรือความแปลกใหม่ของวิธีแก้ปัญหา  ถ้าปัญหาเกิดในสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โอกาสท่ีจะมีความแตกต่างในการรับรู้ปัญหาย่อมมีมาก  ถ้าหากใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่  บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจไม่มีประสบการณ์มาก่อน  โอกาสที่จะมีความ
แตกต่างในการรับรู้เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาย่อมมีมากเช่นกัน 
 
 3. อารมณ์ 
  ความขัดแย้งภายในองค์การเกิดจากการมีสภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน  มนุษย์มี
ความโกรธ  โลภ  หลง  ซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งได้  บางคนแม้อายุจะน้อยแต่มีวุฒิภาวะ  มีความเป็น
ผู้ใหญ่และอารมณ์หนักแน่น  ย่อมไม่ค่อยมีความขัดแย้ง  บางคนมีอายุมากแต่ไม่มีวุฒิภาวะ  
เหมือนกับเป็นเด็กอายุมากไม่มีความเป็นผู้ใหญ่  อารมณ์โลเล  มีความอ่อนไหวในทุกเรื่อง  บุคคล
เหล่าน้ีย่อมนําไปสู่ความขัดแย้งเสมอ  สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง  
เช่น  การได้รับการอบรมเลี้ยงดู  บุคลิกภาพ  ประสบการณ์  เป็นต้น 
 
 ส่วน  พรนพ  พุกกะพันธ์  (2542 : 146 – 151)  กล่าวว่า  ความขัดแย้งภายในองค์การ  
(organizational conflict)  แยกออกเป็นสาเหตุใหญ่ๆ  ได้  2  สาเหตุ  คือ 
 
 1. ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Within-group Conflict) ความขัดแย้งประเภทนี้ ประกอบด้วย 
  1.1 ความขัดแย้งในบทบาท  (Role Conflict)  ลักษณะที่สําคัญของความขัดแย้งของ
ความรับผิดชอบประเภทนี้ก็คือ  แนวคิดในเรื่อง  บทบาท  กล่าวคือ  ค่านิยมที่สัมพันธ์กับบทบาท
บางอย่างอาจไม่สอดคล้องกัน  หรือไม่สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้ในสถานการณ์หนึ่งๆ  แต่ตามปกติ
แล้ว  ความขัดแย้งที่เราพบไม่ได้เกิดขึ้นจากค่านิยมเอง  แต่จะเป็นเพราะบทบาทที่ขัดแย้งกันส่งผลต่อ
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ค่านิยมที่ยึดถือ อย่างเช่น เราอาจพบว่างานที่เรารับผิดชอบอยู่อาจจะคาดหวังให้เราทําสิ่งที่เราเชื่อว่า
ขัดแย้งกับการเป็นแม่ที่ดี หรือเป็นชาวคาทอลิกที่ดี หรือเป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งอเมริกา  ในกรณีเหล่าน้ี  ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากบทบาทการเป็นผู้บริหาร  และบทบาทอย่างอ่ืน
ของเราภายนอกองค์กรที่เราทํางานอยู่ 
   บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการทําในฐานะผู้บริหารงบประมาณ  ทําให้เรา
สูญเสียความสามารถในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ  หรือไม่ก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแบบที่จะทําลายความสามารถในการเป็นผู้บริหารงบประมาณที่ดี  ซึ่งนี่เป็น
ตัวอย่างของบทบาทที่ขัดแย้งกันของเราเมื่อเวลาที่ทํางานในองค์กร  เราอาจเรียกสิ่งเหล่าน้ีให้
เฉพาะเจาะจงขึ้นได้ว่า  เป็นความขัดแย้งระหว่างบทบาทย่อยๆ  ของบทบาทผู้บริหาร  หรือเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างองค์ประกอบต่างๆ  ของบทบาทผู้บริหาร  (โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา, 2551 : 438 – 439) 
  1.2 ความขัดแย้งของอํานาจหน้าที่  (Conflicts of Authority)  ความขัดแย้ง
ระหว่างความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ถูกกําหนดมาจากหลายแหล่ง  เช่น  กฎหมาย  ผู้บังคับบัญชาใน
องค์กร  นักการเมืองที่ได้รับเลือกต้ัง  และประชาชน  ในสถานการณ์แบบน้ี  แหล่งอํานาจสองแหล่ง
จะกําหนดให้เราทําในสิ่งที่ขัดแย้งกัน  และเราก็ไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้  อย่างเช่น  กฎหมาย
กําหนดให้คุณทําสิ่งหนึ่ง  แต่เจ้านายของคุณกลับสั่งให้ทําอีกสิ่งหนึ่ง  หรือไม่เจ้านายของคุณก็สั่งให้
คุณเลือกทางนี้  ในขณะที่นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งบอกให้คุณเลือกอีกทาง  หรือผู้บังคับบัญชาของ
คุณออกคําสั่งให้ทําสิ่งที่ขัดแย้งกับคําสั่งที่ผู้บังคับบัญชาได้รับจากเจ้านายของเขาเอง 
  1.3 ความขัดแย้งในประเด็น  (Issue Conflict)  ความขัดแย้งประเภทนี้เป็นผลมา
จากการมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ความขัดแย้งอาจเกิดจากการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน  มีวิธีการที่แตกต่าง
กัน  หรือมีค่านิยมที่แตกต่างกันในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆ  เช่น  ความขัดแย้งว่าจะจ่ายเงินเดือนครู
เป็นเงินสดหรือเป็นเช็คธนาคาร 
 
 2. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  (Between-group Conflict)  ความขัดแย้งประเภทนี้
ประกอบด้วย 
  2.1 ความขัดแย้งในหน้าที่  (Functional Conflict)  ความขัดแย้งประเภทนี้เกิดจาก
การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหนึ่งไปกีดกันไม่ให้อีกหน่วยหน่ึงบรรลุเป้าหมาย  หน่วยงานย่อยต่าง
ก็ต้องแข่งขันกันเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย  เช่น  ฝ่ายธุรการต้องการจะประหยัดเงิน  แต่ฝ่ายวางแผน
พยายามคิดหาวิธีทํางานที่ดีกว่า  แต่ต้องเสียเงินพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  ใหม่  ความขัดแย้งระหว่าง
ธุรการกับฝ่ายวางแผนก็เกิดขึ้น 
  2.2 ความขัดแย้งระหว่างระดับช้ัน  (Hierarchial Conflict)  ความขัดแย้งประเภทนี้
เกิดจากกลุ่มสนใจในแต่ละระดับช้ันขององค์การ  ด้ินรน  แข่งขัน  เพ่ือจะเอารางวัลหรือประโยชน์
จากองค์การ  เช่น  ตําแหน่ง  เงินเดือน  สถานภาพ  ตัวอย่างของความขัดแย้งประเภทนี้  เช่น  ใคร
จะรายงานใครระหว่างผู้ช่วยฝ่ายวิชาการกับผู้ช่วยฝ่ายธุรการ  ความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าสายวิชา
กับหัวหน้าหมวดวิชา  เป็นต้น 
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  2.3 ความขัดแย้งระหว่างสายบังคับบัญชากับสายอํานวยการ  (Line V.S. Staff 
Conflict)  ความขัดแย้งประเภทนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  โดยทั่วๆ  ไปแล้วฝ่ายอํานวยการจะ
ให้คําแนะนําแก่ฝ่ายปฏิบัติการ  แต่ฝ่ายปฏิบัติการจะเชื่อหรือไม่หรือจะทําตามหรือไม่ก็ได้  ความ
ขัดแย้งอาจเกิดจากการที่ฝ่ายปฏิบัติการเห็นว่าฝ่ายอํานวยการมาก้าวก่ายงานของตน  หรือ
ข้อเสนอแนะของฝ่ายอํานวยการทําให้ดูประหนึ่งว่าฝ่ายปฏิบัติทํางานไม่ดี  ความขัดแย้งมักจะเกิด
บ่อยๆ  เมื่อบุคคลในสายอํานวยการเผลอตนว่าเป็นสายบังคับบัญชาแล้วไปสั่งงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น  พอสรุปสาเหตุความขัดแย้งในองค์การได้ดังนี้ 
 1. การติดต่อสื่อสารที่บกพร่อง  สาเหตุที่สําคัญของปัญหาความขัดแย้ง  คือ  การไม่
เข้าใจกัน  ซึ่งเป็นผลมาจากการติดต่อสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. ค่านิยมที่แตกต่างกัน  ค่านิยม  หมายถึง  หลักเกณฑ์ที่บุคคลยึดถือในการตัดสินคุณค่า
ว่า  ดี – เลว  ถูก – ผิด  สมควร – ไม่สมควร  อันสืบเนื่องมาจากความเช่ือ  เจตคติ  ประสบการณ์ที่
เคยได้รับผล  การได้รับการเลี้ยงดูมา  เช่น  บางคนมองว่าจิตใจมีความสําคัญกว่า  เป็นต้น  ต่างฝ่าย
ต่างมีความเช่ือกันไปคนละแนวทาง  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  จึงยากที่จะตกลงกันได้  ปัญหาที่
เนื่องมาจากค่านิยมมีหลายลักษณะ  อาจเป็นปัญหาระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า  ระหว่างผู้หญิง
กับผู้ชาย  และระหว่างกลุ่มคน  หรือความจงรักภักดีต่อองค์การ  ปัญหาความขัดแย้งในองค์การใน
ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวาง 
 3. วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  คนแต่ละคนมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  เพราะการ
ดําเนินวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน  จึงทําให้เกิดความขัดแย้ง 
 4. นโยบายและแนวปฏิบัติ  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความ
สับสนในกฎ  ระเบียบ  มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร  เช่น  พนักงานจะเห็นสหสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติตนและการได้เงินเดือนได้ยาก  ถ้าเขาเห็นว่า  คนอ่ืนทํางานเท่าๆ  กับเขา  แต่ได้
เงินมากกว่า  หรือได้รับการสนับสนุนมากกว่า  ความขัดแย้งเช่นนี้มีอยู่ประจํา 
 5. ความไม่ยุติธรรม  ปัญหาความขัดแย้งมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรม
ในสังคมหรือองค์กร 
 6. วิธีการคิดและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  บุคคลทั่วไปมีประสบการณ์การคิด  การ
แก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง  มีการรับรู้หรือการได้รับการฝึกอบรมมาในเรื่องต่างๆ  ก็แตกต่างกัน  เป็นเหตุ
ให้การตัดสินปัญหาต่างๆ  ของบุคคลแตกต่างกันไป  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดโอกาสทางการ
เรียนรู้ 
 7. การบริหารจัดการที่ยุ่งยาก  เช่น  หัวหน้างานอาจมองพนักงานอย่างไม่ไว้วางใจและ
ปฏิบัติต่อเขาแบบศัตรู  คนทํางานมักขาดการให้เกียรติผู้จัดการ  ไม่ชอบการใช้อํานาจและไม่ชอบ
เปลี่ยนแปลง  ทําให้บรรยากาศแห่งการทํางานเป็นทีมเป็นไปด้วยความยากลําบาก  หัวหน้างานที่ขาด
ความจริงใจกระทบต่อทั้งบุคคลและผลผลิต  เป็นจุดอ่อนไหวมากที่ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้  ด้วย
เหตุน้ี  องค์กรส่วนมากจึงต้องการให้ผู้นําที่มีใจเปิดกว้าง  และให้เกียรติยอมรับนับถือผู้ร่วมงาน 
 8. ความอคติที่มีต่อกัน  เป็นความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่มีต่อคนอื่น  เช่น  ความ
เกลียดกันส่วนตัว  เป็นผลให้ไม่ยอมตกลงกัน  ความระแวงสงสัยกัน  ทําให้ไม่เช่ือถือและเป็นอุปสรรค
ต่อการหาข้อยุติร่วมกัน 
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 9. ผลประโยชน์ขัดกัน  หรือขัดแย้งอันเนื่องมาจากผลประโยชน์  ปัญหานี้มักแก้ไขยาก
มาก  เพราะถ้าต่างฝ่ายต่างมุ่งให้ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว  ก็ย่อมไม่มีใครจะยอมสูญเสียผลประโยชน์น้ัน
ได้  ถ้าไม่สามารถประนีประนอมกันได้  ปัญหาความขัดแย้งเล็กน้อย  อาจจะกลายเป็นปัญหาที่รุนแรง
ใหญ่โตได้ 
 10. พฤติกรรมที่แก้ไขยากหรือบุคคลที่ปรับตัวยาก  ได้แก่  ผู้ต้ังป้อมต่อต้าน  ผู้ดักโจมตี  
ผู้รู้ไปหมด  ผู้คิดว่าตนรู้ดี  พวกระเบิดอารมณ์  พวกตอบรับทุกอย่าง  ผู้ลังเล  ผู้เฉยเมย  พวกทางตัน  
และพวกบ่นรําพัน 
 
 

ความขัดแย้งนําไปสู่ความรุนแรง 
 
 ความขัดแย้ง  เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่พบได้ทั่วไป  ในบางครั้งความขัดแย้งก็นําไปสู่
ความรุนแรงได้  นักสันติวิธีในโลกปัจจุบันได้แบ่งความรุนแรงออกเป็น  3  ประเภท  คือ  (สารัตน์  
สองเมืองสุข  และคณะ, 2554 : 1) 
 1. ความรุนแรงทางตรง  (Direct Violence)  เป็นความรุนแรงที่เห็นได้ชัดและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อร่างกาย  ชีวิต  ทรัพย์สิน  และความต้องการพื้นฐาน 
 2. ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  (Structure Violence)  เป็นความรุนแรงที่ไม่ได้ปรากฏให้
เห็นอย่างชัดเจน เป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรเกิดขึ้นหรือศักยภาพของมนุษย์  (Potentiality)  
และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  (Actuality)  ซึ่งยิ่งห่างก็เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างมากขึ้นเท่าน้ัน 
 3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม  (Cultural Violence)  ได้แก่  วัฒนธรรมที่มีแนวโน้มที่
ก่อให้เกิดความรุนแรง 
 
 

ข้อดีและข้อเสียของความขัดแย้ง 
 
 ข้อดีของความขัดแย้ง  พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. ช่วยทําให้เข้าใจความคิดเห็น  การรับรู้  ทัศนคติ  ค่านิยม  และจุดยืนของบุคคล  และ
ใช้การมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 2. ทําให้ทั้งผู้นําและผู้ตามมีความต่ืนตัว  แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง  และร่วมมือกันทํางาน
ด้วยความสุขุมรอบคอบ 
 3. นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์  และการป้องกันความเฉื่อย 
 4. สามารถทําให้บุคลากรในองค์การเกิดแรงจูงใจในการทํางานและพบแนวทางในการ
ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
 6. ทําให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเดิมขององค์กรที่ไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง 
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 7. สมาชิกในองค์การมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 8. องค์การมีการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
 9. มีการเลือกตัวแทนที่เข้มแข็ง  มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้นํา 
 10. ได้มีการระบายข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มซึ่งเก็บกดไว้เป็นเวลานาน 
 11. ทําให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์กับองค์กรหรือทําให้เกิดคุณภาพ
ในการตัดสินใจ 
 12. ทําให้ลดความตึงเครียดในองค์กรได้  หรือทําให้ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรดีขึ้น 
 13. ทําให้คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กรดีขึ้น  ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  รู้จักการปรับตัวและการประสานงานร่วมกัน 
 
 ข้อเสียความขัดแย้ง  พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน  ขาดความไว้วางใจ  ไม่เคารพซึ่งกันและกัน  บุคคลจะ
ต้ังแง่หรือใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าหากัน  นําไปสู่ความตึงเครียดมากข้ึน  หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของ
คนในองค์กรมากขึ้น 
 2. ทําให้เกิดการแบ่งเป็นพรรค  เป็นพวกขึ้น  ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ฝ่ายชนะ  (Winner)  และอีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่าเป็นผู้แพ้  (Loser)  ลักษณะเช่นนี้มีผลทําลาย
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ  ขาดการประสานงานกัน  และไม่มีความร่วมมือร่วมใจในการ
ทํางาน  ซึ่งมีผลทําให้ประสิทธิผลขององค์การลดลงตามมาได้ 
 3. นําไปสู่ความยุ่งเหยิงและไร้ซึ่งเสถียรภาพขององค์การ 
 4. เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการตัดสินใจ  มักจะขาดข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  จึง
ทําให้ต้องตัดสินใจด้วยความเสี่ยง 
 5. ทําให้บุคคลหรือองค์การเกิดความเสียหาย  อาจเป็นช่ือเสียง  เกียรติยศ  ทุนทรัพย์  
ผลผลิตหรือแม้แต่ชีวิต 
 6. เป็นความขัดแย้งที่มุ่งจะเอาชนะกันให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆ  นานา  เช่น  ใช้อํานาจ   
กฎหมู่  เป็นต้น  โดยไม่คํานึงถึงเป้าหมายขององค์กร 
 7. คู่ขัดแย้งไม่พยายามจะเข้าใจฝ่ายตรงข้าม  งดหรือลดการสื่อความหมาย 
 8. แก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ตรงประเด็น  ก่อให้เกิดอคติส่วนบุคคล  เกิดแนวร่วมในความ
ขัดแย้ง 
 9. ผู้บริหารที่มักจะแก้ความขัดแย้งโดยยึดผลประโยชน์ของกลุ่มตนเป็นที่ต้ัง  โดยไม่
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 10. ผู้บริหารที่มักจะจัดการกับความขัดแย้งโดย  “มองใกล้”  มากกว่า  “มองไกล”  เพียง
เพ่ือยุติความขัดแย้งเท่าน้ัน  โดยไม่คํานึงว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างอ่ืนตามมา 
 11. ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลลดลง  เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลา 
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รูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความขัดแย้ง 
 
 จอห์นสันและจอห์นสัน  (Johnson & Johnson, 1994 : 338)  กล่าวว่า  เมื่อบุคคลเกิด
ความขัดแย้งก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้ 

1. ลักษณะแบบ  “เต่า”  (ถอนตัว,  หดตัว)  มีลักษณะหลีกหนีความขัดแย้ง  ยอมละ
วัตถุประสงค์และความสัมพันธ์ส่วนตัว  พยายามหลีกหนีจากประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
โดยการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับคู่กรณี  และหลีกหนีจากผู้คนในแวดวงนั้น  นอกจากนี้จะไม่ตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา  ผู้มีลักษณะเช่นนี้คิดว่าไม่มีประโยชน์ในการแก้ไขความขัดแย้ง  รู้สึก
สิ้นหวัง  และมีความเชื่อว่าการถอนตัวจากสภาพขัดแย้งทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเป็นการง่ายกว่า
การเผชิญหน้า  มองเป้าหมายของงานและความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานอยู่ในระดับตํ่า 

2. ลักษณะแบบ  “ฉลาม”  (บังคับ,  ชอบใช้กําลัง)  เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้
อํานาจตามตําแหน่ง  (Authority)  คํานึงถึงเป้าหมายงานหรือความต้องการของตนเองมากกว่า
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  พยายามแสดงอํานาจเหนือฝ่ายตรงข้าม  โดยการบังคับให้ยอมรับ
ทางออกของความขัดแย้งที่ตนกําหนด  การบรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญสูงสุด  สัมพันธภาพมี
ความสําคัญน้อยมาก  ผู้มีลักษณะเช่นนี้จะพยายามทําทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่คํานึงถึงความ
เสียหายใดๆ  ไม่สนใจในความต้องการของคนอื่น  ไม่สนใจที่คนอ่ืนไม่ชอบหรือไม่ยอมรับตน  มีความ
เช่ือว่าความขัดแย้งจะยุติได้เมื่อมีฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ชนะ  และอีกฝ่ายเป็นผู้แพ้  และลักษณะแบบฉลาม
ต้องการเป็นผู้ชนะ  ชัยชนะก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและประสบความสําเร็จ  แต่ความพ่ายแพ้
ก่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอ  ความไม่เหมาะสม  และความล้มเหลว  ลักษณะฉลามจะพยายาม
เอาชนะด้วยการโจมตี  โค่นล้ม  พิชิต  คุกคามผู้อ่ืน 

3. ลักษณะแบบ  “ตุ๊กตาหมี”  (สัมพันธภาพราบรื่น)  ลักษณะนี้เช่ือว่าสัมพันธภาพเป็น
สิ่งสําคัญมาก  เป้าหมายส่วนตัวมีความสําคัญน้อย  ต้องการให้เป็นที่ยอมรับและชอบพอ  เช่ือว่า
ความขัดแย้งหลีกเลี่ยงได้เพ่ือเห็นแก่ความกลมเกลียว  การถกถึงความขัดแย้งเป็นการทําลาย
ความสัมพันธ์และเกรงว่าหากความขัดแย้งยังดําเนินต่อไปจะสะเทือนความรู้สึกและทําลาย
สัมพันธภาพ  ยอมยกเลิกเป้าหมาย  เพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีไว้  ใช้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
เหมือนครอบครัวเดียวกัน 

4. ลักษณะแบบ  “สุนัขจิ้งจอก”  (ประนีประนอม,  แก้ปัญหาเฉพาะตัว)  รูปแบบน้ีจะ
คํานึงถึงเป้าหมายส่วนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในระดับปานกลาง  แสวงหาการ
ประนีประนอม  ยอมละเป้าหมายส่วนตนบางส่วนและชักจูงให้ผู้อ่ืนยอมสละเป้าหมายบางส่วน  
พยายามหาข้อสรุปต่อข้อขัดแย้งที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  พร้อมและเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงค์
และสัมพันธภาพบางส่วนเพื่อหาข้อตกลงร่วมที่ดี 

5. ลักษณะแบบ  “นกฮูก”  (เผชิญหน้ากัน,  สุขุม)  รูปแบบนี้  จะมองความขัดแย้งว่า
เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข  ให้คุณค่าแก่เป้าหมายและสัมพันธภาพ  และหาทางออกที่สนองต่อ
เป้าหมายทั้งของตนและของผู้อ่ืน  ถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ปรับปรุงสัมพันธภาพโดยการลดความ
ตึงเครียดระหว่างบุคคลทั้งสอง  พยายามที่จะถกประเด็นเพื่อระบุถึงความขัดแย้งที่เป็นปัญหา  การหา
ทางแก้ไขซึ่งเป็นที่พอใจของตนเองและผู้อ่ืน  ทําให้สามารถคงสัมพันธภาพไว้ได้  สิ่งที่จะทําให้เกิด
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ความพอใจคือ  การบรรลุเป้าหมายของตนเองและผู้อ่ืน  ความเครียดและความรู้สึกในทางลบได้รับ
การคลี่คลายแล้ว 
 วันชัย  วัฒนศัพท์  (2550 : 210 – 213)  กล่าวว่า  พฤติกรรมของมนุษย์เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งยังมี  5  ประการ  คือ 

1. การแข่งขันหรือวิธีของฉัน  (Competing/My Way)  น่ันคือความพยายามที่จะหาทาง
เอาชนะกันถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจก็อาจจะเป็นกระบวนการเอาชนะกัน  โดยการประมูล  ใครให้ราคา
ดีกว่าก็ได้ไป  เป็นวิถีทางเพื่อจะผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์ของเราหรือของฉันเท่าน้ัน  มักจะเป็น
วิธีการของผู้มีอํานาจที่จะใช้อํานาจโดยทุกวิถีทาง  โดยไม่คํานึงถึงผู้อ่ืน  วิธีการน้ีบางครั้งก็อาจจะ
จําเป็นต้องใช้ในเวทีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันหรือบางครั้งจะบอกว่าต้องลุกขึ้นต่อสู้
เพ่ือหลักการหรือสิทธิของตน  แต่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด  การแข่งขันเช่นการประมูลกันก็
อาจจะถูกต้อง  ทําได้ตามกฎตามกติกาหรือกฎหมาย  แต่หากเป็นการแข่งขันกันว่าใครให้ราคาสูงกว่า
ในบางเรื่อง  เช่น  มูลนิธิก็ต้องการผลไม้ที่พ่อค้ามีอยู่และโรงงานก็ต้องการเช่นเดียวกัน  แม้ทางออก
ทางหนึ่งคือใครให้ราคาสูงกว่าก็จะขายให้คนนั้น  ดูก็มีความยุติธรรมทางกฎหมาย  (Legal Justice)  
เช่น  การประมูล  แต่ความยุติธรรมทางสังคม  (Social Justice)  อาจจะไม่ยุติธรรม 

2. การหลีกเลี่ยงหรือยอมถอย  (Avoiding/No Way)  เป็นวิธีการที่พยายามหลีกเลี่ยง
ปัญหาหรือยอมถอย  พบว่าสังคมไทยและสังคมเอเชีย  รวมถึงประเทศกลุ่มละตินอเมริกันที่เป็นสังคม
พวกกลุ่มนิยม  (Collectivist)  จะนิยมใช้วิธีน้ี  ทะเลาะกันก็จะขอกลับไปนอนบ้านดีกว่า  ลักษณะ
ดังกล่าวมองว่าเป็นการพยายามรักษาความสัมพันธ์หรือรักษาหน้าตา  (Face – Saving)  ของคนอื่น  
สังคมไทยมีคําพูดว่า  “เป็นความกัน  ยอมกินขี้หมาดีกว่า”  น่ันคือ  ไม่ชอบเป็นความหรือฟ้องร้องกัน  
ฉะนั้นเราจึงเห็นภาพของการเลี่ยงปัญหา  การถอนตัว  พบว่าลักษณะดังกล่าว  จึงทําให้คนไทยไม่
ค่อยจะพยายามเผชิญหน้าเจรจากัน  ต่อหน้าจะบอกว่า  “ไม่มีอะไรหรอก”  แต่ลับหลังก็จะอีกเรื่อง
หนึ่ง  สังคมไทยจึงนิยมใช้วิธีนินทา  (Gossip)  หรือพูดลับหลัง  (Talk behind your back)  ซึ่งไม่ได้
ทําให้ความขัดแย้งหมดไป  เมื่อความขัดแย้งหลายๆ  เรื่องสะสมไปนานๆ  พอบางครั้งเกิดเรื่อง
เล็กน้อยก็จะระเบิดตูมตามออกมาได้ดังที่  ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  เรียกว่า  ทฤษฎีขนนกที่เรื่อง
เบาๆ  ตกลงมาแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ 

3. การประนีประนอมหรือแบ่งคนละครึ่ง  (Compromising/Half Way)  เป็นวิธีการ
ประสานความร่วมมืออย่างหนึ่ง  มักจะเป็นวิธีการที่เมื่อนึกอะไรไม่ออกก็ใช้วิธีการแบ่งครึ่ง  บางคนใช้
คําว่าเดินสายกลาง  ทําให้ผู้ตัดสินหรือผู้พูดรู้สึกสบายใจว่ายุติธรรมที่สุดแล้ว  แต่ถามว่ายุติธรรมจริง
ไหม  แน่นอนอาจจะยุติธรรมหรือไม่ก็ได้  บางครั้งก็แบ่งครึ่งจริงๆ  ไม่ได้  เช่น  ช้ินของเล่นและการ
แบ่งครึ่งก็ทําให้ได้เพียงครึ่งเดียวของที่ต้องการเท่าน้ัน  แต่ละฝ่ายจึงต่างก็ได้ไม่เต็มอย่างที่ควรจะได้ 

4. การยอมตามหรือแล้วแต่ผู้ใหญ่  (Accommodating/Your Way)  ก็เป็นอีกวิธีที่สังคม
ชอบปฏิบัติ  มีความสนใจในการรักษาความสัมพันธ์สูงมาก  มีความสนใจที่จะผลักดันในส่วนที่ตัวเอง
ต้องการน้อย  ยอมรับแนวคิดของคนอื่นโดยยกเลิกความต้องการของตนเอง  คือ  ยอมรับเช่ือฟังคํา
ตัดสินหรือคําสั่ง  บางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอ  ในระบบสังคมไทยที่เช่ือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า  
เรามักจะยอมอ่อนตาม  ดังคําพูดที่ว่า  “เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด”  ตรงนี้บางทีที่เรายอมตามไป  
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แต่ใจจริงอาจจะไม่อยากยอมก็ได้  แต่เกรงใจหรือไม่อยากเรื่องมาก  ฉะนั้นผลจึงออกมาไม่ยั่งยืน  
มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ  โดยการเกลี้ยกล่อมมากกว่า 

5. การร่วมมือกันหรือวิธีการของเรา  (Collaborating/ur Way)  เป็นการที่คู่เจรจา
พยายามร่วมกันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการ  ความห่วงกังวลของทั้งตัวเราและคู่เจรจา  
เป็นการประสานประโยชน์ออกมาที่ทั้งสองฝ่ายหรือหลายๆ  ฝ่ายพึงพอใจการไกล่เกลี่ยโดยใช้วิธีการ
ร่วมมือเช่นนี้  ก็จะอาศัยวิธีการเจรจาโดยยึดจุดสนใจหรือประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย  (Interest-
based Negotiation)  ผลออกมาเป็น  ชนะ – ชนะ  (Win – Win) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.13  การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการร่วมมือวิธีต่างๆ 
ที่มา : วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 213 

 
 พรนพ  พุกกะพันธ์  (2542 : 236 – 239)  กล่าวว่า  การตอบสนองของบุคคลเมื่อเกิด
ความขัดแย้งจะมี  3  ลักษณะคือ 

1. พวกหันหน้าเข้าสู้  พวกนี้เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น  จะพยายามแก้ปัญหาโดยพยายาม
ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นด้วยกับเขา  แม้จะเป็นบางส่วนก็ยังดี  จะมีความเต็มใจที่จะเสี่ยงโดยเป็นคนแรกที่
เข้าไปแก้ปัญหา  พวกหันหน้าเข้าสู้จะแสดงพฤติกรรมออกมาใน  2  ลักษณะดังนี้ 

1.1 ใจดีสู้เสือ  เป็นพวกหันหน้าเข้าสู้ที่พยายามแสดงอาการเป็นมิตร  เห็นอกเห็นใจ  
หรือยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น  โดยเช่ือว่าจะต้องมีความไว้วางใจเป็นประการสําคัญ  ก่อนที่จะ
ดําเนินการแก้ปัญหาใดๆ  การแสดงอาการใจดีสู้เสือเป็นการทดสอบว่าจะสู้หรือถอย 

1.2 เผชิญหน้า  เป็นพวกหันหน้าเข้าสู้ที่คิดว่ามีบรรยากาศของความไว้วางใจมาก
พอที่จะเปิดเผยความขัดแย้งได้  ด้วยเหตุที่เขามีอํานาจและมีจุดยืนที่มั่นคงพอ  หรือเพราะเขาคิดว่า
เหตุการณ์น้ันเลวร้ายจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่าน้ีอีกหากต้องเผชิญหน้ากัน  ในทั้งสองกรณี
น้ันมีอัตราการเสี่ยงทั้งคู่ 
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2. พวกพรางตัว  พวกนี้จะไม่ยอมเสี่ยงโดยการพูดอะไรหรือแสดงอะไรออกมาทั้งสิ้น  
พวกพรางตัวจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน  3  ลักษณะดังนี้ 

2.1 หวานอมขมกลืน  เป็นพวกพรางตัวที่กลืนความรู้สึกของตนไว้ไม่ว่าจะรักหรือ
เกลียดก็ตาม  จะไม่แสดงอะไรออกมาเกี่ยวกับความขัดแย้งต่อหน้าคนอ่ืน  แม้ว่าความขัดแย้งนั้นจะ
ทําให้ตนเองเจ็บปวดและไม่มีความสุข  การแสดงหวานอมขมกลืนนั้นยากที่คนอ่ืนจะรู้  บางคนจะ
แสดงความรู้สึกออกมาเฉพาะต่อหน้าคนที่ตนเองมีความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งเท่าน้ัน  คนประเภท
หวานอมขมกลืนจะรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นพวกยกตนข่มท่าน  และเป็นอันตรายเกินไปที่ตนจะแสดง
ความรู้สึกที่แท้จริงออกมา 

2.2 ทําอย่างอ่ืนดีกว่า  เป็นพวกพรางตัวที่ยากข้ึนไปอีกที่คนอ่ืนจะทราบว่ามีความ
ขัดแย้ง  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่รุนแรงเกินไปที่พวกน้ีจะทนได้  จึงพยายามหาเรื่องอื่นที่สามารถตกลง
กันได้กับฝ่ายตรงข้าม  โดยไม่พูดถึงสิ่งที่ขัดแย้งกัน  พฤติกรรมประเภทนี้เป็นปัญหาแก่ทั้งบุคคลและ
องค์การ  เพราะจะทําให้เกิดการแก้ไขความขัดแย้งที่ไม่ตรงจุดหรือผิดประเด็น 

2.3 หลบดีกว่า  เป็นพวกพรางตัวที่ย่ิงยากมากขึ้นไปอีกที่คนอ่ืนจะทราบว่ามีความ
ขัดแย้ง  คนประเภทหลบดีกว่าน้ีจะหนีออกมาจากสถานการณ์ขัดแย้งไปเลย  ไม่พูดถึง  ไม่เข้าใกล้  
หันไปทําเรื่องอื่นที่ตนเองมีความสุขใจ  เช่น  ถ้าเดินไปทางนี้จะใกล้กว่าแต่จะถูกสุนัขเหา่หรือไล่กัดเอา  
จึงเดินไปทางอื่นแม้จะไกลกว่าแต่สุนัขไม่เห่า  และพยายามอธิบายหรือให้เหตุผลที่เข้าข้างตัวเองว่า
ทําไมจึงเดินในที่ไกลกว่า  และมักจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง  หรือเช่นครูบางคนอาจขยันเข้าห้องสมุด  
ไม่ชอบนั่งในห้องพักครู  เหตุผลที่แท้จริงก็เพราะว่ามีความขัดแย้งกับเพ่ือนครูที่นั่งในห้องเดียวกัน  จึง
พรางตัวโดยการเข้าห้องสมุด  หนีความขัดแย้ง  โดยหันไปนั่งที่อ่ืนที่ตนเองอาจมีความสุขใจบ้าง  และ
ผู้น้ันก็จะอ้างเหตุผลต่างๆ  นานาในการเข้าห้องสมุดซึ่งมักไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง 

3. พวกหน่วยจู่โจม  พวกนี้จะมีเหตุผลในการกระทําเข้าข้างตัวเอง  แต่อาจเป็นเหตุผลที่
ฟังไม่ขึ้น  พวกหน่วยจู่โจมน้ีตรงข้ามกับพวกหวานอมขมกลืน  เพราะพวกหวานอมขมกลืนจะไม่แสดง
ความรู้สึกที่แท้จริงออกมา  แต่พวกหน่วยจู่โจมน้ีมีความรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกมาหมด  ถ้าโกรธก็จะ
ตรงเข้าเล่นงานสิ่งของหรือคนที่ตนเองเชื่อว่าทําให้ตนเองโกรธ  หรือจะต้องหาแพะรับบาปให้ได้  พวก
หน่วยจู่โจมน้ีง่ายสําหรับคนอื่นที่จะรู้ว่าพวกนี้โกรธหรือไม่  หรือมีความรู้สึกอย่างไร  พวกหน่วยจู่โจม
จะแสดงพฤติกรรมออกมาใน  2  ลักษณะดังนี้ 

3.1 ออกแนวหน้า  เป็นพวกหน่วยจู่โจมที่เมื่อไม่ชอบหน้าใครหรือไม่พอใจอะไรก็จะ
แสดงออกมาอย่างเปิดเผย  ให้คนทั้งหลายได้รับรู้  เช่น  ถ้าไม่พอใจการกระทําของผู้บังคับบัญชา  ก็
จะพูดหรือต่อว่าผู้บังคับบัญชาต่อหน้าเพ่ือนฝูงโดยไม่เกรงว่าผู้บังคับบัญชาจะรู้  เมื่อไม่พอใจเพื่อนก็
จะต่อว่าทันที  ไม่พอใจใครก็จะปิดไว้ไม่อยู่  จะต้องแสดงหรือพูดออกมา  พวกออกแนวหน้าน้ีเป็น
ผลดีแก่ผู้ถูกโจมตี  เพราะง่ายที่จะทราบว่าใครไม่ชอบตนบ้าง 

3.2 โจมตีข้างหลัง  เป็นพวกหน่วยจู่โจมที่เล่นงานหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามลับหลัง  เช่น  
ให้ร้าย  บิดเบือน  นินทา  ออกใบปลิว  ผู้ถูกโจมตียากที่จะทราบว่าใครเป็นผู้วิจารณ์ตน  และ
ข้อบกพร่องที่ถูกวิจารณ์คืออะไร 
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 ผู้บริหารบางคนมักจะทึกทักเอาว่า  พวกเผชิญหน้ากับพวกหน่วยจู่โจมเป็นตัวปัญหา  และ
เมื่อเกิดความขัดแย้งมักจะหาว่า  “ใคร”  เป็นต้นเหตุมากกว่าจะพยายามหาว่าสาเหตุคือ  “อะไร”  
หรือ  “ทําไม”  ถึงเกิดความขัดแย้ง  ถ้าหากมี  “ตัวปัญหา”  ในสถานการณ์ขัดแย้ง  ผู้บริหารควร
จะต้องรอบคอบเป็นพิเศษ  เพราะสถานการณ์ขัดแย้งเหมือนกับก้อนน้ําแข็งใหญ่ลอยอยู่ในทะเล  เรา
เห็นเฉพาะส่วนน้อยที่ลอยพ้นน้ํา  แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่อยู่ใต้นํ้าและเรามองไม่เห็น 
 ในอีกทัศนะหนึ่งเชื่อว่าในการพัฒนาองค์การให้ประสบความสําเร็จน้ัน  ผู้บริหารควรจะยึด
ความเช่ือที่ว่า  มนุษย์ต้องการความเจริญและก้าวหน้า  ดังนั้นมนุษย์จึงแสวงหาความสําเร็จในชีวิต  
อุปสรรคที่ทําให้มนุษย์ไม่ประสบความสําเร็จย่อมเป็นเหตุทําให้เกิดความขัดแย้ง  โดยทั่วไปแล้วเมื่อ
มนุษย์พบกับความขัดแย้ง  มักจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นกลไกป้องกันตนอย่างใดอย่างหนึ่งใน  3  
ลักษณะต่อไปน้ีคือ  พฤติกรรมเชิงก้าวร้าว  พฤติกรรมเชิงประนีประนอม  หรือพฤติกรรมเชิงถอยหนี  
(พรนพ  พุกกะพันธ์, 2542 : 238 – 239) 

1. พฤติกรรมเชิงก้าวร้าว  เป็นพฤติกรรมที่มุ่งแสดงออกเพื่อโจมตีสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าเป็น
ต้นตอหรือสาเหตุแห่งความขัดแย้ง  อาจแสดงอาการสู้  ต่อต้าน  หรือปฏิเสธ  เช่น  ถ้าเช่ือว่า
ผู้บังคับบัญชาเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งก็จะแสดงพฤติกรรมต่อต้านในทุกรูปแบบ  ร้องเรียนทุกคน
ที่เช่ือว่ามีอํานาจในการแก้ความขัดแย้ง  ฟ้องร้องขึ้นไปในทุกระดับ  เขียนบัตรสนเท่ห์ต่างๆ  นานา  
เป็นการแสดงพฤติกรรมชนิดกัดไม่ยอมปล่อย  ในทางตรงกันข้ามอาจปฏิเสธไม่ยอมรับในความเป็น
ผู้บังคับบัญชา  เป็นต้น 

2. พฤติกรรมเชิงประนีประนอม  เป็นพฤติกรรมที่มุ่งปรับตัวเพ่ือให้เกิดความพอใจบ้าง
หรือปรับตัวโดยยอมได้น้อยกว่าสิ่งที่คาดหวัง  ซึ่งจะดีกว่าการไม่ได้อะไรเลย  พฤติกรรมที่แสดงออก
มักเป็นการทดแทนหรือแก้ตัว  เช่น  เมื่อไม่ทําอะไรแก่ต้นตอแห่งความขัดแย้ง  ก็อาจทดแทนไปทํา
อย่างอ่ืน  เช่น  ตีเทนนิสให้แรงๆ  เตะสุนัข  แก้แค้นในจินตนาการ  หรือพยายามหาเหตุผลเข้าข้าง
ตัวเอง  เช่น  เมื่อไม่ได้สองขั้น  ก็พยายามคิดว่าคนอ่ืนทํางานหนักกว่าเราก็ไม่ได้สองขั้นเหมือนกัน  ใน
กรณีที่ความขัดแย้งรุนแรงก็อาจแสดงพฤติกรรมแบบกบจําศีล  หรือไม้ผุจอมปลอม  (pseudo dead 
wood)  ทําประหนึ่งหลับในหรือไม้ตายยืนต้น  โดยแท้จริงแล้วไม่หลับหรือไม่ตาย  ไม่แสดงออก  ไม่
คัดค้าน  จะทําอะไรก็ต่อเมื่อถูกใช้  เมื่อความขัดแย้งผ่านไปก็จะทํางานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อไปใหม่ 

3. พฤติกรรมเชิงถอยหนี  เป็นพฤติกรรมที่แสดงการถอนตัวทั้งกายภาพและทางจิตวิทยา  
พยายามไม่รู้  ไม่ยุ่ง  ไม่เกี่ยว  พยายามลืมหรือไม่สนใจความขัดแย้ง  พยายามถอยหนีจากลักษณะ
ทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  อาจแสดงการเก็บกด  หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่หรืออาจ
ยอมแพ้เพ่ือที่จะไม่ต้องยุ่งกับความขัดแย้ง 
 กล่าวโดยสรุปจะพบว่า  หากมนุษย์เผชิญกับความขัดแย้งจะแสดงพฤติกรรมออกมา  5  
แบบ  ได้แก่  การเผชิญหน้า  (confrontation)  การหลีกเลี่ยง  (withdrawal)  การบังคับ  (forcing)  
การไกล่เกลี่ย  (smoothing)  และการประนีประนอม  (compromising) 
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ผลของการแก้ไขความขัดแย้ง 
 
 ผลของการแก้ไขความขัดแย้งจะปรากฏออกมา  3  รูปแบบ  ดังนี้ 

1. ผลของความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  (Win – lose Strategy) 
2. ผลของความขัดแย้งแบบแพ้ – แพ้ (Lose – lose Strategy) หรือแบบประนีประนอม  

(Compromise) 
3. แบบชนะ – ชนะ  (Win – Win Strategy) 

 
1. ผลของความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  (Win – lose Strategy) 

  ผลของความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  จะทําให้เกิดตัวแทนกลุ่มขึ้นมาเพื่อมุ่งเอาชนะ  
และจะมีแรงกดดันที่ไม่ให้ผู้แทนกลุ่มซึ่งพิจารณาสิ่งต่างๆ  ในแง่ของวัตถุวิสัยหรือหาทางออกที่ดีกว่า  
แต่จะกดดันให้ผู้แทนมุ่งเอาชนะอย่างเดียว  ตัวแทนฝ่ายชนะจะกลายเป็นวีรบุรุษของกลุ่ม  กล่าวคือ  
การแก้ปัญหาแบบแพ้ – ชนะ  มักจะใช้อํานาจและไม่ใช้วิธีการแบบสร้างสรรค์หรือแบบที่ทุกฝ่าย
ยอมรับ  ดังนั้นเทคนิควิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  ที่สําคัญ  มีดังนี้  (Filley, 
1975 : 22 – 23)  มีดังนี้ 
  1.1 การใช้อํานาจ  เป็นการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหรือตามที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วยการให้คุณให้โทษแก่สมาชิกในกลุ่ม  บังคับให้สมาชิกปฏิบัติตาม  ดังจะเห็นตัวอย่างจาก
ผู้บังคับบัญชาสั่งว่า  “ทําตามที่ผมสั่ง  เพราะผมเป็นหัวหน้าคุณ”  การแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบนี้
อาจจะนําไปสู่การแสดงออกเชิงทําลายทางอ้อม  และเป็นการปฏิบัติคําสั่งด้วยการฝืนใจทํา 
  1.2 การคุกขามขู่เข็ญทั้งทางกายและทางจิตใจ  เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้สมาชิกของ
กลุ่มยอมทําตาม 
  1.3 การใช้เสียงข้างมาก  (Majority rule)  เป็นการใช้การโหวตเสียงเพื่อการตัดสิน  
การใช้เสียงข้างมากจะได้ผล  ถ้าหากจะใช้นานๆ  ครั้งมิใช่ใช้ประจํา  และสมาชิกยอมรับว่าเป็นวิธีการ
ที่ยุติธรรม 
  1.4 การใช้เสียงข้างน้อย  (Minority rule)  เป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งซึ่ง
โดยมากจะใช้อํานาจจากการเป็นประธานของที่ประชุม  เช่น  ประธานตีความหมายเอาความเงียบ
เป็นการสนับสนุนความคิดเห็นของตน  หรือใช้ความคิดเห็นของคนเพียง  2  หรือ  3  คนเป็นข้อสรุป
ของมติที่ประชุม  เป็นต้น 
  แม้ว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  จะมีผลดีอยู่บ้าง  แต่ส่วนใหญ่มักจะ
ให้ผลเสีย  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นดังนี้ 
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่พบโดยทั่วไปเป็นแบบแพ้ – ชนะ  คนโดยมากมองเห็น
ความขัดแย้งเป็นการต่อสู้เพ่ือเอาชนะกัน  ดังนั้นเมื่อแต่ละฝ่ายทําทุกอย่างเพ่ือที่จะให้ฝ่ายตนชนะ   
จึงพยายามหาข้อสรุปไว้ล่วงหน้าเสมอว่า  ถ้าเป็นฝ่ายชนะ  ฝ่ายเขาจะต้องแพ้  การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  ขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายมองอํานาจที่แท้จริงอยู่ที่ใด  ดังนั้นแต่ละฝ่ายจึงพยายาม
ที่จะมีหรือควบคุมสิ่งต่อไปนี้ 
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1. ข่าวสาร 
2. เงิน 
3. อํานาจ 
4. สัมพันธภาพที่ดีกับคนสําคัญๆ  หรือกับคนที่มีอํานาจ 

  ปรากฏการณ์ที่เห็นภาพหลังการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  (Liker and 
Likert, 1976 : 65 – 66)  มีดังนี้ 
  1. เมื่อความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น  แต่ละกลุ่มจะต้ังท่าเพ่ือจะเอาชนะ  เกิดความกลม
เกลียวภายในกลุ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ฝ่ายตรงข้ามจะถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรู 
  2. การบริหารภายในกลุ่มจะเป็นเผด็จการ  ภาวะผู้นําจะตกอยู่กับคนใดคนหนึ่งและ
คนๆ  น้ันมักจะค่อนข้างก้าวร้าว  จะเห็นได้ว่าผู้มีอํานาจมีอํานาจที่ชัดเจนในการควบคุมคนอื่นๆ 
  3 ภายในกลุ่มจะไม่มีเวลาสําหรับการอภิปรายหรือโต้เถียงกันอีก  ไม่มีเวลาที่จะ
หาทางเลือกที่ดีกว่า  รีบตัดสินใจโดยมุ่งที่การแพ้ – ชนะ  เป็นประเด็นสําคัญ 
  4. เมื่อการต่อสู้เพ่ือแพ้ – ชนะ  สิ้นสุดลง  ก็จะเกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม  จะ
แตกแยกออกเป็นฝ่ายๆ  ภายในกลุ่ม  การแตกแยกอาจมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ได้ 
  5. มีการบิดเบือนเกิดขึ้นทั้งในด้านการตัดสินความและการรับรู้ 
  6. การรับรู้แบบบิดเบือนจะเพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่ม 
  7. การบิดเบือนเกิดขึ้นทั้งในกระบวนการแห่งปัญญาและกระบวนการแห่งการรับรู้ 
  ผลเสียของการแก้ปัญหาแบบแพ้ – ชนะ  อาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้  (ศักด์ิไทย       
สุรกิจบวร, 2545 : 373) 
  1. เบี่ยงเบนการใช้พลังงานและเวลาไปจากตัวปัญหาที่แท้จริง 
  2. ทําให้การตัดสินใจช้าลง 
  3. ทําให้เกิดทางตัน  หาทางออกไม่ได้ 
  4. คนที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งมักจะเป็นคนก้าวร้าวเป็นส่วนใหญ่ 
  5. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงกันข้าม 
  6. สกัดก้ันมิให้แสวงหาทางออก  หรือทางเลือกที่ดีกว่า 
  7. ไม่มีความเห็นใจที่จะให้ฝ่ายตรงกนัข้าม 
  8. มองเห็นฝ่ายตรงกันข้ามเฉพาะในแง่ร้าย  มองเห็นฝ่ายตนดีไปเสียหมด 
  9. ผู้พ่ายแพ้ย่อมขุ่นเคือง  และมักไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ 
  10. ผู้พ่ายแพ้ย่อมแสวงหาทางที่จะแก้แค้นหรือเอาชนะให้ได้ 
  11. ก่อให้เกิดการให้ร้ายซึ่งกันและกัน  ทั้งโดยคําพูดและการกระทํา 
  12. ก่อให้เกิดการทํางานในเชิงป้องกันมากกว่าในเชิงสร้างสรรค์ 
  13. เมื่อได้รับชัยชนะใหม่ๆ  ผลงานจะลดลงหรือเลวลง  เพราะไม่สนใจที่ประเมินการ
ทาํงานของตน 
  14. สมาชิกบางคนของฝ่ายชนะจะพยายามแสวงหาผลประโยชน์  ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม  หากไม่สามารถประสานประโยชน์กันได้ 
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2. ผลของความขัดแย้งแบบ  แพ้ – แพ้  (Lose – lose Strategy) 
  การแก้ปัญหาแบบแพ้ – แพ้  หรือแบบประนีประนอมก็เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาที่พบ
มากอีกวิธีหนึ่ง  เกิดจากความคิดที่ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งอยู่ในสภาพที่มีทรัพยากรจํากัด  แต่ละ
ฝ่ายพอใจหากได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรม  แม้ว่าแต่ละฝ่ายจะได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่  การแก้ปัญหา
แบบนี้อยู่บนฐานคติที่ว่า  “ได้บ้างดีกว่าไม่ได้เลย”  หรือ  “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งดีกว่าเผชิญหน้า
กัน”  ด้วยเหตุน้ีการประนีประนอมจึงเป็นสิ่งที่ทําให้แพ้ทั้งคู่หรือเป็นแบบแพ้ – แพ้ 
  การแก้ปัญหาแบบแพ้ – แพ้  จะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเงื่อนไขเพื่อการต่อรองทั้ง
สองฝ่าย  เจรจาต่อรองกันเพื่อตระหนักว่าเขาจะได้รับส่วนแบ่งอะไรบ้าง  ซึ่งอาจจะได้ผลน้อยกว่าที่
เขาคาดหวัง  แต่ก็ยังดีกว่าที่เขาเสี่ยงแล้วไม่ได้อะไรเลย  อย่างไรก็ตามการใช้การเจรจาต่อรองอาจทํา
ให้ความขัดแย้งลดลงได้  แต่มิใช่เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่แท้จริง  เพราะเมื่อมีเง่ือนไขเพิ่มขึ้นก็
คงต้องมีการเจรจาใหม่อีก  ประโยชน์ที่จะได้จากการใช้การเจรจาต่อรองสําหรับการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแบบแพ้ – แพ้  ก็คือ  ทําให้ฝ่ายหนึ่งได้ทราบแนวคิด  ความคาดหวังและลําดับความสําคัญ
ของอีกฝ่ายหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดีในการเจรจาในคราวต่อไปได้ 
  เทคนิคในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแพ้ – แพ้  มีดังนี้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 
2534 : 140 – 141) 
  1. การประนีประนอม  เป็นการยุติความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยให้มาพบกันครึ่งทาง  
แต่ละฝ่ายจะต้องเสียสละสิ่งที่ตนอยากได้ลงบ้าง  การประนีประนอมจะได้ผลถ้าหากทั้งสองฝ่ายรับรู้
ว่ามีอํานาจพอๆ  กัน  แต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอํานาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  การประนีประนอมจะ
ไม่ได้ผล 
  2. การประสานประโยชน์ด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  เป็นวิธีการที่กลุ่มหนึ่ง
หรืออีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ในเรื่องหนึ่ง  โดยหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ในอีกเรื่องหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี้
แต่ละฝ่ายจะแพ้เรื่องหนึ่งและจะชนะในเรื่องหนึ่ง  ไม่มีทางที่จะชนะทั้งสองเรื่อง  นอกจากนั้นการ
ขอร้องให้คนทํางานในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยโดยการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ  ก็เป็นการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยวิธีน้ี  ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อหน่วยงานได้ 
  3. การนําประเด็นปัญหาเสนอบุคคลที่สามซึ่งเป็นกลาง  การแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ีอาจจะ
เห็นได้ในกรณีซึ่งผู้บริหารระดับต้นตกลงกันไม่ได้ในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน  จึงเสนอเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงไปพิจารณาให้  หรือกรณีให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาให้ซึ่งทั้งผู้บังคับบัญชา
ช้ันสูงและอนุญาโตตุลาการจะต้องพิจารณาโดยไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเสียหน้า 
  4. การโคจรทางการบริหาร  (Administrative orbiting)  เป็นกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง  โดยการเตะถ่วงหรือถ่วงเวลาการแก้ปัญหาไว้ช่ัวคราว  (delay tachtics)  
คล้ายกับการรอเวลาให้นํ้าเช่ียวผ่านไปก่อนจึงจะคิดพูดจากัน  ผู้บริหารประเภทนี้มักจะบอกกับคู่
ขัดแย้งว่า  “อยู่ในระหว่างการพิจารณา”  “ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม”  หรือ  “เป็นเรื่องซับซ้อนต้องใช้
เวลาหน่อย”  การแก้ปัญหาแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ช่ัวคราวเท่าน้ัน  เพราะว่ายากที่จะทําให้ความ
กระวนกระวายใจของคู่ขัดแย้งบรรเทาลงได้ในระหว่างการพิจารณา 
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  ลักษณะที่คล้ายกันของการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ และแบบแพ้ – แพ้ 
  การแก้ปัญหาทั้ง  2  วิธี  ต้ังอยู่บนรากฐานของการไม่ลงรอยกันทางวิธีการ  น่ันคือ
ระหว่างวิธีของเรากับวิธีของเขา  หรือระหว่างทางเลือก  ก.  หรือระหว่างทางเลือก  ข.  เป็นต้น  
ถึงแม้ว่าปัญหาความขัดแย้งทั้ง  2  วิธีจะมีความแตกต่างกันในบางอย่าง  แต่ก็มีความคล้ายกันหลาย
ประเด็นดังต่อไปนี้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 141 – 142) 
  1. จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการแยกออกเป็นฝ่ายๆ  มีฝ่ายเขา – ฝ่ายเรา  แทนที่จะ
แบ่งออกเป็นพวกเรากับปัญหาที่ต้องเผชิญ 
  2. พลังทั้งหลายถูกใช้ไปเพ่ือการมีชัยของฝ่ายเรา  และการพ่ายแพ้ของฝ่ายตรงกัน
ข้าม 
  3. แต่ละฝ่ายจะมองปัญหาจากจุดยืนของฝ่ายตนเท่าน้ัน  ไม่ได้มองปัญหาในรูปของ
ความต้องการร่วมกัน 
  4. เน้นที่กระบวนการที่แก้ปัญหาความขัดแย้งได้เท่าน้ัน  ไม่ตระหนักถึงเป้าหมาย
คุณค่า  หรือแรงจูงใจในการแก้ปัญหา 
  5. ความขัดแย้งกลายเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าหลักการ  ไม่มุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริง
หรือประเด็นปัญหา 
  6. ไม่มีการแยกระหว่างกิจกรรมการแก้ปัญหากับกระบวนการอื่นๆ  ของกลุ่มและ
ไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาของความขัดแย้ง 
  7. แต่ละฝ่ายเน้นที่ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ไม่สนใจความสัมพันธ์
ของบุคคลและผลระยะยาวที่เกิดจากวิธีแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.14  ยทุธวิธีการเจรจาแบบชนะ – แพ้  และ  แพ้ – แพ้ 
ที่มา : วันชัย  วัฒนศัพท์  และคณะ, 2550 : 120 
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3. ผลของความขัดแย้งแบบชนะ – ชนะ  (Win – win Strategy) 
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ – ชนะ  เป็นวิธีการที่มีทั้งเหตุผลและเป็นวิธี
สร้างสรรค์  เป็นการแสวงหาข้อตกลงที่สบอารมณ์และเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย  โดยท่ีทั้งสองฝ่าย
ไม่ต้องเสียสละอะไร  เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาที่แท้จริง  เป็นวิธีการที่ขึ้นอยู่กับความใจกว้างของทุกฝ่าย
และความจริงใจที่จะแก้ปัญหา  ซึ่งมิใช่มุ่งที่การกระทําที่จะให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงเท่าน้ัน  การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ – ชนะ  น้ันเน้นที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  เน้นการให้ทุกฝ่าย
ได้รับประโยชน์สูงสุด  และเน้นที่การร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา  การแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ – 
ชนะ  น้ันแต่ละฝ่ายควรจะมีอํานาจในระดับใกล้เคียงกัน  ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่สามารถบังคับอีกฝ่าย
หนึ่งได้  ทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ  ร่วมกันในการแสวงหาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  พลัง
ของทุกฝ่ายจะถูกใช้โดยมุ่งที่ปัญหามิใช่คู่ต่อสู้  การแก้ปัญหาแบบนี้จําเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและ
ทุกฝ่ายมีความรู้สึกที่ดี  การส่งและรับข้อมูลย้อนกลับจะไม่กล่าวหาใส่ร้ายกันทุกฝ่ายจะต้องหาทาง
เลือกหลายๆ  ทาง  ทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาแบบน้ีก็คือ  ต้องอาศัยความไว้วางใจกัน  
ความจริงใจต่อกัน  การเปิดเผยและความสามารถในการสื่อสารเป็นประการสําคัญ  (Owens, 1987 : 
257)  นอกจากนั้นการแก้ปัญหาแบบนี้ยังต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางออกหรือ
ทางเลือก  เลือกใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  พิจารณาบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ต้องสนใจความรู้สึกของคนที่
เกี่ยวข้อง  วิธีการแก้ปัญหาจะต้องสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การและความต้องการของ
บุคคลด้วย  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2534 : 142) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.15  ยทุธวิธีการเจรจาแบบชนะ – ชนะ 
ที่มา : วันชัย  วัฒนศัพท์  และคณะ, 2550 : 121 
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  เง่ือนไขที่สําคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ – ชนะ  (Filley, 1975 : 28)  
ก็คือ 
  1. เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์บรรลุตาม
เป้าหมาย  เป็นวิธีการที่ทุกคนยอมรับ 
  2. เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะเปิดเผย  และซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริง  
ความคิดเห็น  และความรู้สึก 
  3. ปฏิบัติการกระบวนการที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  โดย
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียด  น่ันคือไม่ใช่ปฏิบัติตามวิธีการแก้ปัญหาที่ท่านต้องการ  หรือปฏิบัติตาม
วิธีการแก้ปัญหาที่ข้าพเจ้าต้องการ  แต่ปฏิบัติตามวิธีแก้ปัญหาที่เราต้องการ  เทคนิคที่เป็นพ้ืนฐานการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ – ชนะ  ได้แก่  ความสอดคล้อง  และการตัดสินใจแบบผสมผสาน 
   3.1 การมีความเห็นสอดคล้องกัน  (Consensus)  เป็นการแสวงหาวิธีแก้ปัญหา
ความขัดแย้งที่ทุกฝ่ายยอมรับ  ทั้งในด้านเป้าหมายและวิธีการ  เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  วิธีการที่จะทําให้ความเห็นสอดคล้องกันในวิธีแก้ปัญหานั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะ
ปฏิบัติตนดังนี้ 
     3.1.1 มุ่งเน้นที่การแก้ปัญหามากกว่าจะมุ่งเน้นที่คู่ขัดแย้ง  คือ  เปลี่ยนจาก  
“มุ่งเอาชนะกัน”  มาเป็น  “มุ่งเอาชนะปัญหา” 
     3.1.2 หลีกเลี่ยงการโหวตเสียง  เพ่ือหาประชามติหรือการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์กัน 
     3.1.3 แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อจะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
     3.1.4 ยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  หากไม่เป็นการคุกคาม
หรือทําให้เกิดการต่อต้านขึ้น 
     3.1.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เน้นตัวเอง  ไม่แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกหรือ
แสดงถึงตําแหน่ง  หรือความต้องการของตนเอง 
   3.2 การตัดสินใจแบบผสมผสาน  (Integrative decision-making : IDM)  การ
แก้ปัญหาแบบนี้แตกต่างจากการแก้ปัญหาแบบการมีความเห็นสอดคล้องกันตรงที่ว่า  แบบการมี
ความเห็นสอดคล้องกันนั้น  เป็นการตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งจากหลายวิธี  ส่วนแบบ
ผสมผสานนั้นเกี่ยวข้องกับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ  (Rahim, 1985 : 83 – 85) 
     ปัจจัยสําคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการตัดสินใจแบบผสมผสาน  
ควรมีลักษณะดังนี้ 
     3.2.1 การกําหนดปัญหาหรือการระบุปัญหา  ควรเกิดจากความพยายาม
ร่วมกันของแต่ละฝ่าย 
     3.2.2 ควรระบุปัญหาให้เป็นลักษณะรูปธรรมมากกว่านามธรรม 
     3.2.3 ข้อตกลงกันในเบื้องต้นนั้น  ควรระบุเป้าหมายและความเชื่อของทั้ง
สองฝ่ายทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน 
     3.2.4 การอภิปรายระหว่างกลุ่มควรอภิปรายให้ตรงประเด็น  ปราศจากการ
ประเมินฝ่ายตรงข้าม  คําถามก็ควรเป็นคําถามที่ต้องการข้อมูลมากกว่าเป็นการดูถูกฝ่ายตรงข้าม 
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     3.2.5 ทั้งสองฝ่ายควรจะร่วมกัน  เพ่ือแสวงหาหรือพัฒนาทางเลือก  หรือ
วิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ 
     3.2.6 ควรประเมินทางเลือกโดยพิจารณาคุณภาพและการยอมรับของทุก
ฝ่าย 
     3.2.7 ข้อตกลงในแต่ละเรื่องควรถือว่าเป็นการตกลงช่ัวคราว  จะถือว่าเป็น
ข้อตกลงที่แท้จริงได้ภายหลังจากได้มีการพิจารณาร่วมกันแล้ว  และทุกฝ่ายต้องยอมรับและต้องมีการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น 
   องค์ประกอบของกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบผสมผสาน ประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ  ดังรูปภาพต่อไปนี้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 145) 
 

 
 

รูปที่  2.16  การตัดสินใจแบบผสมผสาน 
ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 145 

 
  จากรูปที่  2.18  แสดงถึงวิธีการตัดสินใจแบบผสมผสาน  ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ
ดังนี้ 
  1. ทบทวนและปรับสภาพของความสัมพันธ์  เป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างกันของทั้งสองฝ่ายที่เป็นอยู่ขณะนี้กับความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความร่วมมือ  และหาทางปรับ
ความสัมพันธ์เท่าที่จําเป็น 

ทบทวนและปรับสภาพ 
ของความสัมพันธ์ 

ทบทวนและปรับการรับรู้ 

การกําหนดปัญหา 

การแสวงหาปัญหา 

ความเห็นที่สอดคล้องกัน 

ทบทวนและปรับเจตคติ 
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  2. ทบทวนและปรับการรับรู้  เป็นการหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความรู้สึกและเจตคติ
ของแต่ละฝ่ายที่มีต่อกัน 
  3. การกําหนดปัญหา  เป็นผลตกลงร่วมกันว่าปัญหาคืออะไร 
  4. การแสวงหาทางแก้ไข  เป็นการแสวงหาวิธีการต่างๆ  เพ่ือการแก้ปัญหา 
  5. ตัดสินแบบมีความเห็นสอดคล้องกัน  เป็นการประเมินทางเลือกหรือวิธีการต่างๆ  
ในการแก้ปัญหา  และข้อยุติว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีใดดีที่สุด 
 
 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้ง 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งนั้นปรากฏออกมาในรูปแบบของการสร้างทฤษฎีต่างๆ  
ขึ้นมาอธิบายว่า  เพราะเหตุใดสังคมมนุษย์จึงมีความขัดแย้ง  และจะหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร  
ทฤษฎีที่สําคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
 
 1. ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม 
  สังคมน้ันไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  แต่สังคมน้ันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการ
แบ่งแยก  (Division)  อันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม  ระบบที่มีลักษณะซับซ้อนของความ
ไม่เท่าเทียมกัน  (Inequality)  และความขัดแย้ง  (Conflict)  ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  
นักสังคมวิทยากลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะพยายามค้นหาว่า  ปัจจัยต่างๆ  เช่น  ช้ันทางสังคม   
เช้ือชาติ  กลุ่มชน  เพศ  และอายุ  มีความเกี่ยวพันกับความไม่เท่าเทียมของการกระจายทรัพยากรที่มี
คุณค่าในสังคม  ได้แก่  เงิน  อํานาจ  การศึกษา  และเกียรติยศทางสังคมอย่างไร  นอกจากนี้
นักวิชาการในกลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะมองว่า  ในสังคมเกิดการแข่งขันกันเพราะในสังคมมีความ
ขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากคนกลุ่มต่างๆ  ในสังคมได้รับผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน  
สิ่งตอบแทนและผลประโยชน์ที่คนในสังคมได้รับมีความแตกต่างกันออกไปตามตําแหน่งและหน้าที่
ทางสังคม  นักสังคมวิทยาในกลุ่มน้ียังมองว่า  สังคมมีความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นสาเหตุทํา
ให้สังคมมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตามมา  (สุเทพ  สุวีรางกูร, 2551 : 15) 
 
 2. ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ 
  Shaw & McKay  นักสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก  ศึกษาอาชญากรรมทั้ง
ระดับมหภาคและระดับจุลภาคเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพัฒนาเป็นทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบขึ้น  อธิบาย
ทฤษฎีสังคมได้ระเบียบว่าเกิดจากการเจริญเติบโตของสังคมชนบทไปสู่การเป็นสังคมเมือง  
(Urbanization)  และจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สําคัญ  4  ประการ  คือ  (คณะทํางาน
โครงการนําร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  กระทรวงยุติธรรม, 2551 : 18) 
  2.1 การสูญสลายหรือลดน้อยลงของกลไกควบคุมทางสังคม  เนื่องจากการมี
ประชาชนอพยพมาอยู่ในชุมชนมากขึ้น  ทําให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนไม่ค่อยรู้จักกัน  สภาพสังคมจะมี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ในที่สุดจะนําไปสู่ความอ่อนแอของกลไกการควบคุมของชุมชนนั้น 
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  2.2 การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  ในแต่ละชุมชนจะมีวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดเป็น
เวลานาน  เมื่อมีชนกลุ่มใหม่มาอาศัยอยู่  ก็จะรับเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่เหล่าน้ีและถ่ายทอดให้แก่
ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่สืบทอดต่อไป 
  2.3 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  สิ่งที่ผู้อพยพมาอยู่ใหม่นําติดตัวมาด้วยก็คือค่านิยม  
ความเช่ือ  และวัฒนธรรม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งอาจแตกต่างจากค่านิยมหรือ
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชน  ดังนั้นจึงนําไปสู่ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  2.4 ความยากจน  เนื่องจากผู้อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนมักจะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามา
อยู่ใหม่  หรือคนชนบทที่อพยพเพื่อเข้ามาหาอาชีพใหม่ในเขตเมืองใหญ่  บุคคลเหล่าน้ีจะมีสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างตํ่า 
  ชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้  จะเป็นชุมชนที่มีกลไกการควบคุมทางสังคมที่
ตํ่า  ชุมชนไร้ระเบียบน้ีนอกจากจะมีลักษณะ  4  ประการข้างต้นแล้ว  ยังมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน  ซึ่งมีผลต่อความสําเร็จในการควบคุมอาชญากรรมอีก  3  ประการคือ  การไม่สามารถ
ควบคุมดูแลกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมั่วสุมกัน  การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนน้อยมาก  และอัตรา
ความร่วมมือในองค์กรส่วนท้องถิ่นของประชากรในท้องถิ่นตํ่ามาก 
  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  1  มีการอพยพสู่ตัวเมือง  การมีเมืองเกิดขึ้นและมีการ
อุตสาหกรรม  สิ่งเหล่าน้ีได้ทวีจํานวนมากขึ้น  โดยคนอพยพเข้ามาใหม่ไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับ
ชีวิตในที่ผิดแผกจากท่ีตนเคยประสบ  เช่น  เมืองจะเป็นที่ที่มีประชากรหลายจําพวก  ทฤษฎีทาง
พยาธิทางสังคมไม่อาจจะอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาสังคมน้ีได้  และได้สร้างแนวความคิดใหม่  จนใน
ที่สุดกลายเป็นแนวความคิดที่เป็นทฤษฎีการเสียระเบียบของสังคม  หรือความไม่เป็นระเบียบในสังคม  
ทฤษฎีนี้ถือว่าสังคมได้เกิดจากการรวมตัวอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนที่คาดหวังให้สมาชิกต้อง
ปฏิบัติ  การเสียระเบียบทางสังคมเกิดจากกฎเกณฑ์เหล่าน้ีล้มเหลว  ทําให้ไม่มีผู้ปฏิบัติตามหรือละเมิด
ดังกล่าว  ความล้มเหลวของกฎเกณฑ์การละเมิดดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุ  3  ประการ  คือ  (วิทยา  
ทองดี, 2551 : 171) 
  1. การไร้กฎเกณฑ์  เป็นภาวะที่คนเราไม่มีกฎเกณฑ์คอยบอกว่าจะต้องทําอย่างไร 
  2. ความขัดแย้งของกฎเกณฑ์  เป็นภาวะที่คนเรารู้สึกถูกบีบหรือถูกบังคับให้กระทํา
ตามบรรทัดฐานที่ตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกัน 
  3. การฝ่าฝืน  เป็นภาวะที่คนเรารู้สึกว่า  การเชื่อกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ก็ไม่ได้ทําให้ตน
ได้รับประโยชน์หรือได้รับโทษอะไร  เช่น  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว  อาจจะทําให้
มาตรฐานของความประพฤติที่เคยปฏิบัติมาจนเป็นประเพณี  กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย  และสังคมก็ไม่มี
มาตรฐานใหม่ให้สมาชิกปฏิบัติ 
  บุคคลที่รับผลจากการเสียระเบียบทางสังคมน้ี  อาจจะทําให้กลายเป็นไม่สนใจจะทํา
ตามระเบียบ  เช่น  ติดยาเสพติด  หรือประกอบอาชญากรรม  และสังคมเองก็จะรู้สึกได้รับแรง
กระทบจากความไร้ระเบียบน้ัน  อาจจะแก้ไขด้วยการเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง  หรืออาจจะรักษา
กฎเกณฑ์ที่ขัดแย้งนั้นไว้  หรือไม่ก็เลิกกฎเกณฑ์ดังกล่าวเสีย 
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 3. ทฤษฎีหน้าต่างชํารุด 
  วิลสันและเคลลิ่ง  (Wilson & Kelling)  ผู้สร้างทฤษฎีหน้าต่างชํารุด  เมื่อปี  ค.ศ. 
1982  ซึ่งระบุว่าความไม่เป็นระเบียบเล็กๆ  น้อยๆ  ถ้าไม่ใส่ใจกําหนดรู้อย่างจริงจังจะลุกลามขยายวง
กลายเป็นความขัดแย้ง  อาชญากรรม  ความหวาดกลัว  และสูญเสียสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนบ้านใน
ที่สุด  ชุมชนจึงควรมีการจัดระเบียบและควบคุมตรวจตราตามถนนหนทาง  ตรอกซอกซอยอย่างหนัก  
เพ่ือเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาความขัดแย้งใดๆ  ขึ้น  (คณะทํางานโครงการนําร่องพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมชุมชน  กระทรวงยุติธรรม, 2551 : 56 – 57) 
 
 4. ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้งในคุณค่า 
  ตามทฤษฎีน้ีถือว่าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคคลจากกฎเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้น้ัน  ไม่
จําเป็นต้องเกิดจากการที่บุคคลนั้นบกพร่อง  หรือกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นบกพร่อง  แต่เป็นเพียง
สภาวการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่กลุ่มยึดถือ  สภาวการณ์น้ีเองก่อให้เกิดปัญหา  ซึ่งก็เป็นปกติ
วิสัยในสังคมที่ซับซ้อนที่มีกลุ่มต่างๆ  กันมากมาย  ซึ่งมีคุณค่าหรือผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป  
ส่วนปัญหาสังคมในกรณีน้ี  จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกลุ่มต่างๆ  นําสิ่งที่ยึดถือต่างกันมาขัดแย้งกัน  เช่น  
เจ้าของบ้านก็อยากได้ค่าเช่าบ้านในราคาสูง  ผู้เช่าก็อยากเสียค่าเช่าบ้านในราคาต่ําที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้  ถ้าเจ้าของบ้านพยายามขึ้นค่าเช่าให้สูง  การขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นแน่  การขัดแย้งอาจจะมีผล
นานาประการ  ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะขัดแย้งมากน้อยเพียงไร  หากพอพูดกันได้ก็จะประนีประนอมกันได้  
ถ้ารุนแรงก็คงจะประนีประนอมกันยาก  เพราะต่างฝ่ายมุ่งจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง  การแก้ไขความ
ขัดแย้งอาจจะดําเนินไปได้  3  วิธี  คือ  การเห็นพ้องต้องกัน  การต่อรอง  หรือการใช้อํานาจ  คือทํา
ตามท่ีตนเห็นสมควร  ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะพอใจหรือไม่  (วิทยา  ทองดี, 2551 : 171 – 172) 
 
 5. ทฤษฎีความขัดแย้งแบบร่วมมือ 
  Leung and Tjosvold  (1998 : 44)  เสนอว่า  สิ่งสําคัญที่ทําให้การจัดการความ
ขัดแย้งไม่ได้ผล  คือการขาดแรงจูงใจที่ดี  (motivation)  ดังนั้น  องค์การที่ต้องการให้การจัดการ
ความขัดแย้งได้ผลดี  จึงควรมีการลงทุนเพื่อการฝึกฝนสร้างการเรียนรู้ให้บุคลากรมีสมรรถนะต่อการ
จัดการความขัดแย้งแบบร่วมมือ  ตามทฤษฎีความขัดแย้งแบบร่วมมือ  (cooperative conflict 
theory)  อันมีจุดเน้นที่การมีเป้าหมายเดียวกันภายใต้มิตรภาพที่ดีต่อกันและกัน  (We are in this 
together and we swim or sink together)  หัวใจสําคัญคือ  แนวทางปฏิบัติถูกกําหนดมาจาก
การบูรณาการความต้องการของทุกคนร่วมกันบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกัน  เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 
 
 การนําทฤษฎีความขัดแย้งไปประยุกต์ใช้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น  สามารถนําทฤษฎีต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  พอสรุป
ได้ดังนี้ 
 1. ทําให้มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องความขัดแย้งทางสังคมว่าเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง
ภายในระบบสังคมเป็นสําคัญ  การแก้ไขจึงต้องแก้ไขที่ระบบสังคม 
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 2. ทําให้ทราบว่าความขัดแย้งต่างๆ  ในสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ  ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้  ความขัดแย้งนี้จะมีข้อยุติเสมอ  จึงไม่ต้องเกรงกลัวความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  แต่
ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน  และอย่าให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การดําเนินงานในด้านต่างๆ 
 3. ทฤษฎีความขัดแย้งเชื่อว่าถ้าปล่อยให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นในปริมาณที่มาก  และสะสม
ไว้เป็นเวลายาวนานแล้ว  จะนําไปสู่วิกฤตการณ์อย่างรุนแรงขึ้นในสังคม  ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้เกิด
ความขัดแย้งแบบนี้ขึ้น  ซึ่งอาจจะดําเนินการโดยใช้วิธีการจัดระเบียบสังคม  เช่น  การเผชิญหน้า  
การไกล่เกลี่ย  การเจรจา  และการประนีประนอม  เป็นต้น  ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
 4. ทฤษฎีความขัดแย้งเชื่อว่าความขัดแย้งมีสาเหตุสําคัญจากการเอารัดเอาเปรียบกันของ
กลุ่มคนในสังคม  เช่น  นายกับลูกน้อง  นายทุนกับกรรมการ  ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง  คนรวยกับ
คนจน  เป็นต้น  การดําเนินงานพัฒนาสังคมจึงต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการเอา
รัดเอาเปรียบกันทางสังคม  กระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 
 นักทฤษฎีความขัดแย้งในปัจจุบันได้พัฒนาทฤษฎีความขัดแย้งโดยปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของทฤษฎี  ทําให้ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  ในระบบสังคมจะมีทั้ง
ความขัดแย้งและดุลภาพเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอ ไม่ใช่เกิดความขัดแย้งเพียงอย่างเดียว ในทํานองเดียวกัน
ก็ไม่มีสังคมใดที่มีเพียงดุลภาพ ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเลย เพียงแต่ต้องหาวิธีการที่ทําให้ความขัดแย้ง
นั้นแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่สร้างสรรค์สังคมแบบ  “การทํางานร่วมกันของส่วนต่างๆ  ที่ขัดแย้งกัน” 
 
 

สรุป 
 

 ในสังคมจะพบว่ามีความหลากหลายของพฤติกรรมของมนุษย์  เช่น  ความเชื่อ  วิถีชีวิต  
ค่านิยม  ทัศนคติที่ต่างจากเราหรือคล้ายกับเรา  ดังนั้นทุกคร้ังที่มีการตัดสินใจจึงยากมากที่จะ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา  แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น
ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม  โดยท่ัวไปจะพบว่ามนุษย์เผชิญกับความ
ขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา  เช่น  ความขัดแย้งภายในตัวเองหรือระดับบุคคล  ความขัดแย้งระดับกลุ่มหรือ
ระหว่างกลุ่ม  ความขัดแย้งระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ซึ่งความขัดแย้งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  เรา
สามารถจัดการความขัดแย้งได้ด้วยวิธีแก้ไขความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  แบบแพ้ – แพ้  และแบบ
ชนะ – ชนะ  ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดของการแก้ไขความขัดแย้งควรจะมุ่งเน้นให้เกิดผลในแบบชนะ – ชนะ  
(Win-Win)  กล่าวคือ  จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  ดังนั้นเมื่อความขัดแย้งเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้  นักจัดการความขัดแย้งทั้งหลายก็ควรจะใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือ  “สร้างโอกาส”  
ในการพัฒนา  อันจะทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  และท้ายที่สุด
จะต้องพยายามทําให้ความขัดแย้งนั้นกลายเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์ 
 
1. “ความขัดแย้ง”  มีความหมายอย่างไร 
2. องค์ประกอบพื้นฐานของความขัดแย้ง  มีอะไรบ้าง 
3. รอบบินส์  (Robbins)  ได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดความขัดแย้งไว้อย่างไร 
4. เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นอย่างไรบ้าง 

4.1 กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากปัจจัยภายใน 
4.2 กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากความต้องการ 
4.3 กลุ่มที่มองว่าคามขัดแย้งเกิดจากอํานาจ 
4.4 กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากค่านิยม 
4.5 กลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งเกิดจากโครงสร้างสังคม 

5. ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดจึงทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
6. ความขัดแย้งในองค์กรเกิดจากหลายสาเหตุ  ให้ยกตัวอย่างสําคัญๆ  มา  5  สาเหตุ  พร้อม
อธิบายให้เข้าใจ 

7. จงอธิบายให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของความขัดแย้ง 
8. จงอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของผลการแก้ไขความขัดแย้งแบบแพ้ – ชนะ  แบบแพ้ – แพ้  
และแบบชนะ – ชนะ 

9. ให้ท่านอธิบายลักษณะพฤติกรรมมนุษย์เมื่อเผชิญกับความขัดแย้งมา  1  ด้าน  ที่สนใจ 
9.1 ลักษณะแบบเต่า 
9.2 ลักษณะแบบฉลาม 
9.3 ลักษณะแบบตุ๊กตาหมี 
9.4 ลักษณะแบบสุนัขจิ้งจอก 
9.5 ลักษณะแบบนกฮูก 

10. จะนําทฤษฎีความขัดแย้งไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  3 
วิธีจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 
 

เวลาเรียน  12  ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงค์ 
 
 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งด้วยการฟ้องร้องคดีต่อศาล  การยุติ
ความขัดแย้งด้วยการอนุญาโตตุลาการ  การยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง  การยุติความ
ขัดแย้งด้วยการประนีประนอมยอมความ  การยุติความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การยุติ
ความขัดแย้งด้วยการหลีกหนีปัญหา  การยุติความขัดแย้งด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างสันติหรืออารยะ
ขัดขืน  การยุติความขัดแย้งด้วยการไต่สวน  การยุติความขัดแย้งด้วยกระบวนการออกกฎหมาย   
การยุติความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า  การยุติความขัดแย้งด้วยการโน้มน้าว  การยุติความขัดแย้ง
ด้วยการสนับสนุน  การยุติความขัดแย้งด้วยการบังคับและการผลักดัน  การยุติความขัดแย้งด้วยการ
โอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบร่ืน  การยุติความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา      
การยุติความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วม  และการยุติความขัดแย้งด้วยการลงมติหรือการลงคะแนน
เสียง 
 2. สามารถอธิบายและนําเอารูปแบบวิธีจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ไปใช้จัดการ
ความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ 
 3. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. การยุติความขัดแย้งด้วยการฟ้องร้องคดีต่อศาล 
 2. การยุติความขัดแย้งด้วยการอนุญาโตตุลาการ 
 3. การยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง 
 4. การยุติความขัดแย้งด้วยการประนีประนอมยอมความ 
 5. การยุติความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 6. การยุติความขัดแย้งด้วยการหลีกหนีปัญหา 
 7. การยุติความขัดแย้งด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างสันติหรืออารยะขัดขืน 
 8. การยุติความขัดแย้งด้วยการไต่สวน 
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 9. การยุติความขัดแย้งด้วยกระบวนการออกกฎหมาย 
 10. การยุติความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า 
 11. การยุติความขัดแย้งด้วยการโน้มน้าว 
 12. การยุติความขัดแย้งด้วยการสนับสนุน 
 13. การยุติความขัดแย้งด้วยการบังคับและการผลักดัน 
 14. การยุติความขัดแย้งด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบรื่น 
 15. การยุติความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา 
 16. การยุติความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วม 
 17. การยุติความขัดแย้งด้วยการลงมติหรือการลงคะแนนเสียง 
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

 1. วิธีการสอนแบบบรรยาย  และอธิบายประกอบ  Power Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปรายและอภิปรายกลุ่ม 
 3. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
 4. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
 5. การดูวีดิทัศน์  แผ่นซีดี 
 6. การจัดฝึกอบรมและสมัมนา 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

 1. Power Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  3 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  3 
 3. เอกสาร  วารสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง 
 5. อินเทอร์เน็ต 
 6. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 

 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  3 
วิธีจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 
 
 ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์  จะเห็นว่าเมื่อมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือ
การที่ต้องทํางานเป็นกลุ่ม  ได้นําไปสู่ความขัดแย้งในลักษณะต่างๆ  จนถือได้ว่าความขัดแย้งเป็น
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของสังคม  หากแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็
ย่อมจะทําให้สังคมดําเนินไปอย่างปกติ  แต่บางครั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ได้นําไปสู่ปัญหาต่างๆ  ใน
สังคม  เกิดความสูญเสียหรือผลกระทบต่อผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง  จนยากแก่การแก้ไขเยียวยา  
ด้วยเหตุน้ีสันติวิธีจึงเป็นทางเลือกหลักของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ดังนั้นในบทนี้ผู้เขียนจะ
กล่าวถึงวิธีจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 
 

รูปแบบวิธีในการยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
 
 ในปัจจุบันจะพบว่ามีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่หลากหลาย  แต่ที่นิยมนํามาใช้เพ่ือ
จัดการความขัดแย้งและเป็นวิธีแบบสันติวิธีน้ัน  พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. การยุติความขัดแย้งด้วยการฟ้องร้องคดีต่อศาล  (Court) 
 2. การยุติความขัดแย้งด้วยการอนุญาโตตุลาการ  (Arbitration) 
 3. การยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง  (Negotiation) 
 4. การยุติความขัดแย้งด้วยการประนีประนอมยอมความ  (Conciliation) 
 5. การยุติความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  (Reconciliation) 
 6. การยุติความขัดแย้งด้วยการหลีกหนีปัญหา  (Avoidance or Flight) 
 7. การยุติความขัดแย้งด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างสันติหรืออารยะขัดขืน  (Civil 
Disobedience) 
 8. การยุติความขัดแย้งด้วยการไต่สวน  (Inquiry) 
 9. การยุติความขัดแย้งด้วยกระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach) 
 10. การยุติความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า  (Confrontation) 
 11. การยุติความขัดแย้งด้วยการโน้มน้าว  (Persuasion) 
 12. การยุติความขัดแย้งด้วยการสนับสนุน  (Supporting) 
 13. การยุติความขัดแย้งด้วยการบังคับและการผลักดัน  (Competing, Forcing and 
compelling) 
 14. การยุติความขัดแย้งด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบรื่น  (Accommodating 
or smoothing) 
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 15. การยุติความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา (Collaborating, integrating, 
or problem solving) 
 16. การยุติความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วม  (Participation) 
 17. การยุติความขัดแย้งด้วยการลงมติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) 
 
 1. การยุติความขัดแย้งด้วยการฟ้องร้องคดีต่อศาล  (Court) 
  การฟ้องร้องคดีต่อศาล  เป็นกรณีที่ประชาชนมีข้อพิพาทกันไม่ว่าจะในทางแพ่ง  เช่น  
กู้เงินแล้วไม่ชําระ  หรือในทางอาญา  เช่น  ยักยอกทรัพย์ของผู้อ่ืนแล้วคู่กรณีไม่สามารถเจรจาตกลง
กันได้  ดังนั้นฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจึงมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล  ซึ่งจะเป็นศาลใดน้ันก็ต้อง
แล้วแต่ว่ามีกรณีพิพาทกันเกี่ยวด้วยเรื่องใด  หากเป็นเรื่องทางแพ่งก็ต้องขึ้นศาลแพ่ง  หากเป็นเรื่อง
ทางอาญาก็ต้องขึ้นศาลอาญา  ซึ่งผู้ที่เป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาได้น้ันมี  2  ประเภท  คือ  พนักงาน
อัยการกับผู้เสียหาย  สําหรับการดําเนินการพิจารณาในศาลนั้นก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง  หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณี  โดยมีระยะเวลาใน
การดําเนินการ  ซึ่งจะช้าหรือเร็วน้ันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดี  (กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม, 
2544 : 2) 
  การฟ้องร้องคดีต่อศาล  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  การฟ้องศาลในคดี
แพ่ง และการฟ้องศาลในคดีอาญา มีสาระสําคัญดังนี้ (http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42020/ 
Cepter4-2.htm) 
 
  1.1 การฟ้องร้องในคดีแพ่ง 
   ในคดีแพ่งเป็นคดีที่ไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเช่นคดีอาญา  แต่คดีแพ่ง
ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเป็นผู้ดําเนินคดี  โดยการฟ้องต่อศาลเอง  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ฟ้องร้อง
ในคดีแพ่งต่อศาลมักจะมอบหมายให้ทนายความเป็นตัวแทนในการฟ้องร้อง  เนื่องจากมีความรู้
ทางด้านกฎหมาย  สามารถที่จะต่อสู้คดีได้  การฟ้องร้องในทางแพ่งมีลักษณะที่เราจะฟ้องร้องต่อศาล
ให้พิจารณาออกคําสั่ง  และตัดสินได้ดังนี้ 
   1.1.1 การร้องต่อศาลฝ่ายเดียว  ซึ่งการร้องฝ่ายเดียวน้ีเป็นการร้องขอต่อศาล
โดยไม่มีคู่กรณี  เพ่ือให้ศาลออกคําสั่งตามที่ตนต้องการ  เช่น  การร้องต่อศาลเพื่อให้แต่งต้ังตนเองเป็น
ผู้จัดการมรดก  การร้องต่อศาลในการอายัดทรัพย์เพ่ือชําระหนี้  การร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ทําการสมรส  
การร้องต่อศาลฝ่ายเดียวหรือการร้องต่อศาลโดยไม่มีคู่กรณี  ผู้ร้องไม่ต้องแต่งต้ังทนายก็ได้เพียงแต่ไป
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ ธุรการศาลเพื่อขอคําแนะนําช่วยเหลือ  ทางเจ้าหน้าที่ธุรการศาลจะช่วย
ดําเนินการได้ 
   1.1.2 การฟ้องร้องต่อศาลในคดีแพ่งโดยมีคู่กรณี  2  ฝ่าย  ฝ่ายที่ฟ้องจะเป็น
ฝ่ายที่เสียหาย  ซึ่งเรียกกันว่า  “ฝ่ายโจทก์”  และฝ่ายที่ถูกฟ้องจะเป็น  “ฝ่ายจําเลย”  เมื่อเกิดคดี
ในทางแพ่ง  ฝ่ายโจทก์จะไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเช่นคดีอาญาไม่ได้  ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะ
ไม่รับแจ้งความ  เคยมีคดีความทางแพ่งที่ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่บ่อยๆ  ได้แก่  คดีที่สามี
ภรรยาต้องการหย่าขาดจากกันก็พากันไปแจ้งความประสงค์ที่จะหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน  



 93

ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องแจ้งให้ทราบว่าตนเองไม่มีอํานาจรับแจ้งความในเรื่องการหย่า  ต้องไปแจ้ง
ความประสงค์การหย่ากันที่อําเภอ  และถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินยอมหย่า  จะต้องฟ้องร้องต่อศาล
เพ่ือพิจารณาการหย่า  การฟ้องคดีแพ่งที่มีคู่กรณี  ปกติฝ่ายโจทก์มักจะหาทนายความเพื่อปรึกษา
ปัญหาต่างๆ  ทางด้านกฎหมายและแต่งต้ังทนายความให้เป็นผู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลแทน 
   1.1.3 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  ตามปกติเมื่อเกิดคดีแพ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  จะฟ้องคดีแพ่งควบคู่ไปกับคดีอาญาต่อศาลอาญาที่รับฟ้องคดีอาญา  เช่น  
โจรว่ิงราวทรัพย์สร้อยคอทองคําของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนรอรถประจําทางอยู่  และได้นําสร้อยคอไป
ขาย  ต่อมาโจรวิ่งราวทรัพย์ผู้นั้นถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจตามจับได้  และให้การรับสารภาพ  เจ้าหน้าที่
ตํารวจจึงนําสํานวนการสอบสอนและโจรวิ่งราวทรัพย์ผู้นั้นส่งให้อัยการเพื่อดําเนินการส่งฟ้องศาล  
การกระทําผิดว่ิงราวทรัพย์เป็นคดีความผิดทางอาญา  ส่วนการนําสร้อยคอทองคําไปขายเสียแล้ว  
ทางผู้เสียหายจะต้องได้สร้อยทองคําคืน  การเรียกร้องที่จะได้สร้อยคอทองคําคืนเป็นคดีความทางแพ่ง  
คดีแพ่งลักษณะเช่นนี้จะฟ้องคดีแพ่งควบคู่ไปกับคดีอาญาต่อศาลอาญาได้เลย  ดังแผนภูมิ 
 

 
รูปที่  3.1  การฟ้องคดีแพ่งควบคู่ไปกับคดีอาญาต่อศาลอาญา 
ที่มา  :  http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42020/Cepter4-2.htm 

 
   แต่ในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  จะฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญา
และฟ้องร้องทางแพ่งต่อศาลแพ่งต่างหากก็ย่อมทําได้  ดังแผนภูมิ 
 

 
รูปที่  3.2  การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

ที่มา  :  http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42020/Cepter4-2.htm 
 
 
 
 

กระทําผิดอาญา 

ฟ้องร้องทางแพ่ง 
ฟ้องควบกันต่อศาลอาญา 

คดีอาญา 

คดีแพ่ง 

ฟ้องต่อศาลอาญา 

ฟ้องต่อศาลแพ่ง 
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  1.2 การฟ้องศาลในคดีอาญา 
   คดีอาญาจะมี  2  ประเภทด้วยกันคือ  คดีอาญาแผ่นดินหรือคดีอาญาที่ยอม
ความไม่ได้  และคดีอาญาที่ยอมความได้  การฟ้องร้องต่อศาลในคดีอาญาทั้งสองมีลักษณะในการ
ดําเนินการ  แตกต่างกันในบางขั้นตอน  ซึ่งจะแยกการฟ้องศาลของคดีอาญาทั้งสองลักษณะดังนี้ 
   1.2.1 คดีอาญาแผ่นดิน 
    เมื่อเกิดอาญาแผ่นดินขึ้น  เช่น  มีการฆ่ากันตาย  มีการปล้นทรัพย์เกิดขึ้น
ในท้องที่ใด  หากมีผู้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน  กํานัน  ทางผู้ใหญ่บ้าน  กํานันก็จะรีบ
ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกทีหนึ่ง  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาตามกฎหมาย  ถ้าไม่สะดวกในการไปแจ้งความต่อกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรืออาจจะทําให้การ
ดําเนินการจับกุมคนร้ายไม่ทันเหตุการณ์  จะต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยตรงเป็นดีที่สุด  
การแจ้งความในคดีอาญาแผ่นดินกระทําได้หลายทางคือ 
    1.2.1.1 โทรศัพท์แจ้งความจะเป็นการสะดวกรวดเร็ว  และทันต่อ
เหตุการณ์ได้ดีที่สุด  ซึ่งการแจ้งความทางโทรศัพท์ต้องแจ้งรายละเอียดในลักษณะของคดีอาญาที่
เกิดขึ้น  และบอกถึงสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน  เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้มาตรวจสถานที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที  
ในสถานที่เกิดเหตุสิ่งที่กระทําได้ทันทีของผู้แจ้งหรือผู้เห็นเหตุการณ์  ได้แก่  การนําผู้บาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล  ช่วยกันทําการดับไฟ  ส่วนเหตุการณ์อ่ืนๆ  ที่เกิดจากคดีอาญาไม่ควรเข้าไปจับต้อง  เช่น  
อาวุธปืนในที่เกิดเหตุ  ข้าวของที่ล้มกระจัดกระจายอยู่  การเคลื่อนย้ายศพ  เพราะสิ่งต่างๆ  เหล่าน้ีถ้า
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างยิ่ง  และการ
แจ้งความคดีอาญาจะต้องแจ้งความต่อสถานีตํารวจในเขตท้องที่ที่เกิดเหตุ  เราอยู่ท้องที่ใดควรจะได้
ทราบเบอร์โทรศัพท์ของสถานีตํารวจในท้องที่เอาไว้  เพ่ือความสะดวกต่อการแจ้งเหตุ 
    1.2.1.2 แจ้งความด้วยตนเอง  คือ  ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาญา
อาจจะเป็นผู้ประสบเหตุการณ์เอง  หรือญาติไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยตรง  ซึ่งการไปแจ้ง
ความด้วยตนเองควรจะไปแจ้งความต่อหน่วยบริการตํารวจ  ซึ่งอาจจะเป็นป้อมยามสายตรวจก็ได้  ถ้า
เห็นว่าเป็นการสะดวกกว่าที่จะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจในท้องที่เกิดเหตุโดยตรง 
    1.2.1.3 ข่าวจากส่ือสารมวลชน  ในคดีอาญาแผ่นดินถือได้ว่าเป็นการ
แจ้งความอย่างหนึ่ง  เพราะคดีอาญาบางอย่างทางผู้เสียหายต้องการจะปิดไว้เพ่ือการต่อรองกับ
คนร้าย  เช่น  การจับตัวไปเรียกค่าไถ่  ความผิดอาญาในลักษณะเช่นนี้  แม้จะไม่มีผู้ใดแจ้งความทั้ง
ทางโทรศัพท์และแจ้งความด้วยตนเอง  แต่เมื่อข่าวเกิดแพร่ไปสู่สื่อมวลชน  เจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่
เกิดเหตุก็จะต้องดําเนินการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง 
    คดีอาญาแผ่นดิน  เมื่อมีผู้แจ้งความไม่ว่าจะทางใดก็ตาม  เจ้าหน้าที่
ตํารวจจะมีหน้าที่ดําเนินการสืบสวนสอบสวน  เพ่ือหาพยานหลักฐานในการจับกุมคนร้าย  และเมื่อทํา
การจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว  จะทําการสอบสวนและหาพยานหลักฐาน  เพ่ือส่งสํานวนการ
สอบสวนพร้อมตัวผู้ถูกกล่าวหาไปยังอัยการ  เพ่ือพิจารณาสั่งฟ้องศาลหรือสั่งไม่ฟ้องศาลอาญาต่อไป  
แม้เพียงแต่ทราบข่าวโดยไม่มีผู้แจ้งในความผิดอาญาแผ่นดินทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะดําเนินการสืบ
ข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการต่อไป 
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รูปที่  3.3  แผนผังคดีอาญาแผ่นดิน 

ที่มา  :  http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42020/Cepter4-2.htm 
 
   1.2.2 คดีอาญาที่ยอมความได้  หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคดีความผิดส่วนตัว 
    คดีเหล่าน้ีคงจะทราบกันมาแล้ว  เช่น  ยักยอกทรัพย์  ข่มขืนหญิงอายุ
เกิน  15  ปี  คดีเหล่าน้ีจะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว  อย่างคดียักยอกทรัพย์  เจ้าของทรัพย์และผู้
ยักยอกอาจจะตกลงกันได้  ให้ผู้ยักยอกนําเอาทรัพย์ที่ยักยอกมาคืนและอาจจะเรียกค่าเสียหายจาก
การกระทําน้ัน  เมื่อตกลงกันได้ก็ไม่ต้องเกิดคดี  คดีอาญาที่ยอมความได้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะดําเนินคดี
ได้  เจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ  หรือแจ้งเรื่องต่อกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ให้ช่วยดําเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ตัวอย่าง  ถ้าเกิดคดีเช่นนี้  ตํารวจจะมีสิทธิจับกุม
ผู้กระทําผิดหรือไม่  เมื่อเจ้าทุกข์ไม่ดําเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ  นายหล่ออายุ  18  ปี  
ได้หลอกพานางสาวสวย  อายุ  16  ปี  ไปดูหนังที่งานวัดแห่งหนึ่ง  หลังจากหนังเลิก  ได้พานางสาว
สวยไปบ้านตนเองและใช้กําลังปลุกปล้ําข่มขืนนางสาวสวยหลายครั้ง  รุ่งเช้าจึงพานางสาวสวยไปส่ง
บ้าน  พ่อแม่นางสาวสวยสอบถามถึงเหตุการณ์  นายหล่อได้สารภาพความผิดที่ตนเองได้ก่อขึ้นต่อ
นางสาวสวย  แต่พ่อแม่ของนางสาวสวยมิได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ข่าวที่นายหล่อข่มขืน
นางสาวสวย  ได้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าที่ตํารวจจะดําเนินการอย่างไร  เรื่องนี้เจ้าหน้าที่
ตํารวจคงดําเนินการใดๆ  ไม่ได้  เนื่องจากนายหล่อข่มขืนนางสาวสวยซึ่งมีอายุเกิน  15  ปี  แล้วไม่ได้
ทําการข่มขืนต่อหน้าคนอ่ืน  เป็นความผิดทางอาญาที่ยอมความกันได้  กฎหมายกําหนดไว้ความผิด
ทางอาญาที่ยอมความกันได้  เมื่อเจ้าทุกข์ไม่แจ้งความเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการคดีไม่ได้  ความผิดทาง
อาญาที่ยอมความกันได้  ผู้เสียหายจะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้จับกุมผู้กระทําผิด  การ
ที่เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการกระทําความผิดเองยังไม่สามารถดําเนินการจับกุมได้  เช่น  ทราบว่านาย  
ก.  บุกรุกที่ของนาย  ข.  หรือนายไก่  ขอยืมสร้อยคอทองคําของนายนกไปใส่แล้วนําไปขาย  ซึ่งเป็น
การยักยอกทรัพย์  เจ้าหน้าที่ตํารวจจะดําเนินการจับกุมได้ต่อเมื่อ  นาย  ข.  ต้องไปแจ้งความก่อนว่า  
นาย  ก.  บุกรุกที่ของตน  หรือนายนกต้องไปแจ้งความก่อนว่านายไก่ยักยอกสร้อยคอของตนไปขาย  
การดําเนินคดีอาญาที่ยอมความได้สามารถดําเนินคดีได้ดังนี้ 
    1.2.2.1 ผู้เสียหายแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ซึ่งความผิดคดีอาญาที่
ยอมความได้หรือความผิดส่วนตัว  ผู้เสียหายมักจะทราบผู้กระทําความผิด  การไปแจ้งความซึ่ง
สามารถบอกตัวผู้กระทําความผิดได้  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมตัวมาดําเนินคดีได้ 
 

 
 
ผู้กระทําผิด 

ผู้เสียหาย
แจ้งความ
หรือ
ตํารวจ
ทราบ 

ตํารวจ
สืบสวนจับกุม
และสอบสวน
รวบรวม
หลักฐาน 

 
ส่งอัยการ
พิจารณา   
ส่งฟ้องศาล 

 
ศาล
อาญา
พิจารณา
ตัดสินคดี 
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    1.2.2.2 ในระหว่างการดําเนินคดี  ไม่ ว่าจะเป็นขั้นสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือขั้นส่งฟ้องศาล  ถ้าผู้เสียหายและผู้กระทําผิดสามารถตกลงยอมความกันได้  การ
ดําเนินคดีเป็นอันสิ้นสุดในช้ันสอบสวน  เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ต้องดําเนินการสอบสวน  ปิดสํานวนการ
สอบสวนได้เลย  ในชั้นส่งฟ้องศาลก็ปิดคดีได้ 
    1.2.2.3 แต่ถ้าผู้เสียหายไม่ตกลงยอมความกับผู้กระทําผิด  ยืนยันที่จะ
ดําเนินคดีจนถึงที่สุด  การดําเนินคดีก็คงดําเนินไปเช่นเดียวกับความผิดในคดีอาญาแผ่นดิน 
 

 
รูปที่  3.4  แผนผังคดีอาญาที่ยอมความได้ 

ที่มา  :  http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42020/Cepter4-2.htm 
 
 2. การยุติความขัดแย้งด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ  (Arbitration) 
  การอนุญาโตตุลาการ  (Arbitration)  เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางแพ่ง  ซึ่ง
คู่พิพาทตกลงให้บุคคลที่สาม  ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนทําหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท  
โดยคู่พิพาทอาจจะกําหนดให้วิธีการอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา  หรืออาจตกลงใช้วิธีนี้หลังจากที่มี
ข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็ได้  อนุญาโตตุลาการจะเปิดโอกาสให้คู่พิพาทแสดงข้อเรียกร้องและข้อต่อสู้
พร้อมทั้งนําพยานบุคคลหรือเอกสารมาสืบพิสูจน์  การฟังคําวินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต้องทํา
เป็นลายลักษณ์อักษรอ้างเหตุแห่งการวินิจฉัย  และจะวินิจฉัยช้ีขาดเกินขอบเขตอํานาจที่ได้รับจาก
สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่ได้  และหากคู่พิพาทฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามคําช้ีขาดไม่ได้ยอมปฏิบัติคําช้ีขาด
นั้น  คู่พิพาทของศาลซึ่งรับรองและบังคับตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด  คู่พิพาทจะ
อุทธรณ์ต่อไปไม่ได้  เว้นแต่กรณีที่กฎหมายยกเว้นให้เป็นพิเศษเท่าน้ัน 
  การท่ีคณะอนุญาโตตุลาการอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคน  ตามที่คู่พิพาทตกลง
แต่งต้ังนั้น  ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  ได้กําหนดให้จํานวนอนุญาโตตุลาการ
เป็นจํานวนคี่  ยกเว้นกรณีที่คู่พิพาทตกลงให้มีอนุญาโตตุลาการเป็นจํานวนคู่ไว้ในสัญญาก่อนที่
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฉบับปัจจุบันมีผลบังคับ  คือ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2545  
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อนุญาโตตุลาการจะต้องมีความเป็นอิสระเป็นกลางไม่ เข้าข้างฝ่ายใดแม้จะเป็นฝ่ายที่ ต้ั ง
อนุญาโตตุลาการน้ัน  อนุญาโตตุลาการจะต้องมีจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ 
  การยุติความขัดแย้งด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ  จะประกอบไปด้วยเน้ือหาดังต่อไปน้ี  
(มาลี  สุรเชษฐ์  และคณะ, 2530 : 37 – 64) 
 
  2.1 ประเภทของอนุญาโตตุลาการ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
   2.1.1 อนุญาโตตุลาการในศาล  (Court annex Arbitration)  เป็นการ
อนุญาโตตุลาการที่ดําเนินการในศาลเมื่อมีคดีฟ้องศาลแล้วคู่ความประสงค์จะใช้การระงับข้อพาทโดย
การอนุญาโตตุลาการ  โดยศาลจะแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในข้อที่พิพาท  
เมื่ออนุญาโตตุลาการช้ีขาดแล้วก็ส่งให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามคําช้ีขาดต่อไป  สําหรับประเทศไทย
การอนุญาโตตุลาการในศาลเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  210 – 222 
การดําเนินการและกระบวนการพิจารณาคล้ายกับการอนุญาโตตุลาการนอกศาลตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  แต่มีจุดแตกต่างในการเริ่มต้นในศาลก่อนโดยไม่มีข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการและเมื่ออนุญาโตตุลาการทําคําช้ีขาดแล้ว  ก็จะส่งกลับไปให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ตามคําช้ีขาดก่อน  การอนุญาโตตุลาการประเภทนี้ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมกันมากนัก  เนื่องจากคู่พิพาท
ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะต้องเสียค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการอีก  จึงเหมาะสําหรับข้อพิพาท
ที่ทุนทรัพย์สูงเป็นข้อพิพาทยุ่งยาก  ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง  เช่น  วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม     
เป็นต้น 
    2.1.1.1 การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการใน
ศาล 
     (1) การอนุญาโตตุลาการในศาลเริ่มต้นเมื่อคู่ความตกลงกัน  
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาแล้วแถลงขอต่อศาล  เมื่อศาลเห็นว่าไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็จะ
อนุญาต  โดยอาจจะดําเนินการที่ศาลเองหรือส่งให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ  สํานักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินการให้ 
     (2) การอนุญาโตตุลาการในศาลสิ้นสุดเมื่ออนุญาโตตุลาการทํา
คําช้ีขาดเรียบร้อยแล้วส่งให้ศาลมีคําพิพากษาต่อไป  เป็นอันเสร็จหน้าที่อนุญาโตตุลาการ  ศาลอาจจะ
ให้อนุญาโตตุลาการทําการแก้ไขคําช้ีขาดได้  นอกจากนี้การอนุญาโตตุลาการยังสิ้นสุดหาก
บุคคลภายนอกที่ ไ ด้รับมอบหมายให้ เป็นผู้ ต้ังอนุญาโตตุลาการมิได้ ต้ังอนุญาโตตุลาการขึ้น  
อนุญาโตตุลาการปฏิเสธไม่ยอมรับหน้าที่  ตาย  ไร้ความสามารถ  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย
เหตุใด  หรืออนุญาโตตุลาการปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่ทําหน้าที่  เช่น  ไม่ดําเนินการอนุญาโตตุลาการ  
ไม่ทําคําช้ีขาด  และคู่พิพาทไม่สามารถตกลงเป็นอย่างอ่ืน  เช่น  ต้ังผู้อ่ืนเป็นอนุญาโตตุลาการแทน 
    2.1.1.2 ปัญหาข้อขัดข้องที่ทําให้การอนุญาโตตุลาการในศาลไม่เป็นที่
นิยมใช้ 
     แม้ว่าการอนุญาโตตุลาการในศาลจะบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาเป็นเวลานาน  แต่ก็มิได้นิยมใช้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังที่มีการ
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อนุญาโตตุลาการนอกศาลตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  ถึงแม้ในหลายคดีที่ท่านผู้พิพากษา
เจ้าของสํานวนจะเห็นความจําเป็นที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการ  แต่ก็มีปัญหาติดขัดอยู่หลายประการ  
ดังนี้ 
     (1) ความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งผู้ พิพากษา  
อัยการ  ทนายความ  นักกฎหมาย  คู่พิพาท  ยังมีไม่มากนัก  จึงทําให้ไม่เห็นว่าจะทําให้คดีเสร็จสิ้นไป
ได้รวดเร็ว  ประหยัด  ถูกต้องกว่าการพิพากษาของศาลอย่างไร  เพราะเหตุผลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
ค่าฤชาธรรมเนียมศาล  และยังจะต้องเสียค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการในศาลอีกด้วย 
     (2) ผู้พิพากษาและทนายความ  ตลอดจนคู่พิพาทยังไม่มั่นใจ
ในอนุญาโตตุลาการที่ตัดสินคดี  จึงไม่นิยมใช้การอนุญาโตตุลาการ  ทั้งๆ  ที่จะช่วยในการชี้ขาดตัดสิน
ได้ถูกต้องและรวดเร็วกว่า 
     (3) การอนุญาโตตุลาการในศาลไม่มีบทบัญญัติที่กําหนด
ระยะเวลาไว้  ทําให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการอาจใช้เวลานาน  และคู่พิพาทใช้เป็นช่องทางในการ
ประวิงคดีและอาจจะกระทบกับกรอบระยะเวลาของศาลที่มีการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องได้ 
     (4) กฎหมายไม่ได้กําหนดประเภทคดีหรือจํานวนทุนทรัพย์ที่
จะทําการอนุญาโตตุลาการในศาลไว้  และกําหนดให้การอนุญาโตตุลาการเป็นไปตามความสมัครใจ
ของคู่พิพาท 
     (5) คู่พิพาทมีความมั่นใจในการพิจารณาคดีของศาลมากกว่า  
เมื่อเลือกที่จะฟ้องคดีแล้วจึงประสงค์ที่จะให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและพิพากษาคดีมากกว่าจะไปแต่งต้ัง
อนุญาโตตุลาการอีก 
   2.1.2 การอนุญาโตตุลาการนอกศาล  (Out of Court Arbitration)  คือ  การ
อนุญาโตตุลาการที่ดําเนินการภายนอก  โดยการตกลงดําเนินการอนุญาโตตุลาการไม่ใช้ศาลในการ
ตัดสินข้อพิพาท  การอนุญาโตตุลาการนอกศาล  อาจจะอยู่ในรูปอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ  หรือ
อนุญาโตตุลาการในรูปสถาบันหรือรูปแบบอ่ืนๆ  โดยการดําเนินการระงับข้อพิพาทโดยการต้ัง
อนุญาโตตุลาการทําการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาท  ส่วนใหญ่จะมีกําหนดไว้ในข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการ  สําหรับประเทศไทยการอนุญาโตตุลาการนอกศาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ  พ.ศ. 2545  เมื่ออนุญาโตตุลาการช้ีขาดแล้ว  หากคู่พิพาทปฏิบัติตามคําช้ีขาดข้อ
พิพาทก็จะยุติ  หากคู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามคําช้ีขาดคู่พิพาทฝ่ายที่ชนะก็จะต้องไปยื่นคําร้องต่อศาล  
เพ่ือให้ศาลพิจารณาบังคับให้คู่พิพาทฝ่ายที่แพ้ในข้อพิพาทปฏิบัติตามคําช้ีขาดต่อไป 
    กระบวนการอนุญาโตตุลาการนอกศาล  โดยปกติแล้วกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการนอกศาล  จะเริ่มเมื่อมีการยื่นข้อเสนอให้ทําการอนุญาโตตุลาการ  และเสร็จสิ้นเมื่อ
อนุญาโตตุลาการทําคําช้ีขาดแล้ว แต่ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสถาบันต่างๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการน้ัน  การอนุญาโตตุลาการมีการเริ่มต้นและสิ้นสุดดังนี้ 
    2.1.2.1 การเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลการ  ตามมาตรา  27  
เริ่มต้นเมื่อ 
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     (1) เมื่อคู่พิพาทได้รับหนังสือขอให้ระงับข้อพิพาทจากอีกฝ่าย  
เช่น  ก.  และ  ข.  ทําสัญญากันโดยมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการกัน  เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น  ก.  มี
หนังสือมาถึง  ข.  ให้ระงับข้อพิพาท  การอนุญาโตตุลาการก็เริ่มขึ้นแล้ว 
     (2) เมื่อฝ่ายหนึ่งบอกกล่าวให้อีกฝ่ายแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการ  
ในกรณีที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วพิพาทกัน  คู่พิพาทมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายแต่งต้ัง
อนุญาโตตุลาการและฝ่ายน้ันได้รับในวันใดการอนุญาโตตุลาการก็เริ่มต้นในวันดังกล่าว 
     (3) เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งแจ้งข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ
ที่ต้ังไว้ก่อนแล้ว  เช่น  ในสัญญามีการแต่งต้ังคณะอนุญาโตตุลาการไว้เรียบร้อยแล้ว  เมื่อมีข้อพิพาท 
ผู้เรียกร้องแจ้งข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ  ในวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  การ
อนุญาโตตุลาการจึงเริ่มต้นในวันดังกล่าว 
     (4) เมื่อเสนอข้อพิพาทต่อหน่วยงานอนุญาโตตุลาการ  เมื่อ
คู่พิพาทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันหรือหน่วยงานที่ดําเนินการให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ  เช่น  ใน
กรณีที่ผู้เรียกร้องยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการในวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  
กระบวนการอนุญาโตตุลาการก็เริ่มต้นในวันดังกล่าว  ไม่ว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการจะมีคําสั่งรับใน
วันใด 
    2.1.2.2 การสิ้นสุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ตามมาตรา  38  
กระบวนการอนุญาโตตุลาการนอกศาลสิ้นสุดดังนี้ 
     (1) เมื่ออนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาด  เมื่ออนุญาโตตุลาการทํา
คําช้ีขาดเรียบร้อยแล้ว  กระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการก็เสร็จสิ้น  อนุญาโตตุลาการก็
หมดหน้าที่  เว้นแต่กรณีที่คู่พิพาทจะขอให้แก้ไข  ตีความหรือทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมตามที่กฎหมายให้
อํานาจไว้ 
     (2) เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคําสั่ง  เมื่อผู้เรียกร้องถอนข้อ
เรียกร้อง  คู่กรณีตกลงให้การอนุญาโตตุลาการสิ้นสุด  และคณะอนุญาโตตุลาการพบว่าไม่จําเป็นที่จะ
ดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปหรือไม่สามารถทําได้  เช่น  กรณีที่ผู้คัดค้านเป็นบริษัทที่ศาลมีคําสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการก็ไม่สามารถดําเนินการอนุญาโตตุลาการต่อไปได้ 
    2.1.2.3 กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ  กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ  จะมีลักษณะคล้ายการพิจารณาคดีของศาล  แต่แตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน  
อย่างไรก็ตาม  ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก  เนื่องจากจะดําเนินการตามข้อบังคับ
อนุญาโตตุลาการแห่งสหประชาชาติ  (UNCTRAL Arbitration Rule)  ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันร่าง  
จึงมีลักษณะคล้ายกัน  ทําให้สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายสะดวกแก่การนํามาใช้  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
     (1) การย่ืนคําเสนอข้อพิพาท  เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว
คู่พิพาทไม่สามารถเจรจากันได้  หากคู่พิพาทประสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการ     
ผู้เรียกร้องจะต้องเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามแบบของแต่ละสถาบัน  โดยคํา
เสนอข้อพิพาทจะเทียบเคียงกับคําฟ้องของศาล  ซึ่งจะต้องแสดงสภาพแห่งข้อหา  คําขอบังคับ  และ
ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
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      เมื่อมีข้อพิพาท  ข้อโต้แย้ง  ข้อเรียกร้องเกิดขึ้นผู้เรียกร้อง
ต้องยื่นคําเสนอข้อพิพาทให้ถูกต้องตามแบบ  หลังจากนั้นผู้อํานวยการสถาบันจะเป็นผู้ตรวจและ
พิจารณารับคําเสนอข้อพิพาทก่อนส่งให้ผู้คัดค้านทําคัดค้านและคําแก้ข้อเรียกร้องแย้ง  ถ้ามีภายใน  
15  วัน  นับแต่ได้รับสําเนาคําเสนอข้อพิพาท  ในทางปฏิบัติผู้อํานวยการสถาบันจะไม่รับข้อพิพาทไว้
พิจารณาในกรณีต่อไปนี้  1)  ไม่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ  2)  ทําไม่ถูกแบบตามข้อบังคับ  3)  ไม่
มีหนังสือมอบอํานาจหรือมีแต่ไม่ปิดอากรแสตมป์  4)  ไม่ประทับตราสําคัญของบริษัท  5)  กรรมการ
ผู้มีอํานาจตามจํานวนที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองลงลายมือช่ือไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ 
      ในการยื่นคําเสนอข้อพิพาทจะต้องใช้แบบคําเสนอข้อ
พิพาทที่ถูกต้อง  เพ่ือที่จะไม่ทําให้เสียเวลาในการแก้ไขความถูกต้องตามแบบ  ควรจะแนบเอกสารเป็น
หนังสือให้ครบถ้วน  นอกจากนี้  ข้อพิพาทที่กําหนดให้ระงับข้อพิพาทโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ของหอการค้านานาชาติ  (ICC)  ข้อบังคับของสถาบันดังกล่าวจะต้องยื่นคําเรียกร้องต่อเลขาธิการ
สถาบัน  ณ  กรุงปารีส  หากคู่พิพาทประสงค์จะใช้ข้อบังคับของสถาบันดังกล่าวก็ต้องยื่นคําเสนอข้อ
พิพาทให้ถูกต้อง 
     (2) การยื่นคําให้การ  ข้อเรียกร้องแย้งและคําแก้ข้อเรียกร้อง
แย้ง  เมื่อผู้คัดค้านได้รับคําเสนอข้อพิพาทเรียบร้อยแล้ว  ผู้คัดค้านจะต้องทําคําคัดค้านภายใน  15  
วัน  หรือตามที่ข้อบังคับของแต่ละสถาบัน  ซึ่งระยะเวลาเหล่าน้ีคู่พิพาทอาจจะขออนุญาตขยาย
ระยะเวลาได้  โดยหลักคณะอนุญาโตตุลาการจะค่อนข้างยืดหยุ่นอนุญาตให้ขยายได้ตามความยุ่งยาก
ของข้อพิพาท  โดยยึดหลักความรวดเร็วของกระบวนการอนุญาโตตุลาการและให้โอกาสท้ังสองฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน  ในคําคัดค้านผู้คัดค้านอาจจะยื่นข้อเรียกร้องแย้งเข้ามาด้วยก็ได้เช่นเดียวกับการ
ฟ้องแย้ง 
     (3) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ก่อนเริ่มการดําเนินกระบวน
พิจารณา  สถาบันส่วนใหญ่จะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททําการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่คู่พิพาท  หากสําเร็จก็จะทําสัญญาประนีประนอมกันต่อไป  หากไม่สําเร็จก็จะเข้า
สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการมาช้ีขาดข้อพิพาทต่อไป  ส่วนใหญ่
อนุญาโตตุลาการกับผู้ที่ทําการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเป็นคนละคนกัน  เพ่ือป้องกันอนุญาโตตุลาการท่ี
ช้ีขาดข้อพิพาทได้รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนที่จะทําการช้ีขาดตัดสินอาจจะทํา
ให้ตัดสินโดยไม่เป็นกลางได้ 
     (4) การกําหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณา  เมื่อ
คู่พิพาทย่ืนคําเสนอข้อพาท คําคัดค้าน ข้อเรียกร้องแย้ง คําแก้ข้อเรียกร้องแย้งแล้ว อนุญาโตตุลาการก็
จะนัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อกําหนดกระบวนพิจารณาประเด็นข้อพิพาทรวมถึงหน้าที่นําสืบว่าจะให้ผู้ใดนํา
พยานเข้าสืบก่อนแล้วให้อีกฝ่ายนําพยานเข้าสืบแก้  ซึ่งมีลักษณะคล้ายการชี้สองสถานในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในศาลนั่นเอง  ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่เข้าร่วมการอนุญาโตตุลาการและ
ไม่ยื่นคําคัดค้าน  อนุญาโตตุลาการมีอํานาจพิจารณาคดีไปผ่ายเดียวโดยให้ผู้เสนอข้อพิพาทนําพยาน
เข้าสืบ  ในการกําหนดกระบวนพิจารณาคู่พิพาทโดยความเห็นชอบของอนุญาโตตุลาการจะตกลง
กําหนดระยะเวลาการยื่นสําเนาเอกสาร  คําให้การพยาน  หรือคําซักถามพยานหมายเพื่อแลกเปลี่ยน
กัน 
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     (5) การสืบพยาน  การสืบพยานในชั้นอนุญาโตตุลาการมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับการพิจารณาคดีในศาล  โดยจะมีการยื่นคําเบิกความพยาน  หรือคําถามพยาน
หมายให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ตรวจดูและเตรียมการซักค้านไว้  เมื่อถึงวันนัดพิจารณาก็จะเริ่มด้วยการ
ให้พยานสาบานหรือปฏิญาณตนแล้วถามค้านและถามติง  สําหรับกรณีพยานหมายก็ถามความตาม
คําถามที่ส่งให้แล้วก่อนที่จะถามค้านและถามติงต่อไป  นอกจากนี้อนุญาโตตุลาการอาจอนุญาตให้
คู่พิพาทถามค้าน  หรือถามติงจนหมดพยาน  ระหว่างการสืบพยานอนุญาโตตุลาการสามารถไต่สวน
โดยการสอบถามพยานได้  อนุญาโตตุลาการสามารถเดินเผชิญสืบในสถานที่ที่พิพาทเพื่อดูสถานที่
พิพาท  อันทําให้สามารถช้ีขาดตัดสินข้อพิพาทได้ง่ายขึ้น  ในระหว่างพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการมี
อํานาจไต่สวนและสามารถซักถามพยานได้  เพ่ือให้ได้ความจริงที่ชัดเจน  แต่อนุญาโตตุลาการจะต้อง
ระมัดระวังไม่ซักถามพยานในลักษณะที่ช่วยเหลือคู่พิพาทฝ่ายใด 
      ในการสืบพยานในการอนุญาโตตุลาการ  สามารถทําการ
บันทึกและบันทึกเสียงไว้ได้โดยไม่ต้องถอดเทปบันทึกเสียง  หากฝ่ายใดต้องการอนุญาโตตุลาการก็
ขอให้ดําเนินการให้โดยเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กําหนด  ซึ่งจะทําให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาและลดค่าใช้จ่าย  ทําให้สามารถเก็บถ้อยคําพยานได้ครบถ้วน  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาทําคําช้ีขาด  คู่พิพาทที่ประสงค์จะนําพยานเข้าสืบ
จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมสําเนาเอกสารให้ถูกต้อง  และตระเตรียมพยานให้พร้อมเพื่อมิให้
เสียเวลาโดยเฉพาะในการพิจารณาที่นัดต่อเนื่องกัน  ไม่นําพยานที่ไม่เกี่ยวข้องฟุ่มเฟือยเข้าสืบโดยไม่
จําเป็น  เพ่ือให้การสืบพยานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เพราะว่าหลายครั้งคู่พิพาทฝ่ายที่อ้างพยานที่ไม่
ติดตามหรือนําพยานเข้าสืบจนคณะอนุญาโตตุลาการต้องมีคําสั่งให้ตัดพยาน  ทําให้เกิดความเสียหาย
แก่รูปคดีของตนได้ 
      ในกรณีที่มีการดําเนินการแจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายทราบโดย
ถูกต้องแล้ว  แต่คู่พิพาทอีกฝ่ายไม่ย่ืนคําคัดค้านแล้วไม่เข้ามาต่อสู้หรือไม่มาในวันนัดสืบพยาน  
อนุญาโตตุลาการสามารถดําเนินการพิจารณาชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวได้  ซึ่งฝ่ายผู้คัดค้านจะต้อง
ระมัดระวังในการต่อสู้คดีหากไม่เข้าต่อสู้คดีแล้วอนุญาโตตุลาการพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วตัดสิน
ให้แพ้คดี  คู่พิพาทฝ่ายน้ันอาจจะถูกศาลบังคับให้ปฏิบัติตามคําช้ีขาดได้  หากได้ดําเนินการแจ้งให้
ทราบโดยชอบตามที่อยู่ที่เคยให้ไว้โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้ว 
     (6) การยื่นคําแถลงการณ์ปิดคดี  เมื่อสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว  
คู่พิพาทก็อาจจะยื่นคําแถลงการณ์ปิดคดีในระยะเวลาที่อนุญาโตตุลาการกําหนด  หรือคู่พิพาทตกลง
กัน  เช่น  15  วันภายหลังการสืบพยาน  เพ่ือให้ช้ีหรือโน้มน้าวให้คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า
พยานหลักฐานของตนมีนํ้าหนักมากกว่าพยานอีกฝ่าย 
     (7) การทําคําช้ีขาด  คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะต้องทํา
เป็นหนังสือและระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท  เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันว่าไม่ต้องระบุ
เหตุผล  และอนุญาโตตุลาการจะต้องลงลายมือช่ือในคําช้ีขาดภายหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณา  
อนุญาโตตุลาการจะต้องทําคําช้ีขาดโดยเร็ว  และจะต้องร่วมกันปรึกษาและทําคําช้ีขาดโดยไม่ให้ผู้อ่ืน
ร่วมในการทําหรือเขียนคําช้ีขาด  และต้องรักษาผลของคําช้ีขาดไว้เป็นความลับไม่ให้ฝ่ายใดรู้ล่วงหน้า
ก่อนที่จะได้มีการส่งสําเนาคําช้ีขาดให้  คําช้ีขาดต้องทําตามแบบ  ระบุเหตุผลชัดแจ้ง  และต้องกระทํา
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โดยเสียงข้างมาก  หากคณะอนุญาโตตุลาการไม่สามารถหาเสียงข้างมากได้  ประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการจึงต้องเป็นผู้ทําคําช้ีขาดแต่เพียงผู้เดียว  โดยไม่มีการแต่งผู้ช้ีขาดดังเช่นกฎหมายฉบับ
เดิม  สําหรับกรณีที่ไม่สามารถหาเสียงข้างมากได้และอนุญาโตตุลาการก็มีความเห็นในการชี้ขาดไม่
ตรงหรือไม่เหมือนกันเลย  ประธานคณะอนุญาโตตุลาการจึงต้องเป็นผู้ทําคําช้ีขาด  คําช้ีขาดจะต้องลง
ลายมือช่ือคณะอนุญาโตตุลาการให้ครบองค์คณะ  มิฉะนั้นต้องจดแจ้งเหตุที่ลงลายมือช่ือไม่ครบ  คําช้ี
ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว  จะส่งสําเนาคําช้ีขาดให้คู่พิพาทแทน  โดยการให้
เจ้าหน้าที่ไปส่งทางไปรษณีย์  หรือประกาศหนังสือพิมพ์แล้วแต่กรณี จะไม่มีการอ่านให้คู่พิพาทฟัง
ดังเช่นคําพิพากษาของศาล  คําช้ีขาดจะมีผลเมื่อคู่พิพาทได้รับสําเนาคําช้ีขาดแล้ว 
      อนุญาโตตุลาการจะทําคําช้ีขาดข้อพิพาทโดยช้ีขาดให้ได้ไม่
เกินคําขอที่ระบุไว้  ยกเว้นจะเป็นการชี้ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือกําหนดค่าป่วย
การอนุญาโตตุลาการ  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินข้อพิพาท  คณะอนุญาโตตุลาการไม่สามารถช้ีขาด
ให้คู่พิพาทฝ่ายใดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีได้  เช่น  ค่าทนายความที่ตกลงกัน  ค่าเอกสาร  
(Legal Cost)  ได้ดังเช่นประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอังกฤษ  ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวในข้อพิพาทที่มีทุน
ทรัพย์สูงและมีพยานเอกสารจํานวนมาก  เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาจะเป็นจํานวน
เงินที่สูงมาก  ซึ่งคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องเสียไปโดยไม่สามารถเรียกคืนได้  อย่างไรก็ตาม  คู่พิพาท
สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าให้ฝ่ายที่แพ้ในข้อพิพาทเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ได้โดยไม่น่าจะเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
      ในบางสถาบัน  เช่น  สถาบันอนุญาโตตุลาการของ
หอการค้าระหว่างประเทศ  (International Chamber of Commerce)  มีคณะกรรมการที่เรียกว่า  
Arbitration Court  เป็นผู้ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของคําช้ีขาด  หากเห็นว่า  คําช้ีขาดไม่
ถูกต้องตามรูปแบบก็สามารถที่จะส่งให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาแก้ไข  และยังไม่ให้ออกคําช้ีขาดได้  
ทําให้คําช้ีขาดมีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ ในการทําคําช้ีขาด อนุญาโตตุลาการ
ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง  กล้าที่จะช้ีขาดไปตามความถูกต้องแห่งข้อพิพาท  ไม่ตัดสิน
เข้าข้างฝ่ายตนหรือปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายตนแต่เพียงฝ่ายเดียว  ด้วยความเกรงกลัวว่าตนจะ
ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางด้านการประกอบอาชีพและการเงิน  มิฉะนั้นแล้วภาระหน้าที่ในการทําคําช้ี
ขาดจะต้องตกอยู่กับประธานคณะอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย 
      ในการทําคําช้ีขาดนั้น  อนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดข้อ
พิพาทได้ค่อนข้างกว้างกว่าศาลที่ต้องใช้หลักกฎหมาย  โดยอนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดข้อพิพาท
โดยใช้หลักกฎหมายและหลักต่างๆ  ดังนี้ 
      1) กฎหมายที่คู่ พิพาทกําหนดให้นํามาใช้บังคับแก่ข้อ
พิพาท  ในกรณีที่มีการกําหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด  เช่น  ตกลงใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการซื้อขายของประเทศสหราชอาณาจักร  หรือใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล
ของประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับแก่ข้อพิพาท  โดยต้องตกลงไว้ชัดแจ้งว่าเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาหรือ
กฎหมายสารบัญญัติ  หากข้อความมิได้กําหนดไว้โดยชัดแจ้งให้หมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติมิใช่
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของประเทศนั้น 
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      2) กฎหมายไทยในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้  คณะ
อนุญาโตตุลาการต้องใช้กฎหมายไทยในการชี้ขาดข้อพิพาท  เช่น  ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
สินค้า  เมื่อไม่ได้กําหนดกฎหมายที่ใช้ไว้ก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พ.ศ. 2499  ว่า
ด้วยการซื้อขายบังคับแก่ข้อพิพาท  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งกฎหมาย  ก็ให้พิจารณาจาก
หลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนํามาปรับใช้ 
      3) หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม  ที่เรียกว่าหลัก  ex 
et equo et bono  โดยคู่พิพาทจะต้องกําหนดไว้โดยชัดเจนให้อนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดข้อ
พิพาท  โดยใช้หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม  เช่น  อนุญาโตตุลาการช้ีขาดตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความแบ่งมรดกที่ตกลงกันแล้ว  แต่ฝ่ายหน่ึงยังมิได้ลงลายมือช่ือในสัญญา
ประนีประนอมยอมความเพราะสิ้นชีพเสียก่อน  เนื่องจากอนุญาโตตุลาการเห็นว่าทั้งสองฝ่ายตกลง
แบ่งมรดกกันได้เรียบร้อยแล้ว 
      4) ตามข้อสัญญาหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า  
อนุญาโตตุลาการจะต้องตัดสินตามข้อสัญญาและหากเป็นข้อพิพาททางการค้า  ให้คํานึงถึงธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้นด้วย  เช่น  การขนส่งสินค้าทางทะเล  หรือการประกันภัยทาง
ทะเล  เป็นต้น 
     (8) การทําความเห็นแย้ง  โดยหลักการแล้ว  คําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่พิพาท  จึงไม่ควรจะมีการทําความเห็นแย้งเช่นเดียวกับคําพิพากษาศาล
ฎีกา  แต่อย่างไรก็ตาม  ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายห้ามไว้  ดังนั้น  อนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อย
อาจจะทําความเห็นแย้งแนบไว้กับคําช้ีขาด  เพื่อโน้มน้าวให้ศาลท่ีจะพิจารณาบังคับหรือปฏิเสธคําช้ี
ขาดเห็นว่า  ความเห็นของอนุญาโตตุลาการท่ีทําความเห็นแย้งนั้นถูกต้อง  เพ่ือที่ศาลจะได้ปฏิเสธไม่
บังคับตามคําช้ีขาดในขณะที่มีการยื่นขอให้บังคับตามคําช้ีขาด  หรือในขณะที่อุทธรณ์คําพิพากษาให้
ศาลฎีกาพิจารณาในชั้นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั้นต้น 
      ในการทําคําช้ีขาดประธานคณะอนุญาโตตุลาการต้องร่วม
ออกเสียงในการชี้ขาดข้อพิพาทด้วยน้ัน  โดยประธานคณะอนุญาโตตุลาการควรจะสอบถามไปทีละ
ประเด็นเพื่อหาเสียงข้างมาก  กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการไม่สามารถหาเสียงข้างมากได้  ประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ทําคําช้ีขาดแต่เพียงผู้ เดียว  กรณีน้ีมีประเด็นที่ น่าสนใจคือหาก
อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับประธานแล้ว  ทําความเห็นแย้งแม้ว่าคําช้ีขาดจะถูกต้อง
ตามกฎหมาย  แต่ก็อาจจะทําให้คําช้ีขาดไม่น่าเช่ือถือและมีผลในขณะที่ขอให้ศาลบังคับให้ปฏิบัติตาม
คําช้ีขาด 
     (9) การแก้ไข  ตีความ  และการทําคําช้ีขาดเพิ่มเติม 
      1) การแก้ไขคําช้ีขาด  ในกรณีที่คําช้ีขาดใดมีข้อผิดพลาด
และข้อผิดหลงเล็กน้อย  เช่น  พิมพ์ตัวเลขวันที่  ช่ือบุคคล  หรือจํานวนทุนทรัพย์ผิดพลาด  คณะ
อนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ถ้าเห็นสมควร  หรือคู่พิพาทอาจร้องขอให้แก้ไขคําช้ีขาดได้
ภายใน  30  วันนับแต่ช้ีขาด  คณะอนุญาโตตุลาการจะแก้ไขให้ได้ถ้าเห็นสมควรภายใน  30  วัน  
ตามมาตรา  39  อย่างไรก็ตาม  คู่พิพาทฝ่ายที่อนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้แพ้จะใช้บทบัญญัติน้ีในการ
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ขอแก้ไขคําช้ีขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีน้ันไม่สามารถทําได้  โดยคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิเสธ
ไม่ดําเนินการให้ตามท่ีคู่พิพาทร้องขอ 
      2) การตีความคําช้ีขาด  ในกรณีที่คําช้ีขาดใดอ่านไม่เข้าใจ  
เขียนไม่ชัดเจน  ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติได้  คู่ความอาจร้องขอให้ตีความคําช้ีขาดได้ภายใน  30  วัน
นับแต่ช้ีขาด  คณะอนุญาโตตุลาการจะตีความให้ได้ถ้าเห็นสมควรภายใน  30  วัน  ตามมาตรา  39 
      3) การทําคําช้ีขาดเพิ่มเติม ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการ
ทําคําช้ีขาดไม่ครบทุกประเด็นที่คู่พิพาทร้องขอ  คู่พิพาทอาจจะร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการทําคํา
ช้ีขาดเพิ่มเติมได้ภายใน  30  วันนับแต่ได้รับสําเนาคําช้ีขาด  คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทําคําช้ีขาด
เพ่ิมเติมให้เสร็จสิ้นภายใน  60  วัน  นับต้ังแต่ได้รับคําร้องขอให้ทําคําช้ีขาดเพิ่มเติม  คณะ
อนุญาโตตุลาการจะต้องระวังไม่ให้ระยะเวลาล่วงเลยจนพ้นกําหนด  อันอาจจะนํามาซึ่งการคัดค้าน
การทําคําช้ีขาดได้  เรื่องที่จะทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมจะต้องเป็นเรื่องที่ว่ากันมาแล้วในการพิจารณาแต่
ไม่ได้ช้ีขาดให้  มิใช่เรื่องที่คู่พิพาทหยิบยกขึ้นใหม่  นอกจากนี้  ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานที่นําสืบไว้ไม่
เพียงพอ  คณะอนุญาโตตุลาการก็อาจจะให้คู่พิพาทนําพยานเข้าสืบเพ่ือให้ช้ีขาดได้ถูกต้อง 
 
  2.2 ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
   สัญญาอนุญาโตตุลาการ  หมายถึง  สัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาท
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต  ไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญา
หรือไม่ได้โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  ทั้งนี้  สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลัก  
หรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้ 
   จากมาตรานี้หลักสัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันให้ต้องทําการอนุญาโตตุลาการ  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  โดยหลักแล้ว
สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือคู่สัญญา  เว้นแต่ 
   2.2.2 ปรากฏข้อสัญญาในเอกสารที่คู่สัญญาโต้ตอบกันทางจดหมาย  โทรสาร  
โทรเลข  โทรพิมพ์  การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยมีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น  ซึ่งมีการ
บันทึกข้อสัญญานั้นไว้  ก็ถือว่ามีสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
   2.2.3 มีการกล่าวอ้างข้อสัญญาในข้อเรียกร้องหรือข้อคัดค้านและคู่สัญญาฝ่ายที่
มิได้กล่าวอ้างไม่ปฏิเสธ  ให้ถือว่ามีสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้ว  เมื่อมีการย่ืนข้อเรียกร้องหรือข้อ
คัดค้าน  โดยมีการกล่าวอ้างว่า  มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วฝ่ายที่มิได้กล่าวอ้าง  ได้แก่          
ผู้คัดค้าน  หรือผู้เรียกร้องแล้วแต่กรณีมิได้โต้แย้งคัดค้าน  ก็ถือว่ามีข้อสญัญาอนุญาโตตุลการแล้ว 
   ดังนั้น  ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ  อาจจะเขียนไว้ได้  ดังนี้ 
   เขียนในสัญญาหลัก  โดยคู่พิพาท  เช่น  ในสัญญาก่อสร้างคู่พิพาทอาจจะ
กําหนดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาย่อยข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ 
   เขียนไว้ในสัญญาอีกฉบับแยกต่างหาก  ในกรณีที่คู่พิพาทเขียนสัญญาก่อสร้าง
ไว้โดยไม่ได้กําหนดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้  คู่สัญญาอาจเขียนข้อสัญญาอนุญาโตตุลการขึ้นมา
ใหม่อีกฉบับหนึ่ง  โดยกําหนดว่า  ถ้ามีข้อพิพาทจากสัญญาก่อสร้างดังกล่าวให้ระงับด้วยการ
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อนุญาโตตุลาการ  ทําให้มีผลให้คู่สัญญาต้องผูกพัน  ทําการอนุญาโตตุลาการก่อนจะนําข้อพิพาทไป
ฟ้องต่อศาลโดยไม่ทําการอนุญาโตตุลาการ 
 
  2.3 ข้อดี  ข้อจํากัด  ของอนุญาโตตุลาการ 
   การอนุญาโตตุลาการแต่ละประเภทจะมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดที่ต่างกันไปแล้วแต่
คู่พิพาทจะพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม  โดยสามารถจําแนกให้เห็นได้ดังนี้ 
   2.3.1 ข้อดีของการอนุญาโตตุลาการ 
    2.3.1.1 สามารถดําเนินการได้สะดวกไม่เป็นพิธีการมากนัก  การ
อนุญาโตตุลาการสามารถนั่งพิจารณาที่สถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศใดหรือสถานที่ใดก็ได้ตามท่ี
คู่พิพาทจะตกลงกันหรืออนุญาโตตุลาการกําหนด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ
สามารถตกลงใช้สถานที่ของโรงแรมในประเทศใดทําการพิจารณาแล้วช้ีขาดได้  การพิจารณายืดหยุ่น
เน้นเนื้อหาสาระของข้อพิพาทมากกว่าการแพ้ชนะกัน 
    2.3.1.2 การดําเนินการสามารถทําได้รวดเร็วกว่าการดําเนินคดีในศาล
หรือวิธีการอ่ืน  เนื่องจากการอนุญาโตตุลาการสามารถแต่งต้ังผู้มีคุณวุฒิ  มีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในเรื่องที่พิพาทมาพิจารณาข้อพิพาท การพิจารณาชี้ขาดจึงมีความรวดเร็ว ประกอบกับ
อนุญาโตตุลาการมีข้อพิพาทที่จะต้องพิจารณาไม่มาก  สามารถนัดพิจารณาต่อเนื่องกันไปได้อย่าง
รวดเร็ว  ทําให้สามารถตัดสินได้เร็วกว่าการพิจารณาคดีของศาล  ประกอบอนุญาโตตุลาการมีเหตุแห่ง
การอุทธรณ์ได้น้อย 
    2.3.1.3 ประหยัดค่ า ใ ช้จ่ ายในการฟ้องร้องและบั งคับคดี   การ
อนุญาโตตุลาการที่พิจารณาอย่างรวดเร็ว  เมื่อช้ีขาดแล้วคู่พิพาทยอมรับไม่ต้องมีการพิจารณาในศาล
สูงต่อไป  หรือหากจะต้องมีการพิจารณาในการบังคับหรือปฏิเสธไม่บังคับคดีในศาลแล้ว  ก็มีเหตุให้
อุทธรณ์ได้ในประเด็นไม่มากนัก  ทําให้ใช้เวลาน้อยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและ
ต่อสู้คดีได้มากขึ้น 
    2.3.1.4 รักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ พิพาทและพรรคพวก วิธีการ
อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่น  พิจารณากันในเนื้อหาสาระของข้อพิพาทโดยคู่พิพาทประสงค์ที่
จะให้ข้อพิพาทสามารถระงับได้ตามหลักการและแนวปฏิบัติของข้อพิพาท  เพ่ือการดําเนินธุรกิจหรือ
การค้าระหว่างกัน  จึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  เป็นมิตรต่อกัน  คู่พิพาท
สามารถประกอบธุรกิจร่วมกันต่อไปได้  อันจะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา
ในศาลที่ต้องต่อสู้เพ่ือเอาชนะซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคู่พิพาทเลวร้ายจนยากที่จะเยียวยา 
    2.3.1.5 สร้ างความเ ป็นธรรมและความพึ งพอใจให้ แก่ คู่ พิพาท           
การอนุญาโตตุลาการตัดสินช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาที่พิพาท  เช่น  
การก่อสร้าง  การใช้อนุญาโตตุลาการที่เป็นวิศวกรที่มีความรู้เช่ียวชาญในการก่อสร้าง  จะทําให้
สามารถชี้ขาดตัดสินได้รวดเร็วและถูกต้องเป็นธรรม  นอกจากนี้  วิธีการที่ยืดหยุ่นจะช่วยรักษา
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ทําให้สามารถที่จะทําธุรกิจร่วมกันต่อไปได้ 
    2.3.1.6 รักษาชื่อเสียงและความลับส่วนตัวและทางธุรกิจของคู่พิพาท  
หลักการของการอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการเป็นความลับไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลท่ัวไปดังเช่นการ
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พิจารณาคดีโดยเปิดเผยในศาล  การอนุญาโตตุลาการจะกระทําโดยเปิดเผยก็ต่อเมื่อคู่ความยินยอม  
ดังนั้น  การดําเนินการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  จึงสามารถรักษาชื่อเสียงของคู่พิพาทและ
ความลับทางธุรกิจของคู่พิพาทมิให้เกิดความเสียหายแก่คู่พิพาทได้ 
    2.3.1.7 การระงับข้อพิพาทและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ  
ทําให้คู่พิพาทสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาทได้หลายวิธี  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทาง
กฎหมายให้แก่ประเทศ  ทําให้ต่างประเทศรวมทั้งนักการค้าและการลงทุนยอมรับและเชื่อถือว่า
ประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่ทันสมัย  สามารถรองรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็น
อย่างดี  นักการค้าและการลงทุนมีความมั่นใจในการที่จะมาลงทุน  เพราะเชื่อว่าระบบกฎหมายและ
การระงับข้อพิพาทสามารถคุ้มครองพวกเขาได้ 
    2.3.1.8 ลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลและหน่วยงานอ่ืน  เช่น  สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานบังคับคดี  การอนุญาโตตุลาการหากสําเร็จและคู่พิพาทปฏิบัติตามจะช่วยลด
ปริมาณคดีที่ต้องขึ้นสู่ศาลได้จํานวนหนึ่ง  หรือหากจะต้องไปดําเนินการบังคับคดีหรือเพิกถอน  การ
พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการก็จะช่วยลดความยุ่งยากในการพิจารณาพิพากษาโดยศาลในส่วนของ
งานในด้านการตัดสินในเนื้อหาสาระของคดีโดยผู้พิพากษาได้มาก เนื่องจากอนุญาโตตุลาการมีความรู้
ความเช่ียวชาญในสาขาที่พิพาทมากกว่า 
    2.3.1.9 เป็นประโยชน์ต่อการที่คู่พิพาทจะเลือกใช้  การระงับข้อพิพาท
ทุกประเภทมีข้อดีและข้อจํากัดทั้งสิ้น ไม่มีวิธีการระงับข้อพิพาทใดที่ไม่มีข้อจํากัด การระงับข้อพิพาท
บางชนิดอาจจะไม่เหมาะสมกับข้อพิพาทบางเรื่อง  การระงับข้อพิพาทบางเรื่องอาจจะเหมาะสมกว่า 
การมีวิธีการระงับข้อพิพาทหลายวิธีจะทําให้คู่พิพาทสามารถเลือกใช้ในการระงับข้อพิพาทได้มากกว่า  
การที่จะต้องถูกบังคับให้ไปฟ้องศาล  ทั้งๆ  ที่การพิจารณาคดีในศาลอาจจะไม่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
การระงับข้อพิพาทประเภทนั้น 
    2.3.1.10 ใช้ในการบริหารจัดการคดีของศาล  การอนุญาโตตุลาการทั้ง
ในและนอกศาล  จะช่วยให้คู่พิพาทและศาลมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทมากขึ้น  อันเป็นการลด
ปริมาณคดีของศาล  และใช้ในการบริหารจัดการคดีได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
    2.3.1.11 คําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการใช้บังคับได้กว้างขวางในหลาย
ประเทศกว่าการพิจารณาคดีของศาล  ข้อนี้เป็นจุดเด่นของการอนุญาโตตุลาการที่เด่นกว่าการ
พิพากษาของศาล  เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและบังคับตาม
คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ  ฉบับกรุงนิวยอร์ก  ค.ศ. 1958  ซึ่งประเทศที่เป็นภาคีจะ
ยอมรับและบังคับใช้ตามคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ  หากไม่เข้าข้อยกเว้นที่ศาลจะไม่บังคับใช้ 
   2.3.2 ข้อจํากัดของการอนุญาโตตุลาการ 
    แม้ว่าการอนุญาโตตุลาการจะมีประโยชน์อยู่มาก แต่การอนุญาโตตุลาการ  
ก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้าง  ได้แก่ 
    2.3.2.1 การอนุญาโตตุลาการน้ันไม่มีสภาพบังคับ  ต้องขึ้นกับความ
ยินยอมของทั้งสองฝ่ายในการที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท  ไม่สามารถที่จะ
บังคับให้คู่พิพาททําการอนุญาโตตุลาการ  ต่างกับในบางประเทศที่สามารถบังคับให้ดําเนินการ
อนุญาโตตุลาการได้ 
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    2.3.2.2 การอนุญาโตตุลาการมีจุดเด่นที่อนุญาโตตุลาการที่พิจารณาช้ี
ขาดข้อพิพาท  ดังนั้น  อนุญาโตตุลาการจะต้องมีความรู้  จริยธรรม  ความเป็นอิสระ  และเป็นกลาง  
การที่ได้อนุญาโตตุลาการที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวทําให้คู่พิพาทไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดสิน  
อันอาจจะทําให้การอนุญาโตตุลาการไม่ได้รับความเช่ือถือได้ 
    2.3.2.3 การอนุญาโตตุลาการเป็นการดําเนินในลักษณะที่เป็นเอกชน  
การอนุญาโตตุลาการจึงต้องมีศาลช่วยเหลือในกระบวนพิจารณาในหลายขั้นตอน  เช่น  การแต่งต้ัง
อนุญาโตตุลาการ  การคัดค้าน  การถอนอนุญาโตตุลาการ  การออกหมายเรียก  การคุ้มครองชั่วคราว  
การเพิกถอนและการบังคับตามคําช้ีขาด 
    2.3.2.4 เมื่อมีการแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการแล้วอนุญาโตตุลาการไม่มี
ความเป็นกลาง  ไม่ปฏิบัติหน้าที่  คู่พิพาทสามารถถอดถอนอนุญาโตตุลาการ 
    2.3.2.5 คู่พิพาทอาจจะคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ตนเองเห็นว่า  มี
ประโยชน์ได้เสีย  ถ้าเป็นญาติเป็นทนายความ  เป็นที่ปรึกษากฎหมาย  วิศวกรที่ปรึกษาหรือลูกจ้าง  
หากสงสัยว่าจะกระทบต่อความเป็นอิสระหรือเป็นกลางในการทําหน้าที่ช้ีขาดตัดสินคดี 
 
 3. การยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง  (Negotiation) 
  การเจรจาต่อรอง  (Negotiation)  คือ  กระบวนการที่คนสองคนหรือมากกว่าสองคน
เจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน  ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือบริการหรือประเด็นความ
ขัดแย้งก็ได้  โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกัน  มีคําศัพท์  2  คําที่พบว่า  ใช้
แทนกันอยู่เสมอ  คือ  คําว่า  Negotiation  (การเจรจาต่อรอง)  กับคําว่า  Bargaining  (การต่อรอง) 
  ในปัจจุบันการเจรจาต่อรองถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง  
เพราะสะดวก  รวดเร็ว  คู่พิพาททั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเอง  และการตัดสินใจต่างๆ  จะขึ้นอยู่กับ
คู่กรณี  โดยมีการเสนอข้อแลกเปลี่ยน  ซึ่งนําผลประโยชน์มาใช้ทั้ง  2  ฝ่าย  (win – win)  ซึ่งวิธีน้ี
เป็นวิธีที่รวดเร็วมาก 
 
  3.1 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง  (Bargaining strategies) 
   เนื่องจากการเจรจาต่อรองเป็นกลไกที่สําคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งและให้ได้ข้อ
ยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการหลายกลุ่มได้ใช้เวลาหลายสิบปีศึกษาค้นคว้า
เรื่องการเจรจาต่อรอง  โดยเสนอกลยุทธ์สําคัญดังต่อไปนี้  (สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 2544 : 196 – 197) 
   3.1.1 กลยุทธ์เฉพาะ  (Specific tactics)  ผู้เจรจาต่อรองมักใช้กลยุทธ์ของตน
เพ่ือลดระดับความต้องการของคู่เจรจาฝ่ายตรงข้ามลง  (Reduce opponents’ aspirations)  ด้วย
การยํ้าข้อมูลเหตุผลให้เห็นว่า  คู่เจรจามีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของตน  
เพราะฉะนั้นจึงขอให้พิจารณารับข้อเสนอจากฝ่ายเราซึ่งพยายามเอื้อประโยชน์ให้มากที่สุดแล้ว  หรือ
ช้ีให้เห็นว่าหากฝ่ายตรงกันข้ามไม่ยอมรับข้อเสนอแล้ว  ฝ่ายเราก็จําเป็นต้องดึงพันธมิตรรายอ่ืนที่มี
ศักยภาพสูงพอเข้ามาแทน  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เช่นนี้  ถ้าหากสร้างแรงกดดันต่อคู่เจรจา
มากก็อาจพบทางตันของการเจรจา  และฝ่ายคู่เจรจาก็อาจหาพันธมิตรใหม่มาร่วมงานได้เช่นกัน  แต่
ในทางกลับกันถ้าคู่เจรจาเห็นว่าเง่ือนไขผลประโยชน์จากข้อเสนอสูงพอ  การเจรจาต่อรองก็บรรลุผล 
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   3.1.2 กลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรอง (Cognitive frames in bargaining)  
เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เจรจาต่อรองใช้วิธีพิจารณาบริบทและผลที่ต้องการจากการต่อรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน
แล้วนํามาจัดเป็นกลุ่มของกรอบความคิด  (Cognitive frames)  โดยพิงค์เลย์ (Pinkley, 1990)  ได้
จัดกรอบความคิดดังกล่าวออกเป็น  3  มิติ  ได้แก่  (1)  มิติมุ่งสัมพันธ์กับมุ่งงาน  (Relationship / 
Task)  (2)  มิติมุ่งใช้อารมณ์กับใช้สติ  (Emotional / Intellectual)  และ  (3)  มิติมุ่งความร่วมมือ
กับมุ่งชนะ  (Cooperate / Win)  ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่  3.5  กรอบความคิดในการเจรจาต่อรอง  (Cognitive  Frames  in  Bargaining) 

ที่มา  :  Greenberg and Baron, 1997 : 387 
 
    จากรูปภาพจะพบว่า  กรอบความคิดในการเจรจาต่อรองดังกล่าวให้
ประโยชน์ต่อการต่อรองอย่างมาก  โดยเฉพาะคู่ขัดแย้งที่เลือกใช้กรอบที่มุ่งงาน  (Task frame)  หรือ
กรอบที่มุ่งความร่วมมือ  (Cooperative frame)  เป็นหลักในการเจรจา  จะทําให้ได้ข้อยุติที่แต่ละ
ฝ่ายได้ทั้งผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายและผลประโยชน์ที่ร่วมกัน  (Joint outcome)  สูงกว่าการใช้กรอบ
ที่มุ่งเอาชนะ  (Win frame) ในขณะเดียวกันคู่เจรจาทั้งสองที่เลือกใช้กรอบที่มุ่งใช้สติ  (Intellectual 
frame)  และกรอบที่มุ่งสัมพันธ์จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการเจรจามากกว่าการใช้กรอบมุ่งใช้
อารมณ์  (Emotional frame) 
   3.1.3 กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะ – ชนะแทนแบบชนะ – แพ้  (Win - win  
versus win – lose orientation)  บางทีสิ่งที่สําคัญมากที่สุดของการเจรจาที่ประสบความสําเร็จก็
คือ  การได้ข้อยุติเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย  ในอดีตผู้ที่ร่วมการเจรจามีข้อยุติที่เป็นทางเลือกสําคัญอยู่
สองทาง  อย่างแรกคือ  มองว่าการเจรจาต่อรองใดๆ  จะต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะในขณะที่อีกฝ่าย
ต้องเป็นผู้แพ้  (Win – lose situations) ส่วนอย่างหลังก็คือ ผู้เข้าร่วมการเจรจาสามารถทําให้ทั้งสอง
ฝ่ายเป็นผู้ชนะ (Win – win situations) กล่าวคือ มองว่าผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมีความสําคัญ
เท่าเทียมกัน โดยพยายามให้ได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดเท่าที่ทําได้ 

มุ่งสัมพันธ์  (Relationship) 
- ผู้เจรจาเน้นที่ความสัมพันธ์
กับคู่เจรจา 

มุ่งใช้อารมณ์  (Emotional) 
- ผู้เจรจาเน้นการใช้ความรู้สึก
ด้านอารมณ์ต่อกรณี 

มุ่งความร่วมมือ  (Cooperate) 
- ผู้เจรจามุ่งให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อทั้งสองฝ่าย 

มุ่งงาน  (Task) 
- ผู้เจรจาเน้นทีปั่จจัยเชิงวัตถุที่
เป็นข้อขัดแย้ง 

มุ่งใช้สติ  (Intellectual) 
- ผู้เจรจาเน้นการมีสติ  การใช้
ปัญญาในการเจรจา 

มุ่งเอาชนะ  (Win) 
- ผู้เจรจาเน้นต้องชนะและได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายตน 
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    อย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่สามารถทําได้เช่นนั้น  แต่ถ้าผู้เข้าร่วม
เจรจาทั้งสองฝ่ายเต็มใจที่ค้นหาทางเลือกต่างๆ  อย่างรอบคอบ  โดยการผสมผสานแนวคิดต่างๆ  ใน
การแก้ปัญหาเข้าด้วยกัน  ก็สามารถพบทางเลือกใหม่ที่ ดี  ซึ่งเรียกว่า  ข้อยุติแบบบูรณาการ  
(Integrative agreement)  ซึ่งทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ  (Win – win situation)  แทนการใช้วิธี
ประนีประนอมง่ายๆ  ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างต้องสูญเสียส่วนหนึ่งที่ตนต้องการได้ไป 
    ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปวิธีการต่างๆ  ที่ทําให้ได้ข้อยุติแบบบูรณาการ  
ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.1  วิธีการต่างๆ  ที่ให้ข้อยุติแบบบูรณาการ 
 

วิธีการ รายละเอียด 
*  ขยายทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
    (Broadening the pie) 

- การขยายทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น  ช่วยให้ทั้งสองฝ่าย
สามารถบรรลวัุตถุประสงค์ของตนง่ายขึ้น 

*  การชดเชยที่ไม่เจาะจง 
    (Nonspecific compensation) 

- โดยมีฝ่ายหนึ่งได้ไปตามท่ีต้องการ  ส่วนอีกฝ่ายได้รับ
การชดเชยทดแทนด้วยสิ่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการขัดแย้ง
น้ัน 

*  ใช้ทํานองเอากุ้งฝอยตกปลากระพง 
    (Logrolling) 

- โดยแต่ละฝ่ายยอมผ่อนปรนประเด็นที่มีความสําคัญ
น้อยของฝ่ายตนออกไป  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
ได้รับตอบสนองในประเด็นที่สําคัญหรือมมีลูค่ากว่า 

*  การหักค่าใช้จ่าย 
    (Cost cutting) 

- โดยฝ่ายหนึ่งรับไปตามที่ต้องการ  ส่วนอีกฝา่ยได้รับ
การหักค่าใช้จ่ายหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้อง
เสียไปเป็นการทดแทน 

*  ทอดสะพาน 
    (Bridging) 

- ไม่มีฝ่ายใดได้ไปตามท่ีต้องการในตอนแรก  แต่ได้ข้อ
ยุติซึ่งเป็นทางเลือกใหมท่ี่ถูกใจและตอบสนอง
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้เป็นส่วนใหญ ่

ที่มา  :  Greenberg and Baron, 1997 : 388 
 
   3.1.4 กลยุทธ์ใช้บุคคลที่สามเข้าแทรกแซง  (Third – party intervention)  
ในการเจรจาแก้ไขความขัดแย้งกันเองของสองฝ่ายหลังจากใช้เทคนิควิธีต่างๆ  แล้วปรากฏว่ายังไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมที่ทั้งสองฝ่ายพอใจได้  ก็จะทําให้การเจรจาต่อรองพบทางตัน  ต้องชะงักงัน  ไม่
อาจเจรจาต่อไปได้  สถานการณ์เช่นนี้จําเป็นต้องอาศัยบุคคลที่สามเข้าช่วยเหลือเพื่อหาข้อยุติใหม่  
โดยท่ัวไปพบว่าบุคคลท่ีสามดังกล่าวจะมีบทบาทใน  4  แบบ  ได้แก่  บทบาทคนกลางไกล่เกลี่ย  
(Mediator) อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ผู้ปรองดอง (Conciliator) และที่ปรึกษา (Consultant) 
    3.1.4.1 ผู้ไกล่เกลี่ย  (Mediator) ได้แก่ บุคคลที่สามท่ีมีความเป็นกลาง  
ทําหน้าที่ช่วยเหลืออํานวยความสะดวกให้การเจรจาได้ข้อยุติ  โดยการใช้เหตุผลโน้มน้าวใจและเสนอ
ทางเลือกต่างๆ  เป็นต้น  ผู้ไกล่เกลี่ยใช้มากในการบริหารความขัดแย้งทางด้านแรงงานและข้อพิพาท
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ในศาลแขวงหรือศาลครอบครัว  โดยรวมการใช้คนกลางไกล่เกลี่ยประสบผลสําเร็จในระดับน่าพอใจ  
โดยสามารถยุติปัญหาขัดแย้งได้ถึง  60%  และคู่เจรจามีความพอใจประมาณ  70%  แต่ความสําเร็จ
ของการเจรจามักข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญคือ  สถานการณ์ว่าคู่เจรจาทั้งสองมีแรงจูงใจที่จะทําการเจรจา
ต่อรองเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งนั้นเพียงใด  และความขัดแย้งต้องไม่สูงแต่อยู่ในระดับปานกลาง  และที่
สําคัญก็คือผู้ไกล่เกลี่ยต้องเป็นที่ยอมรับจากสองฝ่ายว่าเป็นกลางและไม่ใช้การกดดันหรือบีบบังคับแต่
อย่างใด 
    3.1.4.2 อนุญาโตตุลาการ  (Arbitrator)  เป็นบุคคลที่สามท่ีมีอํานาจใน
การกํากับให้เกิดข้อยุติ  ผู้เป็นอนุญาโตตุลาการอาจมาจากการร้องขอของทั้งสองฝ่าย  หรืออาจมาโดย
การบังคับหรือระบุไว้ในกฎหมายหรือข้อสัญญา  อนุญาโตตุลาการมีอํานาจมากน้อยแล้วแต่จะกําหนด
และตกลงโดยคู่เจรจาทั้งสองฝ่าย  การทําหน้าที่ตัดสินข้อขัดแย้งของอนุญาโตตุลาการย่อมได้ข้อยุติ
ออกมาแน่นอนกว่าการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  แต่ถ้าผลการตัดสินปรากฏว่าฝ่ายหน่ึงเป็นผู้แพ้อย่างสิ้นเชิง
ฝ่ายน้ันจะไม่พอใจและไม่เต็มใจรับคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ  ส่งผลให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้
ใหม่ในเวลาต่อมา 
    3.1.4.3 ผู้ปรองดอง  (Conciliator)  เป็นบุคคลท่ีสามที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากทั้งสองฝ่ายให้ทําหน้าที่เช่ือมต่อระหว่างผู้เจรจากับฝ่ายตรงกันข้าม  ซึ่งเป็นการสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ  การปรองดองเป็นวิธีการเจรจาที่ใช้มากในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  ครอบครัว  และชุมชน  บทบาทการเป็นผู้ปรองดองใกล้เคียงหรือซ้ํากับ
บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยค่อนข้างมาก  ในทางปฏิบัติผู้ปรองดองจะใช้การติดต่อสื่อสารเป็นการลับเป็น
ส่วนใหญ่  รวมทั้งเป็นผู้ทําหน้าที่เสาะหาข้อเท็จจริงตีความข้อมูลข่าวสาร  และโน้มน้าวใจให้คู่ขัดแย้ง
ได้ข้อยุติ 
    3.1.4.4 ที่ปรึกษา  (Consultant)  เป็นบุคคลที่สามที่มีทักษะและมีใจ
เที่ยงธรรมที่พยายามเอื้ออํานวยให้เกิดการแก้ปัญหาโดยการสื่อสารและช่วยวิเคราะห์ให้ความรู้แก่
คู่กรณีให้สามารถแก้ข้อขัดแย้งได้  บทบาทของที่ปรึกษาต่างจากบทบาทอ่ืนที่กล่าวแล้วโดยที่ปรึกษา
จะไม่เน้นที่ประเด็นความขัดแย้ง  แต่จะมุ่งปรับปรุงความสัมพันธ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ดีขึ้นจน
สามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้เอง  นอกจากไม่เข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงแล้วที่ปรึกษายังพยายามช่วยให้
ทั้งสองฝ่ายเรียนรู้การสร้างความเข้าใจและการทํางานร่วมกัน  ดังนั้นการทํางานของที่ปรึกษาจึงเป็น
การหวังผลระยะยาว  ช่วยสร้างเจตคติและการรับรู้ใหม่ที่เป็นแง่บวกให้แก่คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย 
 
  3.2 แบบของการเจรจา 
   แบบของการเจรจา  แบ่งได้  2  แบบ  คือ 
   3.2.1 การเจรจาแบบทวิภาคี  (Bilateral Negotiation)  หรือคู่เจรจา  เป็นการ
เจรจาที่มีคู่เจรจาอยู่เพียง  2  ฝ่าย  นิยมดําเนินการเจรจาโดยไม่เคร่งครัดต่อพิธีการ  (Protocol)  ใน
การเจรจานัก  แต่ยึดถือหลักการในเรื่องมารยาททางสังคมเป็นเกณฑ์ 
   3.2.2 การเจรจาแบบพหุภาคี  (Multilateral Negotiation)  หรือการเจรจา
มากกว่า  2  ฝ่าย  ขึ้นไป  คือ  การเจรจาแบบที่มีหลายฝ่ายร่วมในการเจรจา  การเจรจาแบบนี้จะมี
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ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุโส  และศักด์ิศรีขององค์กรที่มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วยกัน  จึงต้อง
ดําเนินการประชุมโดยรักษาระเบียบพิธีการในการประชุมอย่างเคร่งครัด 
 
  3.3 กระบวนการเจรจาต่อรอง  (The negotiation process) 
   Robbins  (2001 : 398 – 400)  ได้เสนอรูปแบบกระบวนการเจรจาต่อรอง    
ซึ่งประกอบด้วย  5  ขั้น  ได้แก่  (1)  ขั้นเตรียมการและวางแผน  (2)  ขั้นกําหนดกฎกติกาพ้ืนฐาน  
(3)  ขั้นทําความชัดเจนและหาเหตุผลสนับสนุน  (4)  ขั้นการต่อรองและแก้ปัญหา  และ  (5)  ขั้นจบ
การเจรจาและนําสู่ปฏิบัติ  ดังภาพ 
 

 
รูปที่  3.6  แสดงรูปแบบกระบวนการเจรจาต่อรอง  (The negotiation process model) 

ที่มา  :  Robbins, 2001 : 398 
 
   3.3.1 ขั้นเตรียมการและวางแผน  (Preparation and planning)  ก่อนเริ่มลง
มือเจรจาต้องทําการบ้านล่วงหน้ามาก่อน  โดยต้องตอบคําถามต่อไปน้ีได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน  
เช่น  ข้อขัดแย้งที่เจรจามีลักษณะอย่างไร  มีความเป็นมาอย่างไรจึงต้องเกิดมีการเจรจาขึ้น  มีใครที่
เกี่ยวข้องบ้าง  และการรับรู้ของแต่ละคนที่มีต่อข้อขัดแย้งนี้เป็นอย่างไรฝ่ายท่านต้องการได้อะไรจาก
การเจรจาครั้งนี้  อะไรคือเป้าหมายของท่าน  เช่น  ถ้าท่านเป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัท  เป้าหมายของ
ท่านก็คือต้องสามารถจัดซื้อได้ในราคาต่ําได้ของที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน  ดังนั้นในการเจรจาต่อรอง
เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นหลักที่ต้องไม่ยอมให้ประเด็นอ่ืนเข้ามาบดบังหรือแย่งความสําคัญไป  ท่านจึงต้อง
เขียนบันทึกเป้าหมายของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยระบุผลลัพธ์ที่คาดจากการเจรจา  
ต้ังแต่ระดับที่หวังจะได้มากที่สุด  (Most hopeful) เรื่องลงไปจนถึงระดับตํ่าสุดที่สามารถรับได้  
(Minimally acceptable)  และต้องยึดมั่นเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในใจเสมอ 

ขั้นเตรียมการและวางแผน 

ขั้นกําหนดกฎกติกาพ้ืนฐาน 

ขั้นทําความขัดเจนและหา
สาเหตุผลสนับสนุน 

ขั้นการต่อรองและแก้ปัญหา 

ขั้นจบการเจรจาและนําสู่
ปฏิบัติ 
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    ในขณะเดียวกันเมื่อท่านรู้เราแล้วก็จําเป็นต้องรู้เขาด้วย  โดยต้องทําการ
ประเมินให้ได้ว่าเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามคืออะไร  มีคําถามอะไรบ้างที่คาดว่าจะถูกซักถาม  ฝ่าย
ตรงกันข้ามจะมีจุดยืนอย่างไรต่อการเจรจา  มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นอ่ืนใดบ้างที่มองไม่เห็นแต่ฝ่าย  
ตรงข้ามถือว่าสําคัญ  มีอะไรบ้างที่ฝ่ายน้ันจะกําหนดขึ้นเพื่อเจรจาต่อรอง  เป็นต้น  เมื่อท่านสามารถ
คาดหมายจุดยืนของคู่กรณีได้ล่วงหน้าแล้ว  ต่อจากนี้ท่านก็มีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ  ตามประเด็นเหล่าน้ีเพ่ือจะได้เจรจาโต้ตอบได้ด้วยข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ที่สนับสนุนจุดยืน
ของท่านให้มีน้ําหนักย่ิงขึ้น 
    หลังจากที่ท่านได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปท่าน
จะต้องกําหนดกลยุทธ์  (Strategy)  ของการเจรจา  การเล่นหมากรุกต้องมีกลยุทธ์ฉันใด  การเจรจา
ต่อรองก็เป็นฉันนั้น  เพราะจะช่วยให้ทราบล่วงหน้าว่าในแต่ละสถานการณ์จะต้องทําอย่างไรบ้าง  ใน
การกําหนดกลยุทธ์ของท่าน  ท่านควรพิจารณาว่าทั้งฝ่ายท่านและฝ่ายตรงข้ามมี  “ทางเลือกที่ดีที่สุด
ที่เป็นข้อตกลงของการเจรจาต่อรอง”  หรือไม่  (Best Alternative To a Negotiated Agreement:  
BATNA)  กล่าวคือ  BATNA  ของท่านจะเป็นตัวกําหนดว่ามูลค่าที่ตํ่าสุดซึ่งท่านสามารถรับได้จาก
ข้อตกลงของการเจรจานี้เป็นเท่าไร  แต่ถ้าได้สูงกว่าน้ีก็เป็นเรื่องดี  อย่างไรก็ตามในทางกลับกันท่านก็
ไม่ควรคาดหวังถึงความสําเร็จของการเจรจาโดยไม่มอง  BATNA  ของฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าฝ่ายท่านไม่
อาจสนองตอบได้ก็ตาม  แต่ท่านอาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนแปลงได้ 
   3.3.2 ขั้นกําหนดกฎกติกาพ้ืนฐาน  (Definition of ground rules)  หลังจากที่
ได้วางแผนและกําหนดกลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็เริ่มหารือกับฝ่ายตรงข้ามถึงกติกาพ้ืนฐานและ
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเจรจาว่าจะดําเนินอย่างไร  ใครจะเป็นผู้เจรจาต่อรอง  จะเจรจาที่ไหน  
ข้อจํากัดเรื่องเวลามีหรือไม่  ถ้ามีจะทําอย่างไร  จะจํากัดประเด็นที่เจรจาหรือไม่เพียงใด  จะมี
วิธีดําเนินการอย่างไรหากการเจรจาพบทางตัน  ในขั้นตอนนี้ทั้งสองฝ่ายอาจแลกเปลี่ยนข้อเสนอหรือ
ความต้องการของฝ่ายตนในเรื่องที่จะเจรจาต่อไป 
   3.3.3 ขั้นทําความชัดเจนและหาเหตุผลสนับสนุน  (Clarification and 
justification)  หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอเบื้องต้นที่เป็นจุดยืนแล้ว  ขั้นต่อไปแต่ละ
ฝ่ายจะอธิบาย  ขยายความ  ทําความชัดเจน  เสริมแต่ง  และหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนจุดยืนเดิมของ
ตน  ขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นการเผชิญหน้ากัน  แต่ถือเป็นโอกาสดีที่แต่ละฝ่ายจะได้เรียนรู้  ได้ให้
การศึกษาหรือได้แจ้งให้ทราบซึ่งกันและกันเกี่ยวกับประเด็นเจรจาว่ามีความสําคัญอย่างไร  และแต่ละ
ฝ่ายจะบรรลุความต้องการของตนได้อย่างไร  เป็นขั้นตอนที่ท่านสามารถมอบเอกสารที่สนับสนุน
ข้อเสนอของท่านให้ฝ่ายตรงข้ามพิจารณา 
   3.3.4 ขั้นต่อรองและแก้ปัญหา  (Bargaining and problem solving) ความสําคัญ
ของกระบวนการเจรจาต่อรองก็คือมีทั้งการให้และการรับ  (give and take)  เพ่ือให้ได้ข้อยุติเกิดขึ้น  
ทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนปรนซึ่งกันและกันทักษะการเจรจาต่อรองจึงสําคัญมาก 
   3.3.5 ขั้นจบการเจรจาและนําสู่การปฏิบัติ (Closure and implementation)  
ขั้นสุดท้ายของกระบวนการเจรจาต่อรองก็คือ  การได้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องดําเนินการ
ในรายละเอียดและจัดทําขั้นตอนสู่การปฏิบัติต่อไป  ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองที่พบบ่อย  เช่น  
ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  ข้อตกลงการเช่าทรัพย์สิน  ข้อตกลงการซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้าน
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จัดสรร  ข้อตกลงการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  เป็นต้น  ในแทบทุกกรณีการจบการเจรจา
ต่อรองด้วยการยกมือไหว้อําลาทํานองเดียวกับการจับมือลาของชาติตะวันตก 
   ทักษะการเจรจาต่อรอง  ต้องมีการวางแผนขั้นตอนการเจรจา  การศึกษาข้อมูลคู่
เจรจา  และข้อมูลแวดล้อมด้านต่างๆ  ตลอดจนพิจารณาผู้แทนในการเจรจาที่เหมาะสม  เพราะ
ย่อมจะช่วยให้การเจรจามีประสิทธิภาพ  ประสบผลสําเร็จโดยง่ายขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา
ต่อรอง  จําเป็นต้องสร้างประสบการณ์จากการศึกษา  และการฝึกฝน  และเมื่อเราจะเจรจาต่อรองก็
ต้องเชื่อว่าทุกอย่างสามารถต่อรองได้  ทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยเพ่ิมช่องทางในความก้าวหน้าสู่
งานในตําแหน่งที่ดีกว่าได้  ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีคําพูดหรอกว่า  “ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท”  ขึ้นมาอย่าง
แน่นอน  (เกียรติศักด์ิ  วัฒนศักด์ิ, 2553 : 76 – 79) 
 
  3.4 ข้อเสนอแนะการเจรจาต่อรอง 
   หลังจากที่ใช้เวลาประเมินเป้าหมายและผลประโยชน์ทั้งของฝ่ายตนและฝ่ายคู่
เจรจาที่ต้องการได้  รวมทั้งกําหนดกลยุทธ์ที่จะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ถือว่าอยู่ในภาวะพร้อมที่จะลง
มือเจรจาได้ทันที  ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนําเพ่ือพัฒนาทักษะของการเจรจาต่อรอง  ดังนี้  (สุเทพ      
พงศ์ศรีวัฒน์, 2524 : 204 – 205) 
   3.4.1 เริ่มต้นด้วยการเปิดฉากเชิงบวก  (Begin with a positive overture)  
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองพบว่า  การเริ่มต้นหยิบย่ืนไมตรีด้วยการแสดงความผ่อนปรน
ก่อนมักได้ผลต่างตอบแทนกลับมาเช่นกัน  ดังนั้นการเปิดฉากแง่ดี  ยอมให้ส่วนหนึ่ง  ก็จะได้รับอีก
ส่วนหนึ่งตอบแทนกลับมาเช่นกัน 
   3.4.2 ระบุที่ตัวปัญหา  แต่มิใช่ตัวคนหรือบุคลิกภาพ  (Address problems, 
not personalities)  โดยมุ่งที่ประเด็นต่อรองเป็นหลัก  หลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ
คู่กรณีโดยเฉพาะเมื่อการเจรจาเข้าขั้นตึงเครียดต้องไม่พาดพิงหรือโจมตีบุคคลเป็นส่วนตัว  เพราะ
จุดยืนหรือความคิดของผู้นั้นต่างหากที่ท่านไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ตัวผู้น้ัน  ดังนั้น  สิ่งที่พ่ึงระวังก็คือ  ต้อง
แยกคนออกจากปัญหา  และต้องไม่เอ่ยถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3.4.3 ให้ความสนใจต่อข้อเสนอครั้งแรกเพียงเล็กน้อย  (Pay little attention 
to initial offers)  โดยมองข้อเสนอครั้งแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเจรจาและแน่นอนว่า  ทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเสนอครั้งแรกของตน  ซึ่งมักย่ืนเสนอมากเกินไปหรือค่อนข้างเป็นเชิงอุดมคติ  จึงต้องเข้าใจ
และปฏิบัติได้ถูกต้องโดยสนใจไม่มากนัก 
   3.4.4 มุ่งให้ได้ข้อยุติแบบชนะ – ชนะ  (Win – win solution) นักเจรจาต่อรอง
ที่ขาดประสบการณ์  ส่วนใหญ่มุ่งผลของการเจรจาที่ตนต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่าย
จะได้รับความเสียหายอย่างไร  ดังได้กล่าวมาแล้วถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ  
(integrative agreement)  ว่า  การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันของทั้งสองฝ่ายสามารถนําไปสู่ข้อยุติ
ที่ดีของการเจรจาได้  ดังนั้นถ้าโอกาสเอื้ออํานวย  การหาข้อยุติแบบบูรณาการจึงเป็นแนวทางที่
เหมาะสม 
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   3.4.5 สร้างบรรยากาศการเจรจาที่เปิดเผยและไว้วางใจต่อกัน  (Create an 
open and trusting climate)  นักเจรจาต่อรองที่ชํานาญจะมีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี  ใช้การซักถาม
เป็นระยะๆ  แต่อยู่ในกรอบของการเจรจา  ไม่พยายามปกป้องตนเอง  พยายามหลีกเลี่ยงการใช้
ถ้อยคําหรือวลีที่อาจทําให้คู่เจรจาเกิดความไม่พอใจขึ้น  กล่าวคือ  พยายามสร้างบรรยากาศที่เปิดเผย
เป็นกันเองและมีความไว้วางใจต่อกันเพื่อนําไปสู่การได้ข้อยุติแบบบูรณาการนั่นเอง 
 กล่าวโดยสรุป  การเจรจาจะมีผลออกมาเป็นเช่นใดนั้น  ขึ้นอยู่กับว่าผู้เจรจาจะคํานึงถึง
จุดยืนของตนเอง  (Win – Loss)  หรือคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน  (Win – Win)  มากน้อยเพียงใด  
หากคํานึงถึงจุดยืนของตนเองก็จะมีผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน  และสุดท้ายก็จะทําให้เกิดความ
ขัดแย้งตามมามากขึ้น  แต่หากคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน  ก็จะทําให้เกิดบรรยากาศความเป็นมิตรที่
ดีร่วมกันและความขัดแย้งก็ยุติลงได้ 
 
 4. การยุติความขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอมยอมความ  (Conciliation) 
  การประนีประนอมยอมความหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การประนอมข้อพิพาท  
(Conciliation)  เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่คล้ายๆ  กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เพียงแต่ความสําเร็จ
ในการประนอมข้อพิพาท  เกิดจากทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและโดยบุคคลท่ีสามหรือคนกลางทําหน้าที่
เป็นผู้ประนีประนอมข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง  สอดคล้องกับปัญหาแห่งกฎหมาย  เพ่ือมุ่งสู่
วัตถุประสงค์ของความยุติธรรมอย่างแท้จริง  เมื่อการประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นก็จะนําไปสู่การ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป  หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคู่กรณีเอง 
  การยุติความขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอมยอมความ  มีเนื้อหาที่สําคัญดังนี้  (มาลี  
สุรเชษฐ  และคณะ, 2530 : 5 – 20) 
  4.1 ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
  4.2 ประเภทของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
  4.3 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
  4.4 การประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  4.5 ความผิดที่ยอมความกันได้ 
 
  4.1 ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญญาประนีประนอมยอมความอยู่ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ  3  ว่าด้วยเอกเทศสัญญา  ต้ังแต่มาตรา  850 – 852  ให้คํานิยาม
หรือความหมายของสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ว่า 
   “อันว่าประนีประนอมยอมความ  คือสัญญาซึ่งเป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อ
พิพาทอันใดอันหนึ่ง  ซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน” 
   จากบทนิยามหรือความหมายดังกล่าว  อาจแยกอธิบายหลักเกณฑ์ของสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้ดังนี้คือ 
   4.1.1 เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีคู่สัญญาสองฝ่าย  เมื่อเป็นสัญญาจึงต้องนํา
หลักเกณฑ์การก่อให้เกิดสัญญามาใช้คือ 
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    4.1.1.1 ต้องมีคู่สัญญา  ตามหลักเรื่องสัญญาต้องมีคู่สัญญา  2  ฝ่ายขึ้น
ไป  ตกลงยินยอมกัน  โดยฝ่ายหน่ึงแสดงเจตนาเป็นคําเสนอ  และมีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเป็นคํา
สนองถูกต้องตรงกันกับคําเสนอ  เมื่อคู่สัญญาตกลงกันได้แล้วก็เกิดเป็นสัญญาขึ้น  คู่สัญญา  2  ฝ่ายนี้  
แต่ละฝ่ายจะมีกี่คนก็ได้ 
    4.1.1.2 วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย คือ วัตถุประสงค์
ของสัญญาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน  
และไม่เป็นการพ้นวิสัย  จึงทําให้สัญญานั้นสมบูรณ์ 
    4.1.1.3 คู่สัญญาต้องมีความสามารถในการทําสัญญา  ความสามารถ
เป็นไปตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายในเรื่องของความสามารถของบุคคลในการทํานิติกรรมต่างๆ  
เช่น  ผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  เพราะถ้าคู่สัญญาไม่มีความสามารถใน
การทําสัญญา  สัญญานั้นก็เป็นโมฆียะ  หรือเป็นโมฆะไปเมื่อถูกบอกล้าง 
     สําหรับในเรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความนี้  กฎหมายได้
ให้ความสําคัญเรื่องความสามารถของบุคคลไว้โดยเฉพาะ  คือ  ในเรื่องผู้เสมือนไร้ความสามารถ  ซึ่ง
ตามปกติคนเสมือนไร้ความสามารถ สามารถทํานิติกรรมต่างๆ  ได้ แต่ในการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  มาตรา  1574  กําหนดให้ผู้เสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์
ก่อนจึงจะประนีประนอมยอมความได้  และในเรื่องผู้เยาว์  มาตรา  1574 (2)  ที่ให้ผู้ใช้อํานาจ
ปกครองต้องได้รับความยินยอมจากศาลเสียก่อน  จึงจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้เยาว์ได้  ถ้ามิได้รับอนุญาตจากศาลย่อมไม่ผูกพันผู้เยาว์ 
    4.1.1.4 คู่สัญญาต้องไม่บกพร่องเรื่องการแสดงเจตนา  คือสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่คู่สัญญาได้ทําขึ้น  จะต้องเป็นการตกลงของคู่กรณีที่เข้าทําสัญญาด้วย
ความสมัครใจ  กล่าวคือ  สัญญาที่เกิดขึ้นต้องไม่เกิดจากการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็น
สาระสําคัญแห่งนิติธรรม  คือสําคัญผิดในลักษณะแห่งนิติกรรม  สําคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี
แห่งนิติกรรม  หรือสําคัญผิดในทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม  อันทําให้สัญญาเป็นโมฆะ  หรือจะต้อง
ไม่เกิดจากกลฉ้อฉล  ข่มขู่  หรือในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์  มิฉะนั้นสัญญาอาจตกเป็นโมฆียะ  
ซึ่งอาจถูกบอกล้างให้โมฆะได้ 
   4.1.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทําสัญญาระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้
เสร็จไป  ข้อพิพาท  คือ  ข้อโต้แย้งหรือข้อโต้เถียงที่ไม่ยอมรับกันในระหว่างคู่กรณี  ข้อพิพาทท่ีจะ
ประนีประนอมยอมความกันได้ตามกฎหมายต้องเป็นข้อพิพาททางแพ่งเท่าน้ัน  เช่น  พิพาทกันเรื่อง
มรดกที่ดิน  หรือข้อพิพาทกันในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  เช่น  ละเมิดหรือข้อพิพาททางธุรกิจ  
เป็นต้น  โดยอาจแบ่งการระงับข้อพิพาทได้ดังนี้ 
    4.1.2.1 การระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ให้เสร็จไป  คือ  คู่สัญญามีข้อพิพาท
กันอยู่แล้วแต่คู่สัญญาได้ตกลงกันทําสัญญาประนีประนอมยอมความให้ข้อพิพาทที่มีอยู่ระงับไป 
    4.1.2.2 ระงับข้อพิพาทที่จะมีขึ้นให้เสร็จไป คือข้อพิพาทนั้นยังไม่เกิดขึ้น
แต่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าคู่สัญญาก็อาจตกลงกันทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อ
พิพาทไว้ล่วงหน้าก็ได้  ทั้งนี้ต้องมีมูลหนี้แล้วแต่ยังไม่มีข้อพิพาทและคู่กรณีได้ตกลงกันที่จะระงับข้อ
พิพาทในอนาคต 
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   4.1.3 เป็นสัญญาที่คู่สัญญาต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน  สาระสําคัญของข้อนี้
เกี่ยวเนื่องจากเรื่องระงับข้อพิพาทที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไป  คือเมื่อคู่สัญญาได้ทําสัญญาซึ่งมี
ลักษณะที่ระงับข้อพิพาทแล้วข้อความในสัญญานั้นจะระบุให้คู่สัญญาปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนข้อ
พิพาทที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  เช่น  นายมืดได้
เขียนเช็คให้นายสว่างฉบับหนึ่ง  เพ่ือชําระหนี้ค่าซื้อรถยนต์  แต่เมื่อนายสว่างได้นําเช็คฉบับที่นายมืด
ออกให้ไปขึ้นเงินธนาคาร  ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน  ปรากฏว่าไม่สามารถขึ้นเงินตามเช็คได้  นาย
สว่างได้แจ้งให้นายมืดทราบ  นายมืดจึงขอทําสัญญาขึ้นใหม่ในลักษณะที่ขอผ่อนชําระเงินตามเช็ค  
เนื่องจากนายมืดไม่มีเงินพอที่จะชําระเงินให้นายสว่างทั้งหมด  ซึ่งนายสว่างยินยอมตามที่นายมืดเสนอ 
    กรณีตัวอย่างข้างต้นจึงเข้าลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ
ในลักษณะที่ระงับข้อพิพาทในมูลหนี้เช็คที่จะเกิดขึ้น  โดยยินยอมผ่อนชําระเงินให้กัน  การผ่อนผัน
ให้แก่กันจึงเป็นลักษณะสําคัญอย่างหน่ึงของการเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความเช่นเดียวกับการ
ระงับข้อพิพาท 
   4.1.4 ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ในระหว่างคู่สัญญา  สัญญาประนีประนอมยอม
ความที่คู่สัญญาได้ทําสัญญาระงับข้อพิพาท  โดยต่างยินยอมผ่อนผันให้ซึ่งกันและกันแล้วน้ัน  จะ
ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่ในระหว่างคู่สัญญาอันเป็นสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ตกลงกัน
ไว้  ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองต้องปฏิบัติตาม  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม  อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิที่จะไม่
ปฏิบัติตามได้  ซึ่งเข้าลักษณะของสัญญาต่างตอบแทน  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  369  ด้วยเช่นกัน 
 
  4.2 ประเภทของสัญญาประนีประนอม 
   กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  (2544 : 23)  ได้แบ่งประเภทของสัญญา
ประนีประนอมยอมความไว้  2  ประเภทได้แก่  สัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยทั่วไป  คือ  
คู่สัญญาได้ตกลงระงับข้อพิพาทกันเอง  โดยคู่กรณีตกลงกันเองหรือมีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ย  และ
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันในศาล  คือทํากันในระหว่างคู่ความในคดี  โดยมีศาลเป็นผู้
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความคือ 
   4.2.1 สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันโดยทั่วไป  หรือที่ทํากันนอกศาล  
เป็นสัญญาที่ทํากันขึ้นในระหว่างคู่สัญญาในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น  และคู่สัญญาสามารถตกลงกัน
ได้เอง  ซึ่งสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันโดยทั่วไปน้ี  อาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
เข้าลักษณะอนุญาโตตุลาการ  หรือเป็นพยานระหว่างคู่สัญญาก็ได้  การทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความนอกศาลนี้  อาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีมาแต่สมัยโบราณและเป็นที่รู้จักกัน
ทั่วไป 
   4.2.2 สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันในศาล  เกิดจากคู่สัญญาได้มีข้อ
พิพาทกันที่ศาล  คือ  มีการฟ้องร้องคดีกันขึ้นและในระหว่างการพิจารณาคดีคู่สัญญาได้ตกลงยินยอม
กันอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อพิพาทน้ัน  ทําให้ข้อพิพาทที่มีอยู่สิ้นสุดลงและคู่สัญญายินยอมปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นใหม่  เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ศาลพิพากษาตามยอม  จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอม
ความที่ทํากันในศาล  ซึ่งเรื่องการประนีประนอมยอมความในศาลนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง  มาตรา  138  ได้บัญญัติให้อํานาจศาลท่ีจะพิพากษาตามยอมได้โดยบัญญัติว่า 
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    “ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่ง
คดีโดยมิได้มีการถอนคําฟ้องนั้น  และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการ  
ฝ่าฝืนต่อข้อกฎหมาย  ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนีประนอม
ยอมความเหล่าน้ันไว้แล้วพิพากษาไปตามนั้น...ฯลฯ”  ทั้งนี้โดยมีระเบียบว่าเมื่อคู่ความตกลงกันแล้ว  
ต้องทําตามแบบฟอร์มของศาล  และผู้พิพากษาต้องอ่านข้อตกลงประนีประนอมยอมความให้คู่ความ
ฟัง  หลังจากนั้นให้คู่ความท้ังสองฝ่ายหรือผู้รับมอบอํานาจลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ัน  แต่ในทาง
ปฏิบัติคู่ความอาจจะแถลงให้ศาลเขียนข้อความที่ตกลงกันในกระดาษหรือแบบพิมพ์ของศาลก็ได้  
หรือคู่ความจะตกลงเขียนกันเองแล้วเสนอให้ศาลก็ได้  หรือศาลจดข้อตกลงไว้ในรายงานกระบวนการ
พิจารณาก็ได้  ไม่จําเป็นต้องใช้แบบพิมพ์ตามสัญญายอมความ  (คําพิพากษาศาลฎีกาที่  1322/2511) 
   สรุปได้ว่า  สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันในศาล  มีสาระสําคัญดังนี้ 
   1. คู่ความจะต้องตกลงกันในประเด็นแห่งคดีหรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นแห่งคดี  
โดยไม่มีการถอนฟ้องคดีน้ัน 
   2. ข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
   3. ศาลได้จดข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความไว้แล้ว และมีคําพิพากษา
ไปตามคู่กรณีตกลงกันได้ 
 
  4.3 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
   4.3.1 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ  เมื่อได้ทําไปแล้วจะก่อให้เกิดผล
ในทางกฎหมาย ดังที่กฎหมายได้บัญญัติผลของสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ในมาตรา  852  ว่า 
    “ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ  ย่อมทําให้การเรียกร้องซึ่ง   
แต่ละฝ่ายได้ยอมสละระงับสิ้นไป  และทําให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามท่ีแสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน” 
    หลักกฎหมายดังกล่าวพิจารณาได้ว่า  สัญญาประนีประนอมยอมความ
เกิดผลระหว่างคู่สัญญา  2  ประการ  คือ 
    4.3.1.1 ทําให้สิทธิเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป 
    4.3.1.2 ทําให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามท่ีแสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน 
   4.3.2 วิธีบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ซึ่งแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 
    4.3.2.1 วิธีบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันโดยทั่วไป  
เมื่อคู่สัญญาได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความถูกต้องตามกฎหมาย  สัญญานั้นก็ใช้บังคับได้ตาม
หลักสัญญาต่างตอบแทนทั่วไป  คือ  ทําให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกัน  โดยต่างฝ่ายต่าง
เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน  ในกรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา  
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน  บังคับให้กระทําการ  หรืองดเว้นกระทําการไม่ได้  จะ
ทําได้แต่เพียงฟ้องต่อศาลบังคับให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้
ตกลงกันไว้  และการฟ้องคดีในเรื่องจะฟ้องได้เฉพาะสิทธิหรือหนี้ที่ได้ปรากฏในสัญญาประนีประนอม
ยอมความเท่าน้ัน  จะใช้สิทธิฟ้องตามหนี้เดิมไม่ได้  เนื่องจากหนี้เดิมระงับไปเพราะผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 
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    4.3.2.2 วิธีบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันในศาล  
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันในศาลนี้  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  
138  ได้บัญญัติให้อํานาจศาลไว้ว่า 
     “ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันใน
ประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคําฟ้องนั้น  และข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้น
ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งการตกลงหรือการ
ประนีประนอมยอมความเหล่าน้ันได้แล้วพิพากษาไปตามนั้น” 
     สัญญาประนีประนอมที่ทํากันในศาลนี้  ศาลจะมีคําบังคับให้
คู่ความในคดีปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย  และเมื่อศาลได้พิพากษายอมความแล้ว  
จะเกิดผลบังคับให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาที่
เกิดขึ้นตามคําพิพากษาของศาล  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากคําพิพากษาอื่น  เนื่องมาจากคําพิพากษา
ตามยอมได้บังคับตามเง่ือนไขของสัญญาประนีประนอมยอมความ  ซึ่งเข้าลักษณะของสัญญาต่างตอบ
แทน  กล่าวคือเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  โดยลูกหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม  ถ้าไม่ปฏิบัติตามเจ้าหนี้มีสิทธิยื่นคําร้อง
ต่อศาลให้บังคับคดีกับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ทัน  โดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดี
ขึ้นใหม่  โดยถือเอาคําพิพากษาของศาลมาบังคับ  ซึ่งในชั้นบังคับคดีน้ีอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยการบังคับคดี  นั่นคือลูกหนี้อาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้  
หรือบังคับให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามคําพิพากษาของศาล  รวมตลอดถึงการถือเอาคํา
พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของลกูหน้ีด้วย 
   4.3.3 อายุความ  ตามสัญญาประนีประนอมยอมความทั้ง  2  ชนิด  คือ  
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันในศาลกับสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากันโดยทั่วไปมี
อายุความเท่ากันคือ  10  ปี  ดังบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความในมาตรา  193/32  บัญญัติ
ไว้ว่า 
    “สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรือโดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ให้มีกําหนดอายุความสิบปี  ทั้งนี้ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกําหนดอายุ
ความเท่าใด” 
    จากบทบัญญัติของมาตรานี้  อธิบายได้ดังนี้คือ  ในกรณีที่คู่สัญญามีข้อ
พิพาทที่จะเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น  ไม่ว่าข้อพิพาทน้ันเป็นเรื่องอะไร  มีกําหนดอายุความเรียกร้องกัน
เท่าใดก็ตาม  ถ้าหากได้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วหรือ
กําลังจะเกิดขึ้น  จะทําให้อายุความเดิมที่เกี่ยวกับข้อพิพาทน้ันระงับไป  ต้องนับอายุความใหม่ตามอายุ
ความในสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 
  4.4 การประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นได้อย่างไร 
   การประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นได้  2  ทาง  ได้แก่  (กรมคุมประพฤติ  
กระทรวงยุติธรรม, 2544 : 23) 
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   4.4.1 โดยตัวคู่ความเอง  เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าเพ่ิงเริ่มเกิดหรือเมื่อนําข้อ
พิพาทย่ืนฟ้องต่อศาลแล้วก็ตาม  อาจเกิดสถานการณ์ที่เหมาะสมที่เอ้ือให้คู่ความทั้งสองฝ่ายโอนอ่อน
เข้าหากันทํานองต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันสั้นยาวให้แก่คู่ความท้ังสองฝ่าย  อาจตกลงใจกันทําสัญญา
ยอมความกันได้ด้วยตัวคู่ความเอง 
   4.4.2 โดยการไกล่เกลี่ยของบุคคลที่สาม  เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการป้องกันตนเอง  ตลอดจนการรักษาประโยชน์ของตน  
มนุษย์จะเกิดความคิดเข้าข้างตนเองและจะเกิดความรู้สึกโกรธที่สิทธิของตนเองถูกล่วงละเมิด  
โดยเฉพาะความรู้สึกของผู้สูญเสีย  โดยธรรมชาติข้อนี้จะทําให้คู่ความมักจะยึดมั่นในจุดย่ืนของตนเอง
ว่าต้องเป็นอย่างที่ตนคิดหรือคาดการณ์ไว้  และจะไม่ยอมโอนอ่อนแม้จะถูกเจรจาต่อรองจากฝ่ายตรง
ข้าม  สภาพดังกล่าวย่ิงจะเกิดความขัดแย้งรุนแรง  ถ้าหากต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าตนเองเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง
มากกว่า  ความขัดแย้งทําให้เกิดอารมณ์เข้ามาแทรก  ย่ิงถ้าหากได้แรงยุแหย่จากบุคคลอ่ืน  สภาพ
อารมณ์จะยิ่งรุนแรง  ทิฐิมานะ  การรักษาศักด์ิศรีจะเกิดตามมาทําให้จุดยืนเหนียวแน่นยากแก่การ
เจรจาต่อรอง  ด้วยเหตุดังกล่าวหากมีบุคคลมีสามารถเข้ามาเป็นกาวใจ  โดยสามารถเข้าไปน่ังในหัวใจ
ของทั้งสองฝ่ายได้อย่างสนิทแนบแน่นด้วยความบริสุทธ์ิใจ  จริงใจ  ต้ังใจเป็นกลางอย่างแท้จริง  
บุคคลที่สามก็จะสามารถโยกคลอนจุดยืนของแต่ละฝ่ายให้โอนอ่อนลงมาหากันได้  จนสุดท้ายต่างฝ่าย
ต่างพบทางออกของปัญหาที่ก่อนนั้นเป็นทางตัน  จนสามารถตกลงกันทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันได้ในลักษณะต่างฝ่ายต่างพอใจในที่สุด 
 
  4.5 ความผิดที่ยอมความกันได้ 
   ความผิดที่ยอมความกันได้  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่ 
   4.5.1 คดีแพ่ง  :  คดีแพ่งสามารถยอมความกันได้ทุกประเภทคดี  หากคู่กรณี
สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยสําเร็จ 
   4.5.2 คดีอาญา  :  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยอมความกันได้  มี
ดังนี้  (กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม, 2544 : 50 – 59) 
    4.5.2.1 ความผิดต่อส่วนตัวที่ยอมความกันได้ 
     1) ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา  (ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  276  วรรคแรก) 
      ลักษณะการกระทํา  ข่มขืน  กระทําชําเราหญิงอ่ืนซึ่งมิใช่
ภรรยาตน  ความผิดอาญาฐานข่มขืนกระทําชําเราจะยอมความกันได้จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
      1.1) หญิงนั้นมิใช่ผู้สืบสันดาน  (ลูก  หลาน  เหลน  ลื้อ)  
ของตน  ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล  ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ  ผู้อยู่ในความปกครองใน
ความพิทักษ์หรือในความอนุเคราะห์ของตน 
      1.2) การข่มขืนต้องไม่เกิดต่อหน้าธารกํานัล 
      1.3) ผู้กระทําต้องไม่มีหรือใช้อาวุธหรือวัตถุระเบิด 
      1.4) ผู้ข่มขืนต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตาย 
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      1.5) ผู้กระทําไม่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกัน  อันมี
ลักษณะเป็นการโทรมหญิง 
      ลักษณะการกระทําที่ไม่อาจยอมความกันได้ 
      1.1) กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธหรือวัตถุระเบิดหรือโดยร่วม
กระทําความผิดด้วยกัน  อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง  (มาตรา  276  วรรค  2) 
      1.2) กระทําชําเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กหญิง
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
      1.3) การกระทําเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตราย
สาหัสหรือถึงแก่ความตาย  (มาตรา  277  ทวิ) 
      1.4) เกิดขึ้นต่อหน้าธารกํานัล  (มาตรา  281) 
      1.5) เป็นการกระทําแก่ผู้สืบสันดาน  ศิษย์ซึ่งอยู่ในความ
ดูแล  ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง  ในความพิทักษ์หรือในความ
อนุบาล  (มาตรา  281,  285) 
     2) ความผิดฐานกระทําอนาจาร  (ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  279) 
      ลักษณะการกระทํา  กระทําอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบ
ห้าปี  โดยการขู่เข็ญด้วยประการใดๆ  หรือโดยทําให้บุคคลน้ันเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน  กระทํา
อนาจาร  หมายถึง  การกระทําที่ไม่สมควรทางเพศ  เช่น  กอดจูบลูบคลําร่างกายของหญิงหรือชาย  
เป็นการแสดงความใคร่ทางเพศ 
      ลักษณะการกระทําที่ไม่อาจยอมความกันได้ 
      2.1) การกระทําอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  
(มาตรา  279) 
      2.2) ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย  
(มาตรา  280) 
      2.3) การกระทําเกิดขึ้นต่อหน้าธารกํานัล  (มาตรา  281) 
      2.4) เป็นการกระทําแก่ผู้สืบสันดาน  ศิษย์ซึ่งอยู่ในความ
ดูแล  ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง  ในความพิทักษ์หรือในความ
อนุบาล  (มาตรา  281,  285) 
     3) ความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  284  วรรคแรก) 
      ลักษณะการกระทํา  พาหญิงไปเพื่อการอนาจารโดยใช้
อุบายหลอกลวงขู่เข็ญใช้กําลังประทุษร้าย  ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม  หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอื่นใด  พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร  หมายถึง  พาไปกระทําที่ไม่สมควรในทางเพศ 
      ผู้ซ่อนเร้นหญิงซึ่งเป็นผู้ถูกพาไปและผู้กระทําอนาจาร  ต้อง
ระวางโทษเท่ากับผู้พาไป  (มาตรา  284  วรรค  2) 
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      หญิงที่ถูกพาไปอาจเป็นใครก็ได้หากพาพวกมาฉุดภรรยา
ของตนเอง  ก็มีความผิดฐานนี้ได้  การขู่เข็ญอาจขู่ด้วยกิริยาวาจา  จะมีอายุด้วยหรือไม่ก็ตาม  ส่วน
การใช้กําลังประทุษร้าย  หมายถึง  ทําการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของหญิงผู้ถูกกระทํา  ไม่ว่าจะ
ใช้แรงกายหรือด้วยวิธีอ่ืนใด 
     4) ความผิดฐานทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพ  (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  109  วรรคแรก) 
      ลักษณะการกระทํา  ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระทําการใด  ไม่
กระทําการใด  หรือจํายอมต่อสิ่งใด  โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  
ช่ือเสียง  หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเอง  หรือของผู้อ่ืน  หรือโดยใช้กําลังประทุษร้ายจนผู้ถูก
ข่มขืนใจต้องกระทําการนั้น  ไม่กระทําการนั้น  หรือจํายอมต่อสิ่งนั้น  เช่น  ใช้ปืนจี้ขู่บังคับให้กระทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  ขู่หญงิสาวที่ไม่แต่งงานกับตนว่าจะไปแจ้งต่อเจ้าพนักงาน 
      ตัวอย่าง  ก.  เจ้าของบ้านได้สั่งให้  ข.  ขับไล่  ค.  ออก
จากบ้านเช่า  ข.  ขับไล่แล้ว  ค.  ไม่ยอมออก  ข.  ได้ฉุดลาก  ค.  ออกจากบ้านเช่าแล้วปิดประตูเสีย  
ข.  มีความผิดฐานทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพ 
      ลักษณะการกระทําที่ไม่อาจยอมความกันได้ 
      4.1) กระทําโดยมีอาวุธ 
      4.2) โดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป 
      4.3) ได้กระทําเพ่ือให้ผู้ถูกข่มขืนใจทํา  ทําถอน  ทําให้
เสียหายหรือทําลายเอกสารสิทธิอย่างใด 
      4.4) กระทําโดยอํานาจอ้ังยี่หรือซ่องโจร  ไม่ว่าอํานาจอ้ังยี่
หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่  (มาตรา  309  วรรคสองและสาม) 
     5) ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืน  (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  310  วรรคแรก) 
      ลักษณะการกระทํา  หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืนหรือกระทํา
ด้วยประการใดๆ  ให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 
      การหน่วงเหนี่ยว  หมายถึง  การกระทําทุกอย่างอันเป็นผล
ให้ผู้อ่ืนไม่สามารถจะใช้เสรีภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายไปที่อ่ืนได้ตามต้องการ  เช่น  ดึงมือเอาไว้
ไม่ให้ไปที่อ่ืน 
      การกักขัง  หมายถึง  กระทําให้ผู้อ่ืนอยู่ในสภาพที่จํากัด  
ไม่มีเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนได้  เช่น  ขังเอาไว้ในห้องน้ําซึ่งใส่กุญแจ 
      หากผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว  ถูกกักขัง  หรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกาย  ได้รับอันตรายถึงสาหัสหรือถึงแก่ความตาย  เป็นคดีไม่อาจยอมความได้ 
      ตัวอย่าง 
      5.1) ก.  เป็นเจ้าพนักงานตํารวจ  พบ  ข.  กําลังทอดแห
ในคลองชลประทานอันเป็นที่หวงห้ามไม่ให้จับสัตว์นํ้า  ก.  จับกุมและควบคุม  ข.  ไว้ถึง  24  ช่ัวโมง  
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โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  แทนที่จะนําส่งผู้บังคับบัญชา  ซึ่งอยู่ห่างจากที่นั้นเพียง  50  เส้น  ก.  
มีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง 
      5.2) ผู้ใหญ่บ้านจับผู้เสียหายซึ่งเอาปิ่นโตใส่ลาบไปส่งน้อง
เป็นอาหารที่โรงเรียน  โดยสงสัยว่าเป็นเนื้อโคที่ถูกลักไป  ผู้ใหญ่บ้านไม่ระมัดระวังทําโดยไม่มีเหตุผล
พอที่จะสงสัย  เป็นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง 
      ลักษณะการกระทําที่ไม่อาจยอมความกันได้ ถ้าการกระทํา
ความผิดเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย  (มาตรา  310  วรรคสอง) 
     6) ความผิดฐานหน่ วง เหนี่ ยว กักขั งผู้ อ่ื น โดยประมาท  
(ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  311  วรรคแรก) 
      ลักษณะการกระทํา  กระทําให้ผู้อ่ืนถูกหน่วงเหนี่ยว  ถูก
กักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายโดยประมาท 
      การกระทําโดยประมาทเป็นการกระทํามิใช่โดยเจตนา  แต่
กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  
และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่าน้ันได้แต่มิได้ใช้ให้เพียงพอ  เช่น  หลงลืมใส่กุญแจห้องโดย
ไม่ระมัดระวังตรวจดูว่ามีคนอยู่ในห้อง 
      หากผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว  ถูกกักขัง  หรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกาย  ได้รับอันตรายถึงสาหัสหรือถึงแก่ความตาย  เป็นคดีไม่อาจยอมความได้ 
      ลักษณะของการกระทําที่ไม่อาจยอมความกันได้  ถ้าการ
กระทําความผิดเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย  (มาตรา  311  วรรค
สอง) 
     7) ความผิดฐานเปิดเผยความลับในจดหมาย  (ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  322) 
      ลักษณะการกระทํา  เปิดผนึกหรือเอาจดหมาย  โทรเลข  
หรือเอกสารใดๆ  ซึ่งปิดผนึกของผู้อ่ืนไปเพื่อล่วงรู้ข้อความ  เพ่ือนําข้อความในจดหมาย  โทรเลข  
หรือเอกสารนั้นๆ  ไปเปิดโดยที่การกระทําดังกล่าวน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  เช่น  เปิด
ผนึกจดหมายที่คู่รักเขียนถึงกันเพื่อล่วงรู้ข้อความที่น่าจะทําให้ชายหญิงอับอาย 
     8) ความผิดฐานเปิดเผยความลับของผู้ อ่ืนที่รู้มาโดยหน้าที่  
(ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  323) 
      ลักษณะการกระทํา  (1)  ล่วงรู้ได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืน
โดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่  โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์  เภสัชกร  คนจําหน่ายยา  
นางผดุงครรภ์  พยาบาล  นักบวช  หมอความ  ทนายความ  หรือผู้สอบบัญชี  หรือโดยเหตุที่เป็น
ผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น  แล้วเปิดเผยความลับน้ันในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด  เช่น  เปิดเผยสูตรยาบางอย่างที่เจ้าของคิดได้และปกปิด  (2)  ผู้รับการอบรมในอาชีพดังกล่าว
เปิดเผยความลับของผู้อ่ืนอันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษานั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  บุคคลจะมีความผิดตามมาตรานี้จะต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้ดังกล่าวเท่าน้ัน 
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      ตัวอย่าง  แพทย์ตรวจโรคช่างตัดผมแล้วปรากฏว่าเป็นโรค
เรื้อนในระยะเริ่มต้น  แพทย์ไปเปิดเผยข้อความน้ันต่อลูกค้าของช่างตัดผม  การเปิดเผยเช่นนี้น่าจะทํา
ให้ช่างตัดผมเสียหายเพราะลูกค้าที่เคยตัดผมน่าจะเกิดความรังเกียจไม่ตัดผมกับช่างผู้น้ัน  ทั้งๆ  ที่โรค
เรื้อนไม่อาจจะติดต่อกันได้ในกรณีตัดผมให้แก่กัน  ความเสียหายตามกรณีดังกล่าวมาแล้วน่าจะเกิดขึ้น
แก่ช่างตัดผมและเจ้าของร้านตัดผมน้ัน  ซึ่งต้องขาดรายได้ที่ควรได้รับไป 
     9) ความผิดฐานเปิดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  324) 
      ลักษณะการกระทํา  ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อ่ืน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ค้นพบหรือการนิมิต  (กรรมวิธีในการผลิต)  ในวิทยาศาสตร์  แล้วเปิดเผย  
หรือใช้ความลับน้ันเพื่อประโยชน์ของตนเอง  หรือของผู้อ่ืนโดยเหตุที่ตนมีหน้าที่วิชาชีพ  หรืออาชีพ
อันเป็นที่ไว้วางใจ 
      ตัวอย่าง 
      9.1) นาย  ก.  เจ้าของโรงงานผลิตยารักษาผมหงอก
ออกมาเป็นสินค้า  นําตํารับยาไปจดทะเบียนกับ  นาย  ข.  นาย  ข.  รู้ความลับตํารับยาจึงนําไปขาย
แก่  นาย  ค.  แล้ว  นาย  ค.  นําความลับไปใช้ในการผลิตสินค้า  นาย  ข.  ย่อมมีความผิดฐานนี้ 
      9.2) นายขาวเป็นเจ้าพนักงานกรมทรัพยากรธรณี  มีผู้ยื่น
คําร้องขอให้ตรวจแร่  เมื่อตรวจแล้วว่าเป็นแร่ที่มีค่าและรู้รายละเอียดแหล่งที่ได้แร่มาน้ัน  นายขาวจึง
รีบไปจับจองขอสัมปทานบัตรขุดแร่  นายขาวมีความผิดฐานนี้ 
     10) ความผิดฐานหมิ่นประมาท  (ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  326) 
      ลักษณะการกระทํา  ใส่ความผู้ อ่ืนต่อบุคคลท่ีสามโดย
ประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง  ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง 
      การใส่ความ  หมายถึง  การนินทาใส่ร้ายคนอ่ืนลับหลัง  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัว  หรือเรื่องหน้าที่การงาน  ซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม  
การใส่ความต้องเป็นการพูดกับคนอ่ืน  ไม่ใช่เป็นการพูดกับผู้ที่ต้องพูดโดยตรง 
      เนื้อความที่นินทาใส่ร้ายน้ัน  ในความรู้สึกของคนทั่วๆ  ไป  
ต้องทําให้คนที่ถูกใส่ร้ายเสียช่ือเสียง  ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังในวงสังคม  เช่น  พูดว่า  นาย  ก.  
เป็นชู้กับ  นาง  ข.  หรือพูดว่า  ผู้ใหญ่  ก.  ทุจริตเงินจากโครงการ  กสช.  ไปหลายหมื่นบาท 
      การหมิ่นประมาท  ทําได้หลายวิธี  เช่น  เขียนเป็นหนังสือ  
กล่าวโดยวาจา  โฆษณาทางเครื่องขยายเสียง  เป็นต้น 
      ตัวอย่าง  ม.  ด่า  ส.  ต่อหน้าผู้อ่ืนว่า  อี  ส.  มาทําชู้กับ
ผัวกู  มันชาติช่ัว  ช่ัวมาแต่ปู่  ย่า  ตา  ยาย  พ่อแม่  มันคบกับสัตว์เดรัจฉาน  คบกับหมา  ข้อความที่
กล่าวพาดพิงไปถึง  ส.  ว่า  ส.  ทําชู้กับผัวของ  ม.  น้ัน  เป็นข้อความท่ีอาจทําให้  ส.  เสียช่ือเสียง  
ถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชัง  ม.  มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อ่ืน 
      กรณีดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความโดยสุจริต  ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
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      10.1) เพ่ือความชอบธรรมป้องกันตนเองหรือป้องกันส่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม  เช่น  ก.  กล่าวหา  นาย  ข.  ทุจริต  นาย  ข.  ก็บอกว่าไม่จริง  
นาย  ก.  เป็นคนโกหก  เช่ือไม่ได้ 
      10.2) ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็น
วิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  เช่น  นาย  ก.  วิพากษ์วิจารณ์  นาย  ข.  ซึ่งเป็น  ส.ส.  ของจังหวัด  
ร่ํารวยผิดปกติ  ทั้งๆ  ที่ก่อนได้เป็น  ส.ส.  นาย  ข.  มีฐานะยากจน 
      10.3) แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดําเนินการอัน
เปิดเผยในศาลหรือในการประชุม  เช่น  นําผลการพิพากษาคดีของศาลมาเปิดเผยในสาธารณชน 
      กรณีดังกล่าวต่อไปนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความโดยสุจริต  ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 
      10.1) เพ่ือความชอบธรรมป้องกันตนเองหรือป้องกันส่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมหรือ 
      10.2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่หรือ 
      10.3) ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็น
วิสัยของประชาชนย่อมกระทําหรือ 
      10.4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม  เรื่องการ
ดําเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม  (มาตรา  329) 
      10.5) คู่ความหรือทนายความของคู่ความ  ซึ่งแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน  (มาตรา  331) 
      กรณีผู้กระทําไม่ต้องรับโทษ  ถ้าในกรณีหม่ินประมาท  
ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง  (แต่ห้ามไม่ให้
พิสูจน์ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทน้ันเป็นการใส่ความ  เป็นเรื่องส่วนตัว  และการพิสูจน์จะไม่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน)  (มาตรา  330) 
     11) ความผิดฐานหมิ่นประมาทคนตาย  (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  327) 
      ลักษณะการกระทํา  ใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม  และ
การใส่ความน้ันน่าจะเป็นเหตุให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ตาย  เสียช่ือเสียง  ถูกดูหมิ่น
หรือเกลียดชัง 
      ตัวอย่าง  นายแดงพูดกับนายดําว่า  เหตุที่นายเมืองถูกยิง
ตายเพราะไปทําลูกสาวของนายขาวท้อง  ในกรณีน้ีบิดา  มารดา  ภริยา  หรือบุตรของนายเมือง  
ดําเนินคดีอาญากับนายแดงในความผิดฐานนี้ได้ 
     12) ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา  (ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  328) 
      ลักษณะการกระทํา  หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วย
เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ หรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด  แผ่นเสียง
หรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอ่ืน กระทําโดยการกระจายเสียงหรือโดยกระทําการป่าวประกาศด้วยวิธีอ่ืนใด 
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      โฆษณา  หมายถึง  การเผยแพร่ไปยังสาธารณชนหรือการ
ป่าวร้องด้วยการกระทําที่ระบุไว้  ได้แก่  การกระทําด้วยเอกสาร  ภาพวาด  ภาพระบายสี  ภาพยนตร์  
ภาพ  หรือตัวอักษรที่บันทึกเสียงอย่างอ่ืน  กระทําโดยการกระจายเสียงหรือโดยกระทําการป่าว
ประกาศด้วยวิธีอ่ืน 
      ตัวอย่าง  นายแดงใช้เครื่องกระจายเสียงเรียกนายดําใน
งานวัด  โดยกล่าวว่านายดําลูกอีเหลืองหญิงโสเภณีอยู่ที่ไหน  ได้ยินแล้วให้ไปพบนายเขียวด้วย 
     13) ความผิดฐานฉ้อโกง (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341) 
      ลักษณะการกระทํา  หลอกลวงผู้อ่ืนโดยแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงอันควรบอกให้แจ้งและจากการหลอกลวงดังว่าน้ัน  ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจาก
ผู้หลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม  ทํา  ถอน  หรือทําลายเอกสาร
สิทธิโดยทุจริต  การหลอกลวง  เป็นการทําให้เข้าใจผิด  ทําได้  2  วิธี  คือ 
      13.1) แสดงข้อความเท็จ  หมายถึง  แสดงข้อความจะ
เป็นเท็จได้ต่อเมื่อเป็นข้อความในอดีตและปัจจุบัน  ซึ่งเห็นได้ชัดว่าจริงหรือไม่ในขณะที่แสดงออกมา  
ส่วนข้อความในอนาคตเป็นแต่คําทํานายหรือแสดงความคิดเห็นในเวลาภายหน้า 
      13.2) ปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้ง  หมายถึง  
เมื่อผู้มีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงนั้นไม่แจ้งให้ทราบ 
      ตัวอย่าง 
      13.1) นายแดงไปแสดงตนต่อนายดําว่า  สามารถทํา
ธนบัตรใบเดียวให้เป็นสองใบได้  ถ้าอยากได้เงินมากๆ  ก็ให้นายดําเอาเงินมาให้นายแดงทํา  นายดํา
หลงเชื่อจึงไปกับนายแดงและมอบธนบัตรให้นายแดงไปทําพิธี  นายแดงรับธนบัตรนั้นแล้วก็เข้าไปใน
ห้องทําพิธีต่อมาประมาณ  50  นาที  จึงจะเปิดเอาได้  แล้วนายแดงก็เอาหีบน้ันไปเก็บไว้ในห้อง  
ความจริงในหีบน้ันไม่มีธนบัตรอยู่เลย  นายแดงเอาเงินของนายดําหลบหนีไป  นายแดงมีความผิดฐาน
ฉ้อโกง 
      13.2) นายเขียวไปซื้อนาฬิกาที่ร้านนาฬิกาของนายขาว  
ซึ่งนอกจากจะขายนาฬิกาใหม่แล้ว  ยังขายนาฬิกาใช้แล้วด้วย  นายเขียวบอกว่าจะซื้อนาฬิกาใหม่  
นายขาวให้นายเขียวเลือกว่าจะชอบนาฬิกาเรือนใด  เขียวหยิบเอานาฬิกาซึ่งเป็นของใช้แล้วและตกลง
ซื้อ  นายขาวก็น่ิงเฉยเสียไม่บอกให้นายเขียวรู้ว่าเป็นนาฬิกาใช้แล้ว  เมื่อนายเขียวชําระราคา  นาย
ขาวก็ส่งมอบนาฬิกาใช้แล้วเรือนนั้นให้นายเขียวไป  นายเขียวมีความผิดฐานฉ้อโกง 
      ลักษณะการกระทําที่ไม่อาจยอมความกันได้  ถ้าการ
กระทําความผิดตามมาตรา  341  ได้กระทําด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด้วย
การปกปิดความจริง  ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน  ความผิดฐานนี้เรียกฉ้อโกงประชาชน  เช่น  
ออกประกาศชักชวนคนไปทํางานต่างประเทศโดยเรียกค่าบริการแล้วไม่สามารถส่งคนไปทํางานได้  
(มาตรา  343) 
     14) ความผิดฐานฉ้อโกงประกอบด้วยเหตุพิเศษ  (ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  342) 
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      ลักษณะการกระทํา  (1)  แสดงตนเป็นคนอ่ืน  เช่น  นาย  
ก.  จ้างนาย  ข.  แบกข้าวไปส่งนาย  ค.  ไปตามทางพบนาย  ง.  เดินผ่านมา  นาย  ง.  บอกว่าตนคือ  
นาย  ค.  แล้วรับข้าวไป  (2)  อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก  คืออาศัยความไม่
รู้เท่าถึงการณ์ของเด็กทั่วๆ  ไป  หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลองลวง  คือ  ผู้มีภาวะแห่ง
จิตตํ่ากว่าปกติแต่ไม่ถึงวิกลจริต  เช่น  คนชรา  คนป่วย  คนสติไม่ปกติหลงใหลหรือเชื่อคนง่ายกว่า
ธรรมดา 
     15) ความผิดฐานหลอกลวงคนให้ใช้แรงงาน  (ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  344) 
      ลักษณะการกระทํา  หลอกลวงบุคคลต้ังแต่สิบคนขึ้นไปให้
ประกอบการงานอย่างใดๆ  แรงงาน  หรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่าน้ันตํ่ากว่าที่ตกลงกันโดยทุจริต 
      การหลอกลวงที่จะเป็นความผิดฐานนี้  ต้องมีข้อตกลง
ต้ังแต่แรกว่าจะจ่ายค่าแรงงานหรือค่าจ้าง  และผู้ถูกหลอกลวง  คือ  บุคคลต้ังแต่สิบคนขึ้นไป  อาจจะ
ถูกหลอกลวงให้มาทํางานในวาระเดียวกัน  หรืออาจจะถูกหลอกทีละคนสองคนก็ได้ 
     16) ความผิดฐานสั่งซื้ออาหารหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยไม่มีเงิน  
(ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  345) 
      ลักษณะการกระทํา  สั่ งซื้อและบริ โภคอาหารหรือ
เครื่องดื่ม  หรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยรู้ว่าตนไม่สามารถชําระเงินค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  หรือค่าอยู่ใน
โรงแรมนั้น 
      การสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม  หมายถึง  การ
ซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วและส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อมาขายกันแล้ว  และผู้ซื้อจะต้องบริโภค
อาหารหรือเครื่องดื่มตรงที่น้ันด้วย  มิใช่ซื้อแล้วห่อไปกินที่อ่ืน 
      การกระทําที่เป็นความผิดฐานนี้  ผู้สั่งซื้อจะต้องรู้ว่าไม่
สามารถชําระเงินค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  หรือค่าอยู่ในโรงแรมในขณะที่สั่งซื้ออาหารหรือเครื่องดื่ม  
หรือขณะที่เข้าอยู่ในโรงแรม  แต่ถ้าหากทราบภายหลังว่าตนไม่รู้ว่าสามารถชําระเงินได้ก็เป็นความผิด
ฐานนี้ 
     17) ความผิดฐานชักจูงให้เด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ  
(ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  346) 
      ลักษณะการกระทํา  ชักจูงผู้มีจิตอ่อนแอหรือเป็นเด็กเบา
ปัญญา  และไม่สามารถเข้าใจตามสมควรซึ่งสาระสําคัญแห่งการกระทําของตน  จนผู้ถูกชักจูง
จําหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ 
      จิตอ่อนแอหรือเบาปัญญา  ในที่ น้ีจะต้องถึงขนาดที่ไม่
สามารถเข้าใจตามสมควร  ซึ่งสาระสําคัญแห่งการกระทําของตน  คือ  ไม่รู้หรือรู้โดยไม่ถูกต้องว่าการ
จําหน่ายทรัพย์สินที่แท้จริงและถูกต้องเป็นอย่างไร 
      ตัวอย่าง  นาย  ก.  เอาเครื่องบินที่เป็นของเด็กเล่น  ราคา  
50  บาท  ไปหลอกชักชวนเด็กให้เอาสร้อยคอทองคําราคา  500  บาท  ที่ใส่มาแลกกัน  การชักชวน
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ให้จําหน่ายสร้อยโดยวิธีแลกเปลี่ยนกับของอันมีราคาน้อยในกรณีเช่นนี้  ก็เป็นการชักจูงให้จําหน่าย
โดยเสียเปรียบ  นาย  ก.  มีความผิดฐานนี้ 
     18) ความผิดฐานฉ้อโกงในเรื่องประกันวินาศภัย  (ประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  347) 
      ลักษณะการกระทํา  แกล้งทําให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สิน
อันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยเพ่ือให้ตนหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย 
      การกระทําที่เป็นความผิดฐานนี้  จะต้องเป็นการกระทําต่อ
วัตถุที่เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ส่วนผู้กระทําให้ทรัพย์เสียหายอาจเป็น
ตัวผู้เอาประกันภัย  ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลอ่ืนก็ได้  เช่น  เอารถยนต์ไปประกันวินาศภัยไว้  แล้ว
แกล้งเอาก้อนอิฐก้อนหินข้างปากระจกหรือตัวรถให้เสียหาย 
     19) ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ผู้รับจํานํา  (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  349) 
      ลักษณะการกระทํา  เอาไปเสีย  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  
ทําให้เสื่อมราคา  หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินอันตนจํานําไว้กับผู้อ่ืน  เพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้รับจํานํา 
      การจํานํา  คือ  การที่ผู้จํานําส่งมอบสังหาริมทรัพย์แก่ผู้รับ
จํานํา  เพ่ือเป็นประกันการชําระหนี้ผู้กระทําความผิดในฐานนี้คือ  ผู้จํานํา 
      ตัวอย่าง  นายมา  เล่นการพนันกับ  นายมี  และคนอื่นๆ  
นายมาเล่นเสียจึงเอาสร้อยคอทองคําของตนจํานํานายมีไว้  1,000  บาท  แต่เมื่อเล่นต่อไป  นายมาก็
เล่นเสียอีกจึงขอขึ้นเงินที่จํานําสร้อยคอจากนายมีอีก  1,000  บาท  นายมีก็ให้เงินนายมาไปอีก  เมื่อ
เลิกเล่นแล้ว  นายมาขอสร้อยคืนจากนายมี  นายมีให้นายมาเอาเงินมาไถ่  นายมาไม่พอใจจึงกระชาก
สร้อยนั้นจากคอนายมีไป  การกระทําของนายมาเป็นความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้  เพราะการที่นายมา
เอาสร้อยจํานํา  นายมีเอาเงินมาเล่นการพนัน  ก็เพ่ือเป็นการประกันการชําระหนี้ 
     20) ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ธรรมดา  (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  350) 
      ลักษณะการกระทํา  ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้
ผู้อ่ืน  ซึ่งทรัพย์ใดๆ  หรือแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จํานวนใดจํานวนหนึ่งโดยไม่เป็นความจริง  เพ่ือมิให้
เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อ่ืนได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เมื่อเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ
เรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้ 
      ผู้กระทําความผิดฐานนี้เป็นใครก็ได้  ซึ่งมีเจตนาที่จะให้
เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อ่ืนไม่ได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
      การแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จํานวนหนึ่งโดยไม่เป็นความจริง  
เช่น  แกล้งทําหนังสือสัญญากู้ยืมกับเพ่ือน  เพ่ือให้เพ่ือนมาขอเฉลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ที่แท้จริง 
      เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้  หมายถึง  
เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีแล้วแต่ถ้าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้  หมายถึง  เจ้าหนี้ได้ให้
ทนายส่งคําเตือนให้ชําระหนี้แล้ว 
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      ตัวอย่าง  นายแดงเป็นหนี้ดํา  และหนี้น้ันถึงกําหนดชําระ
แล้ว  แต่ดํามีความเชื่อถือแดงจึงไม่ได้เร่งรัดให้แดงชําระหนี้  ดําเป็นลูกหนี้เหลือง  และเหลืองได้ยื่น
ฟ้องดําต่อศาลให้ชําระหนี้แล้ว  แดงเกรงว่าถ้าเหลืองชนะคดีจะบังคับเอาทรัพย์สินของตนในฐานะที่
เป็นลูกหนี้ของดํา  จึงจัดการโอนทรัพย์สินของตนไปให้ผู้อ่ืน  โดยดํามิได้รู้เห็นแต่ประการใด  เพ่ือ
ไม่ให้เหลืองได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  การกระทําของแดงเป็น
ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้ 
     21) ความผิดฐานยักยอกทรัพย์  (ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  352  วรรคแรก) 
      ลักษณะการกระทํา  ครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืน  หรือ
ทรัพย์ซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  เบียดบังเอาทรัพย์น้ันเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต 
      การครอบครองทรัพย์  หมายถึง  การยึดทรัพย์น้ันไว้กับ
ตนตามสภาพความเป็นจริง  และขณะเดียวกันก็เป็นการยึดถือเพื่อตนด้วย  การยึดถือไว้ไม่จําเป็น
จะต้องถือไว้ในมือเพียงอยู่ในอํานาจการคุ้มครองดูแลและสามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้  ก็เป็นการ
ครอบครองแล้ว 
      ตัวอย่าง 
      21.1) นางสาวแดง  ฝากสร้อยของนายดําไว้กับนายขาว
เพ่ือเอาไปคืนนายดํา  แต่นายขาวกลับเอาสร้อยไปขาย  นายขาวมีความผิดฐานยักยอก 
      21.2) นาย  ก.  เช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากนาย  ข .  
ต่อมา  นาย  ก.  ไม่ชําระค่าเช่าซื้อตามที่ตกลงกันไว้  และยังเอารถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อไปขายให้
ผู้อ่ืนด้วย  นาย  ก.  มีความผิดฐานยักยอก  เพราะตามกฎหมายกรรมสิทธ์ิในรถยังไม่ตกเป็นของนาย  
ก.  นาย  ก.  ไม่มีอํานาจที่จะเอาไปขายหรือจําหน่าย  การที่นาย  ก.  เอาไปขายเสียเป็นการเบียดบัง
เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยทุจริต 
     22) ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์แทน
เขา  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  353) 
      ลักษณะการกระทํา  ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน  หรือทรัพย์สินซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่แล้ว  แต่กระทําผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆ  
โดยทุจริต  จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้น้ัน 
      การจัดการทรัพย์สิน หมายถึง มีหน้าที่ปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ด้วยประการใดๆ  ต้ังแต่ครอบครองไว้ตลอดจนดูแลรักษา  และจําหน่ายจ่ายโอน  แต่ถ้าดูแลรักษา
ช่ัวขณะหรือดูแลเฉยๆ  โดยไม่อาจทําอะไรกับทรัพย์ได้ก็ไม่ถือเป็นการจัดการ 
      ตัวอย่าง  นาย  ก.  เป็นผู้จัดการฝ่ายขายรถแทรกเตอร์
ของบริษัท  รับมอบรถแทรกเตอร์ไปแสดงและไถที่ดินแข่งขัน  กลับนํารถดังกล่าวไปไถไร่ของนาย  ข.  
ทําให้รถเสียหาย  นาย  ก.  มีความผิดฐานนี้ 
     23) ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์ตาม
คําสั่งศาล  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  354) 
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      ลักษณะการกระทํา  กระทําความผิดตาม  มาตรา  352  
หรือมาตรา  354  โดยกระทําในฐานะที่เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อ่ืนตามคําสั่งของศาล  หรือตาม
พินัยกรรม  หรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
      อาชีพหรือธุรกิจอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  เช่น  
เป็นผู้จัดการ  หรือเจ้าของโรงแรม  ธนาคารหรือสมุห์บัญชีของธนาคาร 
      ตัวอย่าง 
      23.1) นาย  จ.  ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดการธนาคาร  
นาย  จ.  ได้ยักยอกเงินของธนาคารที่ครอบครองอยู่  นาย  จ.  มีความผิดฐานนี้เนื่องจากงานที่  นาย  
จ.  ทําอยู่เป็นธุรกิจการธนาคารซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและได้รับความไว้วางใจเกี่ยวกับการเงิน
จากประชาชน 
      23.2) นายแดงเป็นเจ้าของร้านค้าทอง  จําหน่ายเพชร  
พลอย  และรับทําเครื่องรูปพรรณพลอย  มีคนมาจ้างให้นายแดงทําเรือนแหวนและมอบเพชรไว้ให้ฝัง
บนเรือนแหวน  นายแดงได้รับการครอบครองเพชรนั้น  นายแดงยักยอกเพชรที่เขามอบให้  เปลี่ยน
เอาเพชรที่มีตําหนิให้ไป  นายแดงมีความผิดฐานนี้ 
     24) ความผิดฐานยักยอกของมีค่าที่เก็บได้  (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  355) 
      ลักษณะการกระทํา  เก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอัน
ซ่อนหรือฝังไว้โดยพฤติการณ์  ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้  แล้วเบียดบังเอาทรัพย์น้ันเป็นของตน
หรือของผู้อ่ืน 
      เก็บได้  หมายถึง  ผู้กระทําไปพบและยึดถือทรัพย์น้ัน  
ของดังกล่าวมิใช่วางอยู่เฉยๆ  แต่ถูกฝัง  ถูกซ่อนหรือจมอยู่ในน้ํา 
     25) ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์  (ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  358) 
      ลักษณะการกระทํา  ทําให้เสียหาย  ทําลาย  ทําให้เสื่อม
ค่า  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  ซึ่งทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือทรัพย์ซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย 
      ทําให้เสียหาย  หมายถึง  ทําให้ทรัพย์ชํารุดหรือบุบสลาย  
หรือทําให้สภาพของทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป  การชํารุดบุบสลายไม่จําเป็นจะต้องถาวร  แม้จะสามารถ
แก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมได้ก็เป็นการทําให้เสียหาย  เช่น  เอาน้ําหมึกรดเสื้อผ้าผู้อ่ืน  เอา
เหล็กทุบตัวถังรถให้บุบ  ขุดค้นในที่ของผู้อ่ืนจนทําให้เกิดบ่อ 
      ทําลาย  หมายถึง  ทําให้เสียทรัพย์  สิ้นสภาพ  เช่น  
กระทืบแว่นตาแตกละเอียด 
      ทําให้เสื่อมค่า  หมายถึง  ทําให้ราคาของทรัพย์ลดลง  เช่น  
เอากล้องถ่ายรูปใหม่ของผู้อ่ืนไปใช้ทําให้กล้องถ่ายรูปน้ันมีสภาพเป็นของใช้แล้ว  ขายได้ราคาตํ่า 
      ทําให้ไร้ประโยชน์  หมายถึง  ทําให้ประโยชน์ของทรัพย์
น้ันหมดไป  แม้จะเป็นการชั่วคราว  เช่น  ปล่อยลมยางรถยนต์ทําให้ยางแบนวิ่งไม่ได้ 
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      ตวัอย่าง 
      25.1) นายเขียวใช้แหทอดจับปลาในนาของนายดํา  ทํา
ให้ต้นข้าวที่นายดําปลูกไว้เสียหาย  นายเขียวมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์  เพราะการที่นายเขียว
ทอดแหลงในนา  ถ้าทอดลงในที่ที่มีต้นข้าวปลูกอยู่  นายเขียวก็อาจเล็งเห็นผลในการกระทําของ
ตนเองได้ว่าข้าวที่ปลูกอยู่ย่อมเสียหายได้  การที่นายเขียวทําไปโดยรู้ว่าอาจทําให้ทรัพย์สินของเขา
เสียหาย  ก็มีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ 
      25.2) นาย  ง.  จุดประทัดเล่นบนศาลาวัด  เจ้าพนักงาน
ตํารวจเข้าไปห้ามปราม  เพราะเกรงว่าจะเกิดไฟไหม้  นาย  ง.  จุดประทัดทั้งตับแล้วโยนใส่ตํารวจ  
ประทัดระเบิด  เป็นเหตุให้เสื้อผ้าของตํารวจไหม้เป็นรู  นาย  ง.  มีความผิดฐานนี้  เพราะ  นาย  ง.  
ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าถ้าประทัดระเบิดขึ้นที่ตัว  ไฟจะต้องไหม้เสื้อผ้า 
     26) ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์กรณีพิเศษ (ประมวลกฎหมาย
อาญา  มาตรา  359) 
      ลักษณะการกระทํา  การกระทําความผิดตามมาตรา  358  
แต่ได้กระทําต่อ 
      26.1) เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ ใ ช้ในการประกอบ     
กสิกรรม  หรืออุตสาหกรรม 
      26.2) ปศุสัตว์ 
      26.3) ยวดยานหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
หรือในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม 
      26.4) พืชหรือพืชผลของกสิกร 
     27) ความผิดฐานบุกรุก  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
362) 
      ลักษณะการกระทํา  เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืน
เพ่ือถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือเข้าไปกระทําการใดๆ  อัน
เป็นการรบกวนครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข 
      การเข้าไป  หมายถึง  ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายล่วงล้ํา
เข้าไป  โดยจะล่วงล้ําเข้าไปทางพ้ืนดิน  ทางใต้ดินหรือทางอากาศ 
      ตัวอย่าง  นายมาเป็นผู้เช่าห้องแถวของนายมี  นายมีขับไล่
นายมาออกจากห้องแถวที่เช่า  นายมาโต้แย้งสิทธิของตนตามสัญญาเช่า  และไม่ยอมออกจากบ้านเช่า  
ขณะที่นายมาออกไปทําธุระนอกบ้าน  นายมีได้ปิดประตูและใช้ไม้กระดานตีขวางทับประตูหลังที่นาย
มาครอบครองอยู่  เมื่อนายมากลับก็เข้าไปในห้องที่ตนครอบครองไม่ได้  การกระทําของนายมีถือได้ว่า
เป็นความผิดฐานบุกรุกโดยรบกวนการครอบครองของนายมาโดยปกติสุข 
     28) ความผิดฐานบุกรุ ก โดย ย้าย เครื่ อ งหมาย เขตแห่ ง
อสังหาริมทรัพย์  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  363) 
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      ลักษณะการกระทํา  ยักย้ายหรือทําลายเครื่องหมายเขต
แห่งอสังหาริมทรัพย์น้ันทั้งหมดหรือบางส่วน  เพ่ือถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนเป็นของตนหรือของ
บุคคลที่สาม 
      ยักย้าย  หมายถึง  ทําให้เคลื่อนที่จากเดิมไปอยู่ที่อ่ืน  เช่น  
ถอนหลักเขตจากที่เดิมไปอยู่ที่อ่ืน 
      ทําลาย  หมายถึง  ทําให้หมดสิ้นไป  เช่น  ทุบหลักเขต
ที่ดินให้แตกละเอียด 
      เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง  สิ่งที่ปลูก
ปักหรือทําไว้บนพ้ืนดินหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  เพ่ือแสดงเขตที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธ์ิหรือ
เครื่องหมายอื่นใดอันเอกชนทําขึ้น  เช่น  รั้วต้นไม้  เสาปูน  ตอไม้ 
      ตัวอย่าง  นาย  ก.  ขุดหลุมขยับเสารั้วที่ดินของตนให้
เคลื่อนล้ําจากที่ดินเข้าไปในที่ของนาย  ข.  นาย  ก.  มีความผิดฐานนี้ 
     29) ความผิดฐานเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอาคารของคนอื่น  
(ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  364) 
      ลักษณะการกระทํา  เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่โดยไม่มีเหตุอัน
สมควรให้เคหสถานอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสํานักงานในความครอบครองของผู้อ่ืน  หรือไม่ยอม
ออกไปจากสถานที่เช่นว่าน้ัน  เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก 
      เคหสถาน  หมายถึง  ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย  เช่น  เรือน  
โรง  เรือ  หรือแพ  ซึ่งคนอยู่อาศัย  และหมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยน้ันด้วย 
      อาคารเก็บรักษาทรัพย์  หมายถึง  สิ่งปลูกสร้างใดที่สร้าง
ขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์  เช่น  โกดังเก็บสินค้า  คลังสินค้า 
      ตัวอย่าง  กํานันถือปืนเข้าไปถามนาย  ก.  ในบ้านของ
นาย  ก.  ในเวลากลางคืน  ว่าเห็นใครวิ่งมาทางนี้บ้าง  นาย  ก.  ตอบว่าไม่เห็น  กํานันจะขอเข้าค้น  
นาย  ก.  ไม่ยอมให้ค้นเพราะกํานันไม่มีหมายค้น  กํานันโกรธมากพูดว่าไม่ให้ค้นจะยิง  นาย  ก.  มี
ความกลัวจึงยอมให้กํานันค้นบ้าน  กํานันเข้าค้นแต่ไม่พบอะไร  ในชั้นศาลกํานันให้การเห็นคนร้ายเดิน
มาใกล้ๆ  บ้านของ  นาย  ก.  กํานันว่ิงตามมาแต่ไม่ปรากฏว่าคนร้ายอยู่ที่ไหน  จึงถามนาย  ก.  ว่ามี
ใครวิ่งมาบ้าง  นาย  ก.  บอกว่าไม่เห็นคําให้การของกํานันไม่ปรากฏว่าผู้ร้ายที่กล่าวถึงกระทําผิดอะไร  
เมื่อติดตามไปกํานันก็ไม่รู้ว่าผู้ร้ายไปอยู่ที่ไหน  จึงไม่มีเหตุอันสมควร  สงสัยว่าจะอยู่ในบ้านนาย  ก.  
กํานันต้องมีความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน 
     30) ความผิดฐานเอาชื่อและยี่ห้อในทางการค้าของผู้อ่ืนมาใช้  
(ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  272) 
      ลักษณะการกระทํา 
      30.1) เอาชื่อ  รูป  รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ  ใน
การประกอบการค้าของผู้อ่ืนมาใช้  หรือทําให้ปรากฏที่สินค้า  หีบ  ห่อ  วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ  แจ้งความ  
รายการแสดงราคา  จดหมายเกี่ยวกับการค้า  หรือสิ่งอ่ืนทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
เป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อ่ืนนั้น 
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      30.2) เลียนป้าย  หรือสิ่งอ่ืนทํานองเดียวกันจนประชาชน
น่าจะหลงเชื่อว่า  สถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อ่ืนที่ต้ังอยู่ใกล้เคียง 
      30.3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จจริงเพื่อให้เสีย
ความเชื่อถือในสถานที่การค้าสินค้าอุตสาหกรรม  หรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใดโดยมุ่งประโยชน์
การค้าของตน 
      ลักษณะการกระทําที่ไม่อาจยอมความกันได้ 
      30.1) นําเข้าไปในราชอาณาจักรจําหน่ายหรือเสนอ
จําหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีช่ือ  รูป  รอยประดิษฐ์  หรือข้อความใดๆ  ดังบัญญัติไว้  มาตรา  
272  (1)  มาตรา  273 
      30.2) ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้ อ่ืน  ซึ่งได้จด
ทะเบียนแล้ว  ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร  (มาตรา  273) 
      30.3) เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียน
แล้ว  ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร  เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็น
เครื่องหมายการค้าของผู้นั้น  (มาตรา  274) 
    4.5.2.2 ความผิดอาญาแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยอมความ
กันได้เพราะเป็นญาติ 
     ความผิดอาญาบางประเภท  ถ้าบุพการีกระทําต่อผู้สืบสันดาน  
หรือผู้สืบสันดานกระทําต่อบุพการี  หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทําต่อกันให้เป็นความผิด
อันยอมความกันได้  ความผิดดังกล่าว  ได้แก่ 
     1) ความผิดฐานลักทรัพย์  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
334) 
      ลักษณะการกระทํา  เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้ อ่ืนเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย  เช่น  ขับรถยนต์ของผู้อ่ืนไป  ให้แม่ม้าล่อลูกม้าของผู้อ่ืนไป  ไขรหัสสูบเอาน้ําที่
เขากักเก็บเอาไว้ในนาให้ไหลเข้าไปในที่ของตน 
      ทรัพย์  หมายถึง  วัตถุที่มีรูปร่าง  ไม่ว่าวัตถุน้ันจะมีราคา
หรือไม่ก็ตาม  ถ้ามีรูปร่างแล้วทางกฎหมายถือเป็นทรัพย์สิน 
      ทรัพย์ที่เอาไปจะต้องมีเจ้าของจึงจะเป็นความผิดฐานนี้  ถ้า
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของหรือเจ้าของสละกรรมสิทธ์ิแล้ว  เช่น  สุนัข  หรือแมวที่เจ้าของนํามาปล่อย  ผู้เอาไป
เลี้ยงไม่มีความผิด 
      นอกจากนั้น  ถ้าเจ้าของทรัพย์อนุญาตให้เอาไปก็ไม่มี
ความผิด  ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตโดยตรง  หรือโดยปริยาย  เช่น  ถ้าเราขึ้นไปนั่งบนบ้านของเพื่อน
บ้านแล้วหยิบบุหรี่มาสูบ  เจ้าของบ้านไม่ว่า  ไม่เป็นลักทรัพย์ 
      ตัวอย่าง 
      1.1) ส.  เป็นผู้บังคับหมวดสถานีตํารวจ  ได้ถอดเสื้อเอา
นาฬิกาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ  แขวนไว้บนสถานีตํารวจ  แล้วบอก  จ.  ซึ่งเป็นยามรักษาการณ์ให้ช่วย
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ดูแลไว้ให้ด้วยอย่าให้ใครเอาไป  จ.  ซึ่งเป็นยามรักษาการณ์  ได้เอานาฬิกาในกระเป๋าเสื้อนั้นไปโดย
ทุจริต  จ.  มีความผิดฐานลักทรัพย์ 
      1.2) ม.  เป็นลูกจ้างเทศบาล  มีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุก
คนงานไปทําการล้างท่อและซ่อมท่อระบายน้ํา  ม.  ได้ดูดเอาน้ํามันเบนซินไปจากถังของรถยนต์ที่ขับ
แล้วเอาไปขาย  ม.  มีความผิดฐานลักทรัพย์ 
      หมายเหตุ  ความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  334  
ถึงมาตรา  336  วรรคแรก  และมาตรา  341  ถึงมาตรา  364  ถ้าเป็นการกระทําที่บุพการีกระทําต่อ
ผู้สืบสันดาน  ผู้สืบสันดานกระทําต่อบุพการีหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทําต่อกัน  แม้
กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้  ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้  ดังนั้นส่วน
ใหญ่จึงเป็นความผิดอันยอมความได้อยู่แล้ว  จึงนํามาไว้เฉพาะความผิดอาญาแผ่นดินบางประเภท
เท่าน้ัน 
     2) ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
336  วรรคแรก) 
      ลักษณะการกระทํา  ลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า 
      การฉกฉวยเอาทรัพย์ต้องกระทําโดยฉวยเอาทรัพย์หรือคว้า
จับ  หรือกระชากเอาทรัพย์อย่างรวดเร็ว  เช่น  หญิงถือกระเป๋าแล้วก็ถูกคว้ากระชากเอากระเป๋าว่ิง
หนีไป 
      ตัวอย่าง  ฉ.  เข้าไปในร้านและขอซื้อสุรา  เจ้าของร้าน
บอกว่าหมดเวลาขายไม่ได้  ฉ.  พูดว่า  ถ้าไม่ขายก็จะเอาไปกินเฉยๆ  จะทําไม  ว่าแล้ว  จ.  ก็หยิบเอา
สุราที่ต้ังอยู่ในที่ขายไปต่อหน้าเจ้าของร้าน  เป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า  ฉ.  มีความผิด
ฐานวิ่งราวทรัพย์ 
     3) ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน  (ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา  343) 
      ลักษณะการกระทํา  ลักษณะการกระทําเช่นเดียวกับ
ฉ้อโกงธรรมดา  แต่ความผิดฐานนี้ได้กระทําแก่ประชาชน  คือ  หมายถึงฉ้อโกงบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้น
ไปจึงจะถือว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชน  เช่น  โฆษณาหลอกลวงทางวิทยุกระจายเสียง 
      ตัวอย่าง  ก.  และ  ข.  สมคบกันหลอกลวงประชาชนว่า  
เจ้าแม่สําโรงบันดาลให้เกิดนํ้าพุขึ้น  นํ้าน้ันศักด์ิสิทธ์ิใช้รักษาโรคต่างๆ  ความจริงไม่ได้มีนํ้าพุเกิดขึ้นดัง  
ก.  และ  ข.  อ้าง  ก.  และ  ข.  ได้เอาเท้าพุ้ยนํ้าในคลองทําให้น้ําผุดขึ้นมา  ปรากฏว่าประชาชน
หลงเชื่อคํากล่าวเท็จของ  ก.  และ  เอาน้ําน้ันไปกินและรักษาโรค  โดยให้เงินแก่  ก.  และ  ข.  ก.  
และ  ข.  มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 
     4) ความผิดฐานรับของโจร  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  
357) 
      ลักษณะของการกระทํา  ช่วยซ่อนเร้น  ช่วยจําหน่าย  ช่วย
พาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจํานํา  หรือรับไว้  โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทําความผิด 
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      การช่วยซ่อนเร้น  ช่วยจําหน่าย  หรือช่วยพาเอาไปเสีย    
ผู้ที่ช่วยกระทําเช่นนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ายึดถือทรัพย์ที่เป็นของโจรได้  เช่น  ช่วยติดต่อหาสถานที่
สําหรับซ่อนเร้นของโจร  ช่วยหาผู้ซื้อของโจร  หรือช่วยเอารถขนส่งทรัพย์ที่เป็นของโจรให้ 
      ตวัอย่าง 
      4.1) มีผู้นําปืนของกลาง  ซึ่งได้มาจากการปล้นทรัพย์มา
จํานํา  ร.  ไม่มีเงินจึงช่วยพูดจาให้ได้มีการจํานําปืนนั้นต่อผู้อ่ืน  โดยไม่แตะต้องทรัพย์ที่เป็นของโจร
เลย  ก็อาจมีความผิดฐานรับของโจรได้  ร.  มีความผิดฐานรับของโจร  เพราะ  ร.  รู้อยู่แล้วว่าเป็นปืน
ที่ได้มาจากการกระทําความผิด  การที่  ร.  ช่วยพาไปจํานําปืนนั้น  เป็นการช่วยจําหน่าย 
      4.2) คนร้ายได้ลักโคผู้ อ่ืนมา  แล้วได้ฆ่าเอาเนื้อโคน้ัน
จําหน่ายให้นาย  ล  นาย  ล.  ซื้อเนื้อโค  ที่คนร้ายลักมาน้ันโดยรู้ว่าเป็นเนื้อโคที่คนร้ายลักมาขาย  
นาย  ล.  มีความผิดฐานรับของโจร 
     5) ความผิดตาม  พ.ร.บ.  ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค  พ.ศ. 2497 
      ความผิดตาม  พ.ร.บ.  ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค  พ.ศ. 2497  มาตรา  3  เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้  ลักษณะการกระทําได้แก่ 
      5.1) ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค 
      5.2) ออกเช็คโดยในขณะที่ออกไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะ
พึงใช้เงินได้ 
      5.3) ออกเช็คให้ใช้เงินมีจํานวนสูงกว่าจํานวนเงินที่มีอยู่ใน
บัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็ค 
      5.4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะ
พึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจํานวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คน้ันได้ 
      5.5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คน้ันโดยเจตนาทุจริต 
     6) ความผิดตาม  พ.ร.บ.  ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537 
      ตามมาตรา  66  ของ  พ.ร.บ.  ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537  
บัญญัติไว้ให้ความผิดตาม  พ.ร.บ.  ลิขสิทธ์ินี้เป็นความผิดอันยอมความได้  การละเมิดลิขสิทธ์ิตาม  
พ.ร.บ.  ลิขสิทธ์ิน้ี  อาทิเช่น 
      6.1) ทําซ้ํา  ดัดแปลง  หรือนําออกโฆษณาโดยมิได้รับ
อนุญาตแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิ  หรือแก่โสตทัศนวัสดุ  หรือภาพยนตร์อันมีลิขสิทธ์ิ 
      6.2) จัดทําภาพยนตร์โสตทัศนวัสดุหรืองานแพร่เสียง  
แพร่ภาพ  ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  แพร่เสียง  แพร่ภาพซ้ํา  ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  
หรือจัดให้ประชาชนฟังหรือชมงานแพร่ภาพ  แพร่เสียง  โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน
ในทางการค้าแก่งานแพร่ภาพแพร่เสียง 
      6.3) ผู้ใดรู้ว่างานใดได้ทําขึ้นโดยละเมิดสิทธ์ิของผู้อ่ืน  ค้า  
ขาย  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  เสนอขายเสนอให้เช่าหรือเสนอให้เช่าซื้อ  นําออกโฆษณาแจกจ่ายในลักษณะ
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ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของนั้นด้วย  นําหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อกรณีใดๆ  
นอกจากเพื่อใช้เป็นส่วนตัว  เป็นต้น 
 

 5. การยุติความขัดแย้งด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย  (Reconciliation) 
  การไกล่เกลี่ยเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก  (Alternative Dispute Resolution : 
ADR)  สําหรับการจัดการความขัดแย้งระหว่างคู่พิพาทในเบื้องต้น  ทั้งก่อนมีการฟ้องเป็นคดีความกัน
ในศาล  หรือเมื่อมีคดีที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล  กระบวนการระงับข้อพิพาทจําต้อง
อาศัยบุคคลที่สามเพ่ือทําหน้าที่เป็นคนกลางที่เรียกว่า  ผู้ไกล่เกลี่ย  (Mediator) 
  การเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องเรียนรู้  คนกลางไม่มีอํานาจและ
หน้าที่ที่จะไปตัดสินในทางออกของปัญหา  แต่มีหน้าที่กํากับกระบวนการเจรจาให้ดําเนินไปอย่างเป็น
กลางและเที่ยงธรรม  เพ่ือให้คู่กรณีตัดสินใจหาทางออกร่วมกันที่เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่ายหรือ
หลายฝ่ายก็ตาม  ซึ่งกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลางนี้  ในสังคมไทยก็ได้มีมานานแล้ว  
โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อใหญ่  แม่ใหญ่  มีบทบาทอยู่มาก  ทางภาคอีสานเรา
เรียกว่า  ระบบเจ้าโคตร  (อุดม  บัวศรี  และ  ชอบ  ดีสวนโคก, 2549 : บทคัดย่อ)  ซึ่งตัวเจ้าโคตรเอง  
คือ  ปู่ย่า  ตายาย  (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย)  ที่เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานตระกูลน้ัน  หรือแม้แต่
คนละตระกูล  เจ้าโคตรจะทําหน้าที่คนกลางในกรณีมีข้อขัดแย้งกันในครอบครัวหรือแม้แต่ในชุมชน  
แต่เมื่อกระบวนการยุติธรรมจากระบบส่วนกลางเข้ามามีบทบาทอย่างเป็นทางการ  ระบบเจ้าโคตรก็
ค่อยๆ  หายไป  ทางเหนือก็มีระบบที่เรียกว่า  “แก่เหมือง  แก่ฝาย”  ซึ่งบทบาทจะเน้นไปในเรื่องของ
การแก้ปัญหา  แบ่งปันทรัพยากรน้ําเป็นเรื่องหลัก  อย่างไรก็ดีคนกลางตามแนวคิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยที่อาจจะค่อนไปในทาง  “เกลี้ยกล่อม”  และมีส่วนอาศัยบารมี
ในการตัดสินใจจากคนกลาง  โดยความน่าเช่ือถือของคนกลาง  คนกลางเป็นผู้กํากับกระบวนการ
เท่าน้ันไม่มีอํานาจและไม่มีหน้าที่ไปตัดสิน  ผู้ทําหน้าที่ตัดสินคู่กรณีทั้งสองคนหรือหลายคนก็แล้วแต่  
ผลการตัดสินจะออกเป็นชนะ – ชนะ  (Win – Win)  โดยใช้กระบวนการสร้างฉันทามติ  
(Consensus Building)  ซึ่งหลักของการหาข้อยุติจะใช้มาตรฐานหรือกระบวนการที่ชอบธรรม  
(Legitimacy)  ที่ทุกๆ  ฝ่ายยอมรับโดยไม่ใช้อํานาจบีบบังคับหรือใช้การเกลี้ยกล่อม  (Lobby)  การ
เจรจาไกล่เกลี่ยในรูปแบบใหม่น้ี  เรียกว่า  การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งโดยสันติวิธี  (กิตติพงษ์  
กิตยารักษ์  และคณะ, 2550 : 231 – 234) 
  การเจรจาไกล่เกลี่ยอาจจะมีคนกลางที่ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย  (Mediation)  หรืออาจจะมี
คนกลางช่วยติดต่อก็ได้  (Good officers)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่กรณีที่จะตกลงกัน 
 

  5.1 องค์ประกอบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
   องค์ประกอบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  สามารถแยกได้  5  ประการดังนี้ 
   5.1.1 มีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 
   5.1.2 มีคู่พิพาทต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไป 
   5.1.3 มีผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย  คอยประสานและช่วยเหลือในการเจรจา 
   5.1.4 คู่พิพาททุกฝ่ายต้องสมัครใจ  หรือยินยอมให้มีผู้ไกล่เกลี่ยในการระงับข้อ
พิพาท 
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   5.1.5 ผลการไกล่เกลี่ยจะตกลงกันระงับข้อพิพาทได้หรือไม่ต้องเกิดจากการ
ตัดสินใจของคู่พิพาทเอง 
 
  5.2 หลักของการเจรจาไกล่เกลี่ย 
   หลักของการเจรจาไกล่เกลี่ย  ถือเป็นแนวทางในการวางกรอบการไกล่เกลี่ย  ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้ 
   5.2.1 เมื่อมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกัน  เราต้องแยกคนออกจากปัญหา  โดยต้องใช้
วิธีนุ่มนวลกับคนหรือระมัดระวัง  และแก้ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์  ไม่ไปช้ีหน้าว่าใครผิดใครถูก  
ส่วนตัวปัญหาต้องจัดการอย่างเคร่งครัด  (Soft on Human and Hard on Problem) 
   5.2.2 หลักที่สองของการเจรจาไกล่เกลี่ย  คือให้พิจารณาถึงจุดสนใจหรือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ใช่จุดยืน  นั่นคือพยายามหาถึงประเด็นความต้องการ  ความห่วงกังวล  ความ
กลัว  ที่อยู่เบื้องหลัง  จุดยืนที่ทําให้เขามาอยู่  ณ  จุดยืนที่แสดงออก  เช่น  จุดยืนคือการคัดค้านสร้าง
โรงไฟฟ้า  ส่วนจุดสนใจที่อยู่เบ้ืองหลังจุดยืนอาจจะเป็นความห่วงกังวลในวิถีชีวิตท่านอาจเปลี่ยนไป
หรืออาจจะเป็นความกลัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
   5.2.3 ให้สร้างทางเลือกลายๆ  ทางเพื่อจะได้พิจารณาจุดสนใจหรือประโยชน์
ร่วมที่เหมาะสมที่สุดได้  กระบวนการที่จะช่วยกันสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด  เพ่ือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึง
จําเป็นต้องเข้าใจหลักการน้ี 
   5.2.4 การใช้กติกาเพ่ือสร้างความยุติธรรม  กติกาที่ดีจะช่วยให้เกิดความรู้สึก
ยอมรับในความยุติธรรม 
 
   ยุทธวิธีของการไกล่เกลี่ย การควบคุม และปัจจัยท่ีกระทบต่อการเลือกยุทธวิธี 
   ชลัท  ประเทืองรัตนา  (2555 : 63 – 68)  ได้กล่าวถึงยุทธวิธีของการไกล่เกลี่ย  
การควบคุม  และปัจจัยที่กระทบต่อการเลือกยุทธวิธีดังนี้ 
   1. ยุทธวิธีของการไกล่เกลี่ย  (Mediation Strategies) 
    1.1 ยุทธวิธีการส่ือสารและอํานวยความสะดวก  (Communication – 
Facilitation Strategies)  เป็นพฤติกรรมในระดับตํ่าที่สุดของการแทรกแซง  ผู้ไกล่เกลี่ยใช้บทบาท
แบบต้ังรับ  (Passive)  ด้วยการให้ข้อมูลแก่คู่กรณี  เน้นการสร้างความร่วมมือ  (Facilitating 
Cooperation)  มีการเข้าไปควบคุมการไกล่เกลี่ยคนกลางน้อยมาก  เช่น  กรณีบทบาทการไกล่เกลี่ย
ของนอร์เวย์  ในข้อตกลง  Oslo  (Oslo Agreement)  ระหว่างอิสราเอล  และ  PLO  ในปี  1993  
ยุทธวิธีน้ีเปรียบได้กับการเอื้ออํานวยให้คู่กรณีได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน  และปล่อยให้กระบวนการ
พูดคุยเกิดขึ้นโดยคู่กรณีเอง 
    1.2 ยุทธวิธีกระบวนการ  (Procedural Strategies)  นักไกล่เกลี่ยใช้วิธีน้ี
เป็นการเข้าไปควบคุมกระบวนการไกล่เกลี่ยมากย่ิงขึ้น  โดยกําหนดโครงสร้างของการประชุม      
การควบคุมผู้สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน  การให้ข้อมูลข่าวสาร    
การสื่อสาร  ดังกรณีของบทบาทของนิวซีแลนด์ใน  Bougainville  ในปี  1995  ในการนําคู่กรณีไป
ในค่ายนิวซีแลนด์ 
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    1.3 ยุทธวิธีช้ีแนะ  (Directive Strategies)  เป็นรูปแบบการแทรกแซงที่
เข้มข้นที่สุด  ผู้ไกล่เกลี่ยจะส่งผลและควบคุมต่อเนื้อหาของการเจรจา  โดยการให้ผลประโยชน์ต่อ
คู่กรณี  ยุทธวิธีเช่นนี้เป็นการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงประเด็น  และพฤติกรรมของคู่กรณี 
    การจะเลือกใช้วิธีการใดในการไกล่เกลี่ยคนกลางถึงจะเหมาะสม  คงจะไม่
สามารถบอกได้  แต่คงขึ้นอยู่กับผู้ไกล่เกลี่ยแต่ละกรณีว่าจะเลือกใช้วิธีการแบบใด  การใช้ทางเลือกใด
ยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์  (Relationship)  ระหว่างคู่กรณี  บริบทของความขัดแย้ง  ประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา  แต่ก็อาจเป็นได้ว่าความขัดแย้งที่เข้มข้นมากๆ  อาจต้องการการแทรกแซงมากกว่า  (Intense 
Intervention)  ความขัดแย้งที่ไม่มาก 
   2. การควบคุม  หัวใจสําคัญของวิธีการที่นักไกล่เกลี่ยใช้ควบคุมความขัดแย้ง
ไม่ให้ขยายตัว  มี  4  วิธี  ประกอบด้วย 
    2.1 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของปฏิสัมพันธ์  เพ่ือทําให้คู่กรณีเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความขัดแย้ง  เปลี่ยนวิธีการนําเสนอประเด็นปัญหาการสื่อสาร  การแสดงความรู้สึก  ซึ่งคู่
ขัดแย้งจะผ่อนปรนพฤติกรรมต่อต้านส่วนใหญ่ของตน 
    2.2 ใช้ความมุ่งมั่น  วิสัยทัศน์และใช้ความเป็นมนุษย์ในการปฏิสัมพันธ์    
นักไกล่เกลี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่น  แสดงความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับกระบวนการจัดการความขัดแย้ง  
รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ต่อการแก้ไขความขัดแย้ง  อีกทั้งการแสดงตัวตนของความเป็น
มนุษย์ที่มีความอบอุ่น  อารมณ์ขัน  และมีความสามารถในการสานสัมพันธ์กับคู่ขัดแย้ง 
    2.3 ใช้ทักษะและดําเนินการเป็นขั้นตอน  ได้แก่  ความสามารถในการ
สื่อสาร  การวิเคราะห์ความขัดแย้ง  การวางแผนจัดการความขัดแย้ง  กําหนดขั้นตอนต่างๆ ในการ
ไกล่เกลี่ย  เช่น  การระบุประเด็นปัญหา  การค้นหาความต้องการ  การสร้างทางเลือก  เป็นต้น 
    2.4 ใช้ค่านิยมและจริยธรรม  นักไกล่เกลี่ยจะมีมาตรฐานจริยธรรมของตน  
เช่น  นักไกล่เกลี่ยโดยทั่วไปจะมุ่งมั่นช่วยเหลือคู่กรณีในการแสวงหาผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม  ถือได้ว่าจริยธรรมนี้เป็นพ้ืนฐานสําหรับคู่กรณีในการสร้างความ
เช่ือถือ  และการสร้างความสัมพันธ์ 
   3. ปัจจัยที่กระทบต่อการเลือกยุทธวิธี  (Factors Affecting the Choice of a 
Strategy)  ปัจจัยที่กระทบต่อการเลือกทางเลือกใดในการไกล่เกลี่ย  ประกอบไปด้วย 
    3.1 ความเข้มข้นของความขัดแย้ง  (The Intensity of a Conflict)  เป็น
ปัจจัยหลักที่กระทบต่อการจัดการความขัดแย้ง  และรูปแบบที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย  ความเข้มข้นของ
ความขัดแย้งพิจารณาได้จากความรุนแรงที่เกิดขึ้น  ระดับของการเป็นปฏิปักษ์  จํานวนผู้เสียชีวิต  
ระดับของความโกรธ  และความเข้มข้นของความรู้สึก  รวมถึงประเภทหรือประเด็นผลประโยชน์  
และมุมมองด้านลบต่อกันของคู่กรณี 
    3.2 ประเภทของประเด็นที่ขัดแย้ง  (The Type of Issues In Conflict)  
ประเภทของประเด็นที่ขัดแย้งจะส่งผลต่อการเลือกวิธีการใด  เช่น  เป็นความขัดแย้งภายในรัฐหรือ
ระหว่างรัฐเมื่อเป็นความขัดแย้งภายในรัฐ  ก็จะเน้นไปที่ประเด็นอัตลักษณ์  อํานาจปกครองตนเอง  
(Autonomy)  และเชื้อชาติ  ประเด็นเหล่าน้ีเป็นเรื่องความรู้สึก  รวมถึงความกลัว  ความไม่พอใจ  
ความไม่ไว้วางใจ  ซึ่งยากต่อการไกล่เกลี่ย  นักไกล่เกลี่ยอาจใช้วิธีการเจรจาด้วยการใช้ยุทธวิธีการ
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สื่อสารและอํานวยความสะดวก  เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจ  และสร้างสิ่งจูงใจให้นําไปสู่การ
จัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี  แต่ในทางตรงกันข้าม  ความขัดแย้งในประเด็นความมั่นคง  
ทรัพยากร  การป้องกันประเทศ  เป็นประเด็นที่ชัดเจนและง่ายกว่าในการแก้ไข  นักไกล่เกลี่ยอาจใช้
การกดดันเพื่อให้เกิดการยอมกันหรือข้อตกลงในประเด็นที่เห็นได้ชัดเจน  (Tangible)  เพ่ือนําไปสู่การ
แก้ไขความขัดแย้งได้ลุล่วง 
    3.3 ลักษณะภายในของคู่กรณี  (The Internal Characteristics of The 
Parties)  คู่กรณีที่มีความเหมือนกันในระบบการเมือง  โครงสร้างทางสังคม  (ชาติพันธ์ุ  วัฒนธรรม  
ศาสนา)  อาจจะยินดีให้ความร่วมมือ  แก้ไขความขัดแย้งได้ดีกว่า  ในทางกลับกันคู่กรณีที่มีความ
แตกต่างทางระบบการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  อาจจะไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  อาจจะรู้สึกว่า
อีกฝ่ายคุกคามต่ออัตลักษณ์ของอีกฝ่าย  ผู้ไกล่เกลี่ยอาจต้องใช้ยุทธวิธีการสื่อสาร  สร้างช่องทางใน
การสื่อสาร  ให้ความรู้ต่อคู่กรณีในด้านทักษะการเจรจา  และช่วยพวกเขามองเห็นเข้าใจปัญหาได้
ชัดเจนขึ้น 
    3.4 ความสัมพันธ์ก่อนหน้าและประสบการณ์ของคู่กรณี  (The Previous 
Relationship and Experience of The Parties)  พิจารณาว่าในอดีตมีความขัดแย้งและการจัดการ
ความขัดแย้งหรือไม่  ความสัมพันธ์ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับอดีตว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรระหว่าง
คู่กรณีในสภาพบรรยากาศที่มีความเสี่ยง  และไม่แน่นอน  นักไกล่เกลี่ยอาจใช้ข้อมูลข่าวสารจากก่อน
หน้าน้ี  หรือพิจารณาว่าเคยมีการผูกมิตรต่อกันหรือไม่ 
    3.5 ตําแหน่งและอัตลักษณ์ของผู้ไกล่เกลี่ย  (Mediator and Rank)  ใช้ใน
การอธิบายตําแหน่งที่เป็นทางการของผู้ไกล่เกลี่ย  อันส่งผลต่อการเลือกยุทธวิธีในการไกล่เกลี่ย  ผู้ 
ไกล่เกลี่ยบางคนอาจมีศักยภาพในการใช้ทรัพยากร  มีอํานาจและอิทธิพล  แต่ผู้ไกล่เกลี่ยบางคนก็มี
แต่เพียงช่ือเสียงแต่ไม่มีอํานาจ  ยุทธวิธีในการไกล่เกลี่ยแตกต่างกันไปตามสถานะที่แตกต่างกันของ   
ผู้ไกล่เกลี่ย 
    3.6 การเริ่มต้นและเวลาในการแทรกแซงการไกล่เกลี่ย  (The Initiation 
and Timing of Mediation Intervention)  การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการที่เน้นความสมัครใจ  
การเริ่มหรือริเริ่มอาจเกิดขึ้นจากคู่กรณีเอง  ผู้ไกล่เกลี่ยหรือคู่กรณีอ่ืนๆ  ใครจะเป็นผู้ริ เริ่ม
กระบวนการและเวลาใดอาจขึ้นอยู่กับอํานาจและความชอบธรรมในการไกล่เกลี่ย 
    3.7 สภาพแวดล้อมของการไกล่เกลี่ย  (The Mediation Environment)  
การเลือกสภาพแวดล้อมในการไกล่เกลี่ย  อาจจะกําหนดโดยความต้องการของคู่กรณี  อํานาจของ
คู่กรณี  ทรัพยากร  และเป้าหมาย  และความเต็มใจในการเจรจา  รวมถึงการกดดันจากสื่อมวลชน 
 
  5.3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่งและคดีอาญา 
   ศาลแพ่ง  (2555 : 29 – 32)  ได้แบ่งประเภทของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
   5.3.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง 
     คดีแพ่ง  หมายถึง  คดีที่ขอให้ชําระหนี้  ขอให้กระทําการ  ขอให้งดเว้น
กระทําการ  ขอให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เป็นต้น  หากมีการนําข้อ
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พิพาทให้อนุญาโตตุลาการช้ีขาดหรือมีการฟ้องคดีต่อศาล  และอนุญาโตตุลาการช้ีขาดหรือศาลตัดสิน
คดีให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะคดีแล้ว  หากฝ่ายที่ชนะคดีก็สามารถขอให้ศาลมีคําสั่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับ
คดีดําเนินการบังคับให้ฝ่ายที่แพ้คดีปฏิบัติตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการหรือคําสั่งศาลได้  โดย
การยึดทรัพย์สินมาชําระหนี้หรือบังคับให้กระทําการหรืองดเว้นการกระทําหรือส่งมอบทรัพย์สินได้  
เว้นแต่หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ทําได้  เช่น  ว่าจ้างให้วาดภาพเหมือนให้  แต่ผู้รับจ้างไม่ยอม
วาดให้ก็จะไปฟ้องบังคับให้วาดให้โดยฝืนใจเขาไม่ได้  ถือว่าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทําได้
เพียงแต่ผู้ว่าจ้างสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้  แต่การบังคับให้ชําระหนี้ในทางแพ่งจะไม่มีคําขอ
บังคับที่มีโทษในทางอาญาที่จะต้องนําไปประหารชวิีต  จําคุก  กักขัง  ปรับ  หรือรับทรัพย์สิน  เว้นแต่
กรณีฟ้องขับไล่หากจําเลยหรือบริวารไม่ยอมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล  เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจ
ขอให้ศาลมีคําสั่งให้จับกุมลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือบริวารมากักขังไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคําบังคับ
ของศาล  แต่คําขอดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นโทษในทางอาญา 
     การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง  สามารถทําได้ต้ังแต่เริ่มมีข้อพิพาทกัน
เกิดขึ้น  โดยผู้ไกล่เกลี่ยเข้าไปทําหน้าที่เป็นคนกลางให้คําแนะนําเพ่ือให้คู่พิพาทตกลงกันได้  หากตก
ลงกันได้และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ในทันทีก็ให้ปฏิบัติไปได้เลย  แต่ถ้าหากปฏิบัติตามข้อตกลง
ในทันทีไม่ได้ก็ทําบันทึกข้อตกลงหรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันไว้  โดยกําหนดระยะเวลา
ให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงกัน  ทั้งนี้ผู้ไกล่เกลี่ยอาจลงลายมือช่ือไว้ในฐานะผู้เขียนบันทึกข้อตกลง
หรือในฐานะพยานก็ได้  ถ้าสามารถไกล่เกลี่ยและตกลงกันได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนําคดีไปฟ้องศาล  
แต่ถ้าครบกําหนดตามบันทึกหรือสัญญาแล้วฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดข้อตกลง  คู่กรณีก็สามารถนําบันทึก
ข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความไปฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคําพิพากษาบังคับให้
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความได้ 
     แต่ถ้าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีไม่สําเร็จ  หลังจากฟ้องคดีก่อน
ถึงวันนัดพิจารณาก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยกันได้  หากนัดกันไปที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลก็จะมี
คณะผู้ประนีประนอมประจําศาลดูแลให้ความช่วยเหลือแนะนําในการไกล่เกลี่ย  นอกจากนั้นใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลก็จะมีผู้พิพากษาดูแลให้ความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยอีกด้วย  
ตลอดจนหลังจากศาลช้ันต้นมีคําพิพากษา  คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกาก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยกันในทางแพ่งได้ตลอดเวลา  จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด  ซึ่งถ้า
สามารถตกลงกันได้  หากปฏิบัติตามข้อตกลงได้ในทันทีโจทก์ก็จะถอนฟ้องคดีไป  แต่ถ้าหากปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในทันไม่ได้ก็ให้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันไว้โดยให้ศาลมีคําพิพากษาตาม
ยอมให้  ถ้าหลังจากศาลมีคําพิพากษาตามยอมแล้วครบกําหนดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ในสัญญา  หรือผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งซึ่งข้อกําหนดในสัญญาให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด  คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึง
ก็สามารถยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการบังคับให้อีกฝ่ายหน่ึงปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาตามยอมได้ทันที  โดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดีกันใหม่อีก 
     กรณีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา  ถ้าตก
ลงกันผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกาก็สามารถยื่นคําร้องขอถอนอุทธรณ์  หรือขอถอนฎีกาโดยย่ืนผ่านศาลช้ันต้น
ที่พิจารณาคดีดังกล่าว  เพ่ือส่งไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคําสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์หรือถอน
ฎีกา  คดีก็เสร็จไปจากศาลได้เช่นกัน 
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รูปที่  3.7  ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง 

ที่มา : http://www.pttjc.coj.go.th/info.php?cid=14 
สืบค้นเมื่อวันที ่ 26  มีนาคม  2555 

 
 

ขั้นตอนการไกล่เกลีย่คดีแพ่ง 

โจทย์ย่ืนฟ้อง 

ศาลกําหนดวันและเวลานัดไกล่เกลี่ยและกําหนดวัน
นัดพร้อมหรือวันนัดสืบพยานหรือวันชี้สองสถาน 

เจ้าหน้าท่ีรับฟ้องแจ้งวันและเวลา
นัดไกล่เกลี่ยให้จําเลยทราบใน
หมายเรียกและสําเนาคําฟ้อง 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยจัดทําสํานวน 
ไกล่เกลี่ยเสนอผู้บริหารศาล
แต่งตั้งผู้ประนีประนอม 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยโทรศัพท์เชิญโจทก์
และจําเลยเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย 

วันนัดไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอม
ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยตามระเบียบ

ท่ีศาลกําหนด 

แจ้งคําสัง่แต่งตั้งและ  
วันนัดไกล่เกลี่ยให้ผู้
ประนีประนอมทราบ 

ไกล่เกลี่ยสําเร็จ ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ 

 

โจทก์ตกลงทําสัญญาประนีประนอม 
ยอมความหรือโจทก์ถอนฟ้อง 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยจัดทําบันทึกแจ้งผล 
การไกล่เกลี่ยเสนอผู้พิพากษาทราบ 
เพื่อดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป 

เสนอสํานวนให้ผู้พิพากษาพิจารณา
สัญญาประนีประนอมยอมความ
และมีคําพิพากษาตามยอมหรือ
อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง 

 
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคด ี
(สืบพยานและพิพากษาคดี) 

 

ผู้บริหารศาลแต่งตั้ง 
ผู้ประนีประนอม 



 141

   5.3.2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา 
    คดีอาญา หมายถึง คดีที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัติต่างๆ  ที่มีโทษในทางอาญา  ได้แก่  ประหารชีวิต  จําคุก  กักขัง  ปรับ  และริบ
ทรัพย์สิน   แต่การไกล่เกลี่ยสามารถทําได้เฉพาะแต่ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอาญา  (คดีอาญาสินไหม)  
หมายถึง  คดีที่นอกจากการกระทําดังกล่าวจะเป็นความผิดที่ผู้กระทําจะต้องได้รับโทษอย่างใดอย่าง
หนึ่งในทางอาญาแล้ว  ยังส่งผลให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหายในทางแพ่งด้วย  เช่น  ความผิดฐานฆ่า
ผู้อ่ืน  นอกจากผู้กระทําจะต้องได้รับโทษทางอาญาถึงประหารชีวิตหรือถูกจําคุกแล้ว  การกระทํา
ดังกล่าวยังส่งผลให้ญาติของผู้ตายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก่อนตาย  ค่าปลงศพ  ค่า
ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย  อีกทั้งทําให้ภริยาและบุตรของผู้ตายต้องขาดไร้ผู้อุปการะด้วย  หรือ
ความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน  นอกจากผู้กระทําจะต้องได้รับโทษจําคุกแล้ว  ผู้เสียหายยังต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ต้องขาดรายได้ที่ไม่สามารถทํางานได้ในระหว่างพักรักษาตัว  หรือ
ความผิดฐานลักทรัพย์  ความผิดฐานยักยอก  ความผิดฐานฉ้อโกง  ความผิดฐานชิงทรัพย์  ความผิด
ฐานปล้นทรัพย์  นอกจากผู้กระทําจะต้องได้รับโทษทางอาญาแล้ว  ผู้เสียหายยังต้องสูญเสียเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย  เป็นต้น  โดยการไกล่เกลี่ยก็จะทําได้เฉพาะความเสียหายในทางแพ่งเช่นกัน  และไกล่
เกลี่ยได้เฉพาะคดีที่ราษฎรเท่าน้ันเป็นผู้เสียหาย  หากเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่รัฐเท่าน้ันเป็นผู้เสียหาย  
โดยราษฎรไม่ได้รับความเสียหายด้วย  จะไกล่เกลี่ยไม่ได้ 
    โดยปกติในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  ในความผิดตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  43  ได้แก่  ความผิดฐานลักทรัพย์  
ว่ิงราวทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  โจรสลัด  กรรโชก  ฉ้อโกง  ยักยอก  หรือรับของโจร  ถ้า
ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดคืนเมื่อ
พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา  ก็จะเรียกให้จําเลยคืนทรัพย์สินหรือราคาแทนให้แก่ผู้เสียหายด้วย  
แต่ถ้าพนักงานอัยการลืมขอให้ศาลเรียกทรัพย์คืนให้  ผู้เสียหายก็สามารถยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์กับพนักงานอัยการในคดีที่อัยการฟ้องคดีอาญาเรื่องนั้น  และเรียกทรัพย์สินหรือราคาในทาง
แพ่งเข้าไปในคดีดังกล่าวได้โดยจะว่าจ้างทนายความให้ดําเนินคดี  หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
ศาลเพ่ือให้เจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรของศาลเขียนคําร้องให้โดยไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการแต่อย่างใด 
    แต่ถ้าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาในความผิดฐานอื่นนอกจาก  9  
ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  43  ดังกล่าวมาแล้ว  ถ้า
ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  
หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย  ช่ือเสียง  หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สิน  
อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย  กฎหมายไม่ได้ให้อํานาจแก่พนักงานอัยการที่จะเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนจากจําเลยแทนผู้เสียหายได้ 
    หากผู้เสียหายประสงค์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากจําเลย  
ผู้เสียหายจะต้องยื่นคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาเรื่องนั้น  ขอให้ศาลบังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในส่วนแพ่งให้แก่ตนได้  โดยจะว่าจ้างทนายความยื่นคําร้องให้หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ของศาลเพื่อให้เจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรของศาลเขียนคําร้องให้ได้เช่นกัน  ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  44/1 
    โดยผู้เสียหายจะต้องเตรียมหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้เสียหายในคดี  
กล่าวคือ  ถ้าเป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลร้ายจากการกระทําของจําเลยด้วยตนเองก็เตรียมหลักฐาน
เกี่ยวกับตน  ได้แก่  สําเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจําตัวประชาชน  เป็นต้น  แต่ถ้าตนเป็นผู้ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย  กล่าวคือเป็นสามีหรือภริยา  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน  หรือผู้
อนุบาลของบุคคลไร้ความสามารถ  กรณีผู้เสียหายยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม
กล่าวคือ  บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายดําเนินการแทน  ส่วนกรณีผู้เสียหายถูกทําร้ายถึงตาย
หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน  สามีหรือภริยาก็สามารถ
ดําเนินการแทนได้โดยจะต้องเตรียมหลักฐานของผู้ที่ได้รับความเสียหายตามความเป็นจริงและ
หลักฐานของผู้ที่มาดําเนินการแทน  รวมทั้งหลักฐานที่แสดงตนว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร
กับผู้เสียหายตามความเป็นจริง  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  สูติบัตร  สําเนาทะเบียนบ้าน  บัตร
ประจําตัวประชาชน  เป็นต้น 
    ทั้งนี้  ผู้เสียหายตามความเป็นจริงหรือผู้เสียหายจัดการแทนจะต้องยื่น 
คําร้องต่อศาลก่อนเริ่มสืบพยานในคดีที่จําเลยให้การปฏิเสธ  หรือในกรณีที่จําเลยให้การรับสารภาพ  
แต่คดีนั้นมีอัตราโทษอย่างตํ่าให้จําคุกต้ังแต่ห้าปีขึ้นไป  หรือโทษหนักกว่าน้ันซึ่งต้องมีการสืบพยาน
โจทก์ประกอบคํารับสารภาพก่อนมีคําพิพากษา  ส่วนคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพและศาลตัดสินคดี
ได้ทันทีโดยไม่ต้องสืบพยานจะต้องยื่นคําร้องก่อนศาลตัดสินคดี  โดยในคําร้องจะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายตามสมควร  และค่าสินไหมทดแทนที่ต้องการเรียกร้องด้วย  เช่น  
สามีถูกทําร้ายถึงตาย  ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย  ค่าปลงศพ  และการตายของสามีทําให้ตน
และบุตรต้องขาดไร้ผู้อุปการะขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน  500,000  บาท  เป็นต้น 
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ขั้นตอนการไกล่เกลีย่คดีอาญา 

 
รูปที่  3.8  ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 

ที่มา : http://www.pttjc.coj.go.th/info.php?cid=14 
สืบค้นเมื่อวันที ่ 26  มีนาคม  2555 
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  5.4 ประเภทของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
   ประเภทของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  แบ่งออกได้  2  ประเภท  คือการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทนอกศาลและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล  มีรายละเอียดดังนี้  (มาลี  สุรเชษฐ และคณะ, 
2530 : 13) 
   5.4.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล  คือ  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการ
ฟ้องคดีในกระบวนการศาลยุติธรรม  หรือมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว  ซึ่งคู่ความทุกฝ่ายประสงค์ที่จะขอ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันเองนอกศาล 
    การไกล่เกลี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลานับต้ังแต่เริ่มมีข้อพิพาทเกิดขึ้น  การ
ไกล่ เกลี่ยนอกศาลเป็นการไกล่ เกลี่ยซึ่ งคู่กรณีพิพาทยินยอมให้บุคคลภายนอกหรือองค์กร
บุคคลภายนอกทําการไกล่เกลี่ยให้  โดยศาลไม่ได้เข้ามาร่วมรับรู้ถึงการไกล่เกลี่ยน้ันด้วย  จึงสรุป
สาระสําคัญของการไกล่เกลี่ยนอกศาลได้เป็น  2  ประการ  คือ 
    1. ความยินยอมให้ไกล่เกลี่ยของคู่กรณีพิพาท  บุคคลที่สามที่จะเข้ามา
ช่วยไกล่เกลี่ย  ต้องอาศัยความยินยอมของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นสําคัญ  ผู้ไกล่เกลี่ยก่อนจะดําเนินการ
ไกล่เกลี่ย  ต้องให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย  แสดงความยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ลงช่ือคู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายเป็นสําคัญ 
    2. ผู้ไกล่เกลี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ดังนั้น  บุคคลใดก็
ตามท่ีคู่กรณีพิพาทยินยอมให้ทําการไกล่เกลี่ย  ก็ย่อมมีอํานาจที่จะดําเนินการไกล่เกลี่ยให้  แต่บุคคลที่
สามที่จะเข้ามาทําการไกล่เกลี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายรู้จักเป็นอย่างดี  จึงยินยอมให้ทํา
การไกล่เกลี่ย 
 
    ขั้นตอนการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล 
    1. การจัดให้คู่กรณีพิพาทได้มาพบกันเพื่อการไกล่ เกลี่ยครั้ งแรก  
เนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยเป็นที่รู้จักและนับถือโดยคู่กรณีพิพาทอยู่แล้ว  ประเด็นข้อนี้ไม่เป็นปัญหากับการ
ไกล่เกลี่ยนอกศาล  ข้อควรระวังอย่าให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นทางการมาก  สถานที่ไกล่เกลี่ย
ควรเป็นสถานที่เป็นกลาง  เช่น  บ้านของผู้ไกล่เกลี่ย  ห้องทํางานของผู้ไกล่เกลี่ย  หรือสถานที่ที่เห็น
ว่าเหมาะสมแล้ว  และอธิบายให้คู่กรณีเข้าใจถึงกระบวนการไกล่เกลี่ย  และกติกาของการไกล่เกลี่ย  
อธิบายให้เห็นถึงการไกล่เกลี่ยที่ดีที่จะให้ผลทางบวกเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน  การเริ่มเจรจา
ควรรีบดําเนินการโดยไม่ชักช้า  เมื่อได้รับทาบทามจากคู่กรณี 
    2. ขั้นตอนค้นหาประเด็นข้อพิพาทและความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณี
พิพาท  เมื่อช้ีแจงตามขั้นตอนที่หนึ่ง  ก็ทําการตรวจสอบประเด็นข้อพิพาทและค้นหาความต้องการที่
แท้จริงของคู่กรณีพิพาทไปพร้อมๆ  กัน  เพ่ือให้ทราบว่าพิพาทกันด้วยเรื่องใด  “ประเด็นพิพาทว่า
อย่างไร”  “มีก่ีประเด็น”  ความต้องการที่แท้จริงของฝ่ายที่เรียกร้องในแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร  
ต้ังไว้ที่จุดใด  ความต้องการของฝ่ายที่ถูกเรียกร้องในแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร  จุดยืนของความ
ต้องการอยู่ในตําแหน่งใด  จุดยืนที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มเป็นอย่างไร  จะโอนอ่อนเข้าหากัน
ได้หรือไม่  และน่าจะเป็นที่ระดับใด 
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     วิธีการ 
     2.1 รวบรวมข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด  และวิเคราะห์ข้อขัดแย้งแต่
ละข้อให้กระจ่างชัด  โดยอย่าหลงทางไปวิเคราะห์ว่าจะเข้ากับข้อกฎหมายหรือไม่  เพราะจะนําไปสู่
การช้ีผิดถูก  ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ย  การได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกิดจาก 
      2.1.1 การเล่าเรื่องโดยย่อแต่ละฝ่ายบอกถึงความต้องการและ
เหตุผล 
      2.1.2 การอธิบายของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทท่ี
เกิดขึ้น 
      2.1.3 การอธิบายของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ 
     2.2 จําแนกความต้องการของแต่ละฝ่าย  แล้วจับคู่กันว่าจุดยืนของ
ความต้องการของฝ่ายเรียกร้องในแต่ละประเด็นอยู่ที่จุดใด  และความต้องการของฝ่ายถูกเรียกร้องอยู่
จุดใด  แล้วจัดเรียงลาํดับความสําคัญของแต่ละประเด็นความต้องการที่เรียกร้อง 
     2.3 จากน้ันต้องรีบดําเนินการไกล่เกลี่ยไปตามกฎกติกาที่ต้ังไว้ที่ได้
ยินยอมกันแล้ว 
     2.4 ทั้งนี้ในระหว่างการดําเนินการ  ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องแสดงออกถึง
ความต้ังใจในการจะเรียนรู้ถึงปัญหาจากทั้งสองฝ่าย  และพยายามขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการไกล่
เกลี่ยออกไป  เช่น  การต้ังท่าทีจะเอาเรื่องความรู้สึกเป็นปรปักษ์  ป้องกันการถ่วงเวลา  ฯลฯ 
    3. ขั้นตอนการตรวจสอบประเด็นข้อพิพาท  หรือค้นหาความต้องการที่
แท้จริงของแต่ละฝ่าย  อาจจําเป็นต้องสอบถามจากคู่กรณีทีละฝ่าย 
     การสอบถามคู่กรณีทีละฝ่ายอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดแก่คู่กรณีอีก
ฝ่ายหน่ึงถึงความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ย  ดังนั้น  การดําเนินกระบวนการช่วงนี้จะต้องวางเป็นกติกา
และให้คู่กรณีทั้งสองยอมรับ  โดยให้คํามั่นกับคู่กรณีว่าจะรักษาความลับทุกกรณีที่ได้รับบอกกล่าว  
เว้นแต่คู่กรณีขอร้องให้นําความลับน้ันไปแจ้งต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้  เพราะประสงค์จะแจ้งให้อีกฝ่าย
หนึ่งได้รับทราบอยู่แล้ว 
     ประโยชน์ของการพูดคุยกับคู่กรณีแต่ละฝ่าย 
     1. ทราบถึงประเด็นพิพาทที่ถูกต้อง 
     2. ทราบถึงความต้องการและจุดยืนที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย 
     3. ทราบถึงแนวความคิดในการหาทางออกของแต่ละฝ่าย  ทําให้ผู้
ไกล่เกลี่ยประมวลวิเคราะห์แนวโน้มได้ 
     4. นําข้อมูลที่ได้มาเช่ือมโยงเพื่อความคืบหน้าของการไกล่เกลี่ย  ทั้งนี้
ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้อง 
      4.1 ตรวจสอบว่าคู่กรณีทราบถึงกติกาการพูดคุยทีละฝ่าย 
      4.2 รักษาความไว้วางใจจากคู่ความตลอดเวลา  โดยการรักษา
ความเป็นกลาง 
      4.3 พยายามให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจา 
      4.4 ผ่านคลายความตึงเครียด  โดยพูดคุยในสิ่งที่ตลกขบขันบ้าง 
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    4. ขั้นตอนการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในประเด็นที่พิพาท 
     ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งขณะทําการรับฟังคําอธิบายฝ่ายเดียว
จากคู่กรณีแต่ละฝ่าย  หรืออาจเกิดในขณะทําการไกล่เกลี่ยร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ได้ 
     วิธีการ 
     4.1 สรุปรวบรวมจุดยืนตามความต้องการที่แต่ละฝ่ายต้ังไว้ในแต่ละ
ประเด็น  โดยแยกเป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย 
     4.2 ทําจุดยืนของคู่ความแต่ละฝ่ายให้แคบเข้าหากัน 
     4.3 พยายามทําให้จุดยืนที่ไม่อาจเป็นจริงได้หรือที่สุดโต่งให้หมดไป
โดยให้เหตุผลแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย  เน้นให้เห็นประโยชน์ของความคืบหน้า  ไม่เสียเวลา 
     4.4 พยายามทําให้ทางเลือกต่างๆ  ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือที่สุดโต่ง
ออกไป 
     4.5 บางครั้งอาจใช้แรงงัดหรือแรงกดดันเร่งเร้าให้เกิดการตัดสินใจ  
โดยอธิบายให้เห็นถึงว่า  หากตกลงกันไม่ได้อาจต้องไปฟ้องร้องกัน  ต้องเสียเวลา  เสียเงินเสียทอง  
เสียความเป็นเพื่อน 
     4.6 ควบคุมบรรยากาศอย่าให้ตึงเครียด  และทบทวนว่าผู้ไกล่เกลี่ย
เข้าไปน่ังในหัวใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ 
    5. ขั้นตอนการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  เป็นขั้นตอนที่การ
ไกล่เกลี่ยประสบความสําเร็จ 
 
    ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยนอกศาล 
    1. การไกล่เกลี่ยนอกศาล  ข้อตกลงไม่จํากัดเฉพาะการระงับข้อพิพาท
ของทางการเงินเท่าน้ัน  ดังนั้นการไกล่เกลี่ยนอกศาลจึงทําให้การระงับข้อพิพาททางอาญาอันเป็น
ความผิดที่สามารถยอมความกันได้ด้วย  ซึ่งต่างกับการไกล่เกลี่ยในศาล  ข้อจํากัดเฉพาะมุ่งระงับข้อ
พิพาททางการเงินเท่าน้ัน 
    2. การไกล่เกลี่ยนอกศาล  เกิดจากความสมัครใจของคู่กรณีซึ่งต่างจาก
การไกล่เกลี่ยในศาล  ซึ่งอาจจะเกิดความสมัครใจหรือถูกบังคับเมื่อศาลมีคําสั่งให้ไกล่เกลี่ย 
    3. การไกล่เกลี่ยนอกศาล  ข้อตกลงที่สมประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มากที่สุดเป็นสิ่งที่พึงประสงค์  ต่างจากการไกล่เกลี่ยในศาลที่มุ่งถึงประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ย 
    4. การไกล่เกลี่ยนอกศาล  คู่ความมีส่วนร่วมโดยตรงในการเจรจา  การ
ไกล่เกลี่ยในศาลคู่ความต้องการความคุ้มครองจากทนายความ 
    5. การไกล่เกลี่ยนอกศาล  ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการไกล่
เกลี่ย  โดยได้ข้อมูลในการแก้ปัญหาจากคู่ความ  ส่วนผลการเจรจา  คู่ความเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับ
หรือไม่รับ  ต่างจากการไกล่เกลี่ยในศาลที่ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการ  และโน้มน้าวอย่าง
เต็มที่ให้เกิดผลของการเจรจา  โดยคู่ความมอบอํานาจให้ผู้ไกล่เกลี่ยรับผิดชอบในการแก้ปัญหาข้อ
พิพาทให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ย 
 



 147

   5.4.2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล  คือ  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังที่มี
การฟ้องคดีแล้ว  หรือในเวลาใดๆ  ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  โดยคู่ความทุกฝ่ายตกลงกันให้มี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยให้ศาลเป็นผู้ดําเนินการให้เสียเองก็ได้ 
    ศาลแพ่งได้นําระบบไกล่เกลี่ยมาใช้โดยต้ังหน่วยงานระบบไกล่เกลี่ยขึ้น
เมื่อปลายปี  พ.ศ. 2537  เมื่อถึงปี  2539  ปรากฏว่ามีคดีความผ่านทางหน่วยงานน้ี  ซึ่งพิจารณา
สําเร็จโดยรวดเร็วสมกับความต้องการของคู่ความและเป็นธรรมนับพันคดี  และพบว่าได้รับผลเป็นที่
น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  ศาลแพ่งได้วางระเบียบเกี่ยวกับการนี้ไว้ด้วยเรียกว่า  “ระเบียบศาลแพ่งว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยเพ่ือยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความ  พ.ศ. 2537”  ประกอบด้วยหมวดต่างๆ  4  
หมวด  สรุปดังน้ี 
    หมวด  1  (นิยาม) 
    เป็นการให้ความหมายสําหรับบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานไกล่เกลี่ย  เช่น  อธิบดี  รองอธิบดี  และเจ้าหน้าที่ของศาลแพ่ง 
    หมวด  2  (ผู้ไกล่เกลี่ย) 
    ให้อธิบดีมีคําสั่งต้ังข้าราชการตุลาการในศาลแพ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  ให้ผู้ไกล่
เกลี่ยดําเนินการไกล่เกลี่ยคดีในเรื่องใดตามหลักเกณฑ์ในระเบียบน้ี  หรือตามที่เห็นสมควร 
    หมวด  3  (การคัดเลือก) 
    ให้ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนคดีที่จะส่งไปไกล่เกลี่ยหลังจากช้ีสองสถาน
เสร็จ  ในกรณีไม่มีการช้ีสองสถานให้คัดเลือกและส่งสํานวนให้รองอธิบดีที่ควบคุมดูแลคณะนั้นก่อนวัน
นัดพร้อมหรือสืบพยานไม่น้อยกว่า  2  วัน 
    ในกรณีที่สืบพยานไปบ้างแล้ว  ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนเห็นว่าควรจะส่ง
สํานวนคดีนั้นไปไกล่เกลี่ยก็ให้ส่งสํานวนแก่รองอธิบดีที่ควบคุมดูแลคณะนั้นก่อนวันนัดคร้ังต่อไปไม่
น้อยกว่า  2  วัน 
    สํานวนคดีใดที่ส่งไปไกล่เกลี่ย  ให้ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนจดรายงาน
กระบวนพิจารณาไว้  แล้วส่งสํานวนให้รองอธิบดีที่ควบคุมดูแลคณะนั้นๆ 
    สํานวนคดีใดที่ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวน  หรือรองอธิบดีได้คัดเลือกแล้ว  
หากรองอธิบดีที่ควบคุมดูแล  หรืออธิบดีแล้วแต่กรณี  เห็นว่าสํานวนคดีเรื่องนั้นไม่สมควรไกล่เกลี่ย  
รองอธิบดีหรืออธิบดีอาจสั่งให้ส่งสํานวนคืนผู้พิพากษาเจ้าของสํานวน  เพ่ือดําเนินกระบวนพิจารณา
ต่อไปก็ได้  สํานวนคดีใดที่อธิบดีหรือรองอธิบดีมอบหมายให้ผู้ไกล่เกลี่ยคนใดแล้ว  ให้ต้ังสํานวน
ประนีประนอมยอมความแล้วผูกติดกับสํานวนหลัก 
    หมวด  4  (การดําเนินการไกล่เกลี่ย) 
    ผู้ไกล่เกลี่ยอาจดําเนินการนัดหมายให้คู่ความมาศาลพร้อมกัน  หรืออาจ
นัดหมายให้ไปพร้อมกันในสถานที่ใดๆ  เพ่ือที่จะได้ให้มีการพร้อมกันของคู่กรณีทุกฝ่ายก็ได้ 
    ให้ผู้ไกล่เกลี่ยหรือเจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่ความทราบว่า  ข้อเท็จจริงและการ
ดําเนินการในชั้นไกล่เกลี่ย  คู่ความไม่อาจนําไปใช้เป็นพยานในการดําเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ  
ของศาลได้  แล้วให้คู่ความลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  เว้นแต่เป็นเรื่องที่คู่ความสมัครใจรับกันเองใน
ประเด็นข้อพิพาทและไม่ขัดต่อกฎหมาย 
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    เมื่อผู้ ไกล่ เกลี่ยดําเนินการไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จ  หากคู่ความตกลง
ประนีประนอมยอมความกัน  ให้จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วจดรายงานชั้นไกล่เกลี่ยส่ง
สํานวนคืนผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนพิพากษาตามยอมต่อไป 
    หากคู่ความไม่ตกลงประนีประนอมยอมความ  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยจดรายงาน
ช้ันไกล่เกลี่ยแล้วส่งสํานวนคืนผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป  ในกรณีเช่นนี้
ให้ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนกําหนดวันนัดพิจารณา  และให้คู่ความลงลายมือช่ือทราบนัดไว้ใน
รายงานชั้นไกล่เกลี่ย  หากคู่ความยอมรับกันในประเด็นข้อพิพาทใดให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกไว้ในรายงาน
ช้ันไกล่เกลี่ยดังกล่าวด้วย 
    จะเห็นได้ว่า  หลักการของการไกล่เกลี่ยมี  3  ประการที่สําคัญ  คือ 
    1. คู่กรณีต้องสมัครใจเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย 
    2. การไกล่เกลี่ยเป็นการค้นหาความพอใจของคู่กรณี  แล้วตกลงระงับข้อ
พิพาทกัน  โดยมีคนกลางเป็นผู้แนะนํา  ช้ีให้เห็นทางออกของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทน้ัน 
    3. หากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นที่พอใจ  สามารถยุติการไกล่เกลี่ย  และนํา
คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปได้ 
 
    ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยในศาล 
    ก่อนที่จะกล่าวถึงขั้นตอนการดําเนินการไกล่เกลี่ย  สิ่งที่ควรพิจารณาทํา
ความเข้าใจในเบื้องแรกก็คือ  การเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของคู่ความ  ซึ่งเรียกกันว่า  “การเข้า
สู่โต๊ะเจรจา”  อันถือได้ว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดประการหนึ่งของกระบวนการนี้ 
    วิถีทางที่คู่ความจะเข้ามาสู่การไกล่เกลี่ย  อาจแบ่งออกได้เป็น  4  
รูปแบบ  คือ 
    1. คู่ความติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยหรือสํานักงานไกล่เกลี่ย  ซึ่งจะทําให้มีการ
ติดต่อไปยังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 
    2. ศาลสั่งคู่ความทั้งสองฝ่ายมาให้ไกล่เกลี่ย  โดยในบางครั้งคู่ความจะถูก
แรงกดดันให้ยอมมาให้ไกล่เกลี่ย 
    3. คู่ความได้รับแรงกระตุ้นจากผู้ไกล่เกลี่ยหรือบุคคลอ่ืน 
    4. มีข้อบังคับตามกฎหมายว่าต้องมาให้ไกล่เกลี่ย 
    ในการไกล่เกลี่ยทั้ง  4  รูปแบบดังกล่าว  ศาลหรือสํานักงานไกล่เกลี่ย
จะต้องสร้างรูปแบบของกระบวนการไกล่เกลี่ยต้ังแต่รูปแบบของการรับคดีหรือข้อพิพาทเข้ามา     
ไกล่เกลี่ยไปจนถึงรูปแบบสุดท้ายที่เป็นการจบกระบวนการไกล่เกลี่ยขึ้น  ซึ่งเป็นงานในลักษณะ
เดียวกันกับกระบวนพิจารณาของศาลนั่นเอง  แต่มีข้อยุ่งยากและขั้นตอนน้อยกว่ากันมาก  
นอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการใช้ศิลปะในการไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนต่างๆ  ต่อไป  เมื่อคู่ความทั้ง
สองฝ่ายได้เข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว  การดําเนินการไกล่เกลี่ยอาจแบ่งขั้นตอนออกได้เป็น  5  
ขั้นตอนด้วยกัน  คือ  (กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม, 2544 : 19 – 32) 
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    1. การกล่าวเปิดประชุมการไกล่เกลี่ยนัดแรก  วัตถุประสงค์ 
    2. การค้นหาประเด็นข้อพิพาทและความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณีทั้ง
สองฝ่าย 
    3. ขั้นตอนการตรวจสอบประเด็นข้อพิพาทโดยใช้เทคนิคการประชุมฝ่าย
เดียว 
    4. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในประเด็นที่พิพาท 
    5. การจัดทําข้อตกลงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ 
 
    ขั้นตอนที่  1  การกล่าวประชุมการไกล่เกลี่ยนัดแรก 
    ขั้นตอนแรกนี้ปกติจะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยกับ
คู่ความทั้งสองฝ่าย  ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยควรจะใช้โอกาสนี้กล่าวเปิดประชุมการไกล่เกลี่ยเพ่ือแนะนําตัวเอง
และให้คู่ความทุกฝ่ายแนะนําตัวให้รู้จักกัน  กําหนดลักษณะของการประชุมครั้งต่อๆ  ไป  และชี้แจง
วัตถปุระสงค์กับกระบวนการหลักของการไกล่เกลี่ยให้คู่ความฟัง 
 
    วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเปิดการไกล่เกลี่ย  สร้างความเชื่อถือ  และควบคุมการดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยที่จะมีขึ้นต่อไป 
    2. เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดความไว้วางใจ 
    3. เพ่ืออธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ยและบอกให้คู่ความรู้ว่าจะต้องปฏิบัติ
ตัวอย่างไรบ้าง 
    4. เพ่ือกําหนดลักษณะการไกล่เกลี่ยที่ถูกต้องให้เกิดผลในทางบวก 
    5. เพ่ือช้ีแจงให้ทราบอย่างกระจ่างชัดเกี่ยวกับบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย  
กระบวนการ  และวิธีการของการไกล่เกลี่ย 
    ผู้ไกล่เกลี่ยอาจใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการกล่าวเปิดประชุมการไกล่เกลี่ย
โดยไม่จําเป็นจะต้องกล่าวถึงรายการต่างๆ  ให้ละเอียดครบถ้วนที่ระบุในหัวข้อนี้ทั้งหมด  คงกล่าวถึง
เฉพาะในส่วนที่สําคัญๆ  เท่าน้ันก็พอ  สําหรับรายการที่ควรกล่าวมีดังต่อไปนี้ 
    1. แนะนําตัวผู้ไกล่เกลี่ยเอง 
     1.1 แจ้งให้คู่ความทราบถึง  ช่ือ  ตําแหน่ง  คุณสมบัติ  ประสบการณ ์ 
ความเช่ียวชาญ  และการได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย 
     1.2 แจ้งให้คู่ความทราบถึงอํานาจในการไกล่เกลี่ยของตนว่าเป็นไป
ตามท่ีได้รับความยินยอมจากคู่ความทั้งสองฝ่าย  หรือเป็นไปตามอํานาจแห่งกฎหมาย  หรืออ่ืนๆ 
     1.3 แจ้งให้คู่ความทราบว่าตนไม่รู้ข้อเท็จจริงใดๆ  เกี่ยวกับเรื่องที่
พิพาท  เว้นแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารที่คู่ความย่ืนเข้ามาในสํานวน 
    2. ขอให้คู่ความและบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในห้องประชุมแนะนําตัวโดยแจ้ง
ช่ือ  ที่อยู่  และบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพิพาท 
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    3. บอกให้คู่ความทราบถึงความเป็นกลาง  ไม่ลําเอียงและไม่เข้าข้างฝ่าย
ใดของตน 
     3.1 แจ้งให้คู่ความทราบว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ  ในคดี  ไม่เคย
รู้จักมักคุ้นและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ  กับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
     3.2 เปิดเผยให้ทราบถึงเรื่องที่อาจก่อให้คู่ความเกิดความเข้าใจผิด
หรือสงสัยได้ว่าตนมีความลําเอียง 
     3.3 อธิบายให้ทราบว่าการยอมให้คู่ความฝ่ายใดเริ่มพูดก่อนหรือการ
แยกประชุมกับคู่ความฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวเป็นเวลานานมิได้หมายถึงความลําเอียง 
     3.4 อธิบายให้ทราบว่าตนอาจต้องขอพบกับ  ตัวความ  ทนายความ  
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งเป็นฝ่ายของคู่ความแต่เพียงลําพัง 
     3.5 แจ้งให้ทราบว่าตนจะรักษาความลับโดยเฉพาะที่เป็นข้อมูลที่ได้
จากการประชุมฝ่ายเดียว  ซึ่งคู่ความไม่ยอมให้เปิดเผยให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
    4. อธิบายให้คู่ความทราบถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยและขอบเขตอํานาจ
ของผู้ไกล่เกลี่ย 
     4.1 แจ้งให้ทราบว่าการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องที่มีคนกลางมาช่วยให้
คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุถึงข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  จุดหมายคือ  การแก้ปัญหา
ร่วมกัน  และเป้าหมายสุดท้ายคือ  การบรรลุถึงข้อตกลงอันเป็นการประนีประนอมยอมความกัน 
     4.2 แจ้งให้คู่ความทราบว่าตนไม่มีอํานาจกําหนดข้อตกลงเอง  ไม่มี
อํานาจบังคับการตัดสินใจของคู่ความ  ไม่มีอํานาจตัดสินช้ีขาดประเด็นที่พิพาทโดยเป็นคนละคนกับผู้
พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ  และไม่มีอํานาจจําคุก  กักขัง  หรือปรับผู้ใด  โดยยืนยันอํานาจของ
คู่ความที่จะตกลงกันเองอย่างอิสระ 
    5. กล่าวโดยย่อถึงแง่มุมและการกระทําต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการไกล่เกลี่ย
ดังต่อไปนี้ 
     5.1 กฎเกณฑ์ต่างๆ  ในการเจรจาจะต้องเป็นที่ยอมรับของคู่ความทั้ง
สองฝ่ายที่ได้จากการปรึกษาหารือกัน 
     5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมในการไกล่เกลี่ยต้องรักษามารยาทในการพูดใน
ที่ประชุม  การพูดแต่ละจังหวะของการประชุมต้องปล่อยให้พูดคนเดียวโดยไม่มีการขัดจังหวะ 
     5.3 การประชุมฝ่ายเดียวอาจใช้เวลามากน้อยต่างกัน  ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
สําคัญ  ความสําคัญอยู่ที่ความคืบหน้าของการเจรจาและความไว้วางใจของคู่ความต่อการตัดสินใจ
ของผู้ไกล่เกลี่ยที่จะดําเนินการให้การเจรจาดําเนินไปยังทิศทางใด  ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยคิดว่าจะได้ผลดีมาก
ที่สุด 
     5.4 อาจมีการจัดลําดับการเสนอความต้องการของคู่ความแต่ละฝ่าย
ว่าจะให้ฝ่ายใดเป็นผู้เสนอก่อนในแต่ละประเด็น  (เช่น  ให้โจทก์เป็นผู้แถลงก่อน)  การแถลงจะต้อง
กระทําต่อเนื่องกันไปจนจบคําแถลง  โดยไม่มีการพูดขัดจังหวะ  เมื่อแถลงจบแล้วจึงให้ซักถามได้ 
     5.5 การจัดประชุมอาจเป็นในรูปแบบของการประชุมร่วมกัน  (Joint 
Session)  การประชุมฝ่ายเดียว  (Caucus Session)  หรือการประชุมเฉพาะผู้มีอํานาจตัดสินใจ  
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(Side – Bar Session) และอาจจะมีการเรียกประชุมหยุดพักระหว่างประชุมหรือบอกเลื่อนการประชุม
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
     5.6 การประชุมฝ่ายเดียว  (Caucus Session)  อาจมีขึ้นได้เพ่ือ
จุดประสงค์ในการพูดจากันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  เนื่องจาก
คู่ความฝ่ายดังกล่าวยังไม่ต้องการหรือไม่สะดวกที่จะพูดจาต่อหน้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง  หรือต้องการจะ
ปรึกษากับผู้ไกล่เกลี่ยเสียก่อน  หรือผู้ไกล่เกลี่ยประสงค์จะซักถามคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่าย
เดียว  เพ่ือให้เรื่องที่กําลังเจรจาอยู่น้ันเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  เพ่ือให้คู่ความได้มีโอกาสระบายอารมณ์  
ลดความ  ตึงเครียด  และบอกข้อมูลที่เป็นความลับความต้องการที่แท้จริงของตนออกมา  และเพื่อผ่า
ทางตันในปัญหาที่กําลังเจรจากันอยู่น้ัน 
     5.7 การประชุมเฉพาะผู้มีอํานาจตัดสินใจ  (Side – Bar Session)  
อาจมีขึ้นได้  เพ่ือจุดประสงค์จะให้มีการพบปะกันเฉพาะผู้มีอํานาจตัดสินใจในการทําความตกลง
เกี่ยวกับเรื่องที่พิพาท  ซึ่งอาจทําให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ง่ายขึ้น 
     5.8 ผู้ไกล่เกลี่ยจะถือเอาคําแถลงหรือจุดยืนที่ได้รับการบอกเล่าจาก
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการประชุมฝ่ายเดียวเป็นความลับ  โดยจะไม่เปิดเผยให้คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง
ทราบหากไม่ได้รับอนุญาต 
     5.9 ผู้สังเกตการณ์หรือพยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะต้องรออยู่นอก
ห้องประชุมจนกว่าจะได้รับการเรียกตัวให้เข้าไปในห้องประชุมได้ 
     5.10 กระบวนการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นจากความสมัครใจล้วนๆ  ของ
คู่ความทั้งสองฝ่าย  ดังนั้นคู่ความจะขอให้หยุดการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อไรก็ได้  (หน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยคือ
ทําให้คู่ความยังคงเจรจากันอยู่ต่อไป  โดยทําให้คู่ความเช่ือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคู่ความ) 
     5.11 ผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่ทําการตัดสินข้อพิพาท  หรือเข้าไปทําความ
ตกลงเกี่ยวกับข้อพิพาทเสียเอง 
     5.12 ข้อตกลงที่ทําขึ้นจะผูกมัดคู่ความในรูปของสัญญาประนปีระนอม
ยอมความ 
     5.13 ผู้ที่เซ็นช่ือในสัญญาประนีประนอมยอมความในฐานะคู่สัญญา  
เมื่อคดีตกลงกันได้จะต้องเป็นตัวคู่ความเองหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากตัวความ 
     5.14 สิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการไกล่เกลี่ยถือเป็นความลับ  ไม่อาจ
นําไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการหรือของศาล 
     5.15 เอกสารที่นํามาใช้และเปิดเผยในระหว่างการไกล่เกลี่ย  ซึ่ง
ปกติก็สามารถนํามาแสดงเป็นพยานหลักฐานได้อยู่แล้วน้ัน  ย่อมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชั้น
อนุญาโตตุลาการหรือช้ันศาลได้อีก 
     5.16 คู่ความไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยความลับของ
เอกสารหรือข้อมูลใดๆ 
     5.17 การเจรจาต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่มีอคติต่อกัน  ถ้า
การไกล่เกลี่ยล้มเหลวข้อเสนอหรือการยอมรับข้อเท็จจริงใดๆ  ที่ได้กระทําในระหว่างการไกล่เกลี่ยจะ
ไม่สามารถนําไปใช้ในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือช้ันศาลได้อีก 
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    6. สร้างความหวังให้แก่คู่ความโดยกล่าวถึงอัตราความสําเร็จที่ผ่านของ
การไกล่เกลี่ย  และแนะนําให้รู้จักการยืดหยุ่นกับการสร้างโอกาสของการเจรจาโดยการพิจารณาถึง
หนทางเลือกอ่ืนๆ 
    7. ในกรณีที่ไม่มีอํานาจไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย  ผู้ไกล่เกลี่ยต้องให้คู่ความ
ยินยอมมอบอํานาจการไกล่เกลี่ยให้ตน  โดยอาจจดบันทึกความยินยอมดังกล่าวไว้ในรายงานการ
ประชุม  ซึ่งมีลายเซ็นของคู่ความรับทราบไว้ 
    8. แนะนําให้คู่ความทั้งสองฝ่ายบันทึกข้อความที่เจรจาไปพร้อมกับการ
เจรจาเพื่อจะได้นํามาใช้ทบทวนในระหว่างการเจรจาได้  โดยช้ีแจงให้เห็นความสําคัญว่า  ในการ
เจรจามีประเด็นต่างๆ  พูดจากันอยู่มากหากไม่บันทึกไว้โดยใช้แต่เพียงการจดจําก็อาจจะได้ไม่หมด  
และแจ้งให้คู่ความเข้าใจด้วยว่าข้อความต่างๆ  ที่ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกไว้ระหว่างการไกล่เกลี่ยจะถูก
ทําลายเพื่อไม่ให้เหลือเป็นหลักฐานในภายหลัง 
    9. อธิบายให้ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายของคู่ความที่มาเข้าร่วม
ประชุมไกล่เกลี่ย  เข้าใจว่าการเจรจาในการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องที่แตกต่างจากการว่าความ  ดังนั้น  จึง
ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการต่อสู้คดีเพ่ือเอาชนะฝ่ายตรงข้ามมาเป็นคําปรึกษาแก่ตัวความเพ่ือ
จุดประสงค์ของการตกลงกัน  หากยังคงใช้วิธีว่าความเพ่ือเอาชนะกันก็จะเป็นอุปสรรคแก่การไกล่
เกลี่ยเป็นอย่างมาก 
    10. เริ่มไกล่เกลี่ย 
 
    ขั้นตอนที่  2  การหาความหมายของประเด็นข้อพิพาทและความ
ต้องการที่แทจ้ริงของคู่ความ 
    ขั้นตอนโดยปกติทั่วไปจะดําเนินการในระหว่างประชุมร่วมกันในขั้นตอนที่  
1  โดยเป็นการดําเนินการหลังจากการกล่าวเปิดประชุมการไกล่เกลี่ยแล้ว 
 
    วิธีการ 
    1. ขอให้คู่ความแต่ละฝ่ายแสดงและอธิบายเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทที่
เกิดขึ้น 
    2. ขอให้คู่ความแต่ละฝ่ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นโดยย่อๆ  บอกถึงความ
ต้องการของคู่ความและเหตุผลที่ต้องการเช่นนั้น 
    3. ขอให้คู่ความแต่ละฝ่ายอธิบายข้อสงสัยและข้อซักถามที่ ต้ังขึ้นให้
ชัดเจน 
    4. แสดงความต้ังใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ของปัญหาที่พิพาท
จากคู่ความทั้งสองฝ่าย 
    5. จําแนกแยกแยะความต้องการของคู่ความและเรื่องที่เกี่ยวข้องตามท่ี
ได้รับทราบจากคําบอกเล่าของคู่ความแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน  และจับความต้องการของแต่ละฝ่ายในแต่
ละอย่างเข้าด้วยกัน  โดยจัดลําดับความสําคัญของแต่ละสิ่งที่คู่ความต้องการนั้น  เพ่ือนํามาพิจารณา
และจัดให้มีการเจรจากันเป็นเรื่องๆ  ไป 
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    6. พยายามขจัดความเกลียดชัง  ความต้ังใจที่จะต่อสู้  การต้ังท่าจะเอา
เรื่อง  และความรู้สึกเป็นปรปักษ์ที่คู่ความแต่ละฝ่ายมีต่อคู่ความฝ่ายตรงข้ามออกเสีย 
    7. คอยดูแลจัดการเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างคู่ความ  พึงระลึกอยู่เสมอ
ว่าการเจรจาเป็นเรื่องที่กระทํากันระหว่างคู่ความมิใช่ผู้ไกล่เกลี่ยจะเข้าไปเจรจาเสียเอง  กล่าวคือ  ผู้
ไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีหน้าที่ช่วยประสานเชื่อมโยงอธิบาย  นําทาง  และจัดการให้ความต้องการของคู่ความ
ได้ลดหย่อนเข้าหากัน  จนพบกัน  ณ  จุดใดจุดหนึ่งเท่าน้ัน  ผู้ไกล่เกลี่ยควรหาทางป้องกันการถ่วง
เวลาในการเจรจา  ในทํานองเดียวกันก็ต้องป้องกันมิให้มีการเร่งรัดการเจรจาจากคู่ความโดยมีเจตนา
ไม่สุจริต 
    8. พยายามรวบรวมข้อเท็จจริงให้ได้มากท่ีสุดและวิเคราะห์ข้อขัดแย้งแต่
ละข้อให้กระจ่างชัด  โดยไม่ใช่เพ่ือจุดประสงค์ของการตัดสินว่าใครถูกใครผิด  กล่าวคือ  อย่าหลงทาง
โดยการพินิจพิเคราะห์อยู่แต่เรื่องข้อเท็จจริงว่าจะเข้ากับข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไร  เพราะวิธีเช่นนั้น
เป็นเรื่องของการตัดสินใจความถูกผิด  ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด 
    9. จําแนกแยกแยะจุดยืนครั้งแรกของคู่ความแต่ละฝ่ายด้วยการฟังสิ่งที่
คู่ความพูดออกมาในระหว่างการเจรจาว่าพูดว่าอย่างไร  พูดไปในทางใดและมีความหมายอย่างไร 
    10. ตัดสินใจดําเนินการไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้มีการปรึกษาหารือกัน  และ
หลีกเลี่ยงการให้คําตัดสินเกี่ยวกับประเด็นที่พิพาท 
 
    ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการและการสํารวจตรวจสอบประเด็นข้อพิพาท
ในการประชุมฝ่ายเดียว 
    ผู้ไกล่เกลี่ยอาจต้องจัดให้มีการประชุมคู่ความทีละฝ่ายแยกกันหลังจากที่มี
การประชุมร่วมกันครั้งแรกในขั้นตอนที่  1  และขั้นตอนที่  2  แล้ว  การประชุมคู่ความแยกกันเช่นนี้
เรียกว่าการประชุมฝ่ายเดียว  (Caucus Session)  ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์มากในการไกล่เกลี่ย  
เทคนิคการไกล่เกลี่ยหลายประการต้องอาศัยวิธีการประชุมเช่นนี้  จึงจะประสบผลสําเร็จ 
 
    วิธีการ 
    1. สอบถามความสมัครใจของคู่ความหรือตัดสินใจเองว่าจะให้มีการ
ประชุมฝ่ายเดียวหรือไม่  และจะประชุมกับคู่ความฝ่ายใดก่อน 
    2. ช้ีแจงให้คู่ความเข้าใจว่าผู้ไกล่เกลี่ยจะถือข้อมูลที่คู่ความบอกให้ทราบ
ในการประชุมฝ่ายเดียวเป็นความลับ  โดยจะเปิดเผยให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบเท่าที่คู่ความฝ่ายที่
เปิดเผยอนุญาตเท่าน้ัน  (ส่วนเรื่องข้อเสนอที่คู่ความแจ้งแก่ผู้ไกล่เกลี่ยย่อมเป็นเรื่องที่คู่ความอนุญาต
อยู่ในตัวให้เปิดเผยแก่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงได้เพราะประสงค์จะเสนอไปยังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอยู่
แล้ว) 
    3. พยายามทําความเข้าใจในตัวคู่ความและสิ่งต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คู่ความ 
    4. ทําความเข้าใจให้ชัดเจนถึงสิทธิและจุดยืนต่างๆ  ของคู่ความและมอง
หาลู่ทางที่เป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย 
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    5. พยายามทําให้คู่ความแต่ละฝ่ายเชื่อถือไว้วางใจ  เพ่ือที่คู่ความจะได้
พูดจาอย่างเปิดอกและตรงไปตรงมา 
    6. พยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงและความสนใจ
ของคู่ความที่อยู่เบื้องหลังจุดยืนตามที่คู่ความแจ้งให้ทราบซึ่งไม่ตรงกับจุดยืนนั้น 
    7. หากพบกับทางตันหลังจากที่แจ้งข้อเสนอของคู่ความแต่ละฝ่ายให้แก่
ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาแล้วอาจขอให้คู่ความเสนอทางเลือกอ่ืนๆ  หรือให้ความเห็นที่เป็นทางออก
ของทางตันดังกล่าวน้ันเท่าที่พอจะเป็นไปได้  แต่อย่าเร่งรัดจนเกินไปนัก 
    8. ส่งผ่านข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยจากการประชุมฝ่ายเดียวให้แก่
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งและทําการแปลความหมายของความเห็นต่างๆ  ให้เป็นที่เข้าใจแก่ทุกฝ่าย  รวมทั้ง
ปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น 
    9. นําข้อมูลที่ได้จากการประชุมฝ่ายเดียวมาช่วยเช่ือมโยงให้เกิดความ
คืบหน้าในการเจรจาระหว่างคู่ความ 
    10. ใช้วิธีเสนอความคิดเห็นแก่คู่ความในรูปของคําถามซึ่งไม่ใช่ข้อเสนอ 
    11. ตรวจสอบจุดยืนและความเห็นของคู่ความแต่ละฝ่ายว่าสามารถ
ปฏิบัติตามน้ันได้หรือไม่ 
    12. พยายามทําให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาและสร้างหนทางที่ทํา
ให้เกิดความคืบหน้า  เช่น  กระตุ้นให้คู่ความเกิดนิสัยในการที่จะทําความตกลงกัน 
    13. พูดจาขําขันเพื่อลดความตึงเครียดในระหว่างการเจรจาบ้างใน
บางครั้งอาจต้องคอยรบกวนสมาธิของคู่ความที่เกิดความหมกมุ่นตึงเครียดกับเรื่องที่เจรจาเกินไป  
เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลาย  หรือเปลี่ยนประเด็นที่เจรจาเสีย  แล้วค่อยย้อนกลับมาเจรจากันในประเด็น
เดิมใหม่ภายหลัง  ซึ่งอาจทําให้สามารถนําผลของการเจรจาในประเด็นอ่ืนนั้นมาแก้ปัญหาในประเด็น
เดิมดังกล่าวได้  เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องผูกพันกันเป็นลูกโซ่อยู่แล้ว 
 
    ขั้นตอนที่  4  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในประเด็นที่พิพาท 
    ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นทั้งในการประชุมฝ่ายเดียวและการประชุมร่วมกัน
ต่อเนื่องกัน 
 
    วิธีการ 
    1. สร้างบรรทัดฐานของความต้องการของคู่ความแต่ละฝ่ายขึ้น  เพ่ือ
นํามาประเมินค่าของทางออกต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหานั้น 
    2. สรุปรวมให้ได้ขอบเขตของข้อเสนอเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือจุดยืนใน
แต่ละเรื่อง  ซึ่งรวมทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อยทั้งหมด 
    3. ทําความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่ายให้แคบลง 
    4. ทําข้อเรียกร้องหรือจุดยืนที่ไม่อาจเป็นจริงได้ให้หมดไปหรือที่สุดโต่งให้
ลดลง  โดยวิธีให้เหตุผลแก่คู่ความเน้นที่ความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวในการเจรจา  โดยไม่ปล่อย
ให้การเจรจาชะงักอยู่กับที่ 
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    5. หาหนทางบีบคั้นให้เกิดผลความคืบหน้าของการเจรจาเมื่อยังไม่เกิด
ข้อตกลงใดๆ 
    6. ขจัดหนทางเลือกอ่ืนๆ  ที่ไม่มีทางเป็นไปหรือเมื่อพิจารณาแล้วเป็นที่
แน่นอนว่าคู่ความไม่สามารถยอมรับได้ออกไปเสีย 
    7. ค้นหาส่วนที่เหลื่อมกันของข้อเรียกร้องหรือจุดยืนของคู่ความทั้งสอง
ฝ่ายและแก้ไขให้เข้ามาพบกัน 
    8. ใช้แรงงัดและความกดดันจากภายนอกให้คู่ความที่ลังเลยอมตัดสินใจ  
เช่น  อธิบายให้ทราบว่า  หากตกลงกันไม่ได้จนต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลต่อไปก็ต้อง
เสียค่าขึ้นศาลและค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก  อีกทั้งยังต้องเสียเวลาซึ่งอาจเป็นจํานวนหลายๆ  ปี  โดย
ไม่ใช่พูดในลักษณะขู่  หรือบอกว่าใกล้จะหมดเวลาราชการแล้ว  ถ้าไม่รีบตัดสินใจอาจต้องเลื่อนการ
เจรจาไปคราวหน้า  ต้องเสียเวลาและอาจต้องเจรจากันใหม่  เป็นต้น 
    9. คอยระวังอย่าปล่อยให้เหตุการณ์ชักนําไปจนเกิดความตึงเครียดและ
คู่ความเกิดอึดอัดขึ้นมาไม่ยอมเจรจาอีกต่อไป  โดยเกิดความรู้สึกเป็นศัตรูกันขึ้นใหม่อีกอย่างฉับพลัน 
 
    ขั้นตอนที่  5  การจัดทําข้อตกลงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการไกล่เกลี่ยซึ่งประสบผลสําเร็จเป็น
ข้อตกลงระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย  ซึ่งในทางปฏิบัติจะทําเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  
ส่วนในกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จก็คงต้องสั่งยกเลิกการไกล่เกลี่ย  ซึ่งอาจเป็นเพราะคู่ความขอยกเลิก
เองหรือผู้ไกล่เกลี่ยสั่งยกเลิกเพราะมองไม่เห็นหนทางที่คู่ความจะตกลงกันได้ 
    ในกรณีที่คู่ความตกลงกันได้และทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
น้ัน  สําหรับในประเทศไทยหากเป็นการไกล่เกลี่ยที่กระทําในศาล  โดยปกติคู่ความก็จะขอให้ศาล
พิพากษาตามหลัง  แต่คู่ความก็อาจเลือกใช้วิธีถอนฟ้องไปโดยไม่ติดใจให้ศาลพิพากษาตามยอมก็
ย่อมจะกระทําได้สําหรับในกรณีที่ตกลงกันได้  แต่ไม่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
คู่ความก็อาจใช้วิธีถอนฟ้องไป  ส่วนในกรณีที่เป็นการไกล่เกลี่ยนอกศาลน้ันทางปฏิบัติก็คงจบลงที่การ
ทําเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามกฎหมายแล้วก็ย่อมจะนําไปใช้บังคับตามกฎหมายได้ 
 
    วิธีการ 
    1. ตรวจสอบดูรายละเอียดของข้อตกลงที่ทําขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจนตามที่ตกลงกัน 
    2. ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ใส่เนื้อหาของข้อตกลงกันเอง  โดยผู้ไกล่
เกลี่ยเพียงช่วยตอบคําถามและให้ตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้องเพื่อประกอบการร่างสัญญา  หรืออาจช่วย
ยกร่างสัญญาให้โดยมีเนื้อหาตามคําบอกของคู่ความและทวนถ้อยคําที่ร่างให้คู่ความฟัง  หากคู่ความ
ต้องการแก้ไขถ้อยคําส่วนใดต้องแก้ไขให้ทันทีในลักษณะที่ว่าการทําสัญญาเป็นเรื่องของคู่ความโดยแท้ 
    3. อ่านสัญญาให้คู่ความทั้งสองฝ่ายฟัง  และให้คู่ความทั้งสองฝ่ายเซ็นช่ือ
ในฐานะคู่สัญญา  ต้นฉบับเก็บไว้ที่ศาลหรือสํานักงานโดยถ่ายสําเนาให้คู่ความทั้งสองฝ่ายไป 
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    จะเห็นได้ว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล  จะดําเนินการอย่างมีพิธีการ
หรือเป็นทางการ  แต่อย่างไรก็ตามการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็สามารถประยุกต์ใช้ในการไกล่เกลี่ย      
ข้อพิพาทนอกศาลได้  เช่น  การไกล่เกลี่ยของผู้นําชุมชน  เป็นต้น 
 
  5.5 ข้อแตกต่างระหว่างการไกล่เกลี่ยในศาลและนอกศาล 
   ข้อแตกต่างระหว่างการไกล่เกลี่ยในศาลและนอกศาลมีดังนี้ 
   5.5.1 การไกล่เกลี่ยในศาลมีการนําคดีขึ้นฟ้องศาลแล้ว  หากการไกล่เกลี่ยไม่
บรรลุข้อตกลงก็ดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มนําคดีขึ้นฟ้องใหม่  ส่วน
การไกล่เกลี่ย นอกศาลนั้น  ถ้าคู่กรณีตกลงกันไม่ได้หากต้องการนําคดีขึ้นสู่ศาลก็ดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ  ต่อไป 
   5.5.2 สถานที่ที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยและบรรยากาศในระหว่างการไกล่เกลี่ย  
รวมทั้งผู้ที่ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย  ซึ่งการไกล่เกลี่ยในศาลแม้จะไม่ดําเนินในห้องพิจารณา  แต่เป็นห้อง
ประชุมก็มีการจัดห้องให้เหมาะแก่การไกล่เกลี่ย  มีพระพุทธรูปและพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทําให้มีบรรยากาศแห่งความศักด์ิสิทธ์ิมากกว่าสถานที่
อ่ืนใด  และผู้ไกล่เกลี่ยในศาลเป็นผู้พิพากษาย่อมมีความรู้ความเช่ียวชาญในข้อกฎหมายดี  มีบุคลิก
น่าเช่ือถือ  ถ้าคัดเลือกผู้พิพากษาที่มีหลักจิตวิทยาสูง  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  หรือได้รับการฝึกอบรมให้มี
ความชํานาญในการไกล่เกลี่ย  ก็อาจทําให้ประสบความสําเร็จในการประนีประนอมยอมความมากขึ้น 
   5.5.3 สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล  หากต่อมาคู่สัญญาบิดพลิ้วไม่
ยอมปฏิบัติตามสัญญา  ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจะต้องนําสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว
ไปฟ้องต่อศาลเพ่ือบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญานั้นอีกที  ส่วนสัญญาประนีประนอมยอมความใน
ศาล  หากต่อมาคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตาม  ก็ไม่ต้องนําคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลอีก
ครั้ง  โดยฝ่ายผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลขอให้บังคับคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบัติตามสัญญานั้น
ได้ทันที 
 
  5.6 คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย 
   เป็นการยากที่จะช้ีชัดลงไปว่าบุคคลใดสมควรจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ดี  เพราะใน
ความเป็นจริงเรื่องที่จะทําการไกล่เกลี่ยน้ันมีอยู่มากมาย  แต่ละเรื่องข้อเท็จจริงก็ต่างกัน  ข้อกฎหมาย
ก็ต่างกัน  คู่ความที่จะทําการไกล่เกลี่ยก็มีหลายประเภท  มีพ้ืนฐานและความเป็นมาต่างกัน  ซึ่ง
จะต้องอาศัยเทคนิคในการไกล่เกลี่ยต่างกันเป็นรายกรณีไป  แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็พอสรุปถึงคุณสมบัติ
ที่สําคัญอันเป็นประโยชน์ช่วยให้การไกล่เกลี่ยให้ผลดียิ่งขึ้น  ดังนี้  (กรมคุมประพฤติ  กระทรวง
ยุติธรรม, 2544 : 6 – 7) 
   5.6.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตมากมาย 
   5.6.2 มีความเป็นกลางและรักษาความเป็นกลางได้อย่างสม่ําเสมอ 
   5.6.3 รู้กฎหมาย  มีความเข้าใจ  และสามารถอธิบายให้คู่ความฟังได้ทั้งความ
ยุติธรรมตามกฎหมาย  และความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
   5.6.4 เข้าใจในกระบวนการของการระงับข้อพิพาท 
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   5.6.5 มีความอดทน  มีความสามารถในการสํารวจความคิดติดต่อกันเป็นระยะ
ยาวนาน 
   5.6.6 มีความคิดที่ชัดเจนเป็นของตนเอง 
   5.6.7 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี  มีความสามารถในการเจรจาแบบการทูต  
มีความสามารถในการรับฟังได้ดี  ถูกต้อง  ว่องไว  ประกอบไปด้วยเชาวน์ปฏิภาณ 
   5.6.8 ยืดหยุ่นสูง  หลีกเลี่ยงการมองสิ่งต่างๆ  เฉพาะแต่ในแง่ของความผิดถูก
เท่าน้ัน 
   5.6.9 มีความรู้ในเนื้อหาหรือสาขาวิชาที่พิพาทกัน 
   5.6.10 มีความสามารถในการรักษาความลับ 
   5.6.11 มีความสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่ไม่แน่นอน 
   5.6.12 มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
   5.6.13 ความเมตตา  เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด  และเป็นคุณสมบัติที่ผู้ไกล่
เกลี่ยต้องมีก่อนเป็นลําดับแรก  ความเมตตาที่หวังจะให้คู่ความกลับมาคืนดีกันได้  ปลดเปลื้องทุกข์ที่
เกิดจากกรณีพิพาทกันนั้นได้  ความเมตตาจะเป็นพลังสําคัญ  เมื่อประกอบด้วยคุณสมบัติอ่ืนๆ  แล้ว
จะทําให้การไกล่เกลี่ยบรรลุผลสําเร็จลงได้ในที่สุด 
 
  5.7 บทบาทและหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 
   5.7.1 บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย  บทบาทโดยรวมของผู้ไกล่เกลี่ย  คือ  การเป็นคน
กลาง  ที่ช่วยทําให้คู่ความทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกันอีก  สามารถแก้ปัญหาที่พิพาทกันได้ในลักษณะที่
คู่ความทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับได้  โดยนําคู่ความทั้งสองฝ่ายมาพบปะกัน  ซึ่งหน้าที่เพ่ือเจรจากัน  เปิด
โอกาสให้มีการสื่อสารติดต่อกัน  ช่วยขจัดความเป็นศัตรูที่มีต่อกัน  เสาะหาข้อมูลที่จะช่วยให้การ
เจรจาสําเร็จ  ขจัดความยุ่งยากต่างๆ  ที่ขัดขวางการเจรจาออกเสีย  แปลและตีความในเรื่องเจรจา
ให้แก่คู่ความ  โดยทําให้แน่ใจว่าคู่ความแต่ละฝ่ายเข้าใจสิ่งที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกําลังพูด  ช่วยเพ่ิม
การรับรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคู่ความ  รวมทั้งทําให้แน่ใจว่าคู่ความแต่ละฝ่ายเข้าใจ
ตรงกันกับสิ่งที่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงรับรู้  และเข้าใจสอนคู่ความเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองว่าจะเจรจา
ต่อรองให้ได้ผลดีได้อย่างไร  และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเจรจา  เช่น  ดําเนินการประชุมให้
เรียบร้อย  ทําให้การเจรจาราบรื่นเห็นได้ถึงความเป็นกลาง  ทําให้การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่
ยุ่งยาก  คอยระวังมิให้การเจรจาล้มเหลวลงกลางคัน  ขอแรงสนับสนุนจากบุคคลภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อคู่ความทั้งสองฝ่ายกระตุ้นให้คู่ความพิจารณาดูว่าคู่ความฝ่ายตรงข้ามมองปัญหาอย่างไร  ทําให้
คู่ความแต่ละฝ่ายคิดถึงปัญหาได้ถี่ถ้วนให้คู่ความแสดงเหตุผลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ข้อเรียกร้อง  ความ
คิดเห็นและจุดยืนของตน  แนะนําและช่วยเหลือคู่ความในการประเมินค่าใช้จ่ายความเสียหายและ
เวลาที่ต้องเสียไป  ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินคดีทางศาลและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
ทําการไกล่เกลี่ยได้สําเร็จเปรียบเทียบกัน  พูดโต้เถียงคู่ความด้วยการยกข้อสงสัยต่างๆ  ขึ้นให้ปรากฏ
อยู่ในจิตใจของคู่ความแต่ละฝ่ายเพ่ือให้จุดย่ืนของคู่ความอ่อนตัวลง  ใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เช่น  การ
ประชุมฝ่ายเดียว  เพ่ือให้คู่ความสะดวกใจในการเปิดเผยข้อมูลเสนอข้อต่อรองหรือเสนอทางออกใน
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การแก้ปัญหา  เลื่อนการประชุม  ออกไปเมื่อเกิดภาวะชะงักงันในการเจรจาหรือเพื่อหาข้อมูลเพ่ิมเติม  
เป็นต้น  (กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม, 2544 : 7) 
   5.7.2 หน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย  โดยทั่วไปผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่  ดังนี้ 
    5.7.1 ให้ความรู้แก่คู่ความเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย 
    5.7.2 กําหนดแนวทางของพฤติกรรมในการเจรจา 
    5.7.3 ควบคุมการดําเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยและทําให้การเจรจา
ระหว่างคู่ความดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
    5.7.4 ส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจของคู่ความแต่ละฝ่ายที่มีต่อกันให้
ดีขึ้น 
    5.7.5 สนับสนุนให้มีการมองหาทางเลือกและข้อเสนออื่นๆ  ที่จะทําให้
ตกลงกันได้ 
    5.7.6 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อตกลงที่คู่ความเสนอให้แก่กัน 
    5.7.7 ทําให้คู่ความขัดแย้งกันน้อยลง 
    5.7.8 ทําความเข้าใจในแง่คิดของคู่ความทุกฝ่ายเกี่ยวกับประเด็นที่พิพาท  
ข้อเท็จจริง  จุดยืน  พฤติการณ์ที่รองรับและการประเมินค่าของคู่ความ 
    5.7.9 ช่วยลดทอนจํานวนเรื่องที่จะต้องตัดสินใจและทําให้การตัดสินใจ
ของคู่ความง่ายเข้า  บันทึกและเสนอให้เห็นถึงเรื่องที่เจรจากันและข้อตกลงที่ได้เสนอไว้ 
    5.7.10 ช่วยสร้างความคิดเห็นใหม่ๆ  เพ่ือที่จะเจรจาต่อกันไม่ได้  และ
สร้างหนทางอื่นในการมองปัญหาที่มีอยู่ 
    5.7.11 ช่วยรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้มีการเจรจาต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น 
    5.7.12 ช่วยทําข้อเสนอแนะของคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็น
ภาษาที่ง่ายขึ้น  และสะดวกแก่การพิจารณาตกลงกัน 
 
  5.8 ความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ย 
   ผู้ไกล่เกลี่ยจะรักษาความเป็นกลางได้อย่างไร  เป็นคําถามที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
เง่ือนไขที่จะทําให้การไกล่เกลี่ยประสบความสําเร็จได้ด้วยความพอใจของทุกฝ่าย  ซึ่งพอสรุปถึงแนว
ทางการรักษาความเป็นกลางของผู้ไกล่เกลี่ยไว้ดังนี้  (กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม, 2544 :  
12 – 13) 
   5.8.1 ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเข้าใจบทบาทของการไกล่เกลี่ยว่าตนมิใช่ผู้พิพากษาที่
จะช้ีผิดถูก  โดยจะต้องไม่ทําการตัดสินใจให้เกิดข้อตกลงระหว่างคู่ความ  อํานาจตัดสินใจที่จะตกลง
ด้วยหรือไม่เป็นอํานาจของคู่ความ  ผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือให้การเจรจาต่อรองง่ายเข้า  
สะดวกรวดเร็วขึ้นเท่าน้ัน 
   5.8.2 ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าความเป็นกลางเป็นหัวใจของการ
ไกล่เกลี่ย  และความเป็นกลางนั้นจะต้องเป็นความเป็นกลางที่ถูกต้อง 
    ความเป็นกลางที่ถูกต้องนั้น  ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องพยายามทําความเข้าใจกับ
คู่ความทั้งสองฝ่ายไปพร้อมๆ  กันโดยถ่ายทอดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่าย  และช่วยหา
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บทสรุปที่ทั้งสองฝ่ายพอใจจนสามารถตกลงกันได้  กระบวนการดังกล่าวเปรียบเสมือนชีวิต  เพราะ
เข้าใจพิจารณาถึงความคิดของคู่ความมีการผันแปรไปตามความคิดและความรู้สึกของคู่ความ  มี
สถานการณ์ที่เคลื่อนไหวไปมาและมีอารมณ์กับความรู้สึกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของข้อเท็จจริงต่างๆ  
ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญอะไร  อีกทั้งข้อกฎหมายก็เป็นเพียงมาตรฐานชนิดหนึ่งที่ใช้อ้างอิง
ประกอบการตัดสินใจของคู่ความเท่าน้ัน  คงดูกันที่อนาคตว่าจะทํากันอย่างไรกันต่อไปเป็นเรื่องใหญ่  
ซึ่งนับว่าแตกต่างจากระบวนการพิจารณาคดีโดยสิ้นเชิง  แม้แต่พยานหลักฐานที่มีอยู่ที่นับว่าเป็นเรื่อง
สําคัญในการทําคําพิพากษาแต่ในเรื่องการไกล่เกลี่ยแล้ว  การตกลงประนีประนอมกันไม่จําเป็นว่า
พยานหลักฐานนั้นได้บ่งช้ีไปในทิศทางใดแล้ว  คู่ความจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ 
    ทําไมจึงต้องทําความเข้าใจทั้งสองฝ่ายไปพร้อมๆ  กัน  สามารถอธิบายได้
โดยอาศัยหลักสัญชาตญาณ  เมื่อมีความขัดแย้งกันมนุษย์จะมีสัญชาตญาณชนิดหนึ่งคือ  ไม่พยายาม
ทําความเข้าใจฝ่ายตรงข้าม  เพราะถ้าหากตนเองปล่อยความคิดไปในทางที่จะเข้าใจฝ่ายตรงข้าม
ตนเอง  ก็จะถูกบังคับให้จุดยืนที่เป็นความต้องการนั้นอ่อนตัวลง 
    ด้วยเหตุผลข้อนี้หน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยก็คือ  ต้องพยายามที่เข้าใจคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนั้นไปพร้อมๆ  กัน  และพยายามที่จะรักษาความเข้าใจดังกล่าวซึ่งรวมถึง
จุดยืนของทั้งสองฝ่ายน้ันเอาไว้ 
    ผู้ไกล่เกลี่ยที่แสดงออกซึ่งความเป็นกลางอย่างถูกต้องได้น้ัน  จะต้องมี
ความสามารถเข้าไปน่ังในหัวใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายได้อย่างลึกซึ้ง  กล่าวคือ  พยายามเข้าไปนั่งใน
หัวใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายให้มากที่สดุเท่าที่จะทําได้  และเมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้ว่าผู้ไกล่เกลี่ย
เข้าใจในตัวพวกเขาก็จะเกิดสถานการณ์ที่ทําให้คู่ความทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเรื่องที่พิพาทกันนั้นเป็นเรื่อง
ที่อาจเข้าใจกันได้  และยังสามารถเปลี่ยนบรรยากาศของความขัดแย้งให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ 
   5.8.3 ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องวางตัวและแสดงกริยาท่าทางเป็นกลางอย่างคงเส้นคง
วา  ความไม่เป็นกลางอาจปรากฏทางกริยาท่าทางการแสดงออกของผู้ไกล่เกลี่ยในขณะก่อนหลัง  
หรือระหว่างดําเนินการไกล่เกลี่ย  คู่ความทั้งสองฝ่ายจะคอยสังเกตตัวผู้ไกล่เกลี่ยตลอดเวลา  ผู้ไกล่
เกลี่ยพึงระวัง  เช่น 
    5.8.3.1 ไม่ดําเนินการไกล่เกลี่ยโดยใช้ภาษามือหรือภาษาที่แสดงออกทาง
อวัยวะอื่นๆ 
    5.8.3.2 ไม่แสดงออกที่เข้าข่ายลําเอียง  เช่น  การโบกมือห้าม  การส่าย
หน้า  ไม่ให้พูดต่อ  การพยักเพยิดหรือการเอนตัวเข้าหาคู่ความฝ่ายหนึ่ง  เป็นต้น 
   5.8.4 ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องไม่ถูกแทรกแซง  ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องได้รับความคุ้มครอง  
ไม่ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลใด  เพราะแม้ผลสุดท้ายของการไกล่เกลี่ยจะเกิดจากข้อตกลงจากความ
ยินยอมของคู่ความ  แต่การไกล่เกลี่ยด้วยอํานาจไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย  ซึ่งจะทําให้ผลการไกล่เกลี่ย
เบี่ยงเบนไปได้ตามอํานาจที่ถูกแทรกแซงนั้นด้วย 
   กล่าวโดยสรุป  กระบวนการตัดสินของการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง  เป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นการหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในความขัดแย้ง  ในความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน  ส่วนประเด็นที่เห็นต่างและไม่อาจจะหาฉันทามติ  (Consensus)  ก็จะร่วมกันพิจารณา
หาคนกลางที่เป็นผู้รู้ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายมาพิจารณาให้ข้อมูลทางวิชาการอย่าง
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เป็นกลางให้เกิดความชัดเจนตามหลักวิชาการ  เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เจรจากันและร่วมกันหาทาง
ออกหลายๆ  ทางแล้ว  จึงร่วมกันพิจารณาทางเลือกต่างๆ  โดยมองประโยชน์ร่วม  (Interests)  มอง
ประโยชน์หรือความต้องการของตนเองและคู่กรณี  ไม่ยึดติดอยู่ที่จุดยืน  (Position)  ที่เป็นความ
ขัดแย้งกันอยู่  ผลการตัดสินต้องเป็นที่ยอมรับและร่วมกันตัดสินโดยคู่กรณีทั้งสอง  ไม่มีการบีบบังคับ
ใดๆ  ทั้งสิ้น  คู่กรณีอาจจะขอเลิกหรือออกจากกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเมื่อใดก็ได้ 
 
  5.9 การจัดการกับความลับที่เกิดจากการไกล่เกลี่ย 
   ความลับที่เกิดจากกระบวนการไกล่เกลี่ยมีข้อพึงปฏิบัติคือ  (กรมคุมประพฤติ  
กระทรวงยุติธรรม, 2544 : 11 – 12) 
   5.9.1 ห้ามคู่ความนําข้อมูลที่ เกิดจากการไกล่เกลี่ยไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินคดี  หมายความว่า  เมื่อการไกล่เกลี่ยล้มเหลวลง  คู่ความไม่สามารถตกลงกันได้และต่อมามี
การนําคดีไปสู่ศาลหรือขอให้ศาลพิจารณาคดีต่อไปแล้วแต่กรณี  คู่ความไม่สามารถจะอ้างอิงถึงข้อ
สนทนาที่กระทํากันในการไกล่เกลี่ยเป็นพยานหลักฐานในศาลและผู้ไกล่เกลี่ยก็ไม่สามารถจะถูกเรียก
ไปให้การในศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว  ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา  มีการวางรูปแบบเป็น
กฎหมายให้ถือเอาข้อเท็จจริงจากการไกล่เกลี่ยเป็นความลับ  และให้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของการไกล่เกลี่ย  
และในบางรัฐที่ไม่มีบทบัญญัติโดยกฎหมายก็ให้ถือเอาข้อตกลงของคู่ความเป็นแนวปฏิบัติ  อย่างไรก็
ตามข้อตกลงเช่นนี้มีจุดอ่อนที่คู่ความแต่ละคนยังมีอิสระที่จะไปเล่าข้อเท็จจริงที่ถูกห้ามให้ผู้อ่ืนฟัง
ตามท่ีตนต้องการอย่างไร 
    ในประเทศไทย  การจัดกับความลับผู้ไกล่เกลี่ยจะใช้วิธีบันทึกข้อตกลงไว้
ทํานองว่า  “คู่ความทั้งสองฝ่ายให้สัญญาว่าจะไม่นําข้อเท็จจริง  ข้อเสนอ  หรือความเห็นซึ่งเสนอ
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การดําเนินการตลอดจนคํารับทั้งปวงซึ่งคู่ความเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
เปิดเผยในขั้นไกล่เกลี่ยไปเปิดเผยหรือใช้เป็นพยานหลักฐานหรือใช้ประโยชน์ใดๆ  ในการพิจารณาคดี  
ไม่ว่าในการไกล่เกลี่ยจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องถึงข้อพิพาทอันเป็นมูลแห่งกระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ย
หรือไม่”  อย่างไรก็ตามในขณะนี้ได้มีความพยายามให้สภาพบังคับดังกล่าวมีสถานะรองรับโดย
กฎหมาย  จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในส่วนแพ่งโดยกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการนําเสนอเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 
   5.9.2 ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องไม่นําข้อมูลที่ได้จากคู่ความฝ่ายหนึ่งไปถ่ายทอดให้กับ
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งฟัง 
    ข้อห้ามดังกล่าวถือเป็นจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย  ทั้งยังสร้างความเช่ือถือ
ให้เกิดมีขึ้นจากคู่ความ  ในทางปฏิบัติของการไกล่เกลี่ย  เมื่อจําเป็นต้องทําการประชุมฝ่ายเดียว  ซึ่ง
คู่ความที่อยู่ในห้องประชุมต้องการบอกเล่าข้อเท็จจริงบางอย่าง  ซึ่งต้องการให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้รู้ได้เข้าใจ
แจ่มแจ้งถึงความต้องการแท้จริงของตนแต่ไม่ต้องการให้คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงรู้หรือต้องการระบายความ
คับแค้นใจ  เป็นต้น 
    ผู้ไกล่เกลี่ยจึงต้องระมัดระวังโดยการสอบถามคู่ความตอนท้ายของการ
ประชุมว่า  มีข้อความตอนใดประสงค์จะให้เก็บไว้เป็นความลับและผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องรับประกันต่อ
คู่ความ 
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    ข้อควรระวัง  ในบางกรณีสิ่งที่คู่ความฝ่ายใดคิดว่าเป็นความลับแต่แท้จริง  
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะทราบอยู่ก่อนแล้ว  ตัวอย่างเช่น  คู่ความอีกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมฝ่ายเดียว
แจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบว่าตนกําลังเดือดร้อน  เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงินและต้องการให้เรื่อง
พิพาทกันนี้จบสิ้นโดยเร็ว  และขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยรักษาไว้เป็นความลับ  ความลับเช่นนี้เป็นความลับที่
อีกฝ่ายหนึ่งอาจล่วงรู้อยู่แล้ว  ผู้ไกล่เกลี่ยจึงควรสอบถามคู่ความฝ่ายน้ันเสียใจขณะทราบจากที่ประชุม
ว่าเป็นไปได้ไหมว่า  ความอีกฝ่ายหนึ่งจะทราบข้อเท็จจริงนี้อยู่แล้ว  หากไม่สอบถามเช่นนี้ในภายหลัง
เมื่อความเกิดปรากฏว่าคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงก็ทราบข้อเท็จจริงนั้น  คู่ความที่ร่วมประชุมฝ่ายเดียวอาจ
มองว่าผู้ไกล่เกลี่ยขาดความเป็นกลางก็ได้ 
 
  5.10 คุณสมบัติของคู่ความที่จะทําให้การไกล่เกลี่ยประสบความสําเร็จ 
   การไกล่เกลี่ยจะประสบความสําเร็จได้หากคู่ความมีสิ่งเหล่าน้ีคือ  (กรมคุม
ประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม, 2544 : 9 – 10) 
   5.10.1 ความต้องการที่จะให้ไกล่เกลี่ย 
     ความต้องการเป็นหัวใจของความสําเร็จเช่นเดียวกับการไกล่เกลี่ย  
ความต้องการที่จะให้ไกล่เกลี่ยหากเป็นความต้องการที่แท้จริง  การไกล่เกลี่ยก็จะง่ายเข้าและรวดเร็ว
ขึ้น 
     ความต้องการที่จะให้ไกล่ เกลี่ยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ  เช่น  
ต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีในศาล  หลีกเลี่ยงระบบที่ต้องมีการต่อสู้กัน  ความ
ต้องการอาจเป็นการตัดสินด้วยตนเอง  ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับฝ่ายตรงข้าม  และบางทีอาจต้องการยุติ
ปัญหาข้อพิพาทให้เร็วขึ้น  คู่ความที่เข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยขาดความต้องการหรือไม่มี
ความต้องการที่แท้จริงจะทําให้คู่ความไม่พยายามหาหนทางที่ออมชอมกับคู่ความฝ่ายตรงข้าม  เมื่อมี
ผู้ไกล่เกลี่ยก็จะบ่ายเบี่ยง  คู่ความที่ไม่มีความจริงใจก็มักจะอ้าง  เช่น  ผู้พิพากษาบอกให้มาหรือเข้าใจ
ผิด  เป็นต้น 
   5.10.2 คู่ความต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
     ความรับผิดชอบที่ว่าน้ีมีอยู่  3  ส่วนด้วยกัน  คือ 
     5.10.2.1 มีความรับผิดชอบที่จะต้องกระทําในสิ่งที่จําเป็นทุกประการ  
เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถ่องแท้  เช่น  การเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  การบอกให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบถึงความต้องการที่แท้จริง  เป็นต้น 
     5.10.2.2 มีความรับผิดชอบและเข้าใจถึงสิทธิของฝ่ายตน  รวมถึง
ความต้องการของฝ่ายตน  แผนการของฝา่ยตนและสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญของฝ่ายตน 
     5.10.2.3 มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ย  
โดยจะต้องเต็มใจสร้างรูปแบบทางความคิดขึ้นและแสดงความคิดน้ันออกมาด้วย 
     คู่ความที่มีความรับผิดชอบจะเป็นคนที่มีวินัยต่อตนเอง  เคารพกติกา  
เคารพความเป็นเหตุเป็นผล  ความรับผิดชอบทําให้การไกล่เกลี่ยบังเกิดผลข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 
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   5.10.3 ความต้ังใจที่จะไม่ตกลงด้วย 
     ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นปรปักษ์ของการไกล่เกลี่ยแต่ต้องไม่ลืมว่า  
หัวใจของการไกล่เกลี่ยอยู่ที่  “การตัดสินใจด้วยตนเอง”  ของคู่ความ  ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นเพียงผู้ทําให้
การตัดสินใจของคู่ความมีทิศทางที่ชัดเจน  การตัดสินใจได้รับความสะดวกอันจะทําให้การเจรจาง่าย
เข้าเท่าน้ัน 
     คู่ความจะต้องเป็นตัวของตัวเอง  มีเหตุมีผลของตนเองบนข้อมูลที่
ถูกต้อง  การตัดสินใจต้องมีความชัดเจนเป็นไปได้และเป็นธรรม  การไม่สามารถตกลงได้ก็คือ  ไม่
สามารถตกลงได้ดีกว่าโอนอ่อนยินยอมตกลงไปตามผลการไกล่เกลี่ย  แต่ภายหลังเมื่อมานั่งทบทวน
เกิดความคับแค้นใจว่าตนเสียเปรียบจากผลการไกล่เกลี่ยจึงรื้อฟ้ืนนําความข้ึนไปฟ้องศาลใหม่  เช่นนี้
รังแต่จะทําให้ยากและใช้เวลา  ตลอดจนสิ้นเปลืองเงินทองมากขึ้น  ดังนั้น  การตัดสินใจถูกต้องเสียแต่
แรกจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง 
   5.10.4 ความต้ังใจที่จะตกลงด้วย 
     เป็นเจตนาที่อาจสังเกตได้จากการแสดงออกของคู่ความ  ความต้ังใจที่
จะตกลงด้วยเป็นองค์ประกอบที่ทําให้การไกล่เกลี่ยมีโอกาสสําเร็จ  และหากเป็นความต้ังใจที่มีความ
ชัดเจน  มีความเป็นตัวของตัวเอง  มีเหตุมีผลบนความจริงใจก็จะทําให้การไกล่เกลี่ยมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 
 
  5.11 ข้อจํากัดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
   ข้อจํากัดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  พอสรุปได้ดังนี้ 
   5.11.1 ไม่มีสภาพบังคับ  เนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยต้องเกิดจาก
ความยินยอมของคู่ความทุกฝ่าย  หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย  ก็ไม่
สามารถบังคับให้เข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ 
   5.11.2 คู่ความอาจใช้เป็นช่องทางในการประวิงคดีให้ล่าช้า  เกิดจากคู่พิพาท
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีเจตนาร่วมที่จะยุติหรือระงับข้อพิพาท  เช่น  เนื่องด้วยต้องการขยายระยะเวลา
การชําระหนี้ออกไป  เพราะยังไม่สามารถชําระหนี้ได้  หรือต้องการขยายเวลาอยู่อาศัยในอาคารที่เช่า
อยู่ต่อไป  จึงใช้วิธีการขอไกล่เกลี่ยเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 
   5.11.3 ข้อจํากัดของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  การทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความซึ่งอาจทําได้ทั้งการทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลหรือในศาล
น้ัน  มีผลบังคับที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  กรณีคู่พิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล  ศาล
จะมีคําพิพากษาบังคับให้คู่ความในคดีปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  เมื่อศาลมีคํา
พิพากษาตามยอมแล้ว  จึงจะเกิดสิทธิในลักษณะสัญญาต่างตอบแทนระหว่างคู่ความตามสัญญานั้น  
ทําให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน  เจ้าหน้าที่ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความมีสิทธิให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ลูกหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม  ถ้าไม่ปฏิบัติตามเจ้าหนี้สามารถย่ืนคําร้องต่อศาลให้
บังคับกับลูกหนี้ได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีใหม่  แต่การทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลนั้นมี
สภาพบังคับได้เพียงแค่สัญญา  เมื่อคู่ความได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว  สัญญานั้นก็ใช้บังคับได้ตามหลักสัญญาต่างตอบแทนทั่วไป  กล่าวคือทําให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิ
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เรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญา  อีกฝ่ายหนึ่งจะบังคับให้กระทําการหรืองดเว้นการกระทําในทันทีดังเช่นสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ทําในศาลไม่ได้  เพราะต้องไปฟ้องขอให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ตกลงไว้  จึงทําให้เสียเวลาในการดําเนินคดีในศาลอีก 
   5.11.4 ทําให้สิทธิเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายยอมสละนั้นระงับไป  การตกลงทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลระหว่างคู่ความมีผลให้มูลหนี้เดิมก่อนทําสัญญานั้นระงับสิ้น
ไป  จึงไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องต่อศาลได้  ดังนั้นการฟ้องคดีต่อศาลจึงบังคับได้ตามสิทธิสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่เกิดขึ้นใหม่  อันถือว่าเป็นมูลหนี้ใหม่หากนํามูลหนี้เดิม  (หมายถึง  หนี้ที่
เกิดก่อนทําสัญญาประนีประนอมยอมความ)  มาฟ้องศาลจะถือว่าเป็นการฟ้องซ้ํา 
 
  5.12 วิธีผ่าทางตันของการไกล่เกลี่ย 
   สําหรับวิธีการผ่าทางตันของการไกล่เกลี่ย  สามารถสรุปได้ดังนี้  ( วีรา         
ไวยหงษ์รินทร์ศรี, 2544 : 43) 
   5.12.1 เปลี่ยนจากการไกล่เกลี่ยร่วมกัน  เป็นแยกไกล่เกลี่ยทีละฝ่ายหรือ
เปลี่ยนจากการแยกไกล่เกลี่ยทีละฝ่ายเป็นการไกล่เกลี่ยร่วมกัน 
   5.1.2.2 ให้คู่ความทราบถึงผลดีหากคดีตกลงกันได้ 
   5.12.3 เตือนคู่ความให้ทราบถึงผลเสียกรณีที่ไม่ยอมลดละให้แก่กัน 
   5.12.4 แจง้ให้คู่ความรู้ว่าการเจรจาได้คืบหน้าไปแค่ไหน 
   5.12.5 รู้จักพักและมีเวลานอกบ้าง 
   5.12.6 พยายามเน้นถึงจุดมุ่งหมายของการเจรจา 
   5.12.7 กล่าวเน้นอยู่กับสิ่งที่คู่ความต้องการ 
   5.12.8 เมื่อไม่มีทางออกก็หยุดการเจรจาและย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ 
   5.12.9 ให้ลองพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ 
   5.12.10 พูดออกนอกเรื่องบ้าง 
   5.12.11 ทําเป็นเฉยๆ  เสีย 
   5.12.12 ให้คู่ความเปลี่ยนมุมมองใหม่  จากผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้เสียประโยชน์
บ้าง 
   5.12.13 ให้พักรับประทานอาหาร 
   5.12.14 เบี่ยงเบนประเด็นด้วยการให้คู่ความได้รู้จักกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  หรือ
พยานหรือผู้เช่ียวชาญพิเศษ  หรือบุคคลที่สามที่คู่ความเคารพนับถือ  เพ่ือช้ีแนะแก่คู่ความ 
   5.12.15 นําข้อเท็จจริงใหม่มาแจ้งแก่คู่ความหรือแนะนําทางค้นหาข้อเท็จจริง
ใหม่ 
   5.12.16 สร้างอารมณ์ขัน 
   5.12.17 ให้สร้างจินตนาการโดยเปลี่ยนบทบาทของคู่ความ 
   5.12.18 ยกตัวอย่างคดีที่มีปัญหาเป็นอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  และเล่า
ประสบการณ์ในการผ่าทางตันคดีดังกล่าว 
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   5.12.19 ให้ความหวังแก่คู่ความ 
   5.12.20 เปลี่ยนที่นั่งคู่ความสลับด้านกันบ้าง 
   5.12.21 ผู้ไกล่เกลี่ยช้ีแนะข้อเสนอซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ 
   5.12.22 ยกเลิกแนวทางแก้ปัญหาที่พบทางตันแล้วพิจารณาทางเลือกใหม่ 
 
  5.13 ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย 
   การไกล่เกลี่ยที่ประสบผลสําเร็จจนคู่ความตกลงประนีประนอมยอมความกันได้
เป็นประโยชน์  ดังนี้ 
   5.13.1 คู่ความหันหน้าเข้าหากันอย่างเป็นมิตร 
   5.13.2 ในบางกรณีคู่ความสามารถดําเนินธุรกิจต่อกันได้อีก 
   5.13.3 คู่ความได้รับความพึงพอใจ 
   5.13.4 ประหยัดค่าใช้จ่ายหากเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสําหรับคดีที่มีการ
ฟ้องร้องต่อศาลแล้ว  หากการไกล่เกลี่ยประสบผลสําเร็จจะทําให้ค่าใช้จ่ายในคดีของคู่ความถูกลง 
   5.13.5 คู่ความไม่ต้องประสบกับการบังคับคดีที่ยุ่งยากในศาล 
   5.13.6 ช่วยลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล  ทําให้คดีอ่ืนๆ  สามารถย่น
ระยะเวลาพิจารณาได้เร็วขึ้น 
   5.13.7 ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 
   5.13.8 รัฐประหยัดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจ้างผู้พิพากษา  และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 
   5.13.9 เป็นการก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่มี
คู่ความจํานวนมาก  เช่น  คดีฟ้องขับไล่ซึ่งปกติจะเป็นกรณีเจ้าของที่ดินเป็นโจทก์ฟ้องชาวบ้านเป็น
จํานวนมาก  เป็นจําเลย  และเนื่องจากจําเลยแต่ละรายมีข้อต่อสู้ต่างๆ  กัน  อันทําให้ไม่อาจสามารถ
รวมพิจารณาได้เพราะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  แต่การไกล่เกลี่ยไม่ถูก
จํากัดโดยข้อห้ามเช่นว่าน้ัน  ดังนั้น  การไกล่เกลี่ยเพียงครั้งเดียวซึ่งรวมคดีที่ถูกฟ้องไว้เป็นจํานวนมาก  
หากกระทําได้สําเร็จย่อมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาลเป็นอย่างยิ่ง 
   ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยไม่สามารถทําให้คู่ความตกลงกันได้  ประโยชน์ก็ยังเกิดขึ้น
หลายประการ  เช่น 
   1. เปิดโอกาสให้คู่ความได้มาเจรจาหันหน้าเข้าหากัน  แม้การเจรจาไม่สําเร็จแต่
ก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหรือความบาดหมางลงไปได้ในระดับหนึ่ง  ไม่ทําให้เรื่องเล็กน้อย
ทํานองน้ําผึ้งหยดเดียวบานปลายลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ 
   2. ทําให้คู่ความมีความเข้าใจต่อกันเพิ่มขึ้น  ซึ่งอาจส่งผลให้สามารถตกลงกันได้
ในภายหลัง 
  จะเห็นได้ว่า  การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการจัดการความขัดแย้งที่ไม่ใช่การเจรจา
กันเองโดยตรง  แต่ใช้คนกลางเข้ามาช่วยเหลือ  ซึ่งได้รับการยอมรับจากคู่กรณี  ผู้ไกล่เกลี่ยไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่มีอํานาจตัดสินใจ  ไม่ใช้การบังคับทางกายภาพหรือไม่ได้บังคับใช้ทางกฎหมาย  
ซึ่งการไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีที่จะทําให้
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คู่กรณีรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจ  กล่าวคือ  ชนะ – ชนะ  ทั้งคู่  และยังสามารถใช้ได้ทั้งในระดับ
ปัจเจก  ระดับรัฐ  และระหว่างประเทศ  ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นคนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ยควรมีการศึกษา
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การไกล่เกลี่ยดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาททางแพ่ง  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา  พ.ศ. 2553  
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  
พ.ศ. 2530  ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย  พ.ศ. 2554  และประกาศ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 
 
 6. การยุติความขัดแย้งด้วยการหลีกหนีปัญหา  (Avoidance or Flight) 
  การหลีกหนีปัญหา  (Avoidance or Flight)  เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สังคม
ตะวันออกชอบที่จะทํา  คือ  เมื่อเกิดความขัดแย้งก็ไม่อยากมีเรื่อง  กลับไปบ้าน  ไม่ต่อล้อต่อเถียง  
หรือที่เราเคยได้ยินพูดกันว่า  “เป็นความกัน  กินขี้หมาดีกว่า”  ปัญหาไม่ได้หมดไป  เพียงแต่ไม่หยิบ
ยกมาพูดโดยหวังว่าในที่สุดเวลาจะเป็นเครื่องช่วยให้ลืมๆ  ไป  เป็นลักษณะทางสังคมที่ไม่ชอบการ
เผชิญหน้า  (Non confrontation)  บางครั้งก็ไปพูดจานินทาว่ากล่าวลับหลังก็มี  ซึ่งแตกต่างจาก
สังคมตะวันตกท่ีนิยมจะพูดกันต่อหน้าให้รู้แล้วรู้รอดไป  เสร็จแล้วก็ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ต่อ  การไป
พูดลับหลัง  (Talk behind other person’s back)  กระบวนการแก้ปัญหาโดยการนินทาหรือการ
หลีกปัญหาแบบนี้บ่อยครั้งก็ดูเหมือนได้ผล  แต่ปัญหาไม่หมดไป  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 177) 
  แต่อย่างไรก็ตาม  หากจะมองว่าวิธีการน้ีถูกต้องในการจัดการความขัดแย้งนั้น  วิธีน้ีถือ
ว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม  เพราะปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข  มิหนําซ้ํายังจะทําให้ความขัดแย้งที่
เปรียบเสมือนไฟที่รอการปะทุอีกรอบ  ยิ่งยากที่จะหาทางแก้ไขได้อย่างทันการณ์ 
 
 7. การยุติความขัดแย้งด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างสันติ  หรืออารยะขัดขืน  (Civil 
Disobedience) 
  การใช้การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ  (Civil Disobedience)  หรือที่มีการใช้คําว่า  
อารยะขัดขืน  เป็นกระบวนการต่อสู้อย่างสันติ  เพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยการชุมนุมโดยสงบ  
ปราศจากอาวุธ  การชุมนุมเพ่ือแสงความเห็นต่างหรือชุมนุมประท้วงนี้  ผู้ที่นํามาใช้จนเป็นแบบอย่าง  
คือ  มหาตมคานธี  กระบวนการที่สําคัญคือ  คานธีจะใช้ความรักเป็นเครื่องมือ  คานธีจะไม่เกลียด  
ไม่โกรธอังกฤษ  แถมยังรักคนอังกฤษด้วย  แต่ประท้วงระบบของอังกฤษที่มาครอบครองอินเดีย  
ฉะนั้น  คานธีจึงไม่จับไมโครโฟนด่าคนอังกฤษ  ไม่มีการเผาโลง  ไม่มีการเผาพริกสาปแช่ง  
นอกจากนั้นความไม่รุนแรงหรืออาหิงสา  (Ahimsa)  ของคานธียังหมายถึง  ความไม่รุนแรงทั้งทาง
กาย  ทางวาจา  และทางใจ  คานธียังยอมปฏิบัติตามกฎหมาย  เพราะการประท้วงอดข้าวอาจจะไป
ขัดกับกฎหมายและยอมให้จับกุม  คุมขัง  โดยไม่ขอยกเป็นข้อต่อรอง  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 
180 – 181) 
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  ผลของการชุมนุมประท้วงก็ยังมีผลเป็นแพ้และชนะ  คือถ้าผู้ชุมนุมประท้วงได้ตามท่ี
ต้องการก็คือว่าชนะ  ถ้าไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าแพ้  หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีน้ีไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยบน
โต๊ะเจรจา  ก็ย่อมจะทําให้เห็นผลได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
 8. การยุติความขัดแย้งด้วยการไต่สวน  (Inquiry) 
  แนวทางนี้ เ ป็นวิ ธีที่มุ่ ง เน้นการจัดการข้อพิพาททั้ ง ในระหว่ างประเทศและ
ภายในประเทศ  เมื่อกล่าวถึงระบบการไต่สวนในระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
น้ันเกิดขึ้นจากผลการประชุมสันติภาพครั้งแรกที่กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ในปี  ค.ศ. 1899  
ในมาตรา 9 และ 14 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการไต่สวนว่า  หากไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางการทูต
อันเนื่องมาจากมีความเห็นขัดแย้งกัน  ให้จัดต้ังคณะกรรมาธิการไต่สวนขึ้นอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา  โดยข้อเท็จจริงอันแน่ชัดด้วยการสืบสวนที่ปราศจากความลําเอียงและด้วย
ความบริสุทธ์ิใจ สหประชาชาติได้มีมติในปี  ค.ศ. 1967  (พ.ศ. 2510)  จัดต้ังคณะกรรมาธิการไต่สวน
ถาวร  (International Commission of Inquiry)  ขึ้น  โดยประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ทางกฎหมายและสาขาต่างๆ  การสอบสวนของคณะกรรมาธิการนี้  จะทําได้ต่อเมื่อได้รับความ
ยินยอมจากคู่พิพาทอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งในดินแดนที่จะมีการสอบสวน อย่างไรก็ตาม  การไต่สวนใน
ระดับประเทศหรือระดับรัฐมีการดําเนินการไต่สวนในหลายกรณี  เห็นได้จากการต้ังชุดไต่สวนกรณีที่
ทหารยิงประชาชนภายในมัสยิด  “กรือเซะ”  หรือกรณีการสลายม๊อบ  (Mop)  ที่สถานีตํารวจภูธร
อําเภอตากใบ  เป็นต้น  ผลการไต่สวนนั้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่เพียงนําเสนอข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น  และเสนอแนะทางออกหรือแนวทางแก้ไขต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  
(นิธิบุณยากร), 2547 : 96 – 108) 
 
 9. การยุติความขัดแย้งด้วยกระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach) 
  กระบวนการออกกฎหมายจัดได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทได้อีก
ประการหนึ่งเช่นเดียวกัน  วิธีการน้ีดําเนินการโดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย  ใน
รูปแบบของพระราชกําหนดหรือ  พระบัญญัตินิรโทษกรรม  (Amnesty Act)  ซึ่งประเด็นนี้อาจจะ
เป็นความขัดแย้งในประเด็นใหญ่ๆ  และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  ซึ่งหาก
นําผู้กระทําผิดมาลงโทษอาจจะก่อให้เกิดความโกลาหลได้  กรณีเช่นนี้เห็นได้จากการท่ีรัฐออกพระราช
กําหนดนิรโทษกรรมเรื่องปืน  และนิรโทษกรรมเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหาร  เป็นต้น  ถึงกระนั้น
การออกกฎหมายในลักษณะนี้ไม่ครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับ  “คดีอาญา”  ในประเด็นที่รุนแรง 
(พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 96 – 108) 
 
 10. การยุติความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า  (Confrontation) 
  เมื่อเราประเมินอย่างรอบด้านแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังหาบทสรุปหรือไม่
มีข้อยุติที่ชัดเจน  การเผชิญหน้าเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมไปถึงการเจรจาตกลงถึงข้อ
เรียกร้องของแต่ละฝ่ายก็จะเกิดขึ้น  แต่เป็นการเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เราได้ดําเนินการ
วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว  ฉะนั้น  ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้หากทุกฝ่ายเผชิญหน้ากันอย่างสันติ  
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นึกถึงความถูกต้องและเที่ยงธรรมเป็นบรรทัดฐาน  ไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของตนเองเป็นที่ต้ัง  (พระ
มหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 96 – 108) 
 
 11. การยุติความขัดแย้งด้วยการโน้มน้าว  (Persuasion) 
  เป็นวิธีการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ตลอดจนวิธี
คิด  ความรู้สึก  และความคิดเห็น  โดยใช้วิธีการอุปมาอุปมัย  รวมถึงรูปแบบที่ใช้เหตุผลประกอบ  
บางครั้งวิธีการที่ใช้เพ่ือโน้มน้าวผู้อ่ืนอาจรวมถึงการแข่งขันที่จะโน้มน้าวด้วยการ “รบเร้า” ซึ่งวิธีการน้ี
คู่กรณีใช้วิธีการในการชักชวนอย่างแน่วแน่จนกระทั่งฝ่ายหนึ่งต้องยอมจํานนด้วยเหตุผลเพราะการ  
รบเร้า  (Speed  B.  Leas, 1984 : 8) 
 
 12. การยุติความขัดแย้งด้วยการสนับสนุน  (Supporting) 
  คือการให้โอกาสบุคคลที่อยู่ภายใต้ความกดดัน  สามารถระบายความรู้สึก  ความ
คิดเห็น  ความโกรธ  หรือไม่พอใจ  และช่วยให้การตัดสินใจง่ายว่าจะทําอะไร  ผู้สนับสนุนไม่
จําเป็นต้องเจรจาไกล่เกลี่ยเสมอไป  คืออาจใช้ความสนับสนุนเป็นช่องทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเจรจาไกล่
เกลี่ย  หรือการแทรกแซงการแข่งขัน (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 96 – 108) 
 
 13. การยุติความขัดแย้งด้วยการบังคับและการผลักดัน  (Competing, Forcing and 
compelling) 
  ซึ่งวิธีการแข่งขันจะใช้เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความสําคัญกับจุดมุ่งหมายมากกว่า
ความสัมพันธ์  บุคคลน้ันอาจใช้อํานาจในการช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  รวมถึงการใช้อํานาจในการทํา
ให้ผู้อ่ืนทําตามด้วย  ยิ่งไปกว่าน้ัน  เขาอาจจําเป็นต้อง  “ลุกข้ึนสู้”  เพ่ือปกป้องหลักการและสิทธิที่ตน
สมควรได้  วิธีการน้ีเน้นวิธีการแบ่งสันปันส่วน  (Distributive Approach)  เป็นแนวทางในการเจรจา
ไกล่เกลี่ย  การใช้วิธีการน้ีอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะหรือแพ้ได้  เพราะว่ามุ่งเน้นเรื่อง
ผลประโยชน์  (Interests)  มากกว่ามุ่งเน้นเรื่องความสัมพันธ์  (Relationship)  (พระมหาหรรษา   
ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 96 – 108) 
 
 14. การยุติความขัดแย้งด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบรืน่  (Accommodating 
or smoothing) 
  การโอนอ่อนตามผู้อ่ืนอาจนํามาใช้ในกรณีที่มีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์มากกว่า
เป้าหมายในการแก้ไขความขัดแย้ง  ซึ่งเป้าหมายของข้อตกลงประเภทนี้ออกมาในรูปของการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ฝ่ายอ่ืนโดยที่เราต้องยอมเสียประโยชน์  พฤติกรรมในการโอนอ่อนผ่อนตาม  รวมถึง
การทําตามคําสั่ง  การเห็นคล้อยตามความคิดผู้อ่ืน  หรือการยอมให้เป็นไปตามความปรารถนาของอีก
ฝ่าย  ลักษณะนิสัยดังกล่าวถูกมองว่าอ่อนแอ  หรือต้องการความสงบ  ในสังคมตะวันตกเหตุการณ์
ประเภทนี้จะไม่ถูกมองในเชิงลบ  ในกรณีที่สังคมนั้นมีการให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์อันราบรื่น  และ
ให้ความนับถือผู้มีตําแหน่งหน้าที่  ยอมรับต่อสถาบัน  เพราะฉะนั้นวิธีการนี้เน้นการใช้ความสัมพันธ์
เป็นหลัก  (Relational in Orientation)  และอาจปรับเป็นแนวทางอื่นตามผู้อ่ืนที่เขาคล้อยตาม  เช่น  
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วิธีการแบ่งสันปันส่วน  (Distribution)  หรือวิธีแบบบูรณาการ  (Integrative)  ตามแต่ผู้อ่ืนต้องการ
ว่าจะใช้วิธีไหน  การมุ่งเน้นวิธีการนี้อาจจะทําให้มองว่าเกิดความราบรื่นในการแก้ไขปัญหา  แต่ถึง
กระนั้นก็ยังทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือชนะ  (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 
96 – 108) 
 
 15. การยุติความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา  (Collaborating, 
integrating, or problem solving) 
  การร่วมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึงการบูรณาการหรือการแก้ไขปัญหา  ซึ่งมักให้
ความสําคัญและจุดมุ่งหมายเช่นกัน  เป็นทั้งการรุกและร่วมมือ  คือ  เกิดการบูรณาการผลประโยชน์
ร่วมกันของทุกๆ  ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ  เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่เน้นวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย
และการไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นการใช้ทั้งวิธีบูรณาการ  และแบ่งสันปันส่วนในการเจรจาไกล่เกลี่ย  แม้
แนวทางนี้ให้ความสําคัญแก่ความสัมพันธ์  แต่เป้าหมายก็มุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้ง  และผลการ
เจรจายุติความขัดแย้งที่ตามมาภายหลัง  (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 96 – 
108) 
 
 16. การยุติความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วม  (Participation) 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการ  “สร้างเวที”  และ  “เปิดเวที”  ให้แก่
ประชาชน  (Public)  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholder)  ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  (Direct)  
หรือโดยอ้อม  (Indirect)  เข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วม
สังเกตการณ์  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับผลประโยชน์  เป็นต้น  ดังที่ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย  
วัฒนศัพท์  ได้นําเสนอว่า  “การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการให้พ้ืนที่แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ทั้งการร่วมคิดวางแผน สังเกตการณ์ แสดงทัศนะเพื่อ
ใช้ประกอบการกําหนดนโยบายของรัฐ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมกันรับผลประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน มีทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน และเป็นการ
เสริมความสามัคคีในสังคม ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจจากฉันทามติ ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
และการสูญเสียเวลา ทําให้ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือ ความชอบธรรม และ
ช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความ
เช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน”  (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 
2547 : 96 – 108) 
 
 17. การยุติความขัดแย้งด้วยการลงมติหรือการลงคะแนนเสียง  (Voting) 
  เป็นการลงมติเพ่ือตัดสินหรือหาทางออกให้แก่ความขัดแย้ง  หรือข้อพิพาทในประเด็น
ต่างๆ  โดยแบ่งเป็น  2  วิธี คือ การลงคะแนนเสียงแบบเอกฉันท์  (Unanimity)  และการลงคะแนน
แบบเสียงข้างมาก  (Majority)  (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิบุณยากร), 2547 : 96 – 108) 
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สรุป 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีในการยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  จะพบว่ามีรูปแบบวิธี
ที่สันติ  อยู่  17  วิธี  ประกอบด้วย  การยุติความขัดแย้งด้วยการฟ้องร้องคดีต่อศาล  (Court)  การ
ยุติความขัดแย้งด้วยการอนุญาโตตุลาการ  (Arbitration)  การยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง  
(Negotiation)  การยุติความขัดแย้งด้วยการประนีประนอมยอมความ  (Conciliation)  การยุติความ
ขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  (Reconciliation)  การยุติความขัดแย้งด้วยการหลีกหนีปัญหา  
(Avoidance or Flight)  การยุติความขัดแย้งด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างสันติหรืออารยะขัดขืน  
(Civil Disobedience)  การยุติความขัดแย้งด้วยการไต่สวน  (Inquiry)  การยุติความขัดแย้งด้วย
กระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach)  การยุติความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า  
(Confrontation)  การยุติความขัดแย้งด้วยการโน้มน้าว  (Persuasion)  การยุติความขัดแย้งด้วยการ
สนับสนุน  (Supporting)  การยุติความขัดแย้งด้วยการบังคับและการผลักดัน  (Competing, 
Forcing and compelling)  การยุติความขัดแย้งด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบรื่น  
(Accommodating or smoothing)  การยุติความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา  
(Collaborating, integrating, or problem solving)  การยุติความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วม  
(Participation)  และการยุติความขัดแย้งด้วยการลงมติหรือการลงคะแนนเสียง  (Voting) 
 วิธีต่างๆ  ที่กล่าวมาน้ีจะมีหลักการหรือมีสาระสําคัญและมีผลของการนําไปใช้ที่แตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะของวิธีที่นํามาใช้  การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจะสําเร็จหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ประเด็นพิพาท  (คดีแพ่ง  คดีอาญา)  คู่กรณี  ผู้ไกล่เกลี่ย 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยท่ีจะเอ้ือให้ความขัดแย้งยุติลงหรืออาจจะเพิ่มความ
ขัดแย้งมากยิ่งขึ้นก็ได้  ดังนั้น  การสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการ
ต่างๆ  ย่อมจะทําให้นักสันติวิธีสามารถจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีที่ดีที่สุด  อันจะทําให้ปัญหาความ
ขัดแย้งคลี่คลายลง 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์ 
 
1. รูปแบบวิธีในการยุติความขัดแย้งเป็นอย่างไรบ้าง 

1.1 การยุติความขัดแย้งด้วยการฟ้องร้องคดีต่อศาล  (Court) 
1.2 การยุติความขัดแย้งด้วยการอนุญาโตตุลาการ  (Arbitration) 
1.3 การยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง  (Negotiation) 
1.4 การยุติความขัดแย้งด้วยการประนีประนอมยอมความ  (Conciliation) 
1.5 การยุติความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  (Reconciliation) 
1.6 การยุติความขัดแย้งด้วยการหลีกหนีปัญหา  (Avoidance or Flight) 
1.7 การยุติความขัดแย้งด้วยการชุมนุมประท้วงอย่างสันติหรืออารยะขัดขืน   
 (Civil Disobedience) 
1.8 การยุติความขัดแย้งด้วยการไต่สวน  (Inquiry) 
1.9 การยุติความขัดแย้งด้วยกระบวนการออกกฎหมาย  (Legislative Approach) 
1.10 การยุติความขัดแย้งด้วยการเผชิญหน้า  (Confrontation) 
1.11 การยุติความขัดแย้งด้วยการโน้มน้าว  (Persuasion) 
1.12 การยุติความขัดแย้งด้วยการสนับสนุน  (Supporting) 
1.13 การยุติความขัดแย้งด้วยการบังคับและการผลักดัน (Competing, Forcing and 

compelling) 
1.14 การยุติความขัดแย้งด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามหรือทําให้ราบรื่น  (Accommodating or 

smoothing) 
1.15 การยุติความขัดแย้งด้วยการร่วมมือกันหรือการแก้ปัญหา  (Collaborating, integrating, 

or problem solving) 
1.16 การยุติความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วม  (Participation) 
1.17 การยุติความขัดแย้งด้วยการลงมติหรือการลงคะแนนเสียง  (Voting) 

2. ถ้าท่านเป็นนักจัดการความขัดแย้ง  ท่านจะใช้วิธีใดในการจัดการความขัดแย้ง  เพราะเหตุใด  
อธิบายให้เข้าใจ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  4 
การบริหารความขัดแย้ง 

 
 

เวลาเรียน  6  ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงค์ 
 

 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความขัดแย้ง  การบริหารความ
ขัดแย้งภายในองค์การ  ทักษะที่จําเป็นในการบริหารความขัดแย้ง  ข้อแนะนําในการบริหารความ
ขัดแย้ง  ข้อเสนอแนะการเลือกใช้แบบการบริหารความขัดแย้ง  บทบาทของผู้นําในการจัดการความ
ขัดแย้ง  แนวคิดที่ผู้นําควรดําเนินการในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย  และภาวะผู้นําเชิงพุทธกับการจัดการความ
ขัดแย้งในสังคมไทย 
 2. สามารถวิเคราะห์และอธิบายกรณีศึกษา : ปรากฏการณ์ความขัดแย้งและแนวทางใน
การยุติความขัดแย้งของผู้นําท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 3. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 

 1. กระบวนการบริหารความขัดแย้ง 
 2. การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ 
 3. ทักษะที่จําเป็นในการบริหารความขัดแย้ง 
 4. ข้อแนะนําในการบริหารความขัดแย้ง 
 5. ข้อเสนอแนะการเลือกใช้แบบการบริหารความขัดแย้ง 
 6. บทบาทของผู้นําในการจัดการความขัดแย้ง 
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

 1. วิธีการสอนแบบบรรยาย  และอธิบายประกอบ  Power Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปราย  และอภิปรายกลุ่ม 
 3. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
 4. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
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สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. Power Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  4 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  4 
 3. เอกสาร  วารสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  4 
การบริหารความขัดแย้ง 

 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในปัจจุบันได้มีมุมมองที่แตกต่างไปจากในอดีต  ที่มองว่าความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งที่ควรจะกําจัดทิ้งไป  เนื่องจากความขัดแย้งจะทําให้องค์การเกิดความไม่สามัคคี  และ
ทําให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการทํางาน  เนื่องจากมีความเข้าใจว่าในองค์การที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีจะต้องไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น  และสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งได้  แต่ใน
แนวคิดปัจจุบันมองว่า  ความขัดแย้งหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่ถ้าหากมีการบริหารความขัดแย้งที่ดีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่ เกิดผลดี  ดังนั้นคุณหรือโทษของความขัดแย้งจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง  ถ้าหากผู้นําหรือผู้บริหาร  หรือบุคคลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องไม่
สามารถหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ย่อมจะนํามาซึ่งความ
เลวร้ายขององค์การ  ดังนั้นในบทน้ีจึงนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

กระบวนการบริหารความขัดแย้ง 
 
 การบริหารความขัดแย้งกับการแก้ไขความขัดแย้งมีขอบเขตไม่เหมือนกัน  การแก้ไขความ
ขัดแย้งเป็นการดําเนินการให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลง  การแก้ไขความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความขัดแย้ง ซึ่งการบริหารความขัดแย้งจะต้องดําเนินอย่างเป็นกระบวนการ  เรียกว่า  
“กระบวนการในการบริหารความขัดแย้ง”  การบริหารความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย  
(diagnosis)  และการเข้าแทรกแซง  (intervention)  จุดมุ่งหมายของการวินิจฉัยก็เพ่ือจะหาข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพการณ์ของความขัดแย้ง  สาเหตุของความขัดแย้ง  โดยพิจารณาว่าบุคคลหรือกลุ่มมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันในเป้าหมายหรือวิธีการอย่างไร  ขอบเขตของความรับผิดชอบของบุคคลหรือ
ของกลุ่มชัดเจนหรือไม่  บุคคลหรือกลุ่มมีการแข่งขันเพื่อจะได้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดหรือไม่  
ตลอดจนพิจารณาว่ามีความจําเป็นที่ผู้บริหารจะเข้าไปแทรกแซงหรือไม่  จุดมุ่งหมายของการเข้าไป
แทรกแซงของผู้บริหารก็เพ่ือจะทําให้ความขัดแย้งอยู่ในระดับที่พอเหมาะและจะส่งผลให้องค์การมี
ประสิทธิภาพ  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 116 – 131) 
 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  (conflict resolution)  หมายถึง  การลดหรือการขจัดความ
ขัดแย้ง  แต่การบริหารความขัดแย้ง  (management of conflict)  ไม่จําเป็นต้องหมายถึง  การลด
ปริมาณของความขัดแย้ง  (M. Afzalur Rahim, 1985 : 82)  การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็น   ส่วน
หนึ่งของการบริหารความขัดแย้ง  ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่าย  แต่มักจะแก้ไขได้ยาก  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ  ผู้บริหารจะต้องเข้าใจวิเคราะห์  ตัดสินใจและดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งในการบริหารความขัดแย้งจาก 3 ประการต่อไปนี้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 116 – 131) 
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 1. กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือ
องค์การ  ในเมื่อความขัดแย้งมีในระดับค่อนข้างตํ่า 
 2. ลดระดับของความขัดแย้งหรือระงับความขัดแย้ง  ในเมื่อความขัดแย้งมีในระดับสูง
เกินไป  จนกระทั่งเป็นผลเสียแก่หน่วยงานหรือองค์การ 
 3. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 กระบวนการบริหารความขัดแย้ง  (Conflict management process)  แบ่งออกได้เป็น  
4  ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้  (Carl A. Anderson, 1988 : 266) 
 ขั้นตอนที่  1  การวินิจฉัยความขัดแย้ง  เป็นการพิจารณาสาเหตุแห่งความขัดแย้ง 
 ขั้นตอนที่  2  การนิยามปัญหาความขัดแย้ง เป็นการพิจารณาว่าธรรมชาติของความ
ขัดแย้งว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม 
 ขั้นตอนที่  3  การพิจารณาผลที่จะตามมาของความขัดแย้ง  เป็นการพิจารณาว่าผลของ
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี  ผลที่จะเกิดในขณะนี้เป็นอย่างไร  และผลท่ี
จะเกิดในอนาคตเป็นอย่างไร 
 ขั้นตอนที่  4  ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้ง  เป็นการพิจารณาว่าจะใช้เทคนิควิธี
ใดในการบริหารความขัดแย้งที่เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ 
 กระบวนการของการบริหารความขัดแย้งดังกล่าว  สามารถแสดงให้เห็นดังรูปที่  4.1 

 
รูปท่ี  4.1  กระบวนการในการบริหารความขัดแย้ง 
ที่มา : Carl A. Anderson, 1988 : 266 
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 ขั้นตอนที่  1  การวินิจฉัยความขัดแย้ง 
 การวินิจฉัยความขัดแย้งเป็นขั้นแรกและขั้นสําคัญที่สุดในการบริหารความขัดแย้ง  ในขั้นนี้
จะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้และรอบคอบว่าความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากอะไร  ความขัดแย้งอาจเกิด
จากการมีเป้าหมายที่ต่างกัน  การมีวิธีปฏิบัติงานที่ต่างกัน  การทํางานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  การ
แข่งขันกันเพื่อที่จะได้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด  หรืออาจเกิดจากความคาดหวัง  หรือเกิดจากการที่
กลุ่มมีความแตกต่างกัน  เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วผู้บริหารเร่งรีบไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเลย  
โดยไม่ศึกษาหาสาเหตุแห่งความขัดแย้งเสียก่อน  ย่อมเป็นการเสี่ยงเกินไป  และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
ความขัดแย้งมากกว่าที่จะลดความขัดแย้ง 
 การวินิจฉัยความขัดแย้ง  อาจทําได้โดยการตอบคําถามต่อไปนี้  (D.A. kolb, I.M. 
Rubinand J.M. Mclntyre, 1979 : 328) 
 1. ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากอะไร 
  ความขัดแย้งอาจมาจากความแตกต่างในเป้าหมาย  วิธีการ  หรือความแตกต่างของ
บุคคล  ความขัดแย้งที่มีสาเหตุแตกต่างกัน  ย่อมใช้วิธีการบริหารที่แตกต่างกัน  เช่น  อาจใช้วิธี
แก้ปัญหา  วิธีเผชิญปัญหาหรือจัดโครงสร้างเสียใหม่ให้คู่ขัดแย้งทํางานด้วยกันหรือแยกออกจากกัน  
ตารางตรวจสอบรายการต่อไปนี้อาจช่วยในการวินิจฉัยความขัดแย้งได้บ้าง 
 
ตารางที่  4.1 แบบตรวจสอบรายการหาสาเหตุที่นําไปสู่ความขัดแย้ง 
 
ข้อ สาเหตุที่นําไปสู่ความขัดแย้ง ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1. มีเป้าหมายที่แตกต่างกันหรือไม่    
2. การจัดสรรทรัพยากรเป็นธรรมหรือไม่    
3. การพิจารณาความดีความชอบเป็นธรรมหรือไม่    
4. คนทั้งหลายพอใจในการแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งหรือไม่    
5. มีความไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัวหรือไม่    
6. ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการทํางานหรือไม่    
7. มีความคิดที่แตกต่างกันในวิธีการทํางานหรือไม่    
8. งานที่ทําน้ันซับซ้อนจนไม่มคีําตอบที่ชัดเจนว่าจะทํางานด้วยวิธีใด
หรือไม่ 

   

9. มีอุปสรรคในการสื่อความหมายหรือไม่    
10. คนเหล่าน้ีเคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนหรือเปล่า    

ที่มา : D.A. kolb, I.M. Rubinand J.M. Mclntyre, 1979 : 328 
 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคู่ขัดแย้งเป็นอย่างไร 
  คําถามนี้ต้องการที่จะทราบว่าผู้บริหารมีอํานาจที่แท้จริงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
หรือไม่  ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญหรือรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งหรือไม่  เช่น  เช่ียวชาญใน
เนื้อหา หรือเชี่ยวชาญในวิธีการที่เป็นปัญหาความขัดแย้ง ผู้บริหารมีความลําเอียงเข้าข้างฝ่ายใดหรือไม่ 
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 3. ผู้บริหารต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นอย่างไรเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุด
ลง  ผู้บริหารต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ  หรือแพ้ทั้งคู่หรือชนะทั้งคู่ 
 การวินิจฉัยความขัดแย้งไม่ใช่ของง่าย  ผู้บริหารจําเป็นต้องพัฒนาทักษะในด้านนี้  ต้อง
พยายามตอบคําถามให้ได้ว่า 
 -  ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน 
 -  ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใด 
 -  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ 
 -  ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากอะไร 
 ในการวินิจฉัยความขัดแย้งระหว่างกลุ่มน้ัน  ควรจะต้องพิจารณาจาก  3  สิ่งต่อไปนี้  คือ 
 1. ทัศนคติ  อาการที่แสดงความขัดแย้ง  เช่น 
  -  ไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องพึ่งคนอื่น 
  -  ไม่ใส่ใจในความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้ง 
  -  สนใจแต่พวกของตน  ไมส่นใจคนอื่น 
 2. พฤติกรรม  อาการที่แสดงความขัดแย้ง  เช่น 
  -  มีความกลมเกลียวในกลุ่มเดียวกันมากเหลือเกิน 
  -  ชอบแข่งขันกับกลุ่มอ่ืน 
  -  แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว  เอาแต่ประโยชน์ของตน 
 3. โครงสร้าง  อาการที่แสดงความขัดแย้ง  เช่น 
  -  แยกออกเป็นหน่วยย่อยๆ  แทนที่จะรวมกันได้ 
  -  ไม่มีผู้บริหารที่สนใจหรือเอาใจใส่ต่อความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
  -  ขอบเขตของกลุ่มชัดเจนเกินไป 
 ในการวินิจฉัยความขัดแย้งนั้น  ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจากปัจจัยหลายอย่าง  
เช่น 
 1. ความขัดแย้งเกิดจากบุคคลหรือเกิดจากกลุ่มของบุคคล  มีหลายแนวคิดเช่ือว่าความ
ขัดแย้งเป็นเรื่องของบุคคล  แต่อีกหลายแนวคิดเช่ือว่าความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ของกลุ่ม  ซึ่งมี
ความเห็นที่ก้าวไกลกว่าเป็นทัศนคติของบุคคลในกลุ่มน้ัน  เช่น  ความขัดแย้งของกลุ่มผู้รักสันติ  ดังจะ
เห็นได้จากการต่อสู้ขัดขวางกิจกรรมของคนอื่นจากกลุ่มกรีนพีช  (Green Peace)  กลุ่มอาจขัดแย้ง
กัน  โดยท่ีสมาชิกของกลุ่มไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกัน  ในกรณีที่ เอาคนมาอยู่รวมกันเพื่อให้มี
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากขึ้น  ไม่จําเป็นจะทําให้ความขัดแย้งของกลุ่มลดลง  เช่น  กรณีของเชื้อ
ชาติ  การเอาคนต่างเช้ือชาติ  ต่างความเชื่อมารวมกัน  อาจก่อให้เกิดความแตกต่างมากย่ิงขึ้นก็ได้ 
 2. ความขัดแย้งอาจเป็นผลของการตีความทางวัฒนธรรม  เรายอมรับว่าคนดีจะต่อสู้เพ่ือ
ความดี  แต่จากเหตุการณ์ในอดีต เช่น  จากสงครามครูเสด  หรือสงครามศาสนา  ต่างฝ่ายต่างก็ต่อสู้
เพ่ือความชอบธรรมแห่งศาสนาของตน  ทั้งๆ  ที่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี  เราเคยเห็นการอ้าง
ความชอบธรรมโดยการกระทําที่ไร้มนุษยธรรม  เช่น  กรณีของสหรัฐที่ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมือง    
ฮิโรชิมา  เพ่ือเหตุผลของการยุติสงคราม  คนที่สร้างความขัดแย้งหลายกลุ่มเป็นคนดี  แต่คนดีก็มักจะ
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สนับสนุนอุดมการณ์ของกลุ่มของตน  ดังนั้นความขัดแย้งจึงอาจมิใช่ปัญหาของคนดีหรือคนไม่ดี  
ปัญหาอาจอยู่ที่คนเหล่าน้ันต่อสู้เพ่ืออะไร 
 3. ความขัดแย้งก่อให้เกิดความร่วมมือ  ความร่วมมือกับความขัดแย้งมิได้อยู่กันคนละขั้วที่
ตรงกันข้าม  ความร่วมมือกับความขัดแย้งเป็นกระบวนการกลุ่มที่สัมพันธ์กัน  ความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มทําให้เกิดความร่วมมือภายในกลุ่ม  เพราะแต่ละกลุ่มจะต้องสร้างความกลมเกลียวภายในกลุ่มเพ่ือ
เอาไว้สู้กับความขัดแย้งของอีกกลุ่มหนึ่ง  เมื่อมีความขัดแย้งอย่างใหม่เกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันในบางรูปแบบของผู้มีความสนใจตรงกันเกิดขึ้น  เช่น  เมื่อเกิดความสนใจที่แตกต่างกันก็จะ
เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจเหมือนกัน 
 4. ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่มองเห็นได้  ความขัดแย้งไม่สามารถเกิดขึ้น
ระหว่างกลุ่มที่ไม่เป็นตัวตน  ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้ระหว่างกลุ่มที่มีตัวตน  มีเอกลักษณ์ทาง
กายภาพ  หรือทางสัญลักษณ์  สามารถบอกได้ว่าใครบ้างเป็นสมาชิกของกลุ่ม  ดังนั้นเมื่อมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น  จึงย่อมสามารถบอกได้ว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มใครกับกลุ่มใคร 
 5. ความขัดแย้งเป็นผลมาจากการมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน  ในวงการศึกษานั้นมี
ความคิดหลากหลาย  จึงทําให้คนมีอุดมการณ์แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องปรัชญา  
เป้าหมาย  วิธีการ  ตลอดจนใครควรจะทําในเรื่องอะไร  ตัวอย่างง่ายๆ  อาจเห็นได้จากแนวคิดที่ว่า
ควรจะขยายการศึกษาภาคบังคับจาก  6  ปี  เป็น  9  ปี  แนวคิดน้ีคนส่วนใหญ่เห็นด้วย  แต่ไม่เห็น
ด้วยว่าใครควรจะเป็นผู้กระทําหรือใครควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้  น่ันคือมีความเห็นสอดคล้องกันใน
เป้าหมาย  แต่มีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันในวิธีการ  สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งทาง
การศึกษาก็คือ  อุดมการณ์ของคนที่เป็นครู  กับอุดมการณ์ของคนรับจ้างสอน 
 6. ความขัดแย้งมีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมาย  หากบุคคลไม่ขัดแย้งกันย่อมไม่ยากนักที่
จะปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้  แต่ถ้าหากมีความขัดแย้งกันในแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ระหว่างกรมและระหว่างกระทรวงด้วยแล้ว  ย่อมทําให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายได้ค่อนข้างยาก 
 การบริหารงานในปัจจุบัน  ความขัดแย้งระหว่างสายอํานวยการ  (staff)  กับสายบังคับ
บัญชา  (line)  มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  สายบังคับบัญชามีความรับผิดชอบที่จะทําให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย  สายอํานวยการมีหน้าที่ช่วยเหลือ  แนะนํา  สนับสนุนให้สายบังคับบัญชาสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้  ในหลายกรณีความขัดแย้งเกิดจากการที่สองสายนี้ต้องทํางานด้วยกัน  และเกิดการแย่ง
งานกัน  เช่น  ในการบรรจุครูคนใหม่งานการเจ้าหน้าที่  (สายอํานวยการ)  ก็เห็นว่าเป็นงานประจํา
ของตน  แต่คณะวิชา  (สายบังคับบัญชา)  เห็นว่าตนควรจะเป็นผู้ตัดสินใจจะบรรจุใคร  ตัวอย่างของ
สาเหตุแห่งความขัดแย้ง  เช่น 
 1. สายอํานวยการมักจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์การ  สนใจการวางแผนระยะยาว  
และมักเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงน้ันจะได้ผลได้ในระยะยาว  แต่สายบังคับบัญชามักสนใจแผนระยะสั้น
ต้องการเห็นผลโดยเร็ว  การเปลี่ยนแปลงที่สายอํานวยการนํามาสู่องค์การ  มักเป็นข้ออ้างของสาย
บังคับบัญชาว่าเป็นตัวการที่ทําให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 2. ความแตกต่างในอาวุโส  ถ้าเมื่อใดสายอํานวยการด้อยอาวุโสกว่าสายบังคับบัญชา  ก็
เป็นการยากที่สายบังคับบัญชาจะยินดีเต็มใจรับคําแนะนําของสายอํานวยการ 
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 3. สายบังคับบัญชามักจะบ่นว่าสายอํานวยการก้าวก่าย  เอาประโยชน์หรือเอาหน้าจาก
ผลงานของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากสายอํานวยการมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษกับผู้บริหารสูงสุด  
สายบังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานและอยู่ห่างผู้บังคับบัญชา  โดยสายอํานวยการมักจะอ้างผลงานที่เกิด
น้ันเป็นฝีมือของตน 
 4. สายอํานวยการมักจะบ่นว่า  สายบังคับบัญชาไม่เห็นความสําคัญของตน  ไม่ขอความ
ช่วยเหลือหรือขอคําแนะนําในเวลาอันควร  หรือขอความช่วยเหลือในเมื่อสถานการณ์นั้นสายเกินที่จะ
แก้ไขแล้ว 
 
 ขั้นที่  2  การนิยามปัญหาความขัดแย้ง 
 ขั้นที่สองของกระบวนการบริหารความขัดแย้งก็คือ  การนิยามปัญหาความขัดแย้ง  เป็น
การพิจารณาดูว่าความขัดแย้งที่เกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างใครกับใคร  อาจเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับกลุ่ม  หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม 
 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นผลมาจากความแตกต่างของบุคลิกภาพของบุคคล  ความ
แตกต่างในเป้าหมาย  การแข่งขันเพื่อจะมีตําแหน่งหรือสถานภาพ  เช่น  การแข่งขันกันเพื่อจะได้รับ
ความชอบ  2  ขั้น  การแข่งขันกันเพื่อเลื่อนตําแหน่ง  เป็นต้น 
 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม  โดยมากเกิดจากบรรทัดฐานของกลุ่ม  ทุกกลุ่มจะมี
ความคาดหวังว่าสมาชิกของกลุ่มจะประพฤติ  ปฏิบัติ  ทํางาน  ช่วยเหลือกลุ่ม  ตลอดจนแต่งกายตาม
บรรทัดฐานของกลุ่ม  หากมีสมาชิกของกลุ่มประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือแต่งตัว  แตกต่างไปจากความ
คาดหวังแล้ว  ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น 
 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  โดยมากเกิดจากความแตกต่างในเป้าหมาย  การสื่อความหมาย
ที่ไม่ดี  นิสัยการทํางานที่แตกต่างกัน  ความไม่ไว้วางใจกัน  เป็นต้น  ตัวอย่างเช่น  ภาควิชาดุริยางค์
ต้องการให้นักเรียนซ้อมดนตรี  ขณะเดียวกันภาควิชาภาษาไทยก็ต้องการให้นักเรียนอ่านทํานอง
เสนาะ  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก็จะเกิดขึ้น 
 
 ขั้นตอนที่  3  การพิจารณาผลที่จะตามมาของความขัดแย้ง 
 ความขัดแย้งอาจมีทั้งประโยชน์หรือมีโทษ  ความขัดแย้งที่มีน้อยเกินไปหรือมากเกินไป  
ย่อมไม่มีประโยชน์  ความขัดแย้งที่มีในระดับพอเหมาะย่อมจะมีประโยชน์  ความขัดแย้งจะมี
ประโยชน์หรือไม่  จะเป็นบวกหรือลบ  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ดังนั้นเราจําเป็นต้องพิจารณาผลท่ี
ตามมาของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
หรือระหว่างกลุ่มจะมีประโยชน์ต่อองค์การใน  3  ประการคือ  (Anderson, 1988 : 271) 
 1. ความขัดแย้งกระตุ้นให้บุคคลสนใจในงานและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแก้ปัญหาที่เกิด
จากความขัดแย้ง  องค์การที่ทุกคนคิดเหมือนกันอาจเป็นองค์การที่น่าเบ่ือหน่าย  เช่น  องค์การที่
บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวด 
 2. ความขัดแย้งทําให้เกิดความคิดใหม่และความคิดที่ดีกว่า  เมื่อคนมีความคิดที่แตกต่าง
กัน  ก็จําเป็นจะต้องเลือกความคิดที่ดีกว่า 
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 3. ความขัดแย้งอาจนําไปสู่ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจ
ช่วยทําให้การสื่อสารระหว่างกลุ่มดีขึ้น  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมักจะทําให้เกิดผู้นําภายในกลุ่มขึ้น 
 ในขณะเดียวกันผลที่ตามมาในทางลบของความขัดแย้ง  เช่น 
 1. การรับรู้ที่มีต่ออีกฝ่ายหน่ึงจะถูกบิดเบือน  คนโดยมากมักจะมองเห็นว่างานของตน
ย่อมดีกว่าของคนอื่น 
 2. คนที่กลุ่มมักเลือกให้เป็นตัวแทนในการเจรจากับกลุ่มอ่ืนนั้น  มักจะเป็นคนที่มีความคิด
สุดโต่ง  จึงไม่ใช่คนที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มและไม่ใช่ผู้ที่จะช่วยในการแก้ปัญหา 
 3. ความขัดแย้งทําให้เกิดจุดบอด  มองเห็นความผิดของคนอื่นแต่ไม่เห็นความผิดของ
ตัวเอง 
 ดังนั้นในการบริหารความขัดแย้งนั้น  จึงจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมาของ
ความขัดแย้ง  พยายามหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมา  มุ่งที่ผลดีที่จะตามมาจากความขัดแย้ง 
 
 ขั้นตอนที่  4  ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้ง 
 จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่า  ขั้นแรกของการบริหารความขัดแย้งก็คือการวินิจฉัยหา
สาเหตุของความขัดแย้งและตั้งจุดประสงค์เพ่ือการแก้ไข  ผู้บริหารจะต้องระลึกอยู่ เสมอว่า
ความสัมพันธ์ในอนาคตของคู่ขัดแย้งจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  การหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ความขัดแย้งอาจเป็นเรื่องยากเพราะมีบุคลิกภาพและอารมณ์ของบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง  ถ้าหากจะให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเจรจากัน  จะต้องแน่ใจว่าตัวแทนนั้นเข้าใจปัญหามิใช่มาเพ่ือจะเอาชนะอย่าง
เดียว  ผู้บริหารจะต้องแน่ใจว่าแก้ที่ต้นตอของปัญหา  จะต้องใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาและวิธีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม 
 การบริหารความขัดแย้งกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งไม่เหมือนกัน  การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการบริหารความขัดแย้ง  ในการบริหารความขัดแย้งนั้นเราจะจํากัด  
จะแก้ไข  หรือจะป้องกัน  ขึ้นอยู่กับวิธีการ  เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะเกิดตามมา  ในการบริหาร
ความขัดแย้งนั้นจําเป็นจะต้องมีข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้  (Morton Deutsch, 
1972 : 37) 
 1. คุณสมบัติและคุณลักษณะของแต่ละฝ่ายในความขัดแย้ง  จําเป็นจะต้องทราบหรือมี
ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยม  แรงจูงใจ  จุดประสงค์  สภาพร่างกาย  สติปัญญา  ความเชื่อเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งของแต่ละฝ่าย 
 2. ความสัมพันธ์แต่เดิมของคู่กรณี  แต่ละฝ่ายมีทัศนคติหรือมีความคาดหวังต่อกันอย่างไร 
 3. ธรรมชาติของประเด็นขัดแย้ง  ความขัดแย้งนั้นมีประเด็นที่ชัดเจนหรือไม่  ขอบเขต
ของประเด็นขัดแย้งกระจ่างหรือไม่ 
 4. สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดความขัดแย้ง  จะต้องพิจารณาถึงบรรทัดฐาน  และแนว
ปฏิบัติในสังคมน้ันด้วย 
 5. ความสนใจของผู้อ่ืนที่มีต่อความขัดแย้ง  ความขัดแย้งนั้นเป็นที่สนใจของชุมชนหรือ
สังคมน้ันมากน้อยเพียงใด 
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 6. แนวโน้มที่แต่ละฝ่ายจะใช้ยุทธศาสตร์หรือวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง 
 7. ผลที่จะตามมาของความขัดแย้งที่มีต่อคู่กรณีและผู้เกี่ยวข้อง 
 ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งนั้นจะต้องยึดหลักที่ว่าเพ่ิมความขัดแย้งที่มีอยู่น้อย  
ลดความขัดแย้งที่มีอยู่มาก  ทําให้ความขัดแย้งมีในระดับที่พอเหมาะ  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
องค์การ  ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งนั้นอาจแบ่งออกได้  4  แบบ  หรือ  4  สถานการณ์  
ดังรูปที่  4.2 
 

 
เพ่ิมความขัดแย้ง 
ระหว่างบุคคล 

 

 
ลดความขัดแย้ง 
ระหว่างบุคคล 

 
เพ่ิมความขัดแย้ง 
ระหว่างกลุ่ม 

 

 
ลดความขัดแย้ง 
ระหว่างกลุ่ม 

        น้อยเกินไป     มากเกินไป 
      ปริมาณของความขัดแย้ง 
 

รูปที่  4.2  สถานการณ์  4  แบบ  ในการบริหารความขัดแย้ง 
ที่มา : เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 123 

 
 สถานการณ์  4  แบบในการบริหารความขัดแย้งดังรูปข้างต้น  เกิดจากความสัมพันธ์ในการ
พิจารณา  2  มิติ  มิติแรก  คือ  ปริมาณของความขัดแย้ง  (มีน้อยเกินไป  หรือมีมากเกินไป)  มิติที่
สอง  คือ  แบบของความขัดแย้ง  (ความขัดแย้งระหว่างบุคคล  หรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม)  
ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งนั้น  สถานการณ์ทางด้านซ้ายควรจะเพิ่มความขัดแย้งให้มากขึ้น  
ส่วนสถานการณ์ในด้านขวาจําเป็นจะต้องลดความขัดแย้งลง 
 การเพิ่มความขัดแย้งระหว่างบุคคล  ในกรณีที่บุคคลในองค์การไม่มีความขัดแย้งกันเลย  
องค์การน้ันก็อาจจะเฉื่อยชาไม่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ  ดังนั้น  ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องเพิ่มความขัดแย้ง
โดยให้มีการแข่งขันเพื่อที่จะให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นแรงจูงใจในการทํางาน  การเพิ่ม
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลโดยการแข่งขันนั้น  ผู้บริหารอาจทําได้โดยให้มีความกดดันที่ ตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยให้ทํางานให้เร็วขึ้น  ให้ดีขึ้น  การแข่งขันลักษณะนี้จะทําให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  คนที่มีความสามารถย่อมทํางานได้ดีขึ้น  และเร็วขึ้นกว่าคนที่ด้อยความสามารถ 
 ในการเพิ่มความขัดแย้งระหว่างบุคคลโดยการแข่งขันนั้น  แบบของผู้นําเป็นสิ่งจําเป็นอย่าง
ยิ่ง  ผู้นําจะต้องทําให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนเองสนใจความคิดใหม่ๆ  วิธีการใหม่ๆ  ยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างความคิดเห็นของบุคคล  จะต้องพยายามทําให้เพ่ือนร่วมงานรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อมว่ามีความแตกต่างกันในความคิดเห็น  แล้วเลือกความคิดเห็นที่ดีที่สุดเพ่ือการปฏิบัติ   

ระหว่างบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 

แบบของความขัดแย้ง 
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ในการประชุมก็เช่นกันจะต้องพยายามกระตุ้นให้คนทั้งหลายแสดงความคิดเห็น  แล้วสรุปประเด็นให้
ได้ว่าความคิดเห็นเหล่าน้ีแตกต่างกันอย่างไร  พยายามให้กลุ่มหาข้อยุติว่าความคิดใดเป็นความคิดที่ดี
ที่สุดในการที่จะนําไปปฏิบัติ  พยามให้เกียรติและยกย่องความคิดที่ดีที่สุด  (Anderson, 1988 : 273) 
 การเพิ่มความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  ยุทธศาสตร์ในการเพิ่มความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก็
คล้ายๆ  กับการเพิ่มความขัดแย้งระหว่างบุคคล  คือ  การให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อจะให้ได้ผลงานที่
ดีกว่า  ผู้นําของกลุ่มเป็นผู้ที่สําคัญยิ่งในการทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่ม  ผู้นําที่มีพฤติกรรม
แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มบ้างหรือผู้นําที่มาจากภายนอก  และมีภูมิหลัง  และค่านิยม
แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่ม  ผู้นําทั้งสองลักษณะนี้มักจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
กลุ่ม  นอกไปจากนั้นสมาชิกของกลุ่มควรจะมีความแตกต่างกันบ้าง  เช่น  ไม่ควรจะเรียนจบมาจาก
สถานศึกษาเดียวกัน  คนที่มีความคล้ายกันมากๆ  ย่อมยากที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  ลักษณะที่
แตกต่างกันของกลุ่มน้ีจะช่วยทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่ม  ในการเพิ่มความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
นั้น  ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าแต่ละกลุ่มมีโอกาสจะชนะพอๆ  กัน  พฤติกรรมผู้นําเป็นสิ่งสําคัญยิ่งใน
เรื่องนี้  ผู้นําจะต้องสนใจและเอาใจใส่ในการแข่งขันระหว่างกลุ่ม  คอยระวังให้มีความขัดแย้งที่
พอเหมาะและจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  และความกระฉับกระเฉงในการทํางาน
ของสมาชิกภายในกลุ่ม  มิใช่ปล่อยให้เกิดมากเกินไปจนเป็นการทําลายองค์การ 
 การลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล  ผู้บริหารโดยมากมักจะวิตกกังวลกับการที่มีความ
ขัดแย้งมากเกินไปมากกว่าจะวิตกกังวลกับการที่มีความขัดแย้งน้อยเกินไป  ความขัดแย้งที่มีมาก
เกินไปนั้นจําเป็นจะต้องหาทางลดลง  สิ่งที่เป็นความเลวร้ายอย่างหนึ่งของผู้บริหารก็คือการละเลย  
เพิกเฉย  หรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขัดแย้ง  ถ้าหากโชคช่วย  เมื่อเวลาผ่านเลยไปความขัดแย้งอาจ
คลี่คลายลงบ้าง  แต่ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนัก  ถึงจะมีโชคอย่างนั้นก็ตาม  ผู้บริหารคนนั้นก็คงจะ
ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นผู้นํา  เป็นผู้มีความจริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหา  หากผู้บริหารละเลยความ
ขัดแย้งโดยปล่อยให้มีมากเกินไปแล้ว  โดยมากมักจะถึงจุดที่ยากหรือไม่สามารถจะแก้ไขความขัดแย้ง
ได้  ความขัดแย้งก็จะเป็นตัวทําลายองค์การในหลายๆ  ทาง 
 แอนเดอร์สัน  (Anderson, 1984 : 303)  ได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ที่จะลดความขัดแย้งไว้  
4  ประการ  ดังนี้ 
 1. โดยการใช้อํานาจหรือการควบคุม 
 2. โดยการกลบเกลื่อน 
 3. โดยการต่อรอง 
 4. โดยการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา 
 ยุทธศาสตร์การใช้อํานาจหรือการควบคุมน้ันขึ้นอยู่กับการใช้อํานาจตามตําแหน่งหน้าที่เพ่ือ
ยุติความขัดแย้ง  ยุทธวิธีนี้จะลงเอยด้วยสถานการณ์แพ้ – ชนะ  ผู้บริหารจะใช้อํานาจของตนในการ
ตัดสินใจว่าใครแพ้  ใครชนะ  การใช้อํานาจก็เป็นไปตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชา  หัวหน้าก็จะใช้
อํานาจยุติความขัดแย้งของลูกน้อง  ในบางกรณีก็จะใช้อํานาจในการแยกคู่ขัดแย้งออกจากกัน  หรือ
ควบคุมทรัพยากรที่คู่ขัดแย้งใช้ร่วมกัน  การมีอํานาจในการควบคุมหรือจัดสรรทรัพยากรที่คู่ขัดแย้งใช้
ร่วมกัน  ก็จะสามารถช่วยลดความขัดแย้งลงได้  ยุทธศาสตร์โดยการใช้อํานาจหรือการควบคุมน้ันมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย  ผู้บริหารอาจเห็นว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ  เพราะได้ผลเร็วและผลออกมาชัดเจน  



 184

แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้น  เพราะปัญหาคล้ายๆ กันจะเกิดตามมาอีก  ยุทธวิธีน้ีไม่ได้แก้ที่ราก
ของปัญหา  ย่ิงกว่าน้ันยุทธวิธีน้ีจะทําให้มีผู้แพ้  ผู้แพ้ย่อมขุ่นเคือง  ไม่พอใจ  หรือหาทางแก้แค้น  
หากมีโอกาสผลที่ตามมาก็คือการเสื่อมสัมพันธภาพระหว่างนายกับลูกน้องในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์การกลบเกลื่อนเป็นการเน้นที่จุดสนใจร่วมกันของบุคคล  และพยายามลด
ความสนใจที่แตกต่างกัน  วิธีน้ีคล้ายกับการใช้อํานาจเพราะไม่ได้แก้ที่ปัญหาแท้จริง  แต่พยายามที่จะ
กลบเกลื่อนปรองดอง  ความรู้สึกของคน  ทําให้คนสามารถทํางานด้วยกันต่อไปได้  เป็นการลด
อารมณ์ของคนที่มีความขัดแย้ง  คําพูดที่ว่า  “ทุกคนในโรงเรียนนี้เป็นคนที่มีเกียรติ”  “ที่น่ีมีแต่ความ
สามัคคีกลมเกลียว”  “ผมภูมิใจมากที่ที่น่ีทุกคนร่วมมือกันทํางานเป็นอย่างดี”  เป็นการกลบเกลื่อนวิธี
หนึ่ง  การกลบเกลื่อนมีประโยชน์มากในการเริ่มต้นแก้ไขความขัดแย้ง  เพราะในระยะแรกๆ  คู่ขัดแย้ง
จะมีอารมณ์  การกลบเกลื่อนจะช่วยทําให้อารมณ์ลดลงได้บ้าง  ผู้บริหารอาจใช้วิธีการตั้งเป้าหมาย
ใหม่ขึ้นมา  และให้คู่ขัดแย้งช่วยกันทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้  วิธีน้ีอย่างน้อยที่สุดคู่ขัดแย้งก็จะต้อง
เอาความแตกต่างของตัวเองออกไปบ้าง  เพ่ือจะทํางานด้วยกันให้ได้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่ 
 ยุทธศาสตร์การต่อรอง  เป็นการลดความขัดแย้งโดยให้แต่ละฝ่ายรู้จักยอมเสียบ้าง  ด้วย
การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้ง  วิธีน้ีหากคู่ขัดแย้งยอมลดราวาศอกสิ่งที่ตนเองอยากจะได้
ลงบ้าง  ก็จะทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุหรือได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการได้บ้าง  แต่อาจไม่ใช่ทั้งหมด  
นั่นคือแต่ละฝ่ายได้รับบ้างแต่ไม่ได้รับทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ  แต่ละฝ่ายมีความพอใจบ้าง  วิธีนี้
จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าเป็นการเจรจาต่อรองที่ตัวปัญหาหรือสาเหตุที่แท้จริงของ
ความขัดแย้ง 
 ยุทธศาสตร์การเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา  เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลดความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล  เป็นการมุ่งที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  พยายามสํารวจและเข้าใจความแตกแยก  ความไม่ลง
รอยกันของคู่ขัดแย้ง  วิธีน้ีทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความปรารถนาที่จะแก้ปัญหา  และความแตกต่างของ
อํานาจหรือสถานภาพของคู่ขัดแย้งจะต้องมีไม่มาก  วิธีการนี้ต้องให้ทั้งสองฝ่ายระบุเป้าหมายของ
ตนเองออกมา  วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้  พยายามเน้นที่ตัวปัญหาไม่ใช่ที่ตัวคน  แล้วพยายามช่วยกันตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา  วิธีน้ีผู้บริหาร
จําเป็นต้องมีทักษะและใช้เวลาพอสมควร 
 วอร์เชล  และคูเปอร์  (Worchel and Cooper, 1983 : 398)  ช้ีให้เห็นว่าเราสามารถใช้
บรรทัดฐาน  (norms)  ในการลดความขัดแย้งได้  นอกจากจะใช้การต่อรอง  (bargaining)  และการ
เจรจา  (negotiation)  เพ่ือลดความขัดแย้ง  แต่การต่อรองและการเจรจานั้นจะทําให้เกิดระยะห่าง
ระหว่างคู่ขัดแย้งทางจิตวิทยา  ผลที่จะตามมาก็คือทัศนคติของคู่ขัดแย้งจะเปลี่ยนไปจากความ
ปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหา  กลับเป็นความต้องการที่จะเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึงด้วยการใช้กําลังเล่ห์
เหลี่ยม  หรือการข่มขู่  เนื่องจากความขัดแย้งอาจเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  เราจึงสามารถ
ใช้บรรทัดฐานเพื่อลดความแตกต่างนี้  บรรทัดฐานเป็นกฎกติกาที่แสดงว่าคนจะประพฤติและปฏิบัติ
ตาม  บรรทัดฐานอาจเป็นทั้งแบบพิธีการและไม่เป็นพิธีการ  อาจเป็นได้ทั้งลายลักษณ์อักษรหรือไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร  การใช้บรรทัดฐานเพื่อลดความขัดแย้งนั้นควรจะกระทําเมื่อต่างฝ่ายต่างก็จะใช้
การข่มขู่  บรรทัดฐานที่ใช้ในการลดความขัดแย้งอาจเป็นบรรทัดฐานของถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ  (norm of 
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reciprocity)  บรรทัดฐานชนิดน้ีแสดงว่าพฤติกรรมทั้งหลายควรจะมีการแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน  
น่ันคือถ้าฝ่ายหนึ่งให้ความร่วมมือในการทําอะไร  อีกฝ่ายหนึ่งก็ควรจะให้ความร่วมมือด้วย 
 การลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจเป็นเพราะมี
เป้าหมายต่างกัน  มีค่านิยมต่างกัน  มีการแข่งขันเพื่อจะได้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด  ลักษณะ
โครงสร้างขององค์กรที่ทําให้คนคิดต่างกัน  อํานาจและเกียรติยศก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม  การบรรลุเป้าหมายขององค์การโดยที่กลุ่มหนึ่งมีเกียรติหรือมีหน้ามากกว่ากลุ่มอ่ืน  ก็ทํา
ให้เกิดความขัดแย้งได้  การป้องกันความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจทําได้หลายอย่าง  เช่น  กําหนด
เป้าหมายและบทบาทของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน  การให้แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เป็นต้น 
 ในการลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มน้ัน  ลิทเทอเรอร์  (Litterer, 1965 : 195)  ได้เสนอ
วิธีการไว้  3  วิธีดังนี้ 
 1. การสร้างตัวกันชน  (Buffer)  ตัวกันชนนี้อาจเป็นสิ่งของหรือบุคคลที่ทําหน้าที่เป็น
ตัวเช่ือมหรือเป็นคนกลางระหว่างกลุ่มต่างๆ  ตัวกันชนจะไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ  ติดต่อกัน
โดยตรง  เช่น  ในภัตตาคารขนาดใหญ่มักจะมีความขัดแย้งระหว่างพนักงานเสิร์ฟกับคนครัว  เมื่อ
พนักงานเสิร์ฟได้รับคําสั่งจากลูกค้า  แล้วก็จะนําคําสั่งนั้นไปสั่งคนครัวต่ออีกทีหนึ่ง  ลักษณะเช่นนี้จะ
ทําให้เกิดความรู้สึกว่าพนักงานเสิร์ฟมีอํานาจมากกว่าคนครัว  การลดความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มน้ี
ก็อาจทําได้โดยใช้ตะแกรงหรือเหล็กแหลม  คนครัวก็จะเอาใบสั่งนี้ไปประกอบอาหาร  ตะแกรงหรือ
เหล็กแหลมน้ีก็คือตัวกันชนซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวเช่ือมระหว่างพนักงานเสิร์ฟกับคนครัว  และป้องกัน
ไม่ให้สองกลุ่มน้ีติดต่อกันโดยตรง 
 2. การพัฒนาตนเอง  ให้แต่ละกลุ่มได้พัฒนาตนเองอาจโดยการประชุมฝึกอบรม  ดูงาน  
เป็นต้น  ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ต้องการให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์การ  มองเห็นเหตุการณ์ใน
มุมกว้าง  มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ  ภายในองค์การ  วิธีการน้ีจะช่วยทําให้
บุคคลทราบว่าการกระทําหรือพฤติกรรมต่างๆ  ของคน  ส่งผลต่อบุคคลอ่ืนและองค์การอย่างไรบ้าง 
 3. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเสียใหม่  วิธีการนี้มุ่งที่จะให้เกิดดุลยภาพภายใน
องค์การ ลดความเครียด เพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้ความขัดแย้งภายในองค์การลดลง 
 แอนเดอร์สัน  (Anderson, 1984 : 307 – 308)  ได้เสนอแนะวิธีการที่จะช่วยลดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  เช่น 
 1. ใช้ระบบการให้รางวัล  โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ 
 2. สับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนคนระหว่างกลุ่ม  โดยมุ่งให้กลุ่มหนึ่งสามารถเข้าใจอีกกลุ่ม
หนึ่งจากคนที่ย้ายเข้าไปใหม่ 
 3. ต้ังกรรมการเฉพาะกิจโดยให้แต่ละกลุ่มมีตัวแทน  โดยมุ่งที่การแลกเปลี่ยนความคิด  
และลดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
 4. ให้มีผู้ประสานงาน  โดยการเชื่อมและประสานงานกลุ่มต่างๆ  เข้าด้วยกัน 
 5. แยกกลุ่มขัดแย้งออกจากกัน วิธีน้ีจะสามารถลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มลงได้ช่ัวคราว 
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การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ 
 
 ความขัดแย้งอาจเป็น  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 126) 
 1. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
 2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับกลุ่ม 
 3. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
 4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับองค์การ 
 5. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ 
 ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งแบบใดก็ตาม  หน้าที่ของผู้บริหารก็คือต้องแก้ปัญหาความขัดแย้ง
มิใช่หนีความขัดแย้ง  ผู้บริหารจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์  และใช้สถานการณ์เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  ในการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  มีสิ่งที่ควรคํานึงถึงก็
คือ  การรับรู้ของคนอื่นเกี่ยวกับความขัดแย้ง  ย่อมสําคัญกว่าการรับรู้ของเราเกี่ยวกับปัญหาความ
ขัดแย้ง  เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  ผู้บริหารไม่ควรจะปิดบังหรือกดปัญหาไว้  เพราะความขัดแย้งนั้น
จะเกิดขึ้นมาอีก  แต่เกิดขึ้นในรูปอ่ืนและมีแนวโน้มจะเป็นอันตรายมากกว่าเก่า  ดังนั้นเมื่อมีข้อขัดแย้ง
เกิดขึ้น  ผู้บริหารไม่ควรจะไปละเลย  ปิดบัง  หรือบีบกดไว้  แต่จะต้องพยายามหาทางแก้ไข  ซึ่งมี
ปัจจัย 11 ประการ ที่จะต้องพิจารณาและนึกถึงก่อนจะบริหารความขัดแย้ง  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 
2540 : 127) 
 1. เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  ประเด็นขัดแย้งมักคลุมเครือหรือไม่กระจ่างชัดเจน 
 2. คนที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้ง  มักไม่พยายามเข้าใจคนอื่น 
 3. การมองปัญหาอย่างไม่ถูกต้อง  จะทําให้ปัญหารุนแรงขึ้น 
 4. คนที่มีความขัดแย้งมักพร้อมที่จะสู้มากกว่าคิดหาทางแก้ไข 
 5. แต่ละฝ่ายจะมองเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเอาชนะ 
 6. คนมักจะมองไม่เห็นปัญหาอย่างครอบคลุม  เมื่อคนมองไม่เห็นปัญหาอย่างครอบคลุมก็
จะเติมปัญหาให้เต็มด้วยฐานคติที่เกิดจากความลําเอียงส่วนบุคคล 
 7. คนโดยมากมักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขัดแย้ง  ไม่นําความขัดแย้งมาพูดกันอย่าง
เปิดเผยหรือหาทางแก้ไข 
 8. คนมักจะทึกทักว่าคนอื่นก็มองเห็นปัญหาเหมือนกับเรา  จึงทําให้การมองเห็นปัญหา
ผิดเพ้ียนไป  และมักสรุปว่าเป็นความโง่เขลาของคนอื่นมากกว่าจะยอมรับว่ามีการรับรู้ปัญหาที่ต่างกัน 
 9. บางครั้งความขัดแย้งอาจถูกแก้ไขโดยไม่ยากนัก  หากมีคนใดคนหนึ่งยอมจํานนหรือ
ยอมแพ้เสียบ้าง 
 10. อารมณ์  ความโกรธ  ความกังวล  จะทําให้คนมองปัญหาผิดไป 
 11. ผลของความขัดแย้งจะทําให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเสื่อมทรามลง  เพราะวิธีการที่
ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นๆ 
 สิ่งสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการบริหารความขัดแย้งก็คือ  จะต้องชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
ประเด็นของความขัดแย้งคืออะไร  (Worchel and Cooper, 1983 : 392 – 393)  คนโดยมากเข้าใจ
และรับรู้ว่าความขัดแย้งของตนนั้นเป็นการแข่งขันที่แท้จริงหรือเป็นแบบ  zero-sum conflict  คือ 
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ถ้าฝ่ายหนึ่งชนะ  อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องแพ้  แต่ตามความเป็นจริงแล้วในความขัดแย้งส่วนใหญ่  คู่ขัดแย้ง
ต่างก็มีเป้าหมายร่วมกัน  แต่มีความเห็นแตกต่างกันในวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้น  ดังนั้นความ
พยายามในการแก้ปัญหาความขัดแย้งควรจะเริ่มต้นจากการให้คู่ขัดแย้งแต่ละฝ่ายระบุเป้าหมาย
เฉพาะของตนว่าคืออะไรบ้าง  ระบุเฉพาะเป้าหมายเท่าน้ัน  ไม่ต้องบอกวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย  
เมื่อแต่ละฝ่ายระบุเป้าหมายแล้วจึงหาวิธีการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายเหล่าน้ัน (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 
2540 : 127 – 128) 
 ในการบริหารความขัดแย้งภายในองค์การน้ัน  ผู้บริหารจําเป็นจะต้องสร้างกระบวนการใน
การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การด้วย  ความขัดแย้งบางประเภทเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การ  กระบวนการที่อาจช่วยบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ  ได้แก่  
(Francis M. Trusty, 1987 : 123) 
 1. เปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานมีโอกาสร้องทุกข์หรือแสดงความไม่พอใจออกมา  โดย
กําหนดวิธีการขึ้น 
 2. ต้ังกรรมการร่วมเพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยประกอบด้วยผู้แทนมากกว่าหนึ่ง
หน่วยงาน 
 3. ใช้วิธีการต่างๆ  ในการเก็บข้อมูลเพื่อจะได้ทราบถึงข้อปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ 
 4. ใช้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามมาตรวจสอบการร้องทุกข์หรือข้อขัดแย้งและ
เสนอแนะเพื่อการแก้ไข 
 5. หาโอกาสพบปะกับเพ่ือนร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ซึ่งจะช่วยลดความ
ขัดแย้งที่ไม่น่าจะเกิดลงได้ 
 6. ใช้วิธีการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจอย่างใหม่  เช่น  
สอนในหลักสูตรใหม่  หรือสอนในระดับใหม่ 
 7. เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับเพ่ือนร่วมงานให้มากและสะดวกขึ้น 
 8. พยายามให้ภาระงานและความรับผิดชอบของแต่ละคนชัดเจนขึ้น  อย่าให้เกิดความ
คลุมเครือ 
 ควรจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับใดขององค์การนั้น  นักวิชาการได้ช้ีให้เห็นว่า  มี
ประโยชน์หลายประการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับล่าง  หรือระดับต้นๆ  ของสายบังคับ
บัญชาในองค์การ  หากแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ในระดับล่างขององค์การ  ก็จะช่วยให้ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การไม่ต้องมาเสียเวลาในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  นอกจากนั้นแล้วจะเป็นการช่วย
ให้แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ง่ายขึ้น  เพราะช่วงแห่งการสื่อสารมีระยะสั้น  และผู้ตัดสินความขัดแย้ง
หรือผู้แก้ไขความขัดแย้งมีความรู้เกี่ยวกับคู่ขัดแย้งและทราบปัญหาขัดแย้งเป็นอย่างดี  (Amitai 
Etzioni, 1964 : 27)  ในขณะเดียวกันก็มีการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ไม่ควร
จะปิดบังความขัดแย้งไม่ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้ทราบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นปัญหาความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายในระดับสูงแล้ว  ควรอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้ทราบเพื่อที่จะช่วย
ให้ปัญหาได้กระจ่างขึ้น  หรือได้รับการยืนยันเกี่ยวกับนโยบายแทนที่จะพยายามแก้ปัญหาในระดับล่าง  
นอกไปจากนั้นการเผชิญหน้ากันโดยมุ่งที่การเอาแพ้เอาชนะ  จะทําให้การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
เป็นไปได้ยากขึ้น  ถ้าหากผู้บังคับบัญชาระดับล่างที่ทําหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งมีความสัมพันธ์
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ส่วนตัวเป็นพิเศษกับคู่ขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแล้ว  จะทําให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นไปได้ยาก
ขึ้น  หากจะมีคําถามว่าควรจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับล่างหรือระดับบนขององค์การจึงจะ
เหมาะสม  คําตอบก็คือ  ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาขัดแย้ง  ความขัดแย้งบางอย่างเหมาะที่จะแก้ใน
ระดับล่างขององค์การ  แต่ปัญหาขัดแย้งบางอย่างก็เหมาะที่จะเสนอให้มีการแก้ปัญหาในระดับสูง  
(เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 129) 
 ท่ามกลางความขัดแย้งนั้น  ผู้บริหารอาจต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน  3  อย่างต่อไปน้ี  
(E. Mark Hanson, 1979 : 176  อ้างถึงใน  เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 129 – 130) 
 1. เป็นโจทก์ 
 2. เป็นจําเลย 
 3. เป็นผู้พิพากษา 
 ถ้าผู้บริหารจะต้องเป็นโจทก์ 
 1. ควรจะเริ่มในระดับตํ่า  การแก้ปัญหาในระดับตํ่าย่อมง่ายกว่าการแก้ปัญหาในระดับสูง 
 2. จับประเด็นของความขัดแย้งให้ได้ 
 3. วิเคราะห์ให้ดีว่าความขัดแย้งเกิดจากใคร  ที่ไหน  และเมื่อใด 
 4. ยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นของปกติ 
 5. เตรียมให้พร้อมที่จะต้องเผชิญหน้ากับคนอ่ืน  ซึ่งอาจเป็นนาย  กลุ่มเพื่อน  หรือลูกน้อง
ก็ได้ 
 6. พิจารณาว่าควรจะทําแบบเป็นพิธีการหรอืไม่เป็นพิธีการ 
 7. เตรียมข้อมูลให้ดี  ถ้าไม่มีเอกสารก็ต้องมีพยาน 
 8. คาดคะเนให้รอบคอบว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้าง 
 9. วิเคราะห์ความสนใจของผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งน้ัน 
 ถ้าผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทของจําเลย  ผู้บริหารควรจะ 
 1. ไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบจนมากเกินไป  พยายามใจเย็นฟังข้อกล่าวหาด้วยความ
รอบคอบและอย่างเป็นกลาง 
 2. พยายามประเมินว่าข้อกล่าวหานั้นมีขอบเขตกว้างขวางมากน้อยเพียงใด 
 3. จากขอ้กล่าวหานั้น  พิจารณาให้รอบคอบว่าจําเลยคือใครกันแน่ 
 4. พยายามให้โจทก์สรุปประเด็นว่าข้อกล่าวหาที่แท้จริงคืออะไร  และให้พยายามแสดง
หลักฐานประกอบคํากล่าวหานั้นๆ 
 5. ถ้าหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องเล็กน้อย  ก็ควรจะพร้อมที่จะรับสารภาพผิดเสียบ้าง  
ลูกน้องหลายคนมีความสุขมากเมื่อเห็นนายยอมรับผิดหรือกล่าวคําขอโทษ 
 6. ถ้าพิจารณาได้ว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูลความจริง  ขาดหลักฐานหรือมีพยานเท็จ  ก็
ควรจะแสวงหาทางออกด้วยการยกฟ้อง  แสดงให้เห็นว่าคํากล่าวหานั้นไม่เป็นจริง 
 7. ถ้าข้อกล่าวหานั้นมีมูลความจริง  ก็ควรจะพยายามหาทางออกให้ได้  พยายามให้
ตัวเองมีเวลาเตรียมตัวบ้าง  เช่น  เอากระดาษมาจดบันทึกหรือสรุปข้อกล่าวหาเป็นคําพูดของเราเอง  
แล้วถามเขาว่าข้อกล่าวหาคืออย่างนี้ใช่ไหม  พยายามทําให้ไม่เป็นพิธีการให้มากที่สุด 
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 ถ้าผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทของผู้พิพากษา  ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ความขัดแย้ง  ต้องทําตนให้เป็นกลางอย่างแท้จริง  ผู้บริหารควรจะ 
 1. วิเคราะห์ว่าคู่กรณีมีความแตกต่างกันในเรื่องอะไร 
  -  แตกต่างกันในข้อเท็จจริง 
  -  แตกต่างกันในเป้าหมาย 
  -  แตกต่างกันในวิธีการ 
  -  แตกต่างกันในค่านิยม 
 2. วิเคราะห์ว่าคู่กรณีมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องสําคัญเรื่องใด 
 3. วิเคราะห์ว่าความเห็นที่แตกต่างกันของคู่กรณีเป็นผลมาจากอะไร 
  -  การมีข้อมูลที่แตกต่างกัน 
  -  มีวิธีการแตกต่างกันในการรับรู้ข้อมูล 
  -  มีบทบาทแตกต่างกัน 
  -  มีค่านิยมที่แตกต่างกัน 
  -  เหตุผลอ่ืนๆ 
 4. พยายามให้คู่ขัดแย้งตระหนักว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ  ขอให้เรามาร่วมมือกัน
หาทางแก้ไข 
 5. พยายามวิเคราะห์ทัศนคติของคู่ขัดแย้งที่มีต่อประเด็นขัดแย้ง  และทัศนคติที่มีต่อฝ่าย
ตรงข้าม 
 6. พยายามสร้างบรรยากาศของการไว้วางใจกัน 
 7. พยายามแยกความขัดแย้งออกเป็นประเด็นย่อยๆ  ด้วยความเช่ือที่ว่าประเด็นย่อยๆ  
เหล่าน้ีจะสามารถแก้ไขได้บางประเด็น  หรืออาจพบว่ามีหลายประเด็นที่จับต้องได้  หรือสัมผัสได้
เสียก่อน 
 8. พยายามหาศัตรูร่วมของคู่กรณี 
 9. พยายามให้แต่ละฝ่ายรู้สึกว่าตนเองเสียหน้าน้อยที่สุด 
 10. โปรดจําไว้ว่าไม่มีผู้แพ้คนใดชอบผู้ตัดสินหรอก 
 ตัวบ่งช้ีว่าองค์การมีความขัดแย้งมากน้อยเพียงใดนั้น  อาจแตกต่างกันระหว่างองค์การ
ต่างๆ  ถ้าหากเราสังเกตว่าในองค์การของเรามีลักษณะดังต่อไปน้ี  ก็คงพอจะสรุปได้ว่าองค์การนั้นมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานสูง  มีความขัดแย้งไม่มาก  ได้แก่  (Theodore Caplow, 1976 :   
174 – 175  อ้างถึงใน  เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 130 – 131) 
 1. ในการดําเนินกิจกรรมขององค์การ  จะไม่ค่อยพบกลุ่มคนที่ลุกข้ึนต่อต้านโดยไร้เหตุผล 
 2. ในการจัดกิจกรรมภายในองค์การน้ัน  อาจมีคนขาดบ้างหรือมีคนมาสายบ้าง  แต่ก็ไม่มี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินกิจกรรมขององค์การ 
 3. การเปลี่ยนงานหรือย้ายงานมีอัตราคงที่หรือลดลง  ถ้าหากจะย้ายงานก็ย้ายด้วยความ
สมัครใจ  ไม่ใช่เพราะความคับแค้นใจ 
 4. การบรรจุคนลงในตําแหน่งที่ว่าง  จะได้คนดีกว่าคนเก่า 
 5. คนที่บรรจุเข้ามาใหม่จะปรับตัวเข้ากับคนเก่าได้โดยไม่ยาก 
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 6. ทุกคนในหน่วยงานทราบว่าหน้าที่ของตนคืออะไร  เข้าใจและยอมรับเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
 7. การตัดสินใจเพื่อการเลื่อนตําแหน่ง  ลดตําแหน่ง  ย้ายตําแหน่ง  ได้รับความเห็นชอบ
จากคนส่วนใหญ่ 
 8. ไม่ค่อยปรากฏการลดตําแหน่งหรือการสั่งย้ายงาน 
 9. การประเมินผลงานในการพิจารณาความดีความชอบ  ได้รับการยอมรับจากสมาชิก
ส่วนใหญ่ 
 10. ทุกคนพอใจในสทิธิพิเศษของตนและการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
 11. สมาชิกทั้งหลายขององค์การเข้าร่วมในกิจกรรมหรืองานพิธีขององค์การเป็นอย่างดี 
 12. ผู้บังคับบัญชาระดับล่างมักจะไม่ขออํานาจจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในการแก้ปัญหา 
 13. คนที่ทําให้เกิดความขัดแย้งจะรู้สึกเสียใจมากกว่าจะรู้สึกพอใจ  และจะทักทายกันเป็น
ปกติ  ไม่ใช่ไม่พูดทักทายกัน 
 14. คู่ขัดแย้งจะยินดีและพอใจ  หากผู้บังคับบัญชาจะเข้าไปสอดแทรกเพื่อแก้ปัญหา
ขัดแย้ง 
 
 

ทักษะท่ีจําเป็นในการบริหารความขัดแย้ง 
 
 ความสําเร็จในการบริหารความขัดแย้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  ผู้บริหารจึงจําเป็น
จะต้องรู้จักและมีทักษะที่จําเป็นในการบริหารความขัดแย้ง  เพ่ือที่จะช่วยให้การบริหารความขัดแย้งมี
ประสิทธิภาพ  ทักษะที่จําเป็นประกอบด้วย  การวิเคราะห์สถานการณ์  การเจรจา  การกระจาย
ความเป็นธรรม  และการใช้อํานาจ  มีรายละเอียดดังนี้  (พรนพ  พุกกะพันธ์ุ, 2542 : 287 – 293) 
 
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
  ความสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นศักยภาพของความขัดแย้ง  เป็นทักษะที่
จําเป็นยิ่งสําหรับผู้บริหารทุกคน  วิธีหนึ่งที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นศักยภาพของความขัดแย้งก็
คือ  การวิเคราะห์และประเมินความแตกต่างของความคิดเห็น  หรือการมีความคิดเห็นไม่ตรงกันของ
บุคคลต่างๆ  วิธีการที่จะวิเคราะห์และประเมินความแตกต่างของความคิดเห็นของบุคคลอาจทําได้
ดังนี้ 
  1.1 ช้ีบ่งให้เห็นถึงธรรมชาติของความแตกต่างของความคิดเห็นที่เกิดขึ้น  ความ
แตกต่างของความคิดเห็นอาจเป็นผลมาจากการมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน  การมีเป้าหมายหรือวิธีการ
ที่แตกต่างกันหรือการมีค่านิยมที่แตกต่างกัน 
  1.2 หาสาเหตุของการทําให้เกิดความแตกต่างของความคิดเห็น  ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการมีข้อมูลคนละอย่างกัน  มีการรับรู้ที่แตกต่างกันจากข้อมูลเดียวกัน  ตีความหมายของข้อมูล
เดียวกันออกมาไม่เหมือนกัน  หรืออาจมีความสนใจที่แตกต่างกันเพราะมีบทบาทคนละอย่างกันก็ได้ 
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  1.3 ประเมินขั้นตอนของการเกิดความขัดแย้ง  ขั้นต่างๆ  ที่เกิดความขัดแย้งอาจเป็น
ดังนี้ 
   1.3.1 การคาดคะเนว่าจะเกิดความขัดแย้ง  เพราะมีผู้เสนอประเด็นขัดแย้งและ
มีผู้สนับสนุน 
   1.3.2 มีการพูดคุยถึงประเด็นขัดแย้งในกลุ่มย่อยๆ  ของเขาเอง 
   1.3.3 พูดถึงประเด็นขัดแย้งอย่างเปิดเผยและเรียกร้องให้มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ 
   1.3.4 โต้เถียงหรือพิพาทกันอย่างเปิดเผย 
   1.3.5 มีความขัดแย้งอย่างเปิดเผย  โดยแต่ละบุคคลก็แสดงตนเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน 
  ผู้บริหารจําเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติ  สาเหตุ  และขั้นตอนของการเกิดความขัดแย้ง  
จึงจะบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างเช่น  การรณรงค์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  อาจ
เป็นวิธีการบริหารความขัดแย้งที่ได้ผล  ถ้าหากธรรมชาติของความขัดแย้งคือมีข้อเท็จจริงที่แตกต่าง
กัน  สาเหตุของความขัดแย้งมาจากการมีและการได้ข้อมูลคนละอย่างกัน  ขั้นตอนของการขัดแย้งยัง
อยู่ในระดับโต้เถียงกัน  ยังไม่ถึงขั้นการมีความขัดแย้งอย่างเปิดเผย  ถ้าหากความขัดแย้งเกิดจาก
ปัญหาของบทบาทที่แตกต่างกันในองค์การ  อาจแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้โดยการจัดสรรทรัพยากร
เสียใหม่ให้เหมาะสม  หรือมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจเสียใหม่ 
 
 2. การเจรจา 
  การบริหารความขัดแย้งในปัจจุบันนี้  จําเป็นจะต้องใช้การเจรจา  สิ่งสําคัญอย่างหนึ่ง
ในกระบวนการเจรจาคือการสื่อความหมายโดยการพูด  มีปัญหาพื้นฐานอยู่  4 ประการในการพูดเพ่ือ
การเจรจา 
  2.1 สิ่งที่เราพูด  ผู้ฟังอาจไม่ได้ยิน 
  2.2 สิ่งที่เราพูด  ผู้ฟังอาจมีเข้าใจ 
  2.3 สิ่งที่เข้าใจ  ผู้ฟังอาจไม่ยอมรับ 
  2.4 ผู้พูดอาจไม่รู้ว่า  ผู้ฟังนั้นได้ยิน  เข้าใจ  หรือยอมรับในสิ่งที่ตนเองพูด 
  ปัญหาประการแรก  เกิดจากการที่ผู้ฟังอาจไม่ได้ยินสิ่งที่ผู้พูดได้พูดไป  สาเหตุอาจมา
จากผู้พูดพูดด้วยเสียงเบาเกินไป  ผู้ฟังไม่มีสมาธิในการฟัง  ผู้ฟังอาจหูตึง  หรือมีเสียงรบกวนขณะพูด 
ปัญหาประการที่สองผู้ฟังอาจได้ยินแต่ไม่เข้าใจ  สาเหตุอาจมาจากระดับการศึกษาหรือประสบการณ์
ของผู้ฟัง  ศัพท์ที่ใช้อาจยากเกินไป  สติปัญญาของผู้ฟังอาจยังไม่ถึงระดับ  ปัญหาประการที่สามเกิด
จากผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่พูดแต่ไม่ยอมรับ  สาเหตุอาจมาจากลักษณะเฉพาะของผู้ฟัง  เช่น  ทัศนคติ  
ความรู้สึก  อารมณ์  อคติ  การมีใจแคบ  ประสบการณ์เดิม  หรือการยึดมั่นถือมั่นในความคิดของ
ตนเอง  ปัญหาประการที่สี่  ปัญหาเกิดจากการที่ผู้พูดมักจะสรุปเอาว่าผู้ฟังได้ยิน  เข้าใจ  และยอมรับ  
โดยไม่ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการสื่อความหมาย  ผู้ฟังอาจยอมรับในสิ่งที่ตนเองฟังมาผิดๆ  
คนละอย่างกับสิ่งที่ผู้พูดได้พูดไปก็ได้ 
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  ถ้าหากในสถานการณ์ของความขัดแย้งนั้น  ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดมุ่งหมายไม่คล้ายกันและ
อํานาจที่มีก็ใกล้เคียงกันแล้ว  ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งที่ ดีที่สุดคือการเจรจา  
(negotiation)  แบบของการเจรจาในที่น้ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาระหว่างบุคคลกับบุคคล  
หรือบุคคลกับองค์การ 
  ในสถานการณ์ของความขัดแย้ง  ผู้บริหารอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสามประการ
ต่อไปนี้ 
  1. ในฐานะตัวบุคคล 
  2. ในฐานะผู้แทนขององค์การหรือหน่วยงาน 
  3. ในฐานะบุคคลที่สาม 
  ถ้าหากผู้บริหารเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในฐานะบุคคล  เขาก็อาจทําอะไรเหมือนกับ
คนอ่ืนๆ  คือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นเรื่องสําคัญที่สุด  ยุทธศาสตร์ที่เขาจะเลือกใช้ก็คือวิธีการที่จะ
ช่วยให้เขาสามารถบรรลุประโยชน์ส่วนตน 
  ถ้าหากผู้บริหารเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์การหรือ
หน่วยงาน  พฤติกรรมของผู้บริหารอาจต้องอยู่ในกรอบ  เขาอาจขีดวงจํากัดอยู่ที่ความคาดหวังของคน
ทั้งหลายว่าเขา  “ควร”  จะทําอย่างไร  ถ้าผู้บริหารไม่ทําตามความคาดหวัง  ก็อาจมีผลที่ตามมาต่อ
องค์การ  และส่งผลตามต่อมาสู่ตัวผู้บริหารเอง  ผู้บริหารเองอาจถูกฝืนใจโดยธรรมชาติของความ
ขัดแย้ง  ถ้าความขัดแย้งเกี่ยวกับองค์การเอง  ผู้บริหารก็อาจต้องแสดงบทบาทเป็นผู้ตัดสินหรือผู้ไกล่
เกลี่ยระหว่างองค์การกับฝ่ายตรงข้าม  ในกรณีเช่นนี้ผู้บริหารจะถูกคาดหวังว่าจะต้องทําตัวเป็น
ตัวกลางและช่วยเหลือแก้ไขความขัดแย้ง  ถ้าความขัดแย้งนั้นมุ่งที่ตัวผู้บริหารเอง  ก็เป็นการยากที่
ผู้บริหารจะวางตัวเป็นกลาง  การที่ต้องแสดงบทบาทของผู้ตัดสิน  ผู้ไกล่เกลี่ย  ในขณะเดียวกันก็ต้อง
รักษาประโยชน์ส่วนตน  จึงเป็นสิ่งที่กระทําได้ยาก 
  ถ้าผู้บริหารเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในฐานะที่เป็นบุคคลที่สาม  เขาอาจต้องแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของผู้ร่วมงานที่มีฐานะหรือตําแหน่งเท่ากัน  ความขัดแย้งของผู้มีตําแหน่งแตกต่างกันเช่น
หัวหน้ากับลูกน้อง  หรือความขัดแย้งระหว่างข้าราชการกับองค์การ  ไม่ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสิน  ผู้
ไกล่เกลี่ยหรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเองก็ออกจะเป็นปัญหาทั้งนั้น  ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้บริหาร
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและช่วยให้การสื่อสารระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถไปด้วยกันได้กับทั้งสองฝ่าย  จะต้องช่วยช้ีประเด็นของความ
ขัดแย้ง  และท่าทีของทั้งสองฝ่าย  ผู้บริหารจะต้องชี้ให้เห็นถึงนอร์ม  (บรรทัดฐาน)  และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ  ตลอดจนกฎ  ระเบียบขององค์การ  ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงบทบาทผู้แก้ปัญหาไปด้วย  
ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เห็นว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
  เมื่อตกลงกันได้แล้วว่าจะมีกระบวนการอย่างไรในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้ว  
ข้อตกลงนี้ก็จะเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจในอนาคต  ในสถานการณ์เช่นนี้แต่ละฝ่ายควรระบุความ
คาดหวังของตนเองออกมาให้ชัดเจนและต้องระบุลําดับความต้องการให้ทราบด้วย  เมื่อทั้งสองฝ่ายทํา
ความเข้าใจในเรื่องเหล่าน้ี  กระบวนการที่ตกลงไว้ก็จะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือ 
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  หลักสําคัญที่ควรจะยึดถือในการเจรจา  มีดังนี้ 
  1. บุคคล  แยกคนออกจากปัญหา 
  2. ความสนใจ  เน้นที่ความสนใจ  อย่าเน้นที่ตําแหน่ง 
  3. ทางเลือก  พยายามหาทางเลือกหลายๆ  ทาง  ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไร 
  4. เกณฑ์  ต้องตกลงกันตามกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 
 3. การกระจายความเป็นธรรม 
  ปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งของความขัดแย้งก็คือวิธีที่เป็นธรรมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง  วิธีที่เป็นธรรมคือวิธีที่แต่ละฝ่ายได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้  ความเป็นธรรมต้องพิจารณาจาก
ความพอใจของคนและการรับรู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับน้ันยุติธรรมแล้ว  หากมองเพียงผิวเผินอาจเป็นว่าการ
กระจายความเป็นธรรมเป็นของง่าย  แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นของไม่ง่ายนัก  การรับรู้เกี่ยวกับความเป็น
ธรรมนั้นเป็นอัตนัย  ต่างคนต่างมองเห็น  และไม่มีมาตรฐานสากลอะไรที่จะไปวัดความเป็นธรรมได้  
ความเป็นธรรมก็เหมือนความงามขึ้นอยู่กับตาของผู้ดู 
  มีเกณฑ์อยู่  3  ประการที่อาจใช้วัดความเป็นธรรมในการกระจายทรัพยากร  เกณฑ์ทั้ง
สามมีดังนี้ 
  3.1 ความต้องการ  (need)  สาระสําคัญของเกณฑ์นี้คือ  คนที่มีความต้องการมาก
ควรจะได้รับมาก  ถ้าคนสองคนทํางานเหมือนกัน  คนที่มีความต้องการมากกว่าควรจะได้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่า  คนที่ต้องมีภาระรับผิดชอบมากย่อมมีความต้องการมาก  และคิดว่าตนเองควร
จะได้รับส่วนแบ่งมาก 
  3.2 ความเท่าเทียมกัน  (equality)  สาระสําคัญของเกณฑ์น้ีก็คือ  ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ควรจะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ  กัน  ถ้าสองคนทํางานด้วยกันได้รับค่าแรง  1,000  บาท  แต่ละคนก็ควร
จะได้รับส่วนแบ่งคนละ  500  บาท 
  3.3 ความเสมอภาค  (equity)  สาระสําคัญของเกณฑ์น้ีก็คือ  จํานวนหรือปริมาณที่
แต่ละคนได้รับควรจะขึ้นอยู่กับจํานวนที่แต่ละคนลงทุนไป  ปัญหาของเกณฑ์นี้ก็คือเป็นการยากที่จะตี
ราคาค่าของการลงทุน  เพราะการลงทุนอาจเป็นเงิน  แรงงาน  เวลา  ความคิด  ปัญญา  เช่น  เพ่ือน
ลงทุนให้  100,000  บาท  เราเป็นผู้ดําเนินงาน  ปรากฏว่าได้กําไร  50,000  บาท  ใครควรจะได้รับ
ส่วนแบ่งเท่าไรจึงจะมีความเสมอภาค 
  แสดงให้เห็นว่า  เกณฑ์ความเท่าเทียมกันและเกณฑ์ความเสมอภาค  สามารถใช้ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มได้  โดยที่เกณฑ์ความเท่าเทียมกันใช้กับกลุ่มที่มีความกลมเกลียวกัน  
และคนส่วนใหญ่มีไมตรีต่อกัน  เกณฑ์ความเสมอภาคเหมาะที่จะใช้กับกลุ่มที่ไม่มีความกลมเกลียวกัน 
 
 4. การใช้อํานาจ 
  ในการบริหารความขัดแย้งนั้น  มีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเลี่ยงการใช้อํานาจ  
อํานาจในที่นี้หมายถึงความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนอื่น  หรืออํานาจที่จะสั่งคนอื่นให้
กระทําตามซึ่งตนเองมีตําแหน่งหรือมีฐานะที่สูงกว่าคนอ่ืน  ความแตกต่างระหว่างอํานาจมีขึ้นเมื่อคน
หนึ่งมีอํานาจที่จะบังคับหรือมีอิทธิพลเหนืออีกคนหนึ่ง  เมื่อความแตกต่างระหว่างอํานาจไม่มีการใช้
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อํานาจก็ไม่ได้ผล  หรือถ้าได้ผลก็จะนําไปสู่ความขุ่นเคืองและการไม่ร่วมมือ  ยกเว้นการใช้อํานาจเพื่อ
ระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินวุ่นวาย  แต่ต้องมั่นใจว่าอํานาจที่ใช้น้ันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและเป็น
อํานาจที่ตนเองมีอยู่จริง 
  ผู้บริหารที่ใช้อํานาจในลักษณะ  “บ้าอํานาจ”  นั้น  มักจะแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบ
แพ้ – ชนะ  เพราะเชื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอํานาจ  ข้าพเจ้าต้องชนะ  ท่านจะต้องแพ้  ในที่ประชุมมักจะ
พูดในลักษณะท้าทาย  ใครไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นขัดแย้งก็จะโกรธ  ถ้าถูกถามปัญหาเพื่อที่จะทํา
ให้ประเด็นขัดแย้งกระจ่าง  ก็มักจะสรุปว่าผู้ถามนั้นท้าทาย 
  ผู้บริหารที่บ้าอํานาจมักเป็นบุคคลที่มีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวง่าย  ประกอบกับมีอัตตาสูง
ด้วยแล้วมักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่สิ้นสุด  ได้รับความร่วมมือจากคนเป็นส่วนน้อยในการทํางาน  
พวกที่ให้ความร่วมมือก็มักจะมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นประการสําคัญ 
  ผู้บริหารมักจะแสดงอาการบ้าอํานาจใน  2  สถานการณ์ 
  1. เมื่อเข้ารับตําแหน่งใหม่ๆ  แสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่า  ข้าพเจ้ามีอํานาจเป็นการ
ข่มขู่ให้ยอมรับ 
  2. เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่แน่นอน  มักจะแสดงอํานาจออกมาเพื่อให้คนทั้งหลายเห็น
ว่าข้าพเจ้ายังมีอํานาจอยู่ 
  ตัวอย่างของการใช้อํานาจที่ไม่มีเหตุผลอันควร  เช่น 
  1. การหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้อมูลบางอย่างที่จําเป็นต่อการตัดสินใจ  แล้วไม่ยอมรับการ
แก้ปัญหาขัดแย้งนั้น  โดยอ้างว่ามีประเด็นสําคัญบางอย่างที่ยังไม่ได้พิจารณา 
  2. ไม่ปรึกษาอีกฝ่ายหน่ึงในการตัดสินใจ ทั้งๆ ที่การตัดสินใจนั้นมีผลกระทบต่อฝ่ายน้ัน 
  3. ประวิงการหารือในประเด็นสําคัญ  จนกระทั่งไม่มีเวลาพอที่จะหารือได้ 
  4. พยายามให้คนอ่ืนๆ  ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  แล้วเลือกตัดสินใจข้างที่พวกตน
ได้ประโยชน์ 
  5. ย้ายบุคคลโดยไม่สนใจความสามารถและความสนใจของบุคคลที่ถูกย้าย 
  6. ย้ายบุคคลโดยไม่ถามหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
  7. เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  มักจะแสดงหรือช้ีนําให้คนทั้งหลายเห็นว่า  สาเหตุแห่ง
ความขัดแย้งเกิดขึ้นก่อนที่ตนเองจะมาดํารงตําแหน่ง 
  การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน  ควรลดการใช้อํานาจและเพิ่มการใช้
ปัญญา  อํานาจหมดไปเมื่อพ้นวาระการดํารงตําแหน่ง  แต่ปัญญาเป็นสมบัติเฉพาะตัวที่ติดตัวตลอดไป 
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ข้อแนะนําในการบริหารความขัดแย้ง 
 

 ข้อแนะนําในการบริหารความขัดแย้งเพื่อให้ได้ผลดี  มีดังนี้  (พรนพ  พุกกะพันธ์ุ, 2542 : 
297 – 301) 
 

 1. กฎเพื่อรักษากฎ 
  ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์เพ่ือรักษากฎระเบียบให้มีประสิทธิผลและสามารถบังคับได้
ในทางปฏิบัติ 
  1.1 หลักความจําเป็น  กฎระเบียบไม่ควรจะมีไว้เพ่ือควบคุมพนักงานตลอดไป  เรา
ต้องคอยหมั่นตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัท  แล้วพิจารณาดูว่ามีกฎระเบียบอะไรบ้างที่ไม่
จําเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไป  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ของงานชนิดน้ัน 
  1.2 หลักความยืดหยุ่น  ถ้ากฎระเบียบน้ันมีข้อยกเว้นมากมายจะเป็นการฉลาดกว่าใน
การที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหรือแก้ไขกฎใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
  1.3 หลักความสอดคล้อง  กฎระเบียบควรจะสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 
  1.4 หลักการรับรู้  กฎระเบียบควรถูกสื่อสารไปให้พนักงานทุกคนรับทราบ 
  1.5 หลักความชัดเจนและเข้าใจง่าย  กฎระเบียบที่สลับซับซ้อนย่อมปฏิบัติตามได้ยาก  
ทุกๆ  คนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อนั้นควรจะเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีว่ากฎระเบียบข้อนั้น
หมายถึงอะไร 
  1.6 หลักเหตุผล  กฎระเบียบที่แข็งกระด้างจะไม่สัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ  เช่น  ไม่
ยอมให้พนักงานลากิจ  ลาป่วย  ได้แม้แต่วันเดียว  ในขณะที่กฎระเบียบต้องนําไปใช้กับพนักงานทั่วทั้ง
บริษัท  ดังนั้นจึงต้องมีช่องว่างไว้บ้างสําหรับเป็นข้อยกเว้น 
  1.7 หลักการบังคับได้  กฎระเบียบควรจะบังคับเฉพาะเรื่องงานเท่าน้ัน  ไม่ควรก้าว
ก่ายไปถึงเรื่องส่วนตัว และพนักงานจะต้องสามารถมองผลลัพธ์ในทางปฏิบัติได้เมื่อมีใครคนหนึ่งไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ัน 
  1.8 หลักการระวางโทษ  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้กระทําผิด  การลงโทษควร
จะสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการกระทําผิด 
 

 2. การจัดการกับความขัดแย้ง 
  2.1 จงให้พนักงานแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง  โดยที่เราวางตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
  2.2 แยกประเด็นความขัดแย้งส่วนบุคคลออกจากความขัดแย้งเรื่องงาน 
  2.3 มองหาเนื้อหาสาระที่น่าจะตกลงกันได้  แล้วหาวิธีแก้ปัญหาภายใต้ขอบเขตของ
เนื้อหาสาระเหล่าน้ัน 
  2.4 จงทําให้นโยบายของบริษัทกระจ่างชัดและเป็นที่เข้าใจของทุกคน 
  2.5 จงละเว้นการเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเมื่อพนักงานทะเลาะกัน 
  2.6 อย่าคิดว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอ  เมื่อมีปัญหาขัดแย้งในสํานักงาน 
  2.7 อย่าไปสมมติเอาเองว่าเรารู้สาเหตุที่พนักงานไม่พอใจ  จงถามเหตุผลและขอ
คําแนะนําจากพวกเขา 
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  2.8 อย่าปฏิเสธคําสั่งจากเจ้านาย  แต่จงทําให้คําสั่งนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  และให้
ข้อมูลอะไรก็ตามท่ีเรามีอยู่แต่เจ้านายยังไม่มี 
  2.9 อย่าพยายามชักชวนคนอื่นให้ทําตามนโยบายที่ให้ประโยชน์แก่เราเพียงฝ่ายเดียว  
จงอธิบายให้พวกเขาเห็นว่า  วิธีการของเราดีกว่าอย่างไร  ซึ่งพวกเขาก็จะพลอยได้ประโยชน์ไปด้วย 
  2.10 อย่าพกพาอารมณ์โกรธ  ภายหลังจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  จงซ่อนไว้ภายในใจ
ของเรา 
 
 3. การแก้ปัญหาเรื่องงาน 
  3.1 เรียกลูกน้องเข้ามาคุยในทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น 
  3.2 ทบทวนถึงการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่ผ่านมา  เพ่ือดูว่าลูกน้องคนนั้นต้อง
ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอะไรบ้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
  3.3 ทําความเข้าใจกับลูกน้องว่าเราคาดหวังอะไรจากพวกเขาและใช้มาตรฐานอะไร
ในการวัดผลงานของพวกเขา 
  3.4 หมั่นสังเกตการทํางานของลูกน้อง 
  3.5 สืบหาดูว่ามีสาเหตุภายนอกหรือไม่ที่เป็นตัวการสร้างปัญหา 
  3.6 อย่าสับสนปัญหาในเรื่องระเบียบวินัยกับปัญหาในเรื่องงาน 
  3.7 อย่าตําหนิผลงานของลูกน้องคนนั้นต่อหน้าเพ่ือนร่วมงาน 
  3.8 อย่าปล่อยให้ผลงานที่ไม่ดีช้ินนั้นผ่านเลยไป  จงพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา
น้ัน  แล้ววางแผนร่วมกับลูกน้องคนนั้นเพื่อทําให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติ 
  3.9 อย่านึกเอาเองว่าพนักงานทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันหมด  แม้จะเป็นงานชนิด
เดียวกันก็ตาม 
  3.10 อย่าตําหนิลูกน้องในเรื่องความประพฤติส่วนตัวเมื่อกําลังพูดถึงเรื่องปัญหาของงาน 
 
 4. การจัดการกับเสือ  สิงห์  กระทิง  แรด 
  ต่อไปน้ีเป็นข้อแนะนําบางประการเมื่อเราต้องเข้าไปสัมผัสกับทัศนะคติที่ไม่ดีใน
รูปแบบต่างๆ 
  4.1 ความขัดแย้งในบุคลิกภาพ  จงแยกคนทั้งสองออกห่างจากกันให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้  แต่ต้องให้พวกเขารู้ด้วยว่าเรายังคาดหวังในคุณภาพมาตรฐานจากผลงานของพวกเขา 
  4.2 พวกชอบก่อกวน  จงส่งเสริมให้พวกเขาระบุประเด็นปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับคํา
ตําหนิของพวกเขาที่มีต่อฝ่ายบริหารหรือต่อตัวเราเอง  สิ่งนี้จะบังคับให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับ
ความจริง  แล้วพวกเขาก็จะยอมรับว่าคําวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขานั้นไม่มีมูลความจริงหรือ  
“กระต่ายต่ืนตูม”  กันไปเอง 
  4.3 พวกเฉื่อยงาน  จงให้แรงจูงใจแก่พวกเขาทั้งในด้านบวกและด้านลบ  แรงจูงใจ
ด้านบวก  ได้แก่  การให้รางวัลหรือการเสนอเลื่อนขั้นตําแหน่ง  ส่วนแรงจูงใจด้านลบ  ได้แก่  การ
ลงโทษเมื่อผลงานไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน  ทั้งนี้เราสามารถใช้แรงจูงใจทั้งสองประเภทไปพร้อมๆ  กัน
เลยก็ได้ 
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  4.4 พวกต่อต้านการใช้อํานาจ  เมื่อเจอเข้ากับพวกนี้  เราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าตัวเอง
จะมีอํานาจแท้จริงเพียงไร จงพยายามให้พวกเขาได้รับผิดชอบงานพิเศษและยอมให้พวกเขามีอิสระใน
การเลือกใช้วิธีทํางานของตนเอง การส่งเสริมให้พวกเขามีความเช่ือถือย่อมส่งผลดีย้อนกลับมาหาเราเอง 
 
 5. การบรรเทาความโกรธของบุคคลอื่น 
  5.1 ไม่โกรธตอบ เป็นเรื่องยากที่จะไม่โกรธ ถ้าเราสามารถสงบได้ คนอ่ืนก็จะสงบลงด้วย 
  5.2 ปรับระดับร่างกายให้อยู่ในระดับเดียวกับอีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายควรจะยืนหรือ
นั่งห่างกันประมาณ  6  ฟุต  เราจะได้เห็นสภาพหรือกิริยาอาการของอีกฝ่ายหน่ึง  จะช่วยให้เกิดไมตรี
จิตต่อกัน 
  5.3 หยุดพูด  ไม่ต้องป้องกันตัวเรา  หรือบริษัทของเรา  ต้องให้สงบเย็นลงก่อนแล้ว
ค่อยพูดกันต่อ 
  5.4 ใช้ภาษาท่าทาง  ใช้สายตาและใบหน้าพูด  “ฉันได้ยินคุณและต้องการช่วยคุณ” 
  5.5 ต้ังใจฟังเขาให้เข้าใจ  ถ้าใครเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  ต้องรู้ว่าเขากําลังพูด
อะไร  การต้ังใจฟังจะช่วยทําให้คนอ่ืนเชื่อถือท่าน 
  5.6 พูดด้วยนํ้าเสียงที่สงบเย็น  ลดระดับอารมณ์  อย่าขึ้นเสียงกับฝ่ายตรงข้าม 
  5.7 ใช้ข้อความที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ  แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  เช่น  พูด
ว่า  “ผมเข้าใจว่าทําไมคุณรู้สึกเช่นนั้น”  “ผมเชื่อว่า...ผมรู้สึกเหมือนกับคุณ” 
  5.8 ซักถามปัญหา  ตรวจสอบว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง  บาคนอาจจะไม่กล้า
เปิดเผย 
  5.9 เราอาจเสนอแนวทางแก้ปัญหา  เมื่อสถานการณ์สุกงอม  เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาในขณะที่พบทางตัน 
  5.10 อย่าทําเกินขอบข่ายอํานาจหน้าที่  ถ้าเราไม่มีความสามารถหรือไม่มีอํานาจหน้าที่
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อย่างนั้น  ให้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น 
  5.11 ถ้าทุกอย่างผิดพลาด  เทคนิคต่างๆ  ที่กล่าวมาแล้วจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราร่วมมือ
กันแก้ปัญหา  หรือผ่านประสบการณ์มามากพอสมควร  ในกรณีที่ไม่ได้ผล  เราอาจจะพูดว่า  “คุณจะ
ให้ผมทําอย่างไรล่ะ  หรือทําอย่างไรคุณจึงจะสบายใจ”  สองประโยคนี้จะเป็นการปลดอาวุธของฝ่าย
ตรงข้ามทีเดียว  แต่อย่าไปให้สัญญาในสิ่งที่ทําไม่ได้ 
 
 

ข้อเสนอแนะการเลือกใช้แบบการบริหารความขัดแย้ง 
 
 ข้อเสนอแนะการเลือกใช้แบบการบริหารความขัดแย้ง  มีดังนี้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 
2534 : 106 – 107) 

1. การหลีกเลี่ยง  ควรใช้เมื่อ 
1.1 ประเด็นขัดแย้งไร้สาระและมีปัญหาอื่นรอการแก้ไขอยู่ 
1.2 เมื่อรู้ว่าไม่มีโอกาสชนะได้ 
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1.3 เมื่อเผชิญหน้าในปัญหาขัดแย้งจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
1.4 เมื่อต้องการให้คนอ่ืนลดความโกรธลงจนกระทั่งอยู่ในระดับที่จะร่วมงานกันได้ 
1.5 เมื่อต้องการให้คนอ่ืนลดความโกรธลงจนกระทั่งอยู่ในระดับที่จะร่วมงานกันได้ 
1.6 เมื่อใช้วิธีอ่ืนๆ  อาจให้ผลที่ดีกว่า 
1.7 เมื่อความขัดแย้งนี้เป็นอาการของความขัดแย้งอ่ืนๆ 
1.8 เมื่อปัญหาความขัดแย้งนี้เป็นอาการของความขัดแย้งอ่ืนๆ 
1.9 เมื่อเวลาและสถานการณ์ขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการ 
1.10 เมื่อปัญหาความขัดแย้งเป็นปัญหาที่ต้องการให้เวลาช่วยคลี่คลายสถานการณ์เอง 

2. การกลบเกลื่อน  ควรใช้เมื่อ 
2.1 ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่สําคัญ 
2.2 เวลาและสถานการณ์ขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการ 
2.3 ต้องการเน้นความสัมพันธ์ของคนในขณะนั้นมากกว่าอย่างอ่ืน 
2.4 เราเป็นฝ่ายผิดและต้องการวิธีการที่ดีหรือต้องการเรียนรู้และให้เห็นว่ามีเหตุผล 
2.5 สําคัญต่อคนอื่นมากกว่าตัวเราเอง  หรือเพื่อแสดงไมตรีจิตที่ได้รับความร่วมมือ 
2.6 ต้องการสร้างความยอมรับในสังคมที่จะทําให้สะดวกในการแก้ปัญหาในอนาคต 
2.7 การแข่งขันต้องดําเนินต่อไปอีกและจะเป็นผลเสียต่อตัวเรา  ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ 
2.8 ต้องการประสานสามัคคีหรือหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงหรือการแตกแยก 

3. การประนีประนอม  ควรใช้เมื่อ 
3.1 เป้าหมายของความขัดแย้งสําคัญระดับปานกลางและไม่คุ้มกับความพยายาม

เอาชนะ 
3.2 คู่ขัดแย้งมีอํานาจและมีพวกมากพอๆ  กัน  และมีเป้าหมายที่ต่างกันอย่างชัดเจน 
3.3 เพ่ือให้สามารถตกลงกันได้ช่ัวคราวในประเด็นขัดแย้งที่ซับซ้อน 
3.4 เพ่ือให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่พอยอมรับกันได้ภายในเวลาที่จํากัด 
3.5 ใช้เป็นทางสายกลางในการแก้ปัญหาเมื่อใช้วิธีแข่งขันหรือการร่วมมือไม่ได้ผล 
3.6 มีเวลาพอสมควร  สิ่งที่ต้องการมีจํากัดและไม่เพียงพอสําหรับทุกฝ่าย 
3.7 ไม่ต้องการให้เกิดความรู้สึกเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้ 

4. การต่อสู้  ควรใช้เมื่อ 
4.1 มีอํานาจตามตําแหน่งอย่างเต็มที่และชัดเจน 
4.2 ต้องการเน้นเป้าหมายงานหรือผลงานมากกว่าการยอมรับของผู้ปฏิบัติ 
4.3 มีเวลาไม่มากในการแก้ปัญหา 
4.4 ต้องรีบตัดสินใจอย่างรีบด่วน 
4.5 เมื่อเป็นประเด็นสําคัญ 
4.6 เมื่อเป็นประเด็นสําคัญยิ่งของหน่วยงานและเรามั่นใจว่าเราถูกต้อง 
4.7 เพ่ือกันตนเองจากการถูกเอาเปรียบอย่างไร้เหตุผล 
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5. การแก้ปัญหา  ควรใช้เมื่อ 
5.1 ต้องการที่ดีกว่า  เมื่อแนวคิดของสองฝ่ายสําคัญมากเกินกว่าจะประนีประนอม 
5.2 ต้องการที่จะเรียนรู้  เช่น  ทดสอบจุดยืนของเราหรือต้องการเข้าใจคนอื่น 
5.3 ต้องการผสมผสานความคิดเห็นที่ดีของทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อจะได้วิธีการที่ดีกว่า 
5.4 เพ่ือให้คนผูกพันต่อกันโดยผนึกความต้องการของคนให้เป็นมติเอกฉันท์ 
5.5 เพ่ือที่จะประสานความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อกันของบุคคล 
5.6 มีเวลามากในการแก้ปัญหา 
5.7 มีโอกาสได้อธิบายเหตุผลและความต้องการของแต่ละฝ่าย 
5.8 ทุกฝ่ายมีความจริงใจในการแก้ปัญหาร่วมกันรับฟังความคิดเห็นของกัน 

 การบริหารความขัดแย้งไม่มีวิธีการใดที่จะดีที่สุด  ผู้บริหารต้องใช้หลายวิธีให้เหมาะกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม  ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ  สิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักคือสิ่งที่
ยังหลงเหลืออยู่  คือพฤติกรรมปรปักษ์หรือท่าทีโกรธเคือง  เช่น  ไม่พอใจกับผลการคลี่คลายความ
ขัดแย้ง  รู้สึกถูกทําร้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรืออ่ืนๆ  ดังนั้นควรเตรียมตัวเผชิญกับผลที่ตามมาให้พร้อม
ด้วยการยอมรับท่าทีอันเป็นศัตรูของคนอื่นอย่างอดทน  ระมัดระวังในการแยกคู่กรณีจากกัน  เพราะ
แต่ละฝ่ายจะมีเวลาหาข้อสนับสนุนตนเอง  และเพิ่มข้อขัดแย้งให้สถานการณ์ตึงเครียดย่ิงขึ้น  และควร
ให้ความสําคัญต่อความรู้สึกของบุคคลมากกว่าประเด็นที่ขัดแย้ง  เมื่อความขัดแย้งเป็นสภาวการณ์ที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้บริหารจึงควรใช้การบริหารความขัดแย้งที่จะเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์  ซึ่งจะ
เป็นผลดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งวิธีการบริหารนั้นๆ  ผู้บริหารต้องเรียนรู้และศึกษาหาประสบการณ์
เพ่ือพิจารณาหาวิธีปฏิบัติในการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  (วิจิตร  วรุตบางกูร, 2531 : 70) 
 
 

บทบาทของผู้นําในการจัดการความขัดแย้ง 
 
 ในการบริหารความขัดแย้งของผู้นํา  เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น  ผู้นํามีวิธีการในการจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยใช้สามัญสํานึกและบุคลิกภาพพ้ืนฐานของตนเป็นที่ต้ัง  ซึ่งมักจะใช้วิธีการ
เกลี้ยกล่อม  ตะล่อม  ต่อรอง  ไปจนถึงขอร้องแกมบังคับ  หากไม่สําเร็จครั้งสองครั้งก็เลิก  หันไปใช้
อํานาจบังคับ  หรือกระบวนการหาความผิด  หลายกรณีทําไม่ได้ก็วางมือให้ความขัดแย้งดําเนินต่อไป  
ทําให้มีความสําคัญจําเป็นที่ผู้นําต้องมีภาวะผู้นําในการจัดการความขัดแย้ง 
 ประเด็นสําคัญของปัญหาความขัดแย้ง  มิใช่อยู่ที่ตัวความขัดแย้งเองแต่อยู่ที่วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งที่จะสามารถทําให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  เป็นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์หรือความ
ขัดแย้งเชิงทําลาย  กล่าวคือ  จะจัดการให้ความขัดแย้งนั้นส่งผลดีต่อองค์กรหรือให้ความขัดแย้ง
กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการทํางานขององค์กร  ดังนั้น  จึงทําให้เกิดคําถามว่าทําอย่างไรจึงก้าวผ่าน
ความขัดแย้งและใช้เป็นโอกาสในการพัฒนา  ซึ่งท้าทายความสามารถของผู้บริหารอยู่ไม่น้อย 
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 1. บทบาทของผู้นําในการแก้ไขความขัดแย้ง 
  ผู้นําต้องใช้เวลาอย่างรอบคอบเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง  จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (DuBrin, 1998 : 
322 – 328) 
  1.1 รูปแบบการแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่น  (Competitive style)  ถือว่าเป็นรูปแบบ
ของการพยายามเอาชนะ/เอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ 
  1.2 แบบร่วมมือกัน  (Collaborative style)  เป็นรูปแบบการกระทําเพ่ือตอบสนอง
ให้พอใจและได้ผลดีทั้ง  2  ฝ่าย  ซึ่งเข้าหลักการของ  “win-win”  (ชนะทั้งคู่)  โดยต่างฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ 
  1.3 แบบแบ่งปันเกื้อหนุนกันและกัน  (Sharing style)  เป็นสถานการณ์ซึ่งแต่ละฝ่าย
มีความขัดแย้งกัน  แต่ยินดีที่จะยกเลิกบางสิ่งบางอย่างที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์เพ่ือให้ปรองดองกันได้ 
  1.4 แบบหลีกเลี่ยงปัญหา  (Avoidance style)  เป็นการถอนตัวจากปัญหา  การ
เลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือเพื่ออําพรางข้อขัดแย้งเอาไว้  เช่น  ผู้จัดการอาจปล่อยให้ลูกน้อง
แก้ไขปัญหากันเอง  โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย 
  1.5 แบบผ่อนปรนเข้าหากัน (Accommodative style) เป็นการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่างกันเสียใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยง  ลด  หรือขจัดความขัดแย้งให้หมดไป 
 

 
 

รูปที่  4.3  แสดงสถานการณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินการกับความขัดแย้ง 
ตามระดับความร่วมมือและการรุกราน 
ที่มา : DuBrin, 1998 : 323 
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ตารางที่  4.2  แสดงตัวอย่างสถานการณ์ของรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
   (Appropriate situations for using the five modes of resolving conflict) 
 
แบบการแก้ปญัหาความขัดแย้ง 
(Conflict-handing mode) 

ตัวอย่างสถานการณ์ทีเ่หมาะสม 
(Appropriate situation) 

การแข่งขัน  (Competing) 1. เมื่อต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว เช่น เรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉิน 
2. เมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นที่นิยม  ต้องการการแก้ปัญหา  เช่น  
การลดต้นทุน  การบังคับใช้  กฎเกณฑ์ที่ไมนิ่ยมกัน 

3. เมื่อคุณแน่ใจว่าคุณเป็นฝ่ายถูกต้อง 
4. ต่อต้านคนที่เอาเปรียบ 

การร่วมมือกัน  (Collaborating) 1. หาข้อยุติข้อตกลงร่วมกันทั้ง  2  ฝ่าย 
2. เมื่อเป้าหมายหลักก็คือแค่การเรียนรู้ 
3. ต้องการมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น 
4. เป็นการแก้ปัญหาที่มีเวลาจํากัด 

การประนีประนอม 
(Compromising) 

1. เมื่อเป้าหมายสําคัญแต่ไม่คุม้ต่อการแทรกแซง 
2. เมื่อฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิหรือมอํีานาจเท่ากัน 
3. เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว 
4. เป็นการแก้ปัญหาที่มีเวลาจํากัด 

การหลีกเลี่ยง  (Avoiding) 1. ถูกกดดันจากเรื่องต่างๆ 
2. เมื่อรู้ว่าไม่มีทางได้รับความพึงพอใจ 
3. หากรู้ว่าผลเสียมีมากกว่าผลดี 
4. เพ่ือให้อีกฝ่ายสงบสติอารมณ์ 
5. เพ่ือหาข้อมูลเพิ่มเติม 
6. เมื่ออีกฝ่ายสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดีกว่า 

การผ่อนปรนเข้าหากัน 
(Accomodating) 

1. เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิด  พยายามหาใครสักคนมาฟัง
เหตุผลและข้อแก้ตัว 

2. เมื่อรู้ว่าประเด็นของคนอื่นสําคัญกว่าของตัวเอง  ก็เลยเอาใจ
เขา  เพ่ือคงความร่วมมือไว้ 

3. เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กับประเด็นที่จะตามมา 
4. เพ่ือลดการสูญเสีย  หากรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียหาย 
5. เพ่ือต้องการความปรองดอง  ความเสถียรภาพ 
6. เพ่ือต้องการให้ลูกทีมเติบโตข้ึนโดยผ่านการเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดเหล่าน้ัน 

 
ที่มา  :  DuBrin, 1998 : 326 
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 จากตารางตัวอย่างสถานการณ์ที่  4.2  พบว่า  การที่ผู้นําจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมาย  และยังต้องขึ้นกับว่าเรื่องขัดแย้งนั้นคือเรื่องใด  และอํานาจที่ต่างฝ่ายต่าง
พึงมีอีกด้วย 
 การเจรจาและการต่อรอง (Negotiating and bargaining)  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ต้องอาศัยการพูดคุยกัน การเจรจาไกล่เกลี่ยกัน  รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผู้อ่ืน  ซึ่งโดยทั่วไปความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นจากความไม่ลงรอยของบุคคล  2  ฝ่าย  ดังนั้นการเจรจาต่อรองจึงแบ่งได้เป็น  2  แบบ  
ดังนี้ 
 1. การต่อรองแบบกระจายผลประโยชน์  (Distributive bargaining)  หมายถึง  ต่างฝ่าย
ต่างต้องการเอาชนะ  ซึ่งเราเรียกภาวะนี้ว่าความขัดแย้งที่ไม่เกิดประโยชน์  (ZERO-sum conflict)  
คือกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์จากกลุ่มอ่ืนๆ 
 2. การต่อรองแบบรวมผลประโยชน์  (Integrative bargaining)  เป็นวิธีการขจัดความ
ขัดแย้งแบบร่วมมือกัน  เพ่ือให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง  2  ฝ่าย  (Win-win) 
 
ตารางที่  4.3  แสดงการเจรจาแบบกระจายกับแบบรวม  (Distributive versus integrative 
   bargaining) 
 

 แบบกระจาย 
(Distributive bargaining) 

แบบรวม 
(Intergrative bargaining) 

ทรัพยากรที่ถูกแบ่ง 
(Resources to be distributed) 

ปริมาณที่จํากัด ปริมาณที่เปลี่ยนแปลงได้ 

แรงจูงใจของแต่ละฝ่าย 
(Primary motivations of 
parties) 

เพ่ือเอาเปรียบอีกฝ่าย 
(ฉันชนะ  คุณแพ้) 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 ฝ่าย 
(ฉันชนะ  คณุชนะ) 

ความสนใจพื้นฐาน 
(Primary interests) 

แยกจากกัน ผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ความสอดคล้องกัน 

เน้นความสัมพันธ์ 
(Focus of relationships) 

ระยะสั้น ถาวร  ยาวนาน 

 
ที่มา  :  DuBrin, 1998 : 327 

 
 ส่วนเทคนิคที่นํามาใช้ในการเจรจาและการต่อรอง  มีดังนี้  (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2544 : 
202) 
 1. เริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่เป็นไปได้  (Plausible demand or offer)  คนส่วนใหญ่เช่ือว่า
การประนีประนอมและการเจรจาต่อรองนั้น  ถ้าใช้ร่วมกับข้อเสนอที่เหมาะสมจะทําให้เกิดผลดี 
 2. เน้นผลประโยชน์  ไม่คํานึงถึงตําแหน่ง (Focus on interests, not position)  วิธีน้ี
จะพยายามเน้นที่ผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของฝ่ายตรงข้าม  ในกรณีน้ีจะทําให้
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การเจรจาต่อรองได้ผล ทั้งนี้ไม่ควรเน้นถึงตําแหน่งและอํานาจหน้าที่ของตนที่จะไปบีบบังคับอีกฝ่าย
หนึ่ง 
 3. ไวต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างประเทศในรูปแบบการเจรจาต่อรอง  (Be 
sensitive to international differences in negotiating style)  ในกรณีน้ีแต่ละฝ่ายต้องคํานึงถึง
ลักษณะความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม  สังคม  ค่านิยม  
ความเช่ือถือ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม  โดยยึดความพึงพอใจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
หลักในการเจรจาต่อรอง 
 
 2. แนวคิดที่ผู้นําควรดําเนินการในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง 
  เมื่อผู้นําต้องเป็นคนกลาง  ทําหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย  จะมีรูปแบบของการเข้าไปมี
บทบาทอยู่สองแบบ  ได้แก่  (วันชัย  วัฒนศัพท์  และคณะ, 2542 : 76 – 78) 
  2.1 การดําเนินการในภาวะที่แน่นอน  คือการเข้าไปมีบทบาทในกรณีทั่วๆ  ไป  ซึ่งผู้
ไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นผู้ริเริ่มในประเด็นต่างๆ  เกือบทั้งหมด  กิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นกรณีกว้างๆ  ของ
สถานการณ์วิกฤต  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  และสอดคล้องกับระยะต้นๆ  ของการเจรจาไกล่เกลี่ยซึ่ง
เกี่ยวโยงกับรูปแบบทั้งหมดของการพัฒนาความขัดแย้งและการแก้ปัญหา  การดําเนินการในกรณีที่
แน่นอนคาดเดาได้  จะช่วยให้คนกลางดําเนินการต่อไปนี้  คือ 
   2.1.1 เข้าถึงกรณีพิพาทได้ 
   2.1.2 ช่วยคู่กรณีในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม 
   2.1.3 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้ง 
   2.1.4 วางรูปแบบและแผนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 
   2.1.5 ริเริ่มการประนีประนอม 
   2.1.6 ช่วยเหลือคู่กรณีในการเริ่มต้นการเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์ 
   2.1.7 พิจารณาประเด็นที่สําคัญและกําหนดวาระการเจรจา 
   2.1.8 พิจารณาดูความสนใจที่เป็นฐานของปัญหาของคู่กรณี 
   2.1.9 ช่วยคู่กรณีในการพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาของคู่กรณี 
   2.1.10 ช่วยในการพัฒนาแผนการนําไปปฏิบัติและการกํากับดูแล 
  2.2 การดําเนินการในกรณีที่ไม่อาจคาดเดาได้  คือการเข้าไปมีบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย
ต่อปัญหาเฉพาะหรือเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นในการเจรจาไกล่เกลี่ยบางชนิด  เช่น  การเข้าไปมี
บทบาทเพื่อจัดการความโกรธที่รุนแรง  การโอ้อวด  การต่อรองในสภาพความไม่เช่ือถือ  ความไม่
ไว้วางใจ  หรือการสื่อสารที่บกพร่อง  จะอยู่ในกรณีที่เป็นการเข้าไปมีบทบาทเฉพาะนี้ทั้งหมด  
ถึงแม้ว่าการดําเนินการในกรณีที่ไม่อาจคาดเดา  เช่น  การประชุมเฉพาะกิจ  (คือการประชุมส่วนตัว
ระหว่างคู่กรณีและคนกลาง)  จะเกิดขึ้นบ่อยๆ  แต่ก็ยังถือเป็นกรณีที่คาดเดาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้
เกิดขึ้นในการเจรจาไกล่เกลี่ยในทุกกรณี 
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 นอกจากนี้แล้วการที่ผู้นําเป็นผู้ทําหน้าที่จัดการความขัดแย้งนั้น  สิ่งที่จะช่วยให้ผู้นํา
สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ของการทํา
หน้าที่ดังกล่าวก็คือ  ผู้นําจะต้องมีความสามารถในการมองภาพรวมของความขัดแย้ง  ความสามารถ
ในการเผชิญหน้ากับผู้อ่ืน  การมีความยืดหยุ่น  การเป็นแหล่งวิชาการ  การคิดเชิงบวก  และการสร้าง
ความเป็นเอกภาพที่สามารถทํางานได้  อธิบายได้ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการมองภาพรวมของความขัดแย้ง 
  ในการบริหารความขัดแย้งผู้ทําหน้าที่จําเป็นต้องมีทักษะอย่างหนึ่งคือ  ความสามารถ
ในการมองภาพรวมของความขัดแย้ง  ความสามารถนี้จะช่วยมองเห็นความขัดแย้งได้ทะลุปรุโปร่ง  
และสามารถมองเห็นความขัดแย้งเป็นตัวตนข้ึนมา  เช่น  มองเห็นความต้องการของตน  ความ
คาดหวังขององค์การ  อารมณ์ของคู่กรณี  สิ่งที่จะต้องตกลงกัน  สิ่งที่อาจประนีประนอมกันได้  เป็น
ต้น  การเข้าใจความขัดแย้งจะทําให้ทราบว่าจะต้องจัดการกับทรัพยากรอะไร  จะใช้ยุทธศาสตร์อะไร  
ตลอดจนใช้เวลาในการบริหารความขัดแย้งอย่างไร  แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะทํานายผลของความ
ขัดแย้งได้ทุกด้าน  แต่การใช้ปัญญาและทักษะในการบริหารความขัดแย้งก็อาจทําให้เกิดความพอใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้งได้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 165) 
 2. ความสามารถในการเผชิญหน้ากับผู้อ่ืน 
  ความสามารถในการเผชิญหน้ากับผู้อ่ืน  เป็นทักษะจําเป็นอีกอย่างในการจัดการความ
ขัดแย้งให้มีประสิทธิภาพ  การเผชิญหน้าในที่นี้มิได้หมายความว่าจะต้องก้าวร้าว  ใช้วาจาถากถาง
แดกดันหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  แต่เป็นความสามารถที่จะเข้าใจประเด็นปัญหา  และ
ทราบสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง  การเผชิญหน้าต้ังอยู่บนฐานคติที่ว่าการทําประเด็นความ
ขัดแย้งให้กระจ่างเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การเผชิญหน้ากับคนอ่ืนมิใช่สิ่ง
ที่ทําได้ง่ายนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง  และจะเป็นสิ่งที่ยากข้ึนไปอีก
ถ้าคู่กรณีมีอํานาจที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมเดิมที่ชอบก้าวร้าวและเอาเปรียบคนอ่ืน  มีบุคลิกที่ไม่พึง
ปรารถนา  เป้าหมายของการเผชิญหน้าเพ่ือต้องการหาข้อเท็จจริงมิใช่ให้มาแสดงความคิดเห็นหรือ
ตัดสินใจ  การเผชิญหน้าจะช่วยทําให้เห็นความแตกต่างของคู่กรณีและตกลงวิธีการที่ทุกฝ่ายพอใจ  
ความสามารถที่จําเป็นจะต้องใช้ในการเผชิญหน้าคือ  การควบคุมตนเองให้ได้  ไม่หวาดกลัว  มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการทําประเด็นปัญหาต่างๆ  ให้กระจ่าง  มีความสามารถในการ
สรุปประเด็นและทําให้คําถามทั้งหลายกระจ่างขึ้น  สามารถในการตัดสินประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
ไม่ว่าการเผชิญหน้าจะกระทําในลักษณะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มก็ตาม  ถ้าหากแต่ละฝ่ายแสดงอาการ
โกรธ  แสดงอาการมุ่งร้ายต่อกันก็ควรจะหาทางเลี่ยงเสียก่อน  ในการเชิญบุคคลมาพบกันในลักษณะ
เผชิญหน้าน้ันจําเป็นจะต้องแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการพบกันและระยะเวลาที่จะพบกัน  ถ้าหาก
ความขัดแย้งเกิดขึ้นมานานแล้วและมีความขัดแย้งที่เข้มข้นหรือตรึงเครียด  ลักษณะเช่นนี้จําเป็นต้อง
วางแผนเพื่อการพบกันหลายๆ  ครั้ง  เพ่ือจะให้โอกาสแต่ละฝ่ายได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและจุดยืน
ของตนเองให้รัดกุมเสียใหม่  ผู้บริหารจําเป็นจะต้องช่วยให้แต่ละฝ่ายกระจ่างในข้อสงสัยหรือการ
เข้าใจผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  หากสามารถสร้างบรรยากาศเช่นนี้ได้  การบริหารความขัดแย้งก็จะมี
ประสิทธิภาพ  ผู้บริหารอาจต้องเป็นบุคคลท่ีสามท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยเชิญทั้งสองฝ่ายมาพบ
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กันในลักษณะเผชิญหน้า  ประสบการณ์แรกๆ  ในเรื่องนี้อาจไม่มีความสุขนักสําหรับผู้บริหาร  แต่เป็น
การยากที่จะหลีกเลี่ยงได้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 165) 
 3. การมีความยืดหยุ่น 
  ทักษะที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งในการบริหารความขัดแย้งก็คือ  การมีความยืดหยุ่น  ไม่
ผูกติดหรือยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือความคิดใดความคิดหนึ่ง  ความยืดหยุ่นจะช่วยให้คู่
ขัดแย้งมีโอกาสแสวงหาทางเลือกหรือทางออก  ตลอดจนวิธีการที่จะแก้ประเด็นขัดแย้ง  ความ
ยืดหยุ่นจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนเข้าหากัน  ซึ่งอาจทําให้เกิดความร่วมมือในการคิดแก้ปัญหา  
มากกว่าที่จะแสดงความต้องการแพ้ – ชนะ  ความยืดหยุ่นยังสามารถช่วยให้แต่ละฝ่ายมีความเช่ือมั่น
ว่าจะแก้ปัญหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการหรือเป้าหมาย  (เสริมศักด์ิ             
วิศาลาภรณ์, 2540 : 165 – 166) 
 4. การเป็นแหล่งวิชาการ 
  เนื่องจากไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งดีที่สุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ดังนั้นหน้าที่ของผู้นํา
หรือผู้บริหารคือ  การเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นการแก้ปัญหา  มิใช่เพ่ือมุ่งการแพ้ – ชนะ  ผู้นําหรือ
ผู้บริหารจําเป็นจะต้องยอมรับข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่าย  แล้วพิจารณาจากข้อโต้แย้งนั้นว่าแต่ละฝ่าย
มองความขัดแย้งในลักษณะใด  การยอมรับข้อโต้แย้งมิได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับเขา  แต่
หมายความว่าเราพยายามเข้าใจความขัดแย้งจากจุดยืนหรือจากความเห็นของเขา  ดังนั้น  การเป็น
แหล่งวิชาการจึงเป็นทักษะอย่างหนึ่งในการเลือกใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาขัดแย้ง  (เสริมศักด์ิ  
วิศาลาภรณ์, 2540 : 166) 
 5. การคิดเชิงบวก 
  การคิดเชิงบวก  (Positive Thinking)  ไม่ใช่มองไม่เห็นข้อบกพร่องหรือมองไม่เห็น
ปัญหา  (เพราะการมองไม่เห็นข้อบกพร่อง  มองไม่เห็นปัญหาก็จะไม่เกิดการพัฒนา  จริงๆ  แล้ว
ปัญหาก็มีประโยชน์  คือทําให้เกิดการพัฒนา)  แต่เป็นการมองข้อบกพร่องหรือปัญหาเชิงบวก 
 
ตารางที่  4.4  เปรียบเทียบการมองเชิงปัญหากับการมองเชิงบวก 
 

การมองเชิงปญัหา การมองเชิงบวก 
1.  ปัญหา คืออะไร 1.  มีอะไรบ้างที่ทําแล้วจะดีกว่าเดิม 
2.  สาเหตุอยู่ที่ไหน 2.  สิ่งที่ทํา เรามองเห็นความสําเร็จอะไรบ้าง 

    จะดีกว่าเดิมหรือไม่ถ้าหาก................. 
3.  อะไรคือสาเหตุของความล้มเหลว 

ฯลฯ 
3.  แล้วจะทําอย่างไร จึงจะได้ตามความต้องการ 

ฯลฯ 
ที่มา  :  ธนากร  สังเขป, 2555 : 64 – 65 
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  ความสําคัญของการฝึก  คือ  การคิดเลือกและตั้งคําถามเชิงบวก  คําตอบก็จะเป็น  
เชิงบวก  ไม่ว่าเราจะตอบตนเองหรือคนอื่นเป็นคนตอบ  ในที่สุดผู้ถามและผู้ตอบก็จะเกิดทักษะการ
คิดเชิงบวกเป็นนิสัย  การคิดเชิงบวกเป็นพลังอันช่ืนชม  (Appreciative inquiry : AI)  ของผู้คิดและ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นฐานสู่สังคมและการทํางานที่มีคุณภาพ  (ธนากร  สังเขป, 2555 : 65) 
  การคิดเชิงบวกเป็นการสร้างความสัมพันธ์ / มิตรภาพ  นําไปสู่ความเคารพซึ่งกันและ
กัน  และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  (Mutual trust)  การคิดเชิงบวกต้องคู่กับการมองโลกแบบ
เคลื่อนไหวเป็นพลวัต  เปลี่ยนแปลง  ไม่หยุดน่ิง  มองว่าความผิดพลาดอาจเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ 
อันจะนําไปสู่การปูพ้ืนฐานของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาในภายหลัง  การคิดเชิงบวกหรือการ
มองโลกในแง่ดี  จะช่วยให้เราเข้าใจถึงประโยชน์ของความขัดแย้ง  ยอมรับในความแตกต่างทาง
ความคิด  ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ  ระดับองค์กร  หรือระดับบุคคล  ดังนั้น  หากผู้นํามองความ
ขัดแย้งเชิงบวกหรือมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีทางออกและเปิดใจให้กว้างมากยิ่งขึ้น  ย่อมจะ
ช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
 6. การสร้างความเป็นเอกภาพที่สามารถทํางานได้ 
  โดยหน้าที่แล้ว  ผู้นําต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ผู้ร่วมงาน  ทําให้เกิด
ความรักใคร่กลมเกลียว  สร้างการร่วมมือกันในบรรดาผู้ร่วมงาน  และทําให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของงานของกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้แล้ว  ผู้นําต้องพยายามหาทางขจัดข้อ
ขัดแย้งมากกว่าการไปเพิ่มมันขึ้นมา  มาตรการในการสร้างความกลมเกลียว  และการอดทน
ประนีประนอมคือสิ่งจําเป็นสําหรับการทําให้สังคมสามารถทําหน้าที่ของมันต่อไปได้  และในความเป็น
จริงแล้ว  ผู้นําที่ยินดีต่อสู้กับความขัดแย้งและการแตกแยกนับได้ว่าเป็นบุคคลที่กล้าหาญคนหนึ่ง   
(พรอัมรินทร์  พรหมเกิด, 2545 : 273) 
 
 3. ภาวะผู้นําเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย 
  ภาวะผู้นําเชิงพุทธที่สามารถจัดการความขัดแย้งในสังคมได้ดีน้ัน  แบ่งตามปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมไทยออกเป็น  5  ด้าน  และในแต่ละด้านนั้นจะต้องดําเนินการแก้ไขดังนี้  1)  ความ
ขัดแย้งด้านข้อมูล  จะต้องดําเนินการแก้ไขโดยการให้ข้อมูลแก่คู่ขัดแย้งและสังคมอย่างรอบด้านและมี
สติสัมปชัญญะ  คือข้อมูลน้ันจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงอันจะก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงสงสัยของคนในสังคมได้  2)  ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ผู้นําจะต้องจัดการจัดสรร
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  ซึ่งผู้นําจะต้องดําเนินการเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดกับสองฝ่าย  
โดยเฉพาะหากเป็นฝ่ายรัฐกับชุมชน  รัฐจะต้องเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนให้มาก  เนื่องจากรัฐนั้นถือว่า
เป็นผู้ที่มีอํานาจและกําลัง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความต้องการของชุมชนก็จะต้องไม่ขัดต่อความเสียประโยชน์
ของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก  3)  ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  ผู้นําจะต้องเสริมสร้างหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือที่จะดึงเอาความรู้สึกร่วมของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายน้ันให้มาอยู่ในแนวทาง
เดียวกัน  โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักสังคหวัตถุ  4  และสาราณียธรรม  6  มา
ปรับประยุกต์ใช้  โดยที่ผู้นําจะต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ให้เกิดเป็นอันดับแรก
ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งเป็นผู้สร้าง  4)  ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  ผู้นําจะต้องเป็น
ผู้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิต  พ้ืนฐานทางสังคมและ
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ความเป็นอยู่ในสังคม  เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ําทางสังคม  และ  5)  ความ
ขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม  ผู้นําจะต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในสังคมแก่
คนในสังคม  โดยการประชาสัมพันธ์และปลุกเร้าความเชื่อที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในสังคมให้
เกิดขึ้น  ซึ่งหากเป็นไปได้ตามน้ันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาสังคมในด้านนี้ได้  (พระเทพปริยัติเมธี  
(สฤษฎิ์  สิริธโร), 2555 : 269) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.4  แนวทางการนําหลักภาวะผู้นําเชิงพุทธมาใช้จัดการความขัดแย้งในสังคมไทย 
ที่มา : พระเทพปริยัติเมธี  (สฤษฎิ์  สิริธโร), 2555 : 269 
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 พระเทพปริยัติเมธี  (สฤษฎ์ิ  สิริธโร)  (2555 : 271 – 273)  ได้อธิบายว่า  กรอบในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของคนในสังคม  มีหลักการอยู่  10  ประการ
ดังนี้ 
 1. มองกันในแง่ดี  (Be optimistic)  การมองคนและการมองโลกนั้นเป็นสิ่งสําคัญ  ถ้าเรา
มองคนและมองโลกในแง่ดี  เราก็จะพบแต่คนดีๆ  และเรื่องดีๆ  หากเรามองคนและมองโลกในแง่ร้าย
ก็จะพบแต่คนเลวๆ  คนร้ายๆ  และเรื่องที่ร้ายๆ  สุดท้ายกลายเป็นคนประเภท  “เอาดีใส่ตัว  เอาชั่ว
ใส่คนอ่ืน”  เรื่องการมองคนมองโลกนี้  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ตรัสไว้ว่า  สุทสฺสํ  วชฺชมญฺ
เญสํ  อตฺตโนปน  ทุทฺทสัฯ  โทษผู้อ่ืนเห็นง่าย โทษของตนเห็นยาก ดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสสอนว่า  จงฉลาดมองคนและมองโลกในแง่ดี  ด้วยเมตตากายกรรม  เมตตาวจีกรรม  และเมตตา
มโนกรรม 
 2. มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน  (Good rapport)  เมื่อมวลหมู่มนุษย์ได้อยู่ร่วมกัน  ทํางาน
ร่วมกันในหน่วยงานองค์กร  ในสังคมแล้วมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันด้วยการประสานใจ  ประสานงาน  
ประสานประโยชน์  เมื่อพบหน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใส  ยกมือไหว้สวัสดีกัน  ทักทายซึ่งกันและกัน  ใช้คํา
ว่าขอโทษและขอบคุณให้ถูกเรื่องตามเหตุการณ์  สถานการณ์  และถูกกาลเทศะ  ก็จะทําให้ปลูกไมตรี
จิตที่ดีต่อกันไว้ได้อยู่ตลอดเวลา  ก็จะเป็นเหตุปัจจัยนําไปสู่การสร้างสรรค์ความดีต่อกัน 
 3. สร้างสรรค์แต่ความดี  (Create goodness)  เมื่อคนเรามองกันในแง่ดี  มีไมตรีจิตที่ดี
ต่อกันแล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้คิดดี  ทําดี  พูดดีต่อกัน  ทําพูดคิดอะไรก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์  
ประหยัด  ปฏิบัติได้  คือ  ทําความดีทําประโยชน์ต่อกันและกัน  ยังส่งผลไปถึงหน่วยงาน  องค์กร  
สังคม  ประเทศชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ก็ได้รับประโยชน์โสตถิผลร่วมกัน  คือ  สันติภาพ  สันติสุข  
ภราดรภาพ  ด้วยการบําเพ็ญอัตถจริยาร่วมกันก็จะมีแต่ความสุข  ความเจริญ  ความมั่นคง  ความ
ไพบูลย์อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 4. นึกถึงความดีของกัน  (Think of goodness of each others)  การนึกถึงความดีของ
กันและกันว่า  ผู้นั้นได้ทําสิ่งนี้ให้แก่เรา  ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา  ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเรา  ได้ส่งเสริมสนับสนุน
เรา  ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์เรา  น่ันคือความกตัญญู  รู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนทําให้แก่เรามีต่อเรา  เรา
ระลึกนึกถึงความดีของท่านผู้น้ัน  ก็จะหาโอกาสตอบแทนคุณความดีของท่านผู้นั้น  น่ันคือกตเวทีเมื่อ
ถึงคราวที่จะต้องโกรธกัน  ไม่ชอบใจกัน  เกลียดชังกัน  กระทบกระทั่งใจกัน  ความพยาบาทอาฆาต
มาดร้ายจองเวรกรรมกัน  ถ้าได้นึกถึงความดีของกันและกันแล้ว  ก็จะทําให้ความโกรธกัน  ไม่ชอบใจ
กัน  เกลียดชังกัน  กระทบกระทั่งใจกัน  ความพยาบาทอาฆาตมาดร้ายจองเวรกรรม  บรรเทาเบาบาง
จางหายหมดไป  และก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดความเคารพรักนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ก็จะ
ร่วมกันรักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี 
 5. ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย  (Maintain discipline)  คําว่า  วินัย  แปลว่า  นําไปแจ้ง  
นําไปวิเศษ  นําไปต่าง  ภาษาทางโลกและภาษาราชการ  เรียกต่างกันไป  เช่น  ระเบียบ  วินัย  กฎ  
กติกา  ข้อบังคับ  กฎหมาย  จนกระทั่งสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ  ส่วนภาษาทางพระศาสนา  คําว่า  วินัย  
หมายถึง  ศีล  5  สําหรับประชาชนทั่วไป  ศีล  8  สําหรับอุบาสก  อุบาสิกา  ศีล  10  สําหรับ
สามเณร  ศีล  227  สําหรับพระภิกษุ  ศีล  311  สําหรับภิกษุณี  มีคํากล่าวว่า  คนจะดีเพราะมีวินัย  
คนจะร้ายเพราะวินัยไม่มี  ดังนั้น  สมาชิกในองค์กรในสังคมไทยเมื่อมีภาวะ  คือ  ความเป็นแตกต่าง
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กันไปก็ย่อมมีฐานะ  คือ  หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต้องกระทําไปตามบทบาทอํานาจหน้าที่ให้ถูกหน้าที่  ถึง
หน้าที่พอดีแก่หน้าที่แตกต่างกันไป  ด้วยความสํารวมด้วยความเคารพในระเบียบวินัยอันดีงาม  อัน
นําไปแจ้ง  นําไปวิเศษ  นําไปต่างนั้นๆ 
 6. มีหัวใจพระพรหม  (To be a Brahma’s heart)  เมื่ออยู่รวมกันในสังคม  ไม่ว่าจะ
เป็นในองค์กรใด  ในสังคมใด  ถ้ามีจิตใจที่เพียบพร้อมไปด้วยพรหมวิหารธรรม  คือ  มีเมตตาจิต  มี
จิตใจรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน  มีกรุณาจิต  มีจิตใจสงสารคิดช่วยเหลือกันและกันให้พ้นความทุกข์
ยากลําบาก  มีมุทิตาจิต  มีจิตใจช่ืนชมพลอยยินดีในเมื่อพวกกันหรือผู้อ่ืนได้ดีมีความสุขความเจริญ  มี
อุเบกขาจิต  มีจิตใจเป็นธรรม  เที่ยงธรรม  ยุติธรรม  และหลีกเว้นให้ห่างไกลจากพรหมวินาศเสีย  คือ 
  6.1 อิสฺสริยมทนํ  มัวเมาบ้าอํานาจ 
  6.2 ทุจฺจริตํ   ยักยอก  ฉ้อโกง  ฉ้อราษฎร์บังหลวง 
  6.3 กุหกํ   หลอกลวงพวกกัน  บริวาร  และคนอื่น 
  6.4 นิคฺคาหรํ  ปคฺคาโห ยกย่องคนชั่วคนเลว 
  เพราะพรหมวินาศ  4  ประการนี้  ย่อมนํามาแต่ความอยู่ร้อนนอนทุกข์  สังคมย่อมมี
แต่ความพินาศ  ประเทศชาติย่อมหายนะบอบช้ําเสียหายโดยถ่ายเดียว  เมื่อสมาชิกในหน่วยงาน
องค์กร  ในสังคมต่างมีพรหมวิหารธรรมเป็นหลักประพฤติปฏิบัติประจําใจ  ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิด
ความรู้รักสามัคคีได้โดยง่าย 
 7. สร้างสมความสามัคคี  (Unity promotion)  เมื่อคนเราหรือสมาชิกในหน่วยงาน
องค์การในสังคมมีพรหมวิหารธรรม  และหลีกเว้นให้ห่างไกลจากพรหมวินาศแล้ว  ก็จะเป็นเหตุปัจจัย
สร้างความรู้รักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์  ซึ่งเกิดจากความชุ่มเย็น  คือ  เมตตาเป็นต้น  ก็จะเป็น
เหตุปัจจัยทําให้เกิดความสามัคคี  สามารถรวมตัวกันได้เป็นนิตย์เหมือนน้ํา  เพราะมีความเที่ยงธรรม 
และไม่มีสองมาตรฐาน  รู้จักอดใจ  (ขันติ)  รู้จักหยุดใจ  (ฐิติ)  รู้จักข่มใจ  (ทมะ)  จึงทําให้ความ
สามัคคีปรองดองนั้นอยู่ได้นานต่อเนื่องสม่ําเสมอ  ดังคํากล่าวที่ว่า  “ไม่สิ้นธรรมคือไม่สิ้นดี  ไม่สิ้น
สามัคคีคือไม่สิ้นชาติ”  สามารถปรับตัวเข้ากับรูปการณ์  เหตุการณ์  และสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ  
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน  วางตัวปฏิบัติตนได้เหมาะสม 
 8. มั่งมีความเสียสละ  (Sacrifice)  เมื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กร  ในสังคม  มีความรูร้กั
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์กันแล้ว  ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้มีนํ้าใจเสียสละ  คือตัดใจ  ตัดกรรมสิทธ์ิ  
และตัดความยึดถือของตนด้วยการเสียสละวัตถุสิ่งของทรัพย์ศฤงคาร  ให้แก่หน่วยงานองค์กร  และ
สังคมได้  ในเมื่อต้องสร้างประโยชน์สร้างความดีร่วมกัน  และในเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  โดยท่ีสุด
เสียสละอารมณ์  คือสละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจ  เช่น  ความโลภ  ความโกรธ  
ความหลงโง่เขลาเบาปัญญา  ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า  พึงสละทรัพย์เพ่ือรักษาอวัยวะ  พึงสละ
อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต  และพึงสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม  คือ  ความถูกต้องเป็นธรรม  ตามคํากล่าวที่ว่า  
“ความเสียสละไม่มี  ความสามัคคีไม่มา”  ความเสียสละเป็นเหตุปัจจัยทําให้คนเรารู้จักพอ  กล่าวคือ  
พอใจ  พอใช้  พอได้  พอดี  พอมี  พอเพียง  สันโดษ  รู้จักให้  กล่าวคือ  ให้เกียรติ  ให้โอกาส  ให้
อภัย  ให้น้ําใจ  กล่าวคือ  ลักษณะเตรียมใจและทําใจ  อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด  ช่างเถอะ  ช่างเขา   
ช่างมัน  ปลงใจ  ปล่อยวาง  ไม่ถือโทษ  ไม่โกรธแค้น  ไม่โจมตี  ไม่บีฑา  อะไรดีให้รู้จักต่อ  อะไรชั่วให้
รู้จักตัด  อะไรวิบัติให้รู้จักต้าน 
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 9. ลดมานะทิฐิ  (Misbelief reduction)  เมื่อสมาชิกในหน่วยงานองค์กร  ในสังคม  มี
นํ้าใจเสียสละ  และสละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจก็จะเป็นเหตุปัจจัย  ทําให้ลด
มานะทิฏฐิลงได้ง่าย  โบราณกล่าวไว้ว่า  “ยอมไม่เป็น  เย็นไม่ได้”  เพราะมุ่งเอาชนะคะคานซึ่งกัน
และกัน  จนกระทั่งลืมความถูกต้องเป็นธรรม  ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  อตฺตา  
หเว  ชิตํ  เสยฺโยฯ  ชนะตนนั้นแลดีที่สุดประเสริฐที่สุด  คือ  ชนะใจตนเองด้วยความไม่โลภ  ไม่โกรธ 
ไม่หลง  เป็นต้น 
 10. ไม่อคติต่อกัน  (Unprejudiced)  เมื่อคนเราหรือสมาชิกมีอคติ  คือ  มีความลําเอียง
เพราะชอบ  เพราะชัง  เพราะต่ออํานาจวาสนา  และเพราะหลงโง่เขลาเบาปัญญา  รู้เท่าไม่ทันการณ์
ต่อกันแล้วก็จะไปกันไม่ได้  คือ  จะพัฒนาสร้างสรรค์อะไรก็เป็นไปไม่ได้  ถ้าตราบใดยังมีอคติมีสอง
มาตรฐาน  ด้วยเหตุน้ี  จึงมีคํากล่าวไว้ว่า  คนโลภจะไม่รู้จักคําว่าพอเพียง  คนลําเอียงจะไม่รู้จักคําว่า
ยุติธรรม  ยุติธรรมไม่มี  สามัคคีก็ไม่เกิด  ดังนั้น  อคติ  ความลําเอียง  จึงเป็นที่มาของ  อรติ  ความไม่
ชอบใจ  อรติ  ความไม่ชอบใจ  จึงเป็นที่มาของ  โกธะ  ความโกรธ  ความเดือดร้อนใจ  โกธะ  ความ
โกรธเดือดร้อนใจจึงเป็นที่มาของ  ปฏิฆะ  ความกระทบกระทั่งใจ  ปฏิฆะ  ความกระทบกระทั่งใจ  จึง
เป็นที่มาของความคิดแบบปฏิปักษ์  โต้แย้ง  โต้ตอบ  ต่อต้าน  หรือที่เรียกว่า  อารยะขัดขืน  ดังนั้น
ความไม่มีอคติต่อกัน  จึงเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติ  ที่สําคัญอันเป็นเหตุปัจจัย  ทําให้คนเรามองกันใน
แง่ดี  มีไมตรีจิตที่ดี  สร้างสรรค์ความดี  นึกถึงความดีของกัน  ร่วมกันรักษาระเบียบวินัย  มีหัวใจ 
พระพรหม  สร้างสมความสามัคคี  มั่งมีความเสียสละ  ลดมานะทิฏฐิ 
 การเป็นผู้บริหารหรือผู้นําในการจัดการความขัดแย้งนั้น  จะต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  วางตนเป็นกลาง  ไม่เข้าข้างฝ่ายใด  ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากคู่พิพาท  ประพฤติตนในศีลธรรม  ทําตนเป็นที่เคารพ  วาจาสุภาพ สํารวม  รักษาความลับของ
คู่พิพาท  ไม่บีบบังคับให้คู่พิพาทต้องยอมรับข้อเสนอใดๆ  เอาใจใส่การทําหน้าที่  รักษาความสามัคคี
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเคารพกฎหมาย  ผู้นําในฐานะผู้บริหารความขัดแย้งที่
มีคุณธรรม  จริยธรรมอยู่ในหัวใจ  ย่อมเป็นศูนย์รวมใจของทุกคน  และย่อมสามารถจัดการความ
ขัดแย้งให้ลุล่วงไปด้วยดี  ดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่า 
 
   “เอโส  หิ  อุตฺตริตโร  ภาราวโห  ธุรนฺธโร 
   โย  ปเรสาธิปนฺนานํ  สยํ  สนฺธาตุมรหติ” 
 
  แปลได้ว่า 
 
   “ผู้ใด  เมื่อคนเหล่าอ่ืนขัดแย้งกันอยู่ 
   ตนเองเป็นผู้ประสานให้พวกเขาคืนดีกัน 
   ผู้น้ันเป็นคนรับภาระและจัดการธุระยอดเยี่ยม” 
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 4. กรณีศึกษา : ปรากฏการณ์ความขัดแย้งและแนวทางในการยุติความขัดแย้งของ
ผู้นําท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
  งานวิจัย  เรื่อง  ปรากฏการณ์ความขัดแย้งและแนวทางในการยุติความขัดแย้ง : 
กรณีศึกษาผู้นําท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี  เป็นงานวิจัยของผู้เขียน  โดยมีวัตถุประสงค์
ของการศึกษา  คือ  เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ความขัดแย้ง  สาเหตุของความขัดแย้ง  วิธีจัดการความ
ขัดแย้ง  การปฏิบัติตนในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และศึกษาแนวทางป้องกันความขัดแย้งใน
ท้องถิ่น  กรณีศึกษาผู้นําท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  
ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อํานวยการโรงเรียน  กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งทําหน้าที่ปกครอง
หมู่บ้าน  ผู้นํากลุ่มอาชีพ  และผู้นํากลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบว่า 
(สุวัฒ  ดวงแสนพุด, 2555 : 86 – 100) 
 
  4.1 ผลจากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1.1 ปรากฏการณ์ความขัดแย้งในท้องถิ่น  พบว่า  ปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่  ความ
ขัดแย้งอันเกิดจากนโยบายของรัฐ  ความขัดแย้งอันเกิดจากภาระหนี้สิน  ความขัดแย้งของ
นักการเมืองในท้องถิ่น  เยาวชนในชุมชนหรือระหว่างชุมชนมีความขัดแย้งกัน  การเลือกปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์ของพวกพ้อง  ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้ถี่ถ้วนก่อนนํามาใช้  การละเมิดกฎทาง
ศีลธรรมหรือประเพณีอันดีงามของชุมชน  ความขัดแย้งภายในกลุ่มอาชีพ  การแย่งชิงทรัพยากรใน
ชุมชน การไม่ได้รับความเป็นธรรม  ความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับประชาชน  การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  ความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวหรือระหว่างครอบครัว  และการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ
จนทําให้เกิดความขัดแย้ง 
   4.1.2 สาเหตุของความขัดแย้ง  พบว่า  ความขัดแย้งด้านข้อมูล  ความขัดแย้ง
ด้านปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน  ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  และความ
ขัดแย้งด้านค่านิยม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
   4.1.3 วิธีจัดการความขัดแย้ง ทั้ง 5 วิธี  ได้แก่  วิธีเผชิญหน้า  วิธีประนีประนอม  
วิธีไกล่เกลี่ย  วิธีหลีกเลี่ยง  และวิธีบังคับ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างจะเลือกใช้บางครั้งทุกวิธี 
   4.1.4 การปฏิบัติตนในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติตนในขั้นตอนที่  1 การชี้แจงแนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  อยู่ในระดับปานกลาง  
ขั้นตอนที่  2  การค้นหาสาระของประเด็น  ข้อพิพาทและความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณี  อยู่ใน
ระดับมาก ขั้นตอนที่  3  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในประเด็นพิพาท  อยู่ในระดับปานกลาง  ขั้นตอนที่  
4  การทําข้อตกลงเป็นสัญญาประนีประนอม  อยู่ในระดับปานกลาง 
   4.1.5 แนวทางป้องกันความขัดแย้ง  พบว่า 
    4.1.5.1 แนวทางป้องกันความขัดแย้งด้านข้อมูล  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
ได้แก่ สื่อ  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  ควรทําหน้าที่อย่างเป็นกลางในการนําเสนอข่าวสาร  หน่วยงาน
ภาครัฐควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  หรือ
ประชาชนกับประชาชนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
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ต่างๆ  ที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน  ควรมีการประชุมร่วมกันของคนในชุมชนอย่างสม่ําเสมอ
และต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนควรมีการนําเอาปัญหา
เหล่าน้ันมาร่วมหาทางแก้ไขร่วมกัน 
    4.1.5.2 แนวทางป้องกันความขัดแย้งด้านปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน  อยู่
ในระดับมากทุกด้าน  ได้แก่  ส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางานร่วมกัน  ส่งเสริมหรือสร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนรักในท้องถิ่นตนเองหรือองค์กรตนเอง  อย่าลืมคําว่าขอบคุณ  มอบความ
รับผิดชอบเท่าที่บุคคลจะพึงรับได้  เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตย  รู้
จังหวะเคี่ยว  และรู้จังหวะหยุด  หย่อนไปก็หลวม  ตึงไปก็ขาด  ให้อภัยเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  
มองคนเป็นคน ไม่ใช่เครื่องจักร  กําหนดบทลงโทษผู้กระทําผิดให้ชัดเจน  รู้จักตําหนิคนอ่ืนแบบ
สร้างสรรค์  สอนให้ลูกน้องรู้จักรายงาน  และขอความช่วยเหลือ  เพ่ือป้องกันการทํางานล่าช้าหรือ
แก้ไขปัญหาได้ทันการณ์  ควรลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน  
แสดงให้เขารู้สึกว่าเขามีความสําคัญอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการได้รับรางวัลหรือ
คําชมเชยในการทํางาน  และอย่าให้อํานาจโดยไม่ให้ความรับผิดชอบและให้ความรับผิดชอบโดยไม่ให้
อํานาจ 
    4.1.5.3 แนวทางป้องกันความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่  การปฏิบัติงานของรัฐควรคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เช่น  นายก 
อบต.  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ควรเคารพความคิดเห็นของประชาชน  การบังคับใช้กฎหมายจะต้อง
กระทําควบคู่กับการใช้กฎทางศีลธรรมหรือประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ  ให้ครอบคลุม  ภาครัฐควรวางตัวเป็นกลางเพื่อป้องกันการแทรกแซงสื่อ
ต่างๆ  ให้อภัย  หรือให้โอกาสบุคคลที่เคยกระทําความผิดซึ่งได้รับการลงโทษแล้ว  สามารถทํางานใน
องค์กรต่างๆ  ได้  บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  เปิดโอกาสหรือมอบอํานาจให้
ประชาชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเต็มที่รัฐเพียงคอยช่วยเหลือเมื่อท้องถิ่น
ต้องการ  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐหรือเอกชนที่ผิดพลาด  และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    4.1.5.4 แนวทางป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่  สร้างค่านิยมให้ประชาชนตระหนักหรือคํานึงถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือทางสายกลางเพื่อนํามาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  และจัดหาหน่วยงานที่เป็นกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ  ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการได้รับประโยชน์ 
    4.1.5.5 แนวทางป้องกันความขัดแย้งด้านค่านิยม  อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน  ได้แก่  ส่งเสริมให้ประชาชนเชื่อในหลักเหตุและผลหรือข้อเท็จจริง  ปลูกฝังให้สถาบันครอบครัว
ตระหนักและให้ความสําคัญในการอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม  มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ  เช่น  การศึกษาดูงาน  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน  
ส่งเสริมให้ประชาชนยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตอันจะช่วยให้ลดการดํารงชีวิต
แบบฟุ่มเฟือย  ส่งเสริมให้ประชาชนทํางานภายใต้หลักความรู้ความสามารถและความขยันหมั่นเพียร
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ในการประกอบอาชีพ สรรหาผู้เช่ียวชาญหรือผู้รู้ในด้านต่างๆ  มาเป็นแบบอย่างในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเพื่อให้ประชาชนได้นําไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต  ส่งเสริมให้ประชาชนนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  ส่งเสริมให้ประชาชนเคารพสิทธิและเสรีภาพของคน
อ่ืน  แสดงให้เห็นข้อดีและข้อเสียของวัฒนธรรมต่างชาติ  จัดกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งเน้นการเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  พัฒนาสถาบันที่สําคัญของสังคมให้มีคุณภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้ง  เช่น  
พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  หน่วยงานด้านการพัฒนาควรชี้แจงให้ประชาชนเห็นถึง
โทษและผลกระทบอันเกิดจากการดํารงตนที่ฟุ่มเฟือย  จัดหาหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้ชัดเจน  ส่งเสริมมารยาทหรือเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างจริงจัง  
และยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
  4.2 ผลจากการสัมภาษณ์ 
   พบว่า  ในท้องถิ่นมีปรากฏการณ์ของความขัดแย้งที่สําคัญ  คือ  ความขัดแย้ง
ทางการเมือง  ความเห็นแก่ตัวและมุ่งเอาชนะกันทําให้เกิดความขัดแย้ง  ปัจจัยหรือสาเหตุของความ
ขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม  การได้รับการปฏิบัติจากรัฐที่ไม่คํานึงถึง
ความเท่าเทียมและสิทธิที่ควรได้รับของประชาชน  การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม  (เลือกปฏิบัติ) 
การให้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนช่องต่างๆ  ที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง  ละครหรือภาพยนตร์มี
ส่วนทําให้เกิดความขัดแย้ง  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของความขัดแย้งผู้นําท้องถิ่น
อธิบายว่า  ความขัดแย้งมีทั้งประโยชน์และโทษ แต่ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นก็จะส่งผลให้ประเทศล้าหลัง 
ประชาชนยากจนมากขึ้น  ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การแก้ไขความขัดแย้งจะต้องเริ่ม
จากการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  กําหนดให้มีกรรมการชุมชนหรือใช้ระบบอาวุโส 
(เจ้าโคตร)  และฝ่ายปกครองในท้องถิ่นกํากับดูแล  จัดต้ังองค์กรในท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
สร้างระบบการเยียวยาและให้อภัยผู้กระทําผิด  หรือให้โอกาสบุคคลที่เคยกระทําความผิดซึ่งได้รับการ
ลงโทษแล้ว  กลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคนทั่วไป  สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา 
จะต้องอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานทําความดี  ส่งเสริมให้แสดงออกเกี่ยวกับการลดความรุนแรงหรือลด
ความขัดแย้ง  ส่วนปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการยุติความขัดแย้ง  คือ  ภาครัฐขาดเอกภาพในการ
แก้ไขปัญหา  ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ภาครัฐขาดความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหา  ส่วน
มาตรการในการแก้ไขความขัดแย้งผู้นําท้องถิ่นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  ควรจะบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน  เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  หน่วยงานราชการต้องจริงใจที่จะ
แก้ไขปัญหาของประชาชน  กําหนดให้มีองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่แก้ไขความขัดแย้งที่ประชาชนมี   
ส่วนร่วม  การกําหนดให้มีเยาวชนสันติวิธี  ศูนย์สันติวิธี  ศูนย์รวมใจสามัคคีในชุมชน  เป็นต้น       
การเสริมสร้างจรรยาบรรณในการใช้สื่อต่างๆ  ให้เหมาะสม  นําเอาวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ดีงามมา
ใช้แก้ไขปัญหา  และส่งเสริมให้ประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
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 ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือนําไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ความขัดแย้งดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า  ผู้นําท้องถิ่น  77  คน  ไม่เคยได้รับความรู้หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
แก้ไขความขัดแย้ง  ดังนั้น  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งอย่างเร่งด่วน  เพ่ือจะทําให้ผู้นําท้องถิ่นมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในสังคม 
 2. ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง  ผู้นํา
ท้องถิ่นส่วนใหญ่  365  คน  คิดว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วจะไม่มีประโยชน์  แต่จะมีแต่โทษ
เท่าน้ัน  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าความขัดแย้งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  หรือมีทั้งประโยชน์และโทษ  ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดําเนินการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้นําท้องถิ่น  หรือ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้เข้าใจว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน  อาทิเช่น  ความ
ขัดแย้งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์  ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม มีการปรับตัวให้เข้า
กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างต่อเนื่อง  ทําให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  ทําให้เกิดการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  รู้จักการปรับตัว  และการประสานงานร่วมกัน  เป็นต้น 
 3. ผลการวิจัยพบว่า  ปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  เป็นปรากฏการณ์
ความขัดแย้งที่มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าในท้องถิ่นหรือในชุมชนต่างๆ  มี
ความขัดแย้งเกิดขึ้น  โดยอาจจะเป็นความขัดแย้งที่มีมานานแล้วหรือกําลังเกิดขึ้น  ดังนั้น  ภาครัฐ
จะต้องทบทวนมาตรการหรือกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่นใหม่  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมจากประชาชน  นําเอาความต้องการหรือปัญหาของประชาชนมาแก้ไขอย่างจริงจัง  อันจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 4. ผลการวิจัยพบว่า  สาเหตุของความขัดแย้งทั้ง  5  ด้าน  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
โดยมีด้านผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดหรือเป็นสาเหตุของความขัดแย้งมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่า
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นผลมาจากการแบ่งผลประโยชน์หรือความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม  ดังนั้น  หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น  ควรจะมีการประชุม    
วางแผนการพัฒนาสังคมร่วมกัน  เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทั้งในระดับผู้กําหนดนโยบาย
การพัฒนา  ผู้ปฏิบัติ  หรือประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอันจะทําให้เกิดความโปร่งใส  ลดความหวาดระแวงในประเด็นที่สงสัย 
เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้ง  อันจะทําให้สามารถลดสาเหตุความขัดแย้งทั้ง  5  ด้านตามมาด้วย 
 5. ผลการวิจัยพบว่า  การเลือกใช้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง  คือ  วิธีเผชิญหน้า  วิธี
ประนีประนอม  วิธีไกล่เกลี่ย  วิธีหลีกเลี่ยง  และวิธีบังคับ  ทั้ง  5  วิธีน้ีผู้นําท้องถิ่นจะเลือกใช้บางครั้ง
ทุกวิธี  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจะใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อจัดการกับ
ความขัดแย้งที่มีหลากหลายลักษณะ  ดังนั้น  หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องจะต้องกําหนดกรอบหรือ
กําหนดแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท  
หรือเข้าไปทําหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกับผู้นําท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดกระบวนการใน
การแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีที่ถูกต้องมากที่สุด  อันจะทําให้เกิดประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย  หรือที่
เรียกว่า  ชนะ-ชนะ  (Win-Win) 
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 6. ผลการวิจัยพบว่า  การปฏิบัติตนของผู้นําท้องถิ่นในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  มี  
1  ข้อ  ที่อยู่ในระดับมากคือ  ขั้นตอนที่  2  การค้นหาสาระของประเด็น  ข้อพิพาทและความต้องการ
ที่แท้จริงของคู่กรณี  ส่วนอีก  3  ข้อ  อยู่ในระดับปานกลาง  ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่  1  การช้ีแจง
แนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ขั้นตอนที่  3  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในประเด็นพิพาท 
และขั้นตอนที่  4  การทําข้อตกลงเป็นสัญญาประนีประนอม  ดังนั้น  หน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแล
การปฏิบัติงานของผู้นําท้องถิ่น จะต้องส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้นําท้องถิ่นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งให้อยู่ในระดับมากที่สุด  เช่น  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง  เป็นต้น 
 7. ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางป้องกันความขัดแย้งในด้านข้อมูล  ด้านค่านิยม  ด้าน
ผลประโยชน์  ด้านโครงสร้าง  และด้านปฏิสัมพันธ์ในการทํางานอยู่ในระดับมากทุกด้าน  การที่ผู้นํา
ท้องถิ่นเห็นว่าเป็นแนวทางป้องกันความขัดแย้งอยู่ในระดับมากน้ัน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชนจะต้องร่วมมือกันในการนําเอา  5  ด้านนี้  ไปกําหนดกลยุทธ์หรือวางแผนป้องกันความ
ขัดแย้งอย่างเร่งด่วน  เพ่ือให้ปรากฏการณ์หรือสาเหตุของความขัดแย้งลดน้อยลงไปและอยู่ในระดับ
ของความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งที่นําไปสู่การพัฒนาเท่าน้ัน 
 8. จากการสัมภาษณ์  พบว่ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติในการแก้ไขความขัดแย้ง  ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปออกเป็นด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  8.1 ด้านประเพณีและวัฒนธรรม  ภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้มีการนําเอาประเพณีและ
วัฒนธรรมมาใช้ในการป้องกันแก้ไขความขัดแย้ง  เช่น  นําเอาข้อคะลํามาใช้ป้องกันความขัดแย้ง  ใช้
วัฒนธรรมพริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้  เป็นต้น  ใช้หลักธรรมะ  และหลักกฎแห่งกรรมมาช่วยแก้ไข 
ควรจะนําเอาระบบผู้อาวุโสหรือระบบเจ้าโคตรมาใช้ในการแก้ไขความขัดแย้งในบางกรณีและต้องยึด
หลักแห่งกฎหมายประกอบ  ควรจะกําหนดกฎระเบียบให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
  8.2 ด้านการมีส่วนร่วม  ผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการควรจะมี  
ส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้ง  ควรจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในทุก
ขั้นตอน 
  8.3 ด้านนโยบายของรัฐ  ภาครัฐควรจะจริงใจในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
โดยเฉพาะปัญหาความยากจน  เพราะปัญหาความยากจนจะนําไปสู่ความขัดแย้ง  สร้างเอกภาพหรือ
แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  เพราะจะทําให้เกิดความศรัทธาหรือความไว้ใจ 
เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  กําหนดให้มีองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่แก้ไขความ
ขัดแย้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม  จัดสรรงบประมาณและควบคุมงบประมาณในการนําไปใช้พัฒนา
ท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  8.4 ด้านองค์กรที่เกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้ง  พบว่า  ในระดับชุมชนยังไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ดังนั้น  ควรจะ
กําหนดให้มีองค์กรในท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้ง  เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาท  และองค์กรที่เกิดขึ้นควรจะเป็นองค์กร
จากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนร่วมมอืกัน 
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  8.5 ด้านกฎหมาย  ให้มีการเยียวยาผู้แพ้  หรือ  ให้อภัยผู้กระทําผิดที่ได้รับการลงโทษ
แล้วกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคนทั่วไป  ควรจะมีกฎหรือระเบียบที่ชัดเจนมาบังคับหรือ
นํามาใช้เพ่ือให้เกิดการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
และควรจะยืดหยุ่นบ้างในบางกรณี  และควรจะเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขความ
ขัดแย้ง  เพ่ือทําให้ทราบว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วควรจะนํากฎหมายฉบับใดมาใช้หรือจะเจรจา
ไกล่เกลี่ยด้วยกฎหมายฉบับใด 
  8.6 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ควรส่งเสริมให้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะถ้าเราส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายแบบทุนนิยมมากเกินไปจะทําให้คนเราแข่งขันกันและนําไปสู่ความ
ขัดแย้ง 
  8.7 ด้านสถาบันทางสังคม  โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา 
จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน  อบรมและขัดเกลาบุตรหลานให้เป็นคนดี  เคารพคนอื่น  ควร
ส่งเสริมให้แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับการลดความรุนแรงหรือความขัดแย้ง  ควรจะยกย่องให้รางวัลหรือ
ทุนเพื่อสนับสนุนคนที่ทําความดี  เช่น  เยาวชนดีเด่นด้านการยุติความขัดแย้ง  ครอบครัวดีเด่นด้าน
ความสามัคคี  เป็นต้น 
  8.8 ด้านสื่อสารมวลชน  ควรจะหามาตรการในการกํากับดูแลข้อมูลข่าวสาร  
โดยเฉพาะการนําเสนอข่าวสารที่จะต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  เสนอแต่ข้อเท็จจริงและเป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
  8.9 รูปแบบหรือวิธีในการยุติความขัดแย้ง  ควรจะตั้งกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหา 
ค้นหาสาเหตุ  หยิบยกข้อขัดแย้งมาพิจารณาอย่างเปิดเผย  เพ่ือจัดการให้คลี่คลาย  หลีกเลี่ยงการ
โต้เถียง  หาวิธีการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่าย 
  8.10   ด้านปัญหาและอุปสรรคที่มีผลทําให้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้ง  พบว่า  เกิด
จากภาครัฐขาดเอกภาพในการแก้ไขปัญหา ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหา 
ความไม่จริงจังของหน่วยงานภาครัฐที่พยายามจะแก้ไขปัญหา  และเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคู่กรณี
พิพาทมักจะคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปจึงทําให้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ 
 ในการศึกษาในครั้งต่อไป  ในทัศนะของผู้เขียน  เห็นว่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อ
ความสมบูรณ์ของการศึกษาควรจะมีการศึกษาประเด็นต่อไปนี้เพ่ิมเติมคือ 
 1. การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการศึกษาเฉพาะผู้นําท้องถิ่นที่เป็นทางการ  ดังนั้น  ในการทํา
วิจัยในครั้งต่อไปควรจะทําการศึกษาจากผู้นําท้องถิ่นที่ไม่เป็นทางการหรือศึกษาจากประชาชนทั่วไป
ในท้องถิ่นต่างๆ  เพ่ือจะได้เห็นปรากฏการณ์ความขัดแย้งและแนวทางในการยุติความขัดแย้งที่
แตกต่างกันออกไป 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งใน
หน่วยงานต่างๆ  เพ่ือจะได้ข้อมูลที่จะช้ีให้เห็นความเหมือนหรือความแตกต่างและข้อสรุปที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 3. ควรจะศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ในการ
ป้องกันความขัดแย้ง  เพ่ือกําหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 
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 ผลจากการศึกษาจะเห็นว่า  ผู้นําท้องถิ่นได้เลือกใช้วิธีจัดการกับความขัดแย้งด้วยวิธีที่สันติ
ก็จริงอยู่  แต่การจัดการความขัดแย้งที่มีเป้าหมายสําคัญที่สุดที่จะทําให้คู่พิพาทหันมาปรองดอง 
สมานฉันท์กันได้นั้น  จะต้องเลือกวิธีที่มีผลแบบ  ชนะ-ชนะ  (Win-Win)  อันจะทําให้เกิดประโยชน์
แก่คู่พิพาทโดยแท้ 
 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  มีงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง  ปรากฏ
ออกมาอย่างหลากหลาย  ซึ่งการศึกษาจะมุ่งศึกษาเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไปตามบริบทของ
ความขัดแย้งนั้นๆ  ข้อค้นพบต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  หากได้มีการนําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ทางนโยบายและทางปฏิบัติ  ก็ย่อมจะเช่ือได้ว่าจะสามารถแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งในสังคมได้ดี
ยิ่งขึ้น  และนอกเหนือจากนั้น  ควรจะมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้มากย่ิงๆ  ขึ้นไปอีก  อันจะทําให้
ทราบแนวทางในการจัดการความขัดแย้งที่หลากหลาย  สามารถลดหรือทําลายความขัดแย้งได้อย่าง
ย่ังยืนต่อไป 
 
 

สรุป 
 
 ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่สามารถบริหารจัดการได้  ผู้นําหรือผู้บริหารที่รู้จัก
และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง  ย่อมสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อ
องค์การได้  เนื่องจากความขัดแย้งในปริมาณที่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการจูงใจให้คนริเริ่มแก้ไข
ปัญหาได้  ดังนั้นผู้นําหรือผู้บริหารที่เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งย่อมได้เปรียบในการที่จะควบคุม
ความขัดแย้งให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริหารองค์การ  ผู้นําหรือผู้บริหารที่ดีจะต้องรู้จักว่า
เมื่อใดควรจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  การกลบเกลื่อนความขัดแย้ง  การประนีประนอมความขัดแย้ง  
การต่อสู้  และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ทั้งนี้  การที่ผู้นําหรือผู้บริหารจะเลือกวิธีการใดมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ล้วนขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพิเศษหรือความสามารถของผู้นําน่ันเอง 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์ 
 
1. การบริหารความขัดแย้ง  แตกต่างจากการแก้ไขความขัดแย้ง  อย่างไร 
2. กระบวนการในการบริหารความขัดแย้งเป็นอย่างไรบ้าง 

2.1 การวินิจฉัยความขัดแย้ง 
2.2 การนิยามปัญหาความขัดแย้ง 
2.3 การพิจารณาผลที่จะตามของความขัดแย้ง 
2.4 ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้ง 

3. มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องพิจารณาก่อนการบริหารความขัดแย้ง 
4. บทบาทของผู้บริหารความขัดแย้งเป็นอย่างไรบ้าง 

4.1 ผู้บริหารต้องเป็นโจทย์ 
4.2 ผู้บริหารต้องเป็นจําเลย 
4.3 ผู้บริหารต้องเป็นผู้พิพากษา 

5. ผู้บริหารจําเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้างในการบริหารความขัดแย้ง 
6. จะมีข้อแนะนําในการบริหารความขัดแย้งที่ได้ผลดีอย่างไรบ้าง 
7. การเลือกใช้แบบการบริหารความขัดแย้ง  ควรจะใช้เมื่อใด 

7.1 การหลีกเลี่ยง 
7.2 การประนีประนอม 
7.3 การกลบเกลื่อน 
7.4 การต่อสู้ 
7.5 การแก้ปัญหา 

8. ภาวะความเป็นผู้นําในการจัดการความขัดแย้ง  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
9. การเจรจาต่อรองเพื่อจัดการความขัดแย้งแบ่งได้กี่แบบ  อย่างไรบ้าง 
10. หลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเชิงพุทธ  เป็นอย่างไรบ้าง 
11. ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกรณีศึกษา : ปรากฏการณ์ความขัดแย้งและแนวทางในการยุติความขัดแย้ง
ของผู้นําท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี  จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  5 
ยุติธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง 

 
 

เวลาเรียน  6  ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงค์ 
 
 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายยุติธรรมชุมชน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงาน
ยุติธรรมชุมชน  ปรัชญาพื้นฐานของแนวคิดยุติธรรมชุมชน  องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชน  
ความสัมพันธ์ระหว่างยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมกระแสหลัก  หลักการสําคัญของยุติธรรม
ชุมชน  โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการอํานวยความยุติธรรม  เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
กิจกรรมและตัวช้ีวัดของยุติธรรมชุมชน  หลักการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติ           
การส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  ประโยชน์ของยุติธรรมชุมชน  การประยุกต์แนวคิด
ยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย  คุณค่าของยุติธรรมชุมชนต่อสังคมไทย  ปัจจัยเง่ือนไขสําคัญผลักดันให้
ยุติธรรมชุมชนเกิดความสําเร็จในสังคมไทย  และปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานยุติธรรม
ชุมชน 
 2. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ความหมายยุติธรรมชุมชน 
 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับงานยุติธรรมชุมชน 
 3. ปรัชญาพื้นฐานของแนวคิดยุติธรรมชุมชน 
 4. องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชน 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างยุติธรรมชุมชนกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรม      
กระแสหลกั 
 6. หลักการสําคญัของยุติธรรมชุมชน 
 7. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการอํานวยความยุติธรรม 
 8. ยุติธรรมชุมชน : เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 9. ยุติธรรมชุมชน : กิจกรรมและตัวช้ีวัด 
 10. หลักการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 



 222

 11. การส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนให้มีประสทิธิภาพ 
 12. ประโยชน์ของยุติธรรมชุมชน 
 13. การประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย 
 14. คุณค่าของยุติธรรมชุมชนต่อสังคมไทย 
 15. ปัจจัยเง่ือนไขสําคัญผลักดันให้ยุติธรรมชุมชนเกิดความสําเร็จในสังคมไทย 
 16. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานยุติธรรมชุมชน 
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 
 1. วิธีการสอนแบบบรรยาย  และอธิบายประกอบ  Power Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปราย  และอภิปรายกลุ่ม 
 3. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
 4. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. Power  Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  5 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  5 
 3. เอกสาร  วารสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรม 
 5. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  5 
ยุติธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง 

 
 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า  เมื่อเกิดการกระทําความผิดทางอาญาขึ้น  เป็นเรื่องที่ทั้งรัฐ
และประชาชนได้รับความเสียหาย  ความเดือดร้อนและผลกระทบ  จึงต้องมีการดําเนินคดีหรือ
ดําเนินการอื่นตามความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการป้องปรามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระทํา
ผิด  แต่ทําไมรัฐจึงยึดถือว่ารัฐเป็นเจ้าของความยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว  จึงเป็นเรื่องที่ควรใคร่ครวญ
อย่างลึกซึ้งว่า  เมื่อเกิดการกระทําความผิดอาญาขึ้น  ระหว่างรัฐกับประชาชน  ใครเป็นผู้ได้รับความ
เดือดร้อนที่แท้จริง  และได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่ากัน  เราอาจจะพิจารณาจากตัวอย่างการ
ละเมิดกฎหมายทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดที่เรียกว่าเป็นความผิดในตัวเอง  (mala in se)  
เช่นความผิดฐานทําร้ายร่างกาย  ในกรณีผู้ต้องหาใช้ท่อนไม้ตีศีรษะผู้เสียหายแตก  ผู้ที่ได้รับความจ็บ
ปวดจากการถูกไม้กระทบศีรษะโดยตรงและต้องเสียเลือดเนื้อเป็นรูปธรรม  คือผู้เสียหาย  หลังถูกทํา
ร้ายผู้เสียหายต้องไปรับการรักษาพยาบาล  ทําแผล  เย็บแผลที่แตก  ก็ต้องเจ็บซ้ําอีก  ต้องรักษาตัว
จนกว่าจะหาย  ทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล  ต้องไปแจ้งความดําเนินคดี  
ส่วนผู้ต้องหาเมื่อถูกกล่าวหา  ถูกจับกุมก็เดือดร้อนต้องหาทางประกันตัวออกมาต่อสู้คดี  หากแพ้คดีก็
ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการลงโทษ  ส่วนชุมชนที่เกิดเหตุก็ได้รับความเดือดร้อนจากความไม่
สงบสุข  การทะเลาะวิวาททําร้ายกันในชุมชน  ในส่วนของรัฐและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
แม้ไม่ได้รับความเดือดร้อนเจ็บปวดโดยตรงเช่นผู้เสียหาย  แต่รัฐเดือดร้อนหากในสังคมเกิดความไม่
สงบสุขและอาจมีผลกระทบถึงการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  สังคม  ความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
ของประชาชน  จึงต้องระงับเหตุด้วยการดําเนินคดี  เพ่ือป้องกันไม่ให้คนอ่ืนๆ  กระทําอย่างเดียวกัน  
เพราะเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ในการรักษาความสงบ  เพ่ือให้สังคมส่วนใหญ่สงบสุข  
สามารถดําเนินกิจกรรมทางด้านอ่ืนๆ  ไปได้อย่างปกติสุข  จึงเห็นได้ว่าทั้งรัฐ  ผู้เสียหาย  ผู้ต้องหา  
รวมทั้งชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรรมร่วมกัน  แต่รัฐดูจะได้รับความเดือดร้อนน้อยกว่าผู้
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  (วันชัย  รุจนวงศ์, 2550 : 203)  ดังนั้น  ยุติธรรมชุมชน  (Community  Justices)  
จึงเป็นแนวทางที่ถูกกล่าวถึงเพื่อนํามาใช้จัดการกับปัญหาความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่เกิดจาก
อาชญากรรมหรือการกระทําผิด  โดยมีความเชื่อว่าประชาชนและชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา  ก็ควรจะ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  โดยเน้นความร่วมมือระหว่างประชาชนหรือชุมชนกับรัฐใน
การสร้างกระบวนการยุติธรรมชุมชนร่วมกัน  อันจะทําให้สามารถจัดการความขัดแย้งหรือความ
รุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําผิด  และเกิดกระบวนการร่วมกันอย่างแข็งขัน  นําไปสู่
ความสมานฉันท์ของสังคมต่อไป 
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ความหมายของยุติธรรมชุมชน 
 
 มีผู้ให้ความหมายของคําว่า  ยุติธรรมชุมชน  ดังนี้ 
 วันชัย  รุจนวงศ์  (2550 : 208)  กล่าวว่า  ยุติธรรมชุมชน  คือ  วิธีการเชิงกลยุทธ์ในการ
ป้องกันและลดการเกิดอาชญากรรม  โดยการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน  นโยบายหลัก
ของยุติธรรมชุมชนจึงอยู่ที่การแก้ปัญหาเชิงรุก  โดยมุ่งที่การป้องกัน  ควบคุม  และลดการเกิด
อาชญากรรม  รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดดํารงไว้ซึ่งความ
ปลอดภัยและความยุติธรรมในชุมชน  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 กิตติพงษ์  กิตยารักษ์  (2550 : 22)  กล่าวว่า  ยุติธรรมชุมชน  หมายถึง  การดําเนิน
กิจกรรมของชุมชนโดยชุมชนร่วมกันเอง  หรือร่วมกับภาครัฐในลักษณะของหุ้นส่วน  โดยการนําทุน
ทางสังคมที่ ดีงามและศักยภาพของชุมชนมาใช้  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจาก
อาชญากรรม  ความเป็นธรรม  และความสงบสุขของชุมชน 
 ประธาน  วัฒนวาณิชย์  (2550 : 113)  กล่าวว่า  ยุติธรรมชุมชน หมายถึง ความพยายาม
ที่จะถักทอสายสัมพันธ์ของชุมชน  โดยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น
ภาคเอกชน  และกลุ่มบุคคลต่างๆ  ในชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทําหน้าที่
ทางสังคม  ซึ่งแต่เดิมเป็นหน้าที่ของครอบครัวขยาย  เพ่ือนบ้าน  และโรงเรียน 
 จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  (2550 : 15)  กล่าวว่า  ยุติธรรมชุมชน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์และ
ยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนในการ
ป้องกัน  ควบคุม  จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่
เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําผิด  ตลอดจนรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน  ด้วยการฟ้ืนฟู
ระบบยุติธรรมเชิงจารีตและหรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึก
มั่นคง  ปลอดภัย  สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้  และเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพ  มีความสมานฉันท์  
และมีกลไกการทํางานตามระบบยุติธรรมชุมชนที่เ ช่ือมโยงกับระบบยุติธรรมหลัก  ผ่านการ
ประสานงานของหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ไพสิฐ  พานิชย์กุล  (2555 : 7)  กล่าวว่า  ยุติธรรมชุมชน  หมายถึง  การท่ีชุมชนที่สามารถ
จัดการปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง  โดยใช้ความรู้ภายใน  ความรู้จากประสบการณ์  และเสริมด้วยความรู้
ภายนอก  หากชุมชนได้รับการหนุนเสริมให้เกิดทักษะ  ความเช่ือมั่น  และการยอมรับจากชุมชน 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความขัดแย้งโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง  และมีความย่ังยืน 
 Karp and Clear  (2000 : 324)  กล่าวว่า  ยุติธรรมชุมชน  หมายถึง  การป้องกัน
อาชญากรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ  ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมหน่วยใดหน่วยหน่ึงที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันหรือ
ในกิจกรรมนั้นๆ  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 ราชกิจจานุเบกษา  พ.ศ. 2550  (2550 : 1 – 2)  ให้ความหมายของคําว่า  “ยุติธรรม
ชุมชน”  หมายถึง  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความ
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ขัดแย้ง  เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในชุมชน 
 จากคํานิยามต่างๆ  ดังกล่าว  พอสรุปได้ว่า  ยุติธรรมชุมชน  หมายถึง  วิธีการสร้างหรือ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมโดยชุมชนดําเนินการเอง  หรือดําเนินการร่วมกับรัฐในลักษณะหุ้นส่วนใน
การวางแผนป้องกัน  การควบคุม  การจัดการความขัดแย้ง  การจัดการอาชญากรรม  เยียวยาความ
เสียหายอันเกิดจากการกระทําผิดของคนในชุมชน  การสร้างความเป็นระเบียบของชุมชน  โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้งอันเกิดจากการกระทําผิดของคนในชุมชน  ให้
คนในชุมชนเข้าถึงระบบงานยุติธรรมอย่างเข้มข้น  ก่อให้เกิดการดํารงชีวิตของคนในชุมชนที่มีความ
มั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนอยู่ร่วมกันฉันมิตรและนําไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดี  โดยยุติธรรมชุมชนเป็นไปตามทํานองคลองธรรมและกฎหมายของสังคม 
 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับยุติธรรมชุมชน 
 
 ทฤษฎีสําคัญๆ  พอสรุปได้ดังนี้  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย, 2548 : 44 – 63) 
 
 1. ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมตามแนวคิดทางสังคมวิทยาอาชญากรรม 
 
  1.1 แนวคิดการศึกษาสังคมระดับมหภาคและระดับจุลภาค  (Macro & Micro 
level)  การศึกษาปัญหาอาชญากรรมในบริบทของสังคมวิทยาอาชญากรรม  แบ่งการศึกษาได้เป็น
สองระดับ  เช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ  คือ  การศึกษาระดับมหภาคและ
การศึกษาระดับจุลภาค  การศึกษารูปแบบแรกนั้นได้รับอิทธิพลจากหลักปรัชญาของ  Comte  นัก
ปรัชญาชาวฝรั่งเศส  บิดาแห่งสังคมวิทยา  ซึ่งมีความเช่ือว่าความรู้ทางสังคมศาสตร์สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมมนุษย์ได้  โดยใช้หลักการมองสังคมในภาพรวม  และการวิเคราะห์
สังคมอย่างเป็นระบบ  (Organismic Analogy)  ซึ่งเป็นการมองสังคมในแนวทางชีววิทยาว่าระบบ
สังคมเป็นระบบการรวมตัวกันของปัจเจกชนอย่างสอดคล้อง  โดยแต่ละส่วนต้องอาศัยพ่ึงพากันและมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน  ดังนั้นการศึกษาสังคมให้เข้าใจต้องศึกษาสังคมในภาพรวมทั้งหมด  และไม่
สามารถเข้าใจได้โดยทําการศึกษาสังคมแต่ละส่วนแบ่งแยกกัน 
   ส่วนการศึกษาสังคมแบบที่สอง  เน้นศึกษาสังคมในระดับจุลภาคโดยได้รับ
อิทธิพลจากหลักปรัชญาของนักทฤษฎีชาวอังกฤษ  คือ  Herbert Spencer  ซึ่งมีหลักปรัชญาตรง
ข้ามกับการศึกษาแนวแรก  โดยเช่ือว่าการศึกษาหรือการมองดูที่แต่ละบุคคลในสังคมจะนําไปสู่ความ
เข้าใจสังคมในภาพรวม  และการวิวัฒนาการของสังคมจะประสบความสําเร็จได้ต้องมาจากการ
ปรับตัวที่ประสบความสําเร็จในเชิงก้าวหน้าของปัจเจกชนในสังคมนั้นและปัญหาสังคม  ตลอดจนการ
ขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของสังคมก็เกิดจากการที่ปัจเจกชนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมที่เป็นระบบได้  ดังนั้นการศึกษาปัญหาของสังคมจําเป็นต้องเริ่มต้นศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลในสังคมก่อน 
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   ในการศึกษาวิเคราะห์  “ยุติธรรมชุมชน”  ครั้งนี้  ให้ความสําคัญกับหลัก
การศึกษาแบบจุลภาคตามแนวทางของสเปนเซอร์ที่เช่ือว่าถ้าปัจเจกชนที่เป็นองค์ประกอบของชุมชน  
และประชาสังคมในระดับท้องถิ่นสามารถคิดริเริ่ม  วางกลยุทธ์  บริหารจัดการ  ด้วยความร่วมมือร่วม
ใจของแต่ละส่วนย่อยๆ  ทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมแล้ว  ย่อมส่งผลให้ชุมชนนั้นๆ  
สามารถควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่ของตนได้อย่างเป็นผลดียิ่งขึ้น  สามารถช่วยสนับสนุนงานของ
ภาครัฐในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อีกทางหน่ึง  อันเป็นการช่วงชิงการควบคุมพ้ืนที่
ปลอดภัยให้กับประชาสังคมคืนจากบรรดาอาชญากรหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  การที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันตนเองและชุมชนจากอาชญากรรม  ทําให้อาชญากรรมถูกลดพื้นที่ถูกลดทอนอํานาจ
อิทธิพลที่ครอบคลุมความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมของผู้คนลงได้รูปแบบหน่ึง 
 
  1.2 แนวคิดวัฒนธรรมกับการควบคุมสังคม Edward Tylor ให้นิยาม “วัฒนธรรม”  
ว่า  หมายถึง  สิ่งซับซ้อนซึ่งรวมถึงความรู้  ความเช่ือ  ศิลปะ  ศีลธรรมจรรยา  กฎหมาย  ประเพณี  
และสรรพสิ่งต่างๆ  ที่มีขึ้นรวมถึงความเคยชินต่างๆ  ที่ได้มาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 
   วัฒนธรรมควบคุมสังคมได้  โดยส่งอิทธิพลผ่านทางเครื่องมือต่างๆ  ดังนี้ 
   บรรทัดฐาน  (Norms)  หมายถึง  ระเบียบกฎเกณฑ์และความคาดหวังของ
สังคมซึ่งเป็นแนวทางกําหนดแบบแผนความประพฤติของสมาชิกสังคม  ทั้งในลักษณะห้ามทําและให้
ทํา  สังคมใช้บรรทัดฐานเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดการตัดสินใจ  เพราะบรรทัดฐานจะบอกให้ทราบว่า
ควรปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ  จึงทําให้บรรทัดฐานถูกนํามาใช้ควบคุมสังคมในระดับต่างๆ  
กัน  แต่หากบรรทัดฐานล่มสลายลง  คือไม่สามารถปกป้องคุ้มครองความต้องการพื้นฐานของสมาชิก
หรือเป้าหมายของกลุ่มได้  คนก็จะเลิกใช้บรรทัดฐาน 
   บรรทัดฐาน  แบ่งได้เป็น  3  ประเภท  คือ 
   1. วิถีประชา  (Folkway)  เป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับปฏิบัติสืบทอดกันมา
โดยทั่วไป  จนเกิดความเคยชินไม่รู้สึกเป็นภาระเมื่อปฏิบัติ  หากผู้ใดฝ่าฝืนก็ไม่มีการลงโทษอย่าง
รุนแรง  วิถีประชา  หมายรวมถึงการใช้ภาษา  การใช้ระบบเงินตรา  การใช้ระบบตวงวัด  การฉลอง
วันเกิด  ช่ัวโมงทํางาน  หรือเวลาราชการ  สิ่งที่ถือเป็นงานสําหรับผู้ชายและผู้หญิง  การประพฤติอัน
เหมาะควรแก่การเป็นสุภาพบุรุษ  การสวัสดีเพ่ือนฝูง  สไตล์การแต่งบ้าน  การสันทนาการ  วิธีการ
เลี้ยงเด็ก  การสละเก้าอ้ีให้สุภาพสตรีนั่งในรถเมล์  การทาลิปสติก  การไม่สูบบุหรี่ในสถานที่แออัด  
และรวมถงึแบบแผนการใช้ชีวิตในชุมชนด้วย 
   2. จารีตหรือกฎศีลธรรม  (Mores)  เป็นบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม  
(Moral)  และข้อห้ามทางสังคม  (Taboo)  ใช้กับการแต่งงาน  ความสัมพันธ์ทางเพศ ฯลฯ  โดยการ
บังคับให้กระทําหรือห้ามกระทํา  หนักแน่นกว่าวิถีประชา  ใครที่ฝ่าฝืนจะได้รับการตอบโต้ด้วย
ความรู้สึกที่รุนแรงกว่า 
   3. กฎหมาย  (Law)  เป็นบรรทัดฐานที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ  
และเป็นทางการเพื่อควบคุมความประพฤติสังคมให้อยู่ในกฎ  กติกา  มารยาทที่กําหนดไว้  ผู้ประพฤติ
เบ่ียงเบนหรือผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย  จะถูกลงโทษโดยตัวแทนที่ทําหน้าที่บังคับอย่างเป็นทางการ  คือ  
ตํารวจ  อัยการ  ศาล  และราชทัณฑ์ 
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    ดังนั้นกฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติของสังคมที่มีสถาบันการเมืองการ
ปกครองเป็นหน่วยสนับสนุนตามกระบวนการนิติบัญญัติแห่งรัฐ  ซึ่งเป็นสถาบันควบคุมสังคมอย่าง
เป็นทางการที่มีอํานาจและอิทธิพลสูงมาก  แต่เมื่อใดก็ตามท่ี  “กฎหมาย”  ในฐานะวิธีการและ
รูปแบบหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ควบคุมสังคมถูกฝ่าฝืน  สังคมก็จะนําเอา  “เรือนจํา”  
หรือ  “คุก”  มาทําหน้าที่แทนเพื่อกักขังผู้กระทําผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมไว้มิให้ออกไปทํา
อันตรายต่อสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง 
 
   การแซงชั่น  (Sanction)  วิธีการควบคุมสังคมที่จําเป็นและสําคัญซึ่งทุกสังคม
ต้องใช้  คือ  วิธีการขัดเกลาทางสังคม  ซึ่งช่วยสอนให้สมาชิกเรียนรู้ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม
ของตนเอง  แต่บางครั้งบางคนก็ประพฤตินอกลู่นอกทางที่สังคมคาดหวังไว้  ดังนั้น  สังคมจึงใช้วิธีการ
ควบคุมด้วยวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคมเสริมอีกทางหนึ่ง  คือ  
วิธีการแซงชั่นด้วยการให้รางวัล  การลงโทษ  โดยบุคคลหรือสังคมเพื่อรักษาบรรทัดฐานให้สมาชิก
ปฏิบัติตาม 
   วิธีการแซงชั่น  มี  2  วิธี  คือ 
   1. การแซงชั่นเชิงบวกหรือเชิงปฏิฐาน  (Positive Sanctions)  เป็นวิธีการ
ควบคุมสังคมโดยให้กําลังใจแก่บรรดาสมาชิกที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม  สิ่งที่ให้คือรางวัลใน
รูปแบบต่างๆ  ได้แก่  รางวัลที่เป็นสัญลักษณ์  (Symbolic Reward)  เช่น  เหรียญตราเชิดชู
เกียรติยศ  หรือรางวัลทางวัตถุ  (Physical Reward)  ซึ่งเป็นสิ่งที่กําหนดสถานภาพทางสังคม  เช่น  
ทรัพย์สินเงินทอง  ความมั่นคง  และอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน  เป็นต้น 
   2. การแซงชั่นเชิงลบหรือเชิงนิเสธ  (Negative Sanctions)  เป็นวิธีการ
ควบคุมทางสังคมเพื่อยับย้ังพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา  สิ่งที่ให้คือ  การลงโทษ  โดยอาจกระทําทั้ง
การใช้กําลังบังคับอย่างเปิดเผยหรือโดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ  รวมถึงการระงับสิทธิขั้นมูลฐานของ
มนุษย์ตามธรรมชาติ  เช่น  การห้ามมิให้ใช้เสรีภาพในการพูด  เขียน  หรือพิมพ์  เป็นต้น  การลงโทษ
ที่รุนแรงที่สุด  คือ  การตัดออกจากสังคมด้วยการประหารชีวิต 
 
   ระดับการแซงชั่น  มี  3  ระดับ  คือ 
   1. ระดับปัจเจกบุคคล  (Individuals)  เป็นวิธีการควบคุมสังคมโดยการให้
รางวัลหรือให้การลงโทษระหว่างบุคคล  ได้แก่  การย้ิม  การยกย่องชมเชย  ให้ของขวัญ  เข้าไป
ใกล้ชิดสนิทสนม  การน่ิวหน้า  เลิกค้ิว  การบ่น  การถอยออกห่างไม่เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมด้วย  และ
วิธีอ่ืนๆ  อีกหลายวิธีตามแต่มนุษย์จะสรรหามาใช้เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดี  คือเกิดกระแสอิทธิพล
ทางบวกแก่การปฏิบัติตาม  หรือเกิดความทุกข์  น่าสังเวช  คือ  เกิดกระแสอิทธิพลทางลบอันเป็นการ
ลงโทษแก่การไม่ยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม 
   2. ระดับองค์การ  (Organization)  วิธีการที่ใช้ในระดับองค์การยังคงใช้วิธีการ
เสมือนหนึ่งการจัดฉากเล่นละครด้วยการให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา  และลงโทษแก่
พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา  ในระดับที่เป็นทางการมากขึ้น  ผ่านทางสถาบันต่างๆ  ได้แก่  โรงเรียน  
หน่วยงานต่างๆ  โดยผู้มีอํานาจเหนือการบริหารจัดการองค์การต่างๆ  เป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือน
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ค่าตอบแทนต่อผลงานที่ต้องการ  ระยะเวลาการทํางาน  ชนิดของงาน  ขนาดและสถานที่ทํางาน  
โอกาสในการเลื่อนระดับตําแหน่ง  รวมทั้งโอกาสที่ควรได้รับการสรรเสริญยกย่อง  หรือตําหนิติเตียน
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งเขามีอิทธิพลกําหนดทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ  รวมถึง
การทําให้สมาชิกสังคมรู้สึกอับอายขายหน้าหรือร้อนรนกระวนกระวาย  ซึ่งเป็นการลงโทษในอีก
ลักษณะหนึ่ง  เป็นต้น 
   3. ระดับสังคม  (Society)  ในระดับสังคมส่วนใหญ่จะให้รางวัลและลงโทษแก่
สมาชิกผ่านระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์การ  เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าอํานาจในการแซงชั่น
ขององค์การนั้น  ถูกตอกย้ําให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยระดับของชื่อเสียงเกียรติยศที่สังคมให้ค่าแก่ทรัพย์
เงินทอง  ยศถาบรรดาศักด์ิ  และอิทธิพลขององค์การดังกล่าว  ย่อมส่งผลไปยังปัจเจกบุคคลท่ีอยู่ใน
องค์การให้ปฏิบัติตามกระแสอิทธิพลนั้น  นอกจากนี้สาธารณชนได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่าง
ใกล้ชิด  ผ่านทางสื่อมวลชน  ดังนั้นการกระทําต่างๆ  ทั้งระดับท้องถิ่น  ระดับจังหวัด  และ
ระดับประเทศ  จึงสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว  สามารถติชมการกระทําดังกล่าวได้อย่างทันที  อัน
เป็นการควบคุมทางสังคมโดยประชาชน  ผ่านทางสื่อมวลชนอีกทางหน่ึง  และในระดับสังคมได้ใช้
วิธีการแซงช่ันในรูปแบบของการลงโทษผ่านทางมาตรการต่างๆ  ทางกฎหมาย  เช่น  การปรับ  การ
จับกุมดําเนินคดี  การจําคุกสําหรับพฤติกรมที่กําหนดไว้ว่าฝ่าฝืนบรรทัดฐานอย่างชัดเจน  อันเป็น
ระดับสูงสุดสุดที่สังคมกระทําได้ 
 
   รูปแบบของการแซงชั่น  มี  2  รูปแบบ  คือ 
   1. การแซงช่ันแบบไม่เป็นทางการ  (Informal Sanctions)  เป็นรูปแบบการ
แซงชั่นที่ใช้ในกลุ่มปฐมภูมิและชุมชนขนาดเล็ก  โดยใช้วิธีการควบคุมสังคมผ่านกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตอบสนองอย่างใกล้ชิดต่อการกระทําของบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่ม  บุคคลที่มีอิทธิพล
เหล่าน้ัน  ได้แก่  ครูอาจารย์  พระภิกษุ  นักบวช  กลุ่มเพ่ือน  หรือถ้าจะใช้วิธีการแซงชั่นแบบไม่เป็น
ทางการผ่านบุคคลอ่ืนๆ  ที่อยู่ห่างออกไปจะกระทําการแซงชั่นโดยวิธีการเลิกคิ้ว  การซุบซิบนินทา  
การวิพากษ์วิจารณ์  หรือการหัวเราะเยาะ  เป็นต้น 
    การควบคุมแบบไม่เป็นทางการ  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “แรงกดดันนอก
รูปแบบในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยม”  ซึ่งค่อยๆ  ขัดเกลาให้บุคคลใช้ชีวิตไปตามความคาดหวัง
ของผู้อ่ืนได้  แม้ในวิถีทางที่เขาไม่พึงปรารถนาก็ตาม  สิ่งเหล่าน้ีได้แก่  ความกลัวที่จะถูกขับไล่ออกไป
จากกลุ่ม  การหัวเราเยาะ  การบังคับด้วยวาจาและโดยกําลังกาย  และการแซงชั่นเชิงลบอื่นๆ  
รวมทั้งการแซงชั่นเชิงบวก  ได้แก่  การย้ิมให้  การตบไหล่เบาๆ  วิธีการพูดคุย  เสื้อผ้าที่สวมใส่  และ
อ่ืนๆ  อีกมากมาย 
    ในชุมชนเล็กๆ  ใช้การแซงชั่นแบบไม่เป็นทางการเพื่อควบคุมพฤติกรรม
เบี่ยงเบนเป็นส่วนใหญ่  โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับสังคมเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ การเลิกคิ้ว  
น่ิวหน้า  ทําหน้าบ้ึงใส่  ดุด่าว่ากล่าวหรือประณาม  แต่ในชุมชนเช่นว่าน้ันการกระทําดังกล่าวคือการ
ลงโทษที่รุนแรงราวกับว่าเป็นการเฆี่ยนตี  ตัดแขนตัดขา  หรือประหารชีวิตก็ว่าได้  บางครั้งการ
ควบคุมสังคมในชุมชนเล็กๆ  ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง  จะใช้การแซงชั่นบางลักษณะที่ค่อนข้าง
ก้าวร้าวรุนแรง  ดังเช่น  ชาวเอสกิโม  จะลงโทษคนที่เป็นชู้กันหรือคนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืนหรือ
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รบกวนก่อความรําคาญให้กับกลุ่มด้วยการฆ่าทิ้ง  เป็นต้น  แต่ความเบี่ยงเบนในลักษณะดังกล่าวก็
มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในสังคมแบบนั้น  เพียงแต่ปรากฏเป็นคําสั่งสอนตักเตือนทางสังคมที่มีอิทธิพลใน
การแซงชั่นแบบไม่เป็นทางการสําหรับสังคมเล็กๆ  ดังกล่าวน้ัน 
    อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่งพบว่า  สังคมเราขณะนี้ล้วนแล้วแต่สวม
หน้ากากเข้าหากัน  และใช้วิธีการควบคุมทางสังคมแบบเป็นทางการอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้เนื่องจาก
คนส่วนใหญ่คบหาสมาคมแบบไม่สนิทสนม  (Heterogeneous)  และไม่เป็นกันเอง  (Impersonal)  
ซึ่งแตกต่างไปจากสังคมด้ังเดิม  สังคมลักษณะนี้อาจมีความขัดแย้งทางสังคมเพิ่มมากขึ้น  จึง
จําเป็นต้องใช้การควบคุมแบบเป็นทางการ  คือใช้กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
   2. การแซงชั่นแบบเป็นทางการ  (Formal Sanctions)  เป็นรูปแบบการบังคับ
ควบคุมและกดดันให้มีการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมโดยตรง  เรียกว่าเป็นการ
บังคับอย่างเป็นแบบแผนโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  คือ  กระบวนการยุติธรรม  โดยที่ตํารวจ  
อัยการ  ศาล  และราชทัณฑ์  จัดว่าเป็นตัวแทนของสังคมที่ทําหน้าที่ควบคุมสังคมที่เคร่งครัดเป็น
ทางการมากที่สุด 
    อนึ่ง  การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลายาวนานไป
ตลอดชีวิตเช่นไร  การควบคุมสังคมก็เป็นกระบวนการที่ยาวนานเช่นเดียวกัน  ตัวแทนของสังคมใน
การควบคุมสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปต่างๆ  กัน  แต่กระบวนการที่พยายามจะชักชวนให้ปัจเจกบุคคล
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม  โดยใช้วิธีการแซงชั่นทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการนั้น  จะดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องตราบกระทั่งสิ้นชีวิตโดยไม่ผันแปรเป็นอ่ืน 
    ดังนั้น  การศึกษาเรื่องของยุติธรรมชุมชนจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับแนวคิดการควบคุมสังคมแบบเป็นทางการที่นํามาใช้อธิบายความสําคัญและลักษณะพิเศษ
ของชุมชนกับอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบรรดาสมาชิกชุมชนได้อย่างชัดเจน 
 
  1.3 ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ  (Social Disorganization Theory)  Shaw & McKay  
(1942)  นักสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก  ศึกษาอาชญากรรมทั้งระดับมหภาคและระดับ
จุลภาคเก่ียวกับนิเวศวิทยาและพัฒนาเป็นทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบขึ้น  อธิบายทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ
ว่าเกิดจากการเจริญเติบโตของสังคมชนบทไปสู่การเป็นสังคมเมือง  (Urbanization)  และจะนํามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สําคัญ  4  ประการ  คือ 
   1.3.1 การสูญสลายหรือลดน้อยลงของกลไกควบคุมทางสังคม  เนื่องจากการมี
ประชาชนอพยพมาอยู่ในชุมชนมากขึ้น  ทําให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนไม่ค่อยรู้จักกัน  สภาพสังคมจะมี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ในที่สุดจะนําไปสู่ความอ่อนแอของกลไกการควบคุมของชุมชนนั้น 
   1.3.2 การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  ในแต่ละชุมชนจะมีวัฒนธรรมซึ่งสืบทอด
เป็นเวลานาน  เมื่อมีชนกลุ่มใหม่มาอาศัยอยู่  ก็จะรับเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่เหล่าน้ี  และถ่ายทอดให้แก่
ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่สืบทอดต่อไป 
   1.3.3 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  สิ่งที่ผู้อพยพมาอยู่ใหม่นําติดตัวมาด้วยก็คือ
ค่านิยม  ความเช่ือ  และวัฒนธรรม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งอาจแตกต่างจากค่านิยม
หรือวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชน  ดังนั้นจึงนําไปสู่ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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   1.3.4 ความยากจน  เนื่องจากผู้อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนมักจะเป็นคนต่างด้าวที่
เข้ามาอยู่ใหม่หรือคนชนบทที่อพยพเพื่อเข้ามาหาอาชีพใหม่ในเขตเมืองใหญ่  บุคคลเหล่าน้ีจะมี
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างตํ่า 
   ชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้  จะเป็นชุมชนที่มีกลไกการควบคุมทาง
สังคมที่ตํ่า  ชุมชนไร้ระเบียบน้ีนอกจากจะมีลักษณะ  4  ประการข้างต้นแล้ว  ยังมีปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งมีผลต่อความสําเร็จในการควบคุมอาชญากรรมอีก  3  ประการ  คือ  การไม่
สามารถควบคุมดูแล  กลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมั่วสุมกัน  การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนน้อยมาก  และ
อัตราความร่วมมือในองค์กรส่วนท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นตํ่ามาก 
 
  1.4 ทฤษฎีพันธะทางสังคม  (Social Bonding Theory)  Hirschi  (1961)  ได้เสนอ
ทฤษฎีควบคุมการเกิดอาชญากรรม  โดยเช่ือว่าถ้าบุคคลมีความผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มในสังคม  ซึ่ง
ได้แก่  ครอบครัว  โรงเรียน  และเพื่อนฝูง  มักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ก่ออาชญากรรม  หลักการสําคัญ
ของทฤษฎีนี้  คือ  พันธะทางสังคมหรือความผูกพันกับสังคม  ซึ่งได้อธิบายการเกิดอาชญากรรมว่า  
“พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นผลมาจากพันธะของบุคคลที่มีต่อสถาบันทางสังคมได้อ่อนแอหรือถูก
ทําลาย”  ซึ่งองค์ประกอบของพันธะทางสังคมมี  4  ประการ  คือ 
   1.4.1 ความผูกพัน  (Attachment)  หมายถึง  การที่บุคคลมีความผูกพันหรือ
ความรักใคร่กับบุคคลอ่ืนหรือมีความสนใจกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน  ซึ่งความผูกพันนี้เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้บุคคลมีการพัฒนาการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม  
ส่งผลให้บุคคลสร้างความรู้สึกหรือสามัญสํานึกที่จะควบคุมตนเองให้เป็นบุคคลที่ดีในสังคม  ดังนั้น
ความผูกพันจึงเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์หรือด้านความรักของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อ
สังคม 
   1.4.2 ข้อผูกมัด  (Commitment)  หมายถึง  การที่บุคคลถูกผูกมัดกับการ
ดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรมของสังคม  กล่าวคือ  การได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพ
โดยสุจริตและเพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จในชีวิต  ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลไม่อยากกระทําผิดกฎหมาย  
เนื่องจากจะเป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสียความสําเร็จในชีวิต  ดังนั้น  ข้อผูกพันจึงเป็นองค์ประกอบด้าน
ความมีเหตุมีผลของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคม 
   1.4.3 การเข้าร่วม  (Involvement)  หมายถึง  การท่ีบุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  ของสังคมเป็นเหตุให้บุคคลถูกจํากัดเวลาที่จะไปประกอบอาชญากรรม  เนื่องจากเวลาส่วนมาก
ได้ถูกใช้ให้หมดไปกับกิจกรรมของสังคม  ดังนั้น  การเข้าร่วมถือว่าเป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมของ
พันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคม 
   1.4.4 ความเช่ือ  (Belief)  หมายถึง  ระดับของความเชื่อถือที่บุคคลมีต่อ
ค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม  หากบุคคลมีระดับความเช่ือต่อค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมสูง  
ก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่กระทําผิดกฎระเบียบของสังคม  ดังนั้น  ความเชื่อจึงเป็นองค์ประกอบด้าน
จริยธรรมของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคม 
 
 



 231

   ด้วยเหตุน้ี  การมีอารมณ์ความรู้สึกรักและผูกพัน  รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนที่มีความสําคัญเช่นเดียวกับส่วนอ่ืนๆ  ในชุมชน  ประกอบกับการมีพันธะสัญญาเชิงเหตุผล  มี
กิจกรรม  ร่วมกัน  และมีความเช่ือมั่นต่อการรวมพลังสามัคคีเพ่ือการป้องกันชุมชนของตนจาก
อาชญากรรม  ตามทฤษฎีน้ีจึงเป็นหลักคิดสําคัญประการหนึ่งในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องของ  
“ยุติธรรมชุมชน”  ในครั้งนี้ 
 
 2. กลุ่มทฤษฎีว่าด้วยยุติธรรมชุมชน 
 
  2.1 ทฤษฎี การ เสริ มพลั งและการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน   ( Community 
Empowerment and Participation)  ทฤษฎีการเสริมพลังและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นทฤษฎี
พ้ืนฐานที่ได้รับการอ้างอิงบ่อยที่สุด  โดยทฤษฎีต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่า  “การที่ชาวชุมชนมีส่วนร่วม
การป้องกันอาชญากรรมและแสดงความพยายามฟื้นฟูสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านของตนนั้น  
จะช่วยลดอาชญากรรมและความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมได้โดยตรง  รวมทั้งเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและการควบคุมสังคมทางอ้อมได้”  ดังนั้น  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการเสริมพลังชุมชน  จึงควรทํางานกับกลุ่มผู้พักอาศัยและชุมชนในการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม  โดยควรมีการกําหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับชุมชนและ
เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจของสาธารณชนต่อการทํางานของหน่วยงาน  เพราะในทางปฏิบัติหากผู้ปฏิบัติ
ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทชุมชนแล้ว  จะเป็นการยากที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนขึ้นมา
เพราะประชาชนทั่วไปมักจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือดําเนินการ  ซึ่ง
ตํารวจชุมชนและอัยการส่วนใหญ่มักจะใช้ชุมชนเพียง  “เป็นหูเป็นตา”  เป็นสัญลักษณ์ของ
ผู้สนับสนุนหรือเพื่อหาเงินทุนสนับสนุนเท่าน้ัน 
  2.2 ทฤษฎีหน้าต่างชํารุด  (Theory of Broken Windows)  Wilson and Kelling  
ผู้สร้างทฤษฎีหน้าต่างชํารุด  เมื่อปี  ค.ศ. 1982  อธิบายว่าทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลมาก
ทฤษฎีหนึ่ง  ซึ่งระบุว่าความไม่เป็นระเบียบเล็กๆ  น้อยๆ  ถ้าไม่ใส่ใจกําหนดรู้อย่างจริงจังจะลุกลาม
ขยายวงกลายเป็นความขัดแย้ง  อาชญากรรม  ความหวาดกลัว  และสูญเสียสัมพันธภาพระหว่าง
เพ่ือนบ้านในที่สุด  ชุมชนจึงควรมีการจัดระเบียบและควบคุมตรวจตราตามถนนหนทางตรอกซอก
ซอยอย่างหนัก  เพ่ือเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาความขัดแย้งใดๆ  ขึ้น 
  2.3 ทฤษฎีการแก้ปัญหา  (Problem Solving Theory)  Goldstein  เป็นผู้นํา
เสนอทฤษฎีการแก้ปัญหา  เมื่อปี  ค.ศ. 1979  โดยคร้ังแรกใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาในมิติของกิจการ
ตํารวจ  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเปิดฉากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ  เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน  
เพ่ือที่จะลดโอกาสในการที่ปัญหาเหล่าน้ันอาจลุกลามขยายตัวเกิดเป็นอาชญากรรมต่อไป  ในบริบท
ของยุติธรรมชุมชนการแก้ปัญหามีความหมายกว้างขวางคือ 
   2.3.1 เป็นนัย บ่งบอกความพยายามร่ วม กันในการสร้ าง   “หุ้นส่ วน”  
(Partnerships)  ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับหน่วยงานอื่นๆ  ของรัฐและระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 
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   2.3.2 ต้องตระหนักว่าอาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากสภาวะ
เง่ือนไขทางสังคมซับซ้อน  และพยายามที่จะกําหนดปัญหาสังคมบางปัญหาที่สําคัญออกมาเพื่อจัดการ
ให้เข้าที่เข้าทางต้ังแต่ต้น  เช่น  การบังคับใช้กฎหมายป้องปรามการก่อความวุ่นวายในชุมชน  
กฎระเบียบในการรักษาความสะอาดถนนหนทางที่สาธารณะหรืออํานาจในการออกใบอนุญาตต่างๆ  
รวมทั้งใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ  ฯลฯ  เป็นต้น  ส่วนแนวคิดอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหา  
ได้แก่  การสร้างโปรแกรมการป้องกันอาชญากรรมในครอบครัวที่เน้นการฝึกหัดทักษะแก่มารดาและ
เด็กต้ังแต่แรกเกิด  เป็นต้น 
  2.4 ทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับสภาพทางภูมิศาสตร์  (Geographical Focus)  เป็น
ทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิดยุติธรรมชุมชนที่แยกออกมาเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับสามทฤษฎีข้างต้น  
ทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับสภาพทางภูมิศาสตร์ต้ังอยู่บนฐานแนวคิดเกี่ยวกับสถานที่ต้ัง  โดยหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมควรจะเข้ามาช่วยบริหารจัดการหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นด้วย  
เช่น  หน่วยงานแก้ไขฟ้ืนฟูในชุมชน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้บทลงโทษที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนแทนที่จะใช้การคุมขังภายในเรือนจํา  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องควรเปิดสํานักงานสาขา
ในลักษณะสํานักงานเพื่อนบ้าน  (Neighborhood Office)  เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านยุติธรรมชุมชน
แก่ชุมชน  โดยจัดช่ัวโมงการทํางานและการให้บริการที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ  
และบริการจัดหาข้อมูลสําคัญๆ  ต่างๆ  ให้กับชุมชน  เป็นต้น 
 
 3. กลุ่มทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายภาครัฐและการบริหารจัดการ 
  นอกจากทฤษฎีหลัก  4  ทฤษฎีที่กล่าวมาแล้ว  ยุติธรรมชุมชนยังมีแนวคิดอ่ืนๆ  
สนับสนุนประกอบ  คือ  แนวคิดเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตํารวจ  คุมประพฤติและเยาวชน  ได้รับการสนับสนุนทั้งในอเมริกา
และยุโรปมาตั้งแต่ทศวรรษที่  1960  บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและนโยบายต่างๆ  ได้แก่ 
 
  3.1 แนวคิดการถ่ายโอนความรับผิดชอบกิจการภาครัฐ  (Responsibilization 
Strategy)  ยุติธรรมชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการจัดการกับ
ปัญหาอาชญากรรมจากรัฐบาลกลางไปยังท้องถิ่น  ในลักษณะการส่งเสริมความร่วมมือและการเป็น
หุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน  ผลของการ
ผลักดันนโยบายดังกล่าวทําให้เกิดองค์กรใหม่ๆ  ในกระบวนการยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมมากมาย  เช่น  Community Safety Partnerships, Referral Order Panels  ใน   
อิงแลนด์และเวลล์  เป็นต้น 
  3.2 แนวคิดชุมชนนิยม  (Communitarianism)  ยุติธรรมชุมชนได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดชุมชนนิยม  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นหลังจากมีการฟ้ืนฟูอุดมคติ  Small Town American Values, 
Civic Virtues  และ  Moral Consensus  ขึ้นในสหรัฐอเมริกา  การถือกําเนิดของยุติธรรมชุมชนบน
พ้ืนฐาน  แนวคิดดังกล่าวทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการจัดต้ังโครงการ
ยุติธรรมชุมชนในเขตเมืองซึ่งมีเง่ือนไขและบริบททางสังคมที่แตกต่างจากสังคมชนบทโดยสิ้นเชิง 
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  3.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐจากสวัสดิการสู่รัฐจัดระเบียบ  (From 
Welfare State to Regulatory State)  ยุติธรรมชุมชนเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  บทบาท
ของรัฐจาก  “รัฐสวัสดิการ”  ซึ่งรัฐมีบทบาทสําคัญเป็นผู้ดําเนินการเองในทุกเรื่องแต่ไม่มีบทบาทมาก
นักในการกําหนดทิศทางของประชาสังคมไปสู่  “รัฐจัดระเบียบ”  ซึ่งรัฐมีบทบาทสําคัญเฉพาะในการ
กําหนดทิศทางและนโยบายแต่ปล่อยให้ประชาสังคมเป็นผู้ดําเนินการเรื่องต่างๆ  เอง  เช่น  ภายใต้
อิทธิพลของแนวคิดรัฐจัดระเบียบ  รัฐบาลอังกฤษได้มีนโยบาย  “Tough on crime and tough on 
the causes of crime”  และได้จัดต้ังองค์กรใหม่ๆ  ขึ้นมากมายในช่วงปลายทศวรรษที่  1990  เช่น  
Inter-Agency Youth Offending Teams  และ  Drug Action Teams  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระจายอํานาจ  อย่างไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติแนวคิดน้ีกลับเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการรวมศูนย์อํานาจ
ของรัฐ  มีการใช้โทษจําคุกอย่างพร่ําเพรื่อ  และเปรียบเสมือนเป็นการกีดกันประชาชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เช่น  มีการยกเลิกศาลขนาดเล็กๆ  ในท้องถิ่นและให้ใช้ศาลใน
ส่วนกลางแทน 
  3.4 แนวคิดแปลงความขัดแย้งให้เป็นทรัพย์สิน  (Conflict as Property)  ยุติธรรม
ชุมชนได้รับการสนับสนุนบนพื้นฐานของแนวคิดเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็นทรัพย์สิน  Nils 
Christie  นักอาชญาวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออสโล  ประเทศนอร์เวย์  กล่าวไว้ว่า  การเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างเอกชนไม่ใช่สิ่งไม่ดีเสมอไป  โดยในส่วนของแง่ดีน้ันมองว่าการเกิดความขัดแย้งระหว่าง
เอกชนเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของทั้ง  2  ฝ่าย  แต่
การเข้าแทรกแซงโดยใช้วิธีการของยุติธรรมตามธรรมเนียมน้ัน  อาจไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด  เพราะ
กระบวนการยุติธรรมตามธรรมเนียมมีลักษณะส่งเสริมความแปลกแยก  กีดกัน  ลึกลับ  น่าเกรงกลัว  
มีกฎเกณฑ์เฉพาะที่ยากแก่การเข้าใจสําหรับคนทั่วไป  และส่งเสริมการพ่ึงพามืออาชีพ  (เช่น  
ทนายความ  ผู้พิพากษา)  ในกระบวนการระงับข้อพิพาทมากเกินไป  จะเห็นว่าวิธีการที่ดีกว่าและควร
ได้รับการสนับสนุนคือ  “Victim Oriented Court”  และ  “Lay-Oriented Court”  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของเหยื่อและลดการพึ่งพามืออาชีพในกระบวนการระงับข้อพิพาท  แนวคิด
ดังกล่าวของ  Christie  เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เหยื่อเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับบริการจากภาครัฐมากขึ้น 
 
 4. กลุ่มทฤษฎีการไกล่เกลี่ยของคู่ความ 
  ทฤษฎีของคู่ความที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย  มี  2  ทฤษฎี  คือ 
 
  4.1 ทฤษฎีการแข่งขัน  (Competitive Theory) ถือหลักว่าผู้เจรจาที่มีประสิทธิภาพ  
ได้แก่  ผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของลูกความโดยได้รับผลออกมาเป็นรูปธรรม  
ซึ่งอาจเป็นเงินตราหรือวัตถุ  และเข้าใจถึงอํานาจที่ตนมีอยู่และได้ใช้โดยไม่ชักช้า  เพ่ือประโยชน์ของ
ลูกความ  ทฤษฎีน้ีต้ังอยู่บนสมมติฐานว่าสังคมอยู่ภายใต้การปกครองหรือการครอบงําโดยผู้ที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว  ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่ายทั้งนักกฎหมายและลูกความต่างมีความ
ประสงค์บรรลุความต้องการของตนมากที่สุด  ทฤษฎีการแข่งขันมองโลกในแง่ที่ว่าทรัพยากรในโลกนี้มี
อยู่จํากัด  ซึ่งต้องแบ่งปันโดยการแข่งขันเพื่อให้ประสบความสําเร็จในแต่ละเรื่อง  ระบบการแบ่งปัน
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ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด  ได้แก่  การเจรจาแจกจ่ายโดยอีกฝ่ายหนึ่งได้และอีกฝ่ายหนึ่งสูญเสีย  ทฤษฎี
การแข่งขันยอมรับว่านักกฎหมายบางคนมีความประสงค์ให้ลูกความของตนได้รับความยุติธรรม  
ความชอบธรรม  ความปรารถนาดี  ความไว้วางใจจากผู้อ่ืนและการตอบสนองที่มีจริยธรรม  ตาม
ทฤษฎีนี้รูปแบบการเจรจากําหนดขึ้นโดยถือผลประโยชน์ของตนเป็นสําคัญ  เพ่ือให้ตนได้รับประโยชน์
มากที่สุดและอีกฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสียผลประโยชน์ 
  4.2 ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem-Solving Theory) ในมิติของการเจรจาต่อรอง  
ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชื่อว่าผู้เข้าร่วมเจรจาทุกคนมีผลประโยชน์บางประการร่วมกัน  ถ้าไม่มีสิ่งอ่ืนเข้า
มาแทรกแซง  เช่น  บางคนที่เข้าร่วมเจรจาแต่ไม่มีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาแต่เข้ามาเพ่ือ
ประวิงการเจรจาให้ช้าออกไป  ดังนั้น  ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมเดียวกันและมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อทําข้อตกลงด้วยความสมัครใจ  ภายใต้ทฤษฎีน้ีข้อขัดแย้งเป็น
ปัญหาที่ต้องที่ต้องศึกษาและแก้ไขร่วมกัน  โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
   การนําทฤษฎีการแก้ปัญหามาใช้  มีหลักสําคัญ  5  ประการคือ 
   1. แยกปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากข้อขัดแย้งและแก้ไขแต่ละปัญหา
แยกต่างหากจากกัน 
   2. เน้นความสําคัญของประโยชน์ได้เสียและความต้องการของคู่ความซึ่งไม่ใช่
ฐานะของคู่ความ  การเน้นถึงฐานะที่แตกต่างกันของคู่ความ  จะทําให้การเจรจาประนีประนอมยอม
ความยากขึ้น  คู่ความจะต้องหาทางประสานผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายและเน้นถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน 
   3. คิดหาทางเลือกหลายวิธีซึ่งคู่ความจะได้ประโยชน์ร่วมกัน 
   4. ยืนยันการใช้องค์ประกอบต่างๆ  ที่ต้องนํามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อประเมิน
ทางเลือก 
   5. เข้าใจและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตกลงทําสัญญา 
 
 

ปรัชญาพื้นฐานของแนวคิดยุติธรรมชุมชน 
 
 ประเด็นเรื่องความยุติธรรมมิได้เป็นประเด็นข้อถกเถียงเฉพาะในทางกฎหมายเท่าน้ัน  และ
จริงๆ  แล้วประเด็นเรื่องความยุติธรรมก็เป็นประเด็นหลักที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มรวมเป็นกลุ่ม
ในระดับต่างๆ  ยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความสลับซับซ้อนมากเท่าใด  ประเด็นข้อถกเถียงก็จะยิ่งมีความ
ซับซ้อนขึ้นเป็นเงาตามตัว  การปรากฏตัวขึ้นของคําว่า  “ยุติธรรมชุมชน”  (community justices) 
ในบริบทสังคมปัจจุบัน  ทั้งในสังคมโลกในแต่ละประเทศที่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักประสบ
ปัญหา  ซึ่งก็รวมถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วย  ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของคําว่า  
“ยุติธรรมชุมชน”  ในเวทีสากลในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาขอบเขตและความหมาย  เพ่ือ
สร้างความชัดเจนและพัฒนาไปสู่ในระดับเชิงแนวคิด – ทฤษฎี  สําหรับในกรณีประเทศไทยเองแล้ว  
คําว่า  “ยุติธรรมชุมชน”  เริ่มปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในช่วงของการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการ  ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมีการแยกศาลออกไปจากระบบกระบวนการยุติธรรม  ดังนั้นในแง่
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การจัดโครงสร้างจึงส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกอํานาจของกระบวนการยุติธรรมออกเป็นส่วนๆ  
กล่าวคือ  เดิมอํานาจของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดี  หากเป็นคดีแพ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวันของประชาชน  (และรวมถึงทางด้านเศรษฐกิจด้วย)  หน่วยงานที่มีบทบาทหลัก
ได้แก่  ศาลยุติธรรม  ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีแพ่ง
ซึ่งได้แก่  กรมบังคับคดี  ก็อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมด้วย  สําหรับในคดีอาญา  หน่วยงานที่มี
บทบาทเรียงตามอํานาจที่จัดลําดับกันของนักกฎหมาย จะประกอบด้วย  พนักงานสอบสวน  (ตํารวจ)  
อัยการ  ศาล  และยังมีกรมคุมประพฤติ  กรมราชทัณฑ์  ซึ่งเดิมพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ 
เป็นผู้ที่มีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาในชั้นของการสอบสวนและการฟ้องร้องต่อศาล  และอํานาจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหลายอยู่ที่ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินคดี  โดยมีกรมคุมประพฤติและกรม
ราชทัณฑ์เป็นผู้ดําเนินการลงโทษ  หรือควบคุมความประพฤติตามพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  (ไพสิฐ  
พานิชย์กุล, 2555 : 5 – 8) 
 ต่อมามีการปฏิรูประบบราชการโดยมีการจัดต้ังกระทรวงทบวงกรมใหม่  ซึ่งเป็นผล       
สืบเนื่องมาจากการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง อันนําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญปี  พ.ศ. 2540  
ซึ่งมีบทบัญญัติที่กําหนดกรอบเนื้อหาและระยะเวลาให้มีการปฏิรูประบบงานยุติธรรมครั้งสําคัญ  โดย
รัฐธรรมนูญจัดต้ังศาลปกครอง  และองค์กรอิสระในการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  และ
หลังจากนั้นก็มีนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ  กระทรวงยุติธรรมเป็นส่วนราชการ
หนึ่งในระดับกระทรวงที่เป็นหน่วยงานนําร่องในการปฏิรูป  ดังนั้นจึงมีการนําเอาแนวคิดและวิธีการ
บริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้ในระบบราชการ  เช่น  การบริหารแบบโครงการ  การกําหนดเป้าหมาย   
เชิงยุทธศาสตร์  การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ฯลฯ  ประกอบกับมีแนวคิดใหม่ๆ  ในทางการเมือง 
การปกครอง  และในทางเศรษฐกิจที่ให้ความสําคัญกับประชาชน  (ในภาษาการปฏิรูป  ประชาชน  
คือ  ลูกค้า  หรือผู้ที่จะได้รับประโยชน์)  ดังนั้น  จึงปรากฏกระแสการทํางานของส่วนราชการที่ต้อง
ใกล้ชิดกับประชาชนที่มักจะมีคําว่า  “ชุมชน”  พ่วงติดกับงานทํา  ยุติธรรมชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ลักษณะการทํางานที่อยู่ในบริบทเช่นนั้น  ในบริบทการปรับปรุงการทํางานของระบบราชการ  กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนมีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้เกิดความเช่ือมโยงกันระหว่าง
ความคิดของหน่วยงานในระดับกรมและชุมชนภายในพื้นที่การพัฒนาระบบงานตามแนวทางที่
ต้องการจะนําเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือมุ่งไปสู่การ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  ซึ่งคําว่า  “ยุติธรรมชุมชน”  น้ันหมายถึง  “การที่ชุมชนที่สามารถ
จัดการปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง  โดยใช้ความรู้ภายใน ความรู้จากประสบการณ์  และเสริมด้วยความรู้
ภายนอก  หากชุมชนได้รับการหนุนเสริมให้เกิดทักษะ  ความเช่ือมั่น  และการยอมรับจากชุมชน  
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความขัดแย้งโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง  และมีความย่ังยืน”  (ไพสิฐ  พานิชย์กุล, 2555 : 5 – 8) 
 จากกระบวนการริเริ่มก็เป็นการริเริ่มโดยภาครัฐ  ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการสร้างอาสาสมัคร
ยุติธรรมชุมชน  สร้างระบบงานยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม  ก็ยังมี
คําถามในอีกระดับหนึ่งก็คือ  “ความยุติธรรม”  ในมุมของประชาชนหรือชุมชนที่เข้ามาร่วมในการ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน  มีความหมายอย่างไร  แตกต่างจากความยุติธรรมตามกฎหมายซึ่ง
ระบบราชการยึดถือตลอดมาหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งจากการสังเคราะห์กรณีการจัดการความขัดแย้ง   
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ทําให้เห็นวิธีการในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน  โดยเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงของความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น  และพยายามที่จะแสวงหาวิธีการต่างๆ  ที่จะไม่ทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งขยายผลไปสู่
ระดับที่รุนแรงขึ้น  ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสําคัญกับเรื่องความสงบภายในชุมชน  และหลังจากนั้นก็
จะพยายามที่จะแสวงหาวิธีการที่จะทําให้คู่ความขัดแย้งข้ามพ้นสถานการณ์ดังกล่าว  ซึ่งจากการ
สังเคราะห์พบว่าความพยายามท่ีจะแสวงหาวิธีการในขั้นตอนนี้มีความยืดหยุ่นสูงมาก  มีการนําเอา
บุคคลหรือเง่ือนไขต่างๆ  ที่จะทําให้เกิดการปรับความสัมพันธ์กันใหม่ระหว่างคู่กรณีที่มีความขัดแย้ง
กัน  ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยสิ้นเชิง  ในสภาวะเช่นนี้หาก
พิจารณาในเชิงวิชาการแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่า  เป็นความพยายามของกลไกภายในชุมชนที่
ปรับตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  มีปัจจัยจากภายนอกชุมชนในรูปแบบต่างๆ  ที่
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  และขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนที่มาจากปัจจัยภายในชุมชนเองด้วย
เช่นเดียวกัน  ความพยายามของกลไกภายในชุมชนที่จะสร้างสภาวะดุลยภาพ  (ในที่น้ีหมายถึง  
อาจจะหมายความถึงสภาวะของความเป็นธรรม)  ในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันภายในชุมชน  สําหรับ
กรอบแนวคิดหลักของแนวคิดยุติธรรมชุมชนในเชิงภาพรวมซึ่ง  ณ  เวลานี้พอที่จะสรุปออกมาเป็น
ประเด็นหลักๆ  ในหัวข้อสําคัญได้ดังนี้  (ไพสิฐ  พานิชย์กุล, 2555 : 5 – 8) 
 1. ขอบเขตความหมายของคําว่าความยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน
ผู้ที่ทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย  มีดังต่อไปนี้ 
  1.1 ทัศนะในการมองปัญหา  มองว่าทุกเรื่องต้องมีทางออก  จึงเป็นแรงจูงใจที่สําคัญ
ในการจัดการความขัดแย้ง 
  1.2 ยึดหลักเหตุและผลในการตัดสินหรือการไกล่เกลี่ย 
  1.3 ใช้ความรู้ ความเป็นธรรม และความถูกต้องทางกฎหมายประกอบในการไกล่เกลี่ย 
  1.4 ใช้หลัก  “ความเป็นสมาชิกในชุมชน”  ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  
บนฐานของคนบ้านเดียวกัน  ความเป็นเครือญาติ  บุญคุณที่เคยช่วยเหลือกันที่ผ่านมาและการที่
จะต้องอาศัยร่วมกันในชุมชนต่อไป  ดังนั้นจึงทําให้เห็นถึงฐานของกรอบความคิดที่จะนํามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา  คือ  การย้ําเตือนให้คู่กรณีคํานึงถึง  “หลักการให้อภัย”  ต่อกัน 
  1.5 คํานึงความเป็นธรรมการไม่เอารัดเอาเปรียบ  หรือเรียกร้องค่าเสียหายกันเกิน
สมควร  ดังนั้นการจ่ายค่าเสียหายในหลายกรณีจะอยู่บนความพอใจของผู้เสียหายและความสามารถ
ในการจ่ายค่าเสียหายของผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหาย 
  1.6 มีความแตกต่างในวิธีการทํางานระหว่างอาสาสมัครยุติธรรมที่เป็นผู้หญิงและ
ผู้ชาย  ระหว่างอาสาสมัครในวัยวุฒิลําดับต่างๆ  รวมถึงระหว่างอาสาสมัครที่มีตําแหน่งในส่วนท้องถิ่น
หรือท้องที่และผู้นําทางศาสนากับอาสาสมัครที่ไม่มีตําแหน่ง  
 2. แบบแผนในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจากพ้ืนที่ต่างๆ  เพ่ือวิเคราะห์ถึงพลัง
การสร้างสรรค์  และวิธีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์  (ระหว่างฝ่ายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้ง)  เพ่ือคงความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนเอาไว้  ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญประการหนึ่งของ 
“ยุติธรรมชุมชน”  โดยการสังเคราะห์เพ่ือให้เห็นถึงแบบแผนที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจริง  จากรายงาน
การจัดการความขัดแย้งในจํานวนที่มากเพียงพอ  น่าจะช่วยทําให้เกิดความชัดเจนหรือสามารถที่จะ
เห็นถึงแนวโน้มที่สามารถคาดการณ์ได้ของการจัดการความขัดแย้งในแต่ละประเภท 
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 ด้วยข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  ทําให้เกิดความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาด้วยการเสนอแนวทางต่างๆ  มากมายหลากหลายวิธี  ซึ่งอาจจะสามารถเรียกรูปแบบวิธีการที่
นํามาใช้ว่าเป็น  “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก”  (Alternative Dispute Resolution : ADR)  
และภายใต้คําว่า  “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  ก็จะมีกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ  มา
ใช้เป็นทางเลือกหรือทางออกของปัญหาตามภารกิจของหน่วยงาน  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากแนวคิด
ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยุติธรรมทางเลือก  (Alternative Justice)  สําหรับในกรณีประเทศไทย  เริ่มมี
ปรากฏอย่างเป็นทางการอยู่ในแผนแม่บทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม  ฉบับที่  1  (พ.ศ. 
2547 – 2549)  ของกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่  2  ของแผนเป็นการสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบงานยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก  (ไพสิฐ  พานิชย์กุล, 2555 :  21 – 22) 
 
 

องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชน 
 
 ยุติธรรมชุมชนมีองค์ประกอบหลักที่สําคัญ  5  ประการ  คือ  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย, 
2550 : 64 – 68) 
 
 1. ยุติธรรมชุมชนเน้นการให้ความสําคัญแก่เพื่อนบ้านที่ระดับรากหญ้า 
  อาณาเขตของประมวลกฎหมายอาญาถูกผูกโยงไว้กับอํานาจทางการเมือง  ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐหรือรัฐบาลก็ตาม  แต่เมื่อมองจากวิถีชีวิตชุมชนแล้ว  ในบางครั้งพบว่าบรรดากฎหมาย
บ้านเมืองเหล่าน้ีปราศจากความหมายและนัยสําคัญต่อชีวิตผู้คนในท้องถิ่นโดยสิ้นเชิง  อย่างไรก็ตาม  
สําหรับวิถีชีวิตผู้คนที่เป็นชาวเมืองแล้ว  บรรดากฎหมายเหล่าน้ีมีความสําคัญ  เมื่อเกิดอาชญากรรม
และการฝ่าฝืนระเบียบสังคมที่ต้องทําการควบคุมสังคมให้เข้ารูปเข้ารอย  สําหรับสังคมส่วนรวมสภาพ
การเช่นนี้แสดงให้เห็นมิติใหม่ในการกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรม  โดยใช้  
“สถานะ”  (space)  เป็นตัวกําหนดแทนการกําหนดขอบเขตการอํานวยความยุติธรรมโดยความเป็น
เมือง  ประเทศ  หรือรัฐเช่นเดิม  ดังนั้น  องค์ประกอบประการแรกของแนวคิดยุติธรรมชุมชนบนฐาน
คติน้ี  คือ  เพิกถอนกิจกรรมต่างๆ  ของกระบวนการยุติธรรมออกจากการผูกติดไว้กับสถานที่ต้ังและ
ประยุกต์กิจกรรมการอํานวยความยุติธรรมแบบอิสระที่เหมาะสมกับวิถีชุมชนแต่ละแห่งแทน 
 
 2. ยุติธรรมชุมชนให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหา 
  กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้รับการขนานนามว่าเป็น  “กระบวนการต่อสู้คดี
ของคู่ปรปักษ์ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายหนึ่งกับรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง”  ส่วนภายใต้กรอบทรรศนะแบบ
ยุติธรรมชุมชนนั้น  อธิบายว่า  อาชญากรรมมิใช่การต่อสู้ชิงความเป็นผู้ชนะกันระหว่างสองฝ่ายแต่
เป็น  “ชุดของปัญหาที่ต้องการการแก้ไข”  โดยให้น้ําหนักความสําคัญต่อทั้งสองด้าน  ด้านหนึ่งคือ
ปัญหาด้านความปลอดภัยของชุมชนที่ต้องการแก้ไขเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนและอีกด้านหนึ่ง
คือ  พลังสมรรถนะของผลที่เกิดตามมาจากกระบวนวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้สําเร็จ 
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  กรอบทัศนะที่ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหานั้น  แตกต่างจากกรอบทัศนะที่มอง
ปัญหาว่าเป็นความขัดแย้งเชิงปฏิปักษ์ตรงที่การให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาต้องอาศัยชุดข้อมูล
ข่าวสารความสุขุมรอบคอบ  และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการแก้ปัญหาที่ถูกนํามา
พิจารณาร่วมกัน  กล่าวอย่างสั้นๆ  ได้ว่า  องค์ประกอบสําคัญของยุติธรรมชุมชนองค์ประกอบนี้เป็น
เรื่องของการที่ประชาชนร่วมกันแบ่งปันค่านิยม  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและความเอื้ออาทรห่วงใย
ซึ่งกันและกัน  เมื่อนําข้อมูลและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมมาใช้ประกอบก็จะทําให้พบหนทางที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้นๆ  ได้ 
 
 3. ลดการพึ่งพิงผู้มีอํานาจและลดการผลักความรับผิดชอบให้สถาบัน 
  กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  มีลักษณะเป็นการปกครองแบบลําดับช้ัน  องค์กร
แต่ละระดับ  ผู้ปฏิบัติงานจะทําหน้าที่รายงานผลการทํางานของตนไปยังระดับช้ันการบังคับบัญชาที่
เหนือขึ้นไปตามลําดับเป็นทอดๆ  ในลักษณะความสัมพันธ์แนวดิ่ง  ขณะที่แนวคิดแบบยุติธรรมชุมชน
ไม่ใช้รูปแบบองค์การตามธรรมเนียมแบบแผนด้ังเดิม  แต่ใช้เครือข่ายความสัมพันธ์แนวราบแทน  
ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องในการอํานวยความยุติธรรม  อาจจะรายงานไปยังประชาชนกลุ่มที่
เป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแทนที่จะรายงานไปยังผู้เช่ียวชาญลําดับขั้นบังคับบัญชาถัดขึ้นไป  
ขณะเดียวกันผู้บริหารองค์กรย่อยๆ  ในชุมชนอาจผสมผสานหลอมรวมทํางานร่วมกับผู้บริหารของ
หน่วยงานอ่ืน  โดยใช้รูปแบบแมททริกซ์  (matrix)  ได้  เช่น  ผู้บริหารหน่วยตํารวจชุมชนทํางาน
ร่วมกับคุมประพฤติชุมชนหรืออัยการชุมชน  เป็นต้น  อาจกล่าวได้ว่า  ช่องทางของชุมชนภายใต้
โครงสร้างองค์การที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้  มีความสลับซับซ้อนหลากหลายยิ่งนัก  ดังนั้นระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาคตัดขวางที่มีลักษณะสั้นๆ  จึงใช้แก้ปัญหาตามความประสงค์เฉพาะกลุ่มได้ดีกว่า
และอาจกลับกลายเป็นรูปแบบที่มีความโดดเด่นด้านประโยชน์ใช้สอยในการปฏิบัติงานยุติธรรมได้
ดีกว่าระบบของกระแสหลักในบางกรณี 
 
 4. เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน 
  กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยตัวเองเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาปัจเจกบุคคลว่า  
กระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งต่อเหยื่ออาชญากรรมของเขา  กระบวนการและผลลัพธ์ของระบบจึง
ได้ผลผลิตออกมาในรูปของ  “การอํานวยความยุติธรรมเฉพาะราย”  ยุติธรรมชุมชนตระหนักดีว่าการ
อํานวยความยุติธรรมเฉพาะรายนี้  เป็นเรื่องสําคัญแต่ยังต้องยอมจํานนให้กับเป้าหมายที่มีความสําคัญ
ยิ่งใหญ่กว่า  น่ันคือ  การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตชุมชน  ซึ่งเป็น  “การอํานวยความยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ”  ตัวอย่างเช่น  โครงการคุ้มครองสิทธิโดยอัยการเพ่ือนบ้านมีประสบการณ์ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้คนในชุมชนในกลางเมือง  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
เชิงรุกของอัยการสหรัฐอเมริกาที่มีความก้าวหน้าในการจัดการปัญหาทางกฎหมายก้าวเลยไปจากการ
จัดการกับอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่เพียงแต่รอผู้กระทําผิดถูกจับกุมดําเนินคดี  และแม้ว่าเหยื่อ
อาชญากรรมจะรู้สึกพึงพอใจอย่างเต็มที่ต่อการลงโทษของศาลยุติธรรม  แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่า  
“ความยุติธรรมที่ได้รับการประกาศชัยชนะนั้น  เป็นความยุติธรรมที่มีนัยความหมายต่อส่วนรวม”  
เพราะเป็นเพียงความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลกับคนใกล้ชิดจํานวนหนึ่งเท่าน้ัน 
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  ภายใต้ทฤษฎียุติธรรมชุมชนเชื่อว่า  “เป้าหมายของอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการ”  ดังนั้น  การจัดการกับอาชญากรรมคดีหนึ่งๆ  ได้สําเร็จจึงมิใช่เป็นเพียงการ
เปลี่ยนแปลงพลิกฟ้ืนสถานการณ์ระหว่าง  “ผู้กระทําผิดกับเหย่ืออาชญากรรม”  เท่าน้ัน  แต่การ
จัดการกับอาชญากรรมควรเป็นการสร้างความเข้มแข็งเพิ่มพูนให้แก่ชุมชนมากขึ้น  และมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะกําหนดชุดกฎเกณฑ์ควบคุมชุมชนได้ด้วยตนเองอีกต่างหาก  และเมื่อพิจารณาเป้าหมาย
เชิงสวัสดิการสงเคราะห์กลุ่มชนประกอบด้วยแล้วน้ัน  ความยุติธรรมจึงไม่ควรจะเป็นเรื่อง
ประสบการณ์ส่วนบุคคลเฉพาะตัวที่ผู้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคดีหนึ่งๆ  สามารถรับรู้ได้เท่าน้ัน  แต่
ควรจะเป็นประสบการณ์ร่วมของกลุ่มชนที่สามารถเข้าถึง  เรียนรู้  และรับรู้ร่วมกันทั้งชุมชน 
 
 5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมยุติธรรม 
  ประชาชนมีบทบาทหลายอย่างในการริเริ่มกิจกรรมยุติธรรมชุมชน  แต่ทุกบทบาทล้วน
เกี่ยวข้องกับศักยภาพของพลเมืองที่มีอิทธิพลต่อการอํานวยความยุติธรรมระดับท้องถิ่น  อย่างน้อย
ที่สุดก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรม  และการจัด
ระเบียบชุมชนของตน  ส่วนกิจกรรมอื่นๆ  ได้แก่  การอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในโครงการที่เกี่ยวข้อง  
ให้การสนับสนุนเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม  ช่วยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน  และดําเนิน
กิจกรรมป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 
  กระบวนการยุติธรรมไม่อาจทํางานให้บรรลุผลสําเร็จได้หากขาดความร่วมมือของ
ประชาชน  เพราะประชาชนเป็นผู้รู้เหตุการณ์หรืออยู่ใกล้ชิดกับการเกิดอาชญากรรม  ดังนั้น  การ
ดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมในการจับกุม  การสืบสวนสอบสวน  การพิจารณาพิพากษาคดี  
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดจึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชนอยู่ตลอดเวลา  ระบบงาน
ยุติธรรมจะต้องใช้ศิลปะและวิทยาการในการดึงความร่วมมือจากประชาชนเข้าช่วยเหลือ”  (อายุตม์  
สินธพพันธ์, 2540 : 54 – 55) 
 แนวคิดพ้ืนฐานในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือนําไปสู่ยุติธรรมชุมชน
ประกอบด้วย  (ไพสิฐ  พาณิชย์กุล, 2555 : 10 – 15) 
 1. การเสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่องค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการตนเอง
(Empowerment for community-self management) 
  แนวคิดที่สําคัญพ้ืนฐานประการแรกคือ  “แนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่
องค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการตนเอง”  แนวคิดดังกล่าวน้ีเป็นส่วนหนึ่งหรือได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  (Participation democracy)  และแนวคิดว่าด้วย
การเมืองภาคพลเมือง  (civil politic)  รวมตลอดถึงแนวคิดเรื่องประชาคม  (civil society)  โดยทั้ง
สามแนวคิดดังกล่าวเมื่อนําเอาหลักการสําคัญๆ  ของแต่ละแนวคิดมาประกอบส่วนขึ้นใหม่แล้วก็จะ
เห็นว่าแนวคิดเรื่องประชาสังคมเป็นจินตนาการที่ต้องการที่จะสร้างเจตจํานงร่วมของประชาชนที่
ต้องการอยู่ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองแต่ละคนในชุมชน  หรือตัวชุมชนเอง  รวมตลอด
สังคมในระดับต่างๆ  ต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน 
  แนวคิดเรื่องการเมืองภาคพลเมือง  เป็นแนวคิดที่ต้องการเปิดพ้ืนที่ให้มีปฏิบัติการจริง
ของภาคพลเมืองที่มีสํานึกในทางการเมืองอีกแบบหนึ่งหรืออีกชุดหนึ่งที่แตกต่างไปจากประชาชนที่อยู่
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ในฐานะผู้ถูกปกครองในรูปแบบความสัมพันธ์  แบบไพร่ – ฟ้า  ก็ดี  ในรูปแบบรัฐอุปถัมภ์ก็ดี  ดังนั้น  
การเมืองพลเมืองจึงเน้นที่พ้ืนที่ทางการเมือง  ซึ่งหมายถึงอํานาจสาธารณะหรืออํานาจที่เป็นของ
ส่วนรวม  ซึ่งปรากฏเป็นพ้ืนที่ในรูปธรรม  เช่น  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์  ซึ่งพ้ืนที่ต่างๆ  เหล่าน้ีคือ  
พ้ืนที่ซึ่งประชาชนดูแลรับผิดชอบใช้สอยได้รับประโยชน์มาเป็นเวลานานจนเกิดหลักการในการบริหาร
จัดการในลักษณะข้อห้าม  ความเช่ือ  กลไกภายในชุมชน  ระบบความสัมพันธ์เพ่ือจัดสรรแบ่งปัน
หน้าที่และผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ  ดังนั้นแนวคิดเรื่องการเมืองภาคพลเมืองจึงเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานที่สําคัญที่จะยกระดับเปลี่ยนแปลงและปะทะกับแนวคิดเรื่องการเมืองของผู้แทน  และ
การเมืองภายใต้ระบบราชการแบบรวมศูนย์ 
  แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ความสําคัญกับการ
สร้างกระบวนการในการสร้างและจัดความสัมพันธ์ในสองแนวของความสัมพันธ์  ความสัมพันธ์ในแนว
แรกเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ  ที่อยู่ภายในชุมชน  และระหว่างชุมชน
ต่างๆ  ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน  หรือข้ามพ้ืนที่ไปยังชุมชนในพื้นที่อ่ืนๆ  หรือไปยังกลุ่มชุมชนอื่นๆ  
ที่มีความคิด  วัตถุประสงค์  และแนวทางในการดําเนินการเช่นเดียวกันในลักษณะของแนวร่วม  
เครือข่าย  หรือเป็นพันธมิตรกัน  ความสัมพันธ์ในแนวที่สอง  เป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน  ชุมชน  กับรัฐ  หรือกลุ่มองค์กรอ่ืนๆ  (ที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันหรือ
ขัดแย้งกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชุมชน)  ความสัมพันธ์ในแนวนี้มักจะถูกมองว่าชุมชนด้อยกว่า  อํานาจ
น้อยกว่าไม่มีพลังอํานาจต่อรอง 
 2. กฎระเบียบของท้องถิ่นแนวใหม่  (Post neo-customary law) 
  แนวคิดดังกล่าวน้ีหากเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี  (Common 
law)  ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา  หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ของระบบกฎหมายอยู่แล้วเป็นธรรมดา  แต่เมื่อแนวคิดเกี่ยวกับระบบประมวลกฎหมายถูกนําเข้ามาใช้
ในสังคมไทยภายใต้ระบบการปกครองแบบรวมศูนย์การปกครอง  ทําให้มายาคติที่เกิดจากข้อดีของ
ระบบปกปิดความเข้าใจที่ถูกต้องจากข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์ของสังคมที่พัฒนาระบบประมวล
กฎหมายขึ้นเป็นระบบกฎหมายของประเทศแทนที่ระบบกฎหมายที่ใช้มาต้ังแต่เดิม  ซึ่งก็คือกฎหมาย
ที่มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี  เพียงแต่นักนิติศาสตร์  (และนักสังคมศาสตร์  
รวมถึงนักอ่ืนๆ  ในสังคม)  มีความสนใจพัฒนาระบบการอยู่รวมกันในสังคมหรือที่เราเรียกกันใน
ปัจจุบันว่า  ระบบการเมืองระบบการปกครองโดยใช้กฎกติกาที่เรียกว่า  กฎหมายเป็นหลักการที่
สําคัญประการหนึ่งที่ประกันความยุติธรรม  ซึ่งเป็นเหตุให้ทุกๆ  คนในสังคมให้ความยอมรับ  ให้การ
นับถือกฎหมาย  (โดยจารีตประเพณีต่างๆ  เหล่าน้ันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายของ
รัฐที่จัดทําในรูปแบบใหม่  ซึ่งผนวกเข้ากับแนวสมัยใหม่ในสังคมที่มีความทันสมัย)  กระบวนการที่
จารีตประเพณีกลายเป็นกฎหมายของรัฐในรูปของระบบประมวลกฎหมายที่สมัยน้ันถือว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่ทางสังคม  อันเป็นแบบอย่างให้ประเทศเกิดใหม่หรือประเทศที่พยายามจะยกระดับให้
ตนเองเป็นประเทศที่ทันสมัย  มิได้เป็นกระบวนการโดยการสักแต่บัญญัติกฎหมายข้ึนมาเท่าน้ัน  แต่
จะต้องใช้กระบวนการทางสังคมควบคู่ไปกับกระบวนการทางการเมืองการปกครอง  และกระบวนการ
ทางกฎหมายที่สานสอดกันอย่างลงตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทางการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับชุมชนท้องถิ่น 
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  กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง  กรณีจารีตประเพณีท้องถิ่นในสังคมไทย  จารีตประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงด้วยระบบการเมืองการปกครองแบบรวมศูนย์  กระบวนการรัฐ
ชาติ  และระบบประมวลกฎหมาย  และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเข้าระบบกฎหมายแบบประมวล
กฎหมายโดยตัดทิ้งระบบคิดอันเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของทุกๆ  ระบบ  แม้จะมีโรงเรียนกฎหมายขึ้นมา
เองก็ตาม  แต่ก็มิได้ทําให้เกิดระบบกฎหมายแบบใหม่ที่ก่อให้เกิด  (ประมวลกฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่างๆ  ที่ตราขึ้น)  การประสานกลุ่มต่างๆ  ในสังคมให้เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกัน  ในทาง
ตรงกันข้ามกฎหมายบัญญัติต่างๆ  เหล่าน้ันถูกใช้ผ่านระบบกฎหมายที่ล้มเหลวในทุกๆ  ทางแทบจะ
ทุกๆ  ด้านที่ไม่มีการปรับปรุง  ผนวกกับความล้มเหลวของระบบการเมืองการปกครองที่กําลังถูกร้อง
เรียกหาความมีธรรมาภิบาลและการฉ้อฉลอําพรางของกลไกตลาดที่ครอบงํารัฐและสังคม  จึงทําให้
ระบบกฎหมายพันทางตกต่ําอย่างที่เห็นกันเช่นทุกวันนี้ 
  ดังนั้นการเคลื่อนไหวในทางการเมืองภาคพลเมือง  ในแนวทางการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นจึงจําเป็นที่จะต้องฟื้นเครื่องมือที่สําคัญซึ่งเป็นพ้ืนฐานของชุมชนคือ  
กฎระเบียบหรือที่เรียกในภาษาชาวบ้านว่า  ฮีตฮอย  ประเพณี  แต่ต้องเป็นกฎระเบียบของท้องถิ่น
แนวใหม่  (neo-customary law)  ที่สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุมีผล  มีความชอบธรรม  มี
รูปธรรมความสําเร็จ  และต้ังอยู่บนหลักการความเป็นจริงแบบวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์  และต้อง
เป็นกฎระเบียบของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นบนกระบวนการทางสังคมที่เข้าใจตนเอง  มีข้อมูลต่างๆ  ที่รอบ
ด้าน  และที่สําคัญคือใช้ความรู้ปรับใช้กฎระเบียบในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น  
ปรับใช้ความรู้ในการจัดการตนเองและแก้ไขชุมชนท้องถิ่นในอดีตก่อนมีรัฐชาติ  ในแต่ละแหล่งในแต่
ละท้องถิ่นล้วนแล้วต่างมีจารีตประเพณี  มีกฎของท้องถิ่นใช้อยู่ในแต่ละถิ่นแต่ละที่  ดังนั้น  การ
ทํางานในลักษณะของการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งเชิงบวกในการจัดการตนเองให้แก่ชุมชนจึงหนี
ไม่พ้นที่จะทําให้เกิดการมีกฎกติกาของชุมชนท้องถิ่นในแต่ละที่เกิดขึ้น  แต่การย้อนกลับคืนมาดังที่
กล่าวมาน้ีจะต้องทําให้กฎของชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อยๆ  ต้องเคารพหลักการพ้ืนฐานของความเป็น
มนุษย์  ดังนั้น  Post neo-customary law  จึงต้องมีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงจะเกิดพลังที่จะ
ทําให้เกิดการยอมรับ  การเคารพนับถือ  ที่มิใช่มาจากความกลัวเหมือนเช่นในอดีต  แต่เกิดจากความ
เข้าใจต่อประโยชน์ที่จะได้รับจากการเคารพกฎกติกา 
 3. หลักธรรมาภิบาลสําหรับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (Good governance for 
community – self management) 
  แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลสําหรับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  เป็นการ
ขยายความจากหลักการทั่วไปของหลักธรรมาภิบาลที่มีการกล่าวถึงในเวลานี้  แต่หลักการนี้แม้จะเข้า
มาเผยแพร่ในเชิงแนวคิดนับต้ังแต่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี  พ.ศ. 2540  
ในขณะนั้นหลักการเรื่องธรรมาภิบาลมักจะมุ่งเน้นไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาการคอรัปช่ันในด้าน
ต่างๆ  ในทุกๆ  ระดับ  ทั้งในการคอรัปช่ันที่เกิดขึ้นในภาครัฐ  ภาคเอกชน  และที่เกิดจากการร่วมมือ
กันทุจริต   ดังนั้น  จุดเริ่มต้นของความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล  จึงถูกมองด้วยกรอบคิด  หรือ
สายตาที่เป็นคู่ตรงข้ามกับเรื่องที่เลวร้าย  ในขณะเดียวกัน  การมองหลักธรรมาภิบาลที่เป็นภาพ
ประกบคู่กับปัญหาการคอรัปช่ัน  ทําให้โลกทรรศน์ในการมองในระยะต้นๆ  อย่างน้อยๆ  ในทศวรรษ
ที่ผ่านมาจึงไม่ถูกพัฒนาในทางด้านอ่ืน  เช่น  หลักธรรมาภิบาลในฐานะที่เป็นหลักการในเชิงเนื้อหา
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ของความเป็นประชาธิปไตยของระบบการเมืองการปกครอง  หลักธรรมาภิบาลในภาคเอกชนที่มี
หน้าที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม  หลักธรรมาภิบาลในฐานะที่เป็นหลักการ
ของการอยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบของทุกๆ  คนในสังคม  ฯลฯ  ในการทดลองการจัดทําข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  เป็นการปฏิบัติการทางสังคมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักธรรมภิบาลสามารถที่จะเกิดขึ้นและ
พัฒนาต่อยอดได้ในระดับชาวบ้าน  โดยกระบวนการทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาถึงหลักการของหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งในที่น้ีจะใช้ต้ังอยู่บน
หลักการ  (ของหลักธรรมาภิบาล)  ที่มีสถานภาพในทางกฎหมายซึ่งมีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับต่างๆ  
(รวมถึงในกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น  เช่น  พ.ร.บ. อบต. พ.ร.บ. เทศบาล  ฯลฯ)  แต่ในที่น้ีจะ
ใช้หลักการที่ปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 
2546  มาตรา  6  ซึ่งกําหนดหลักการในการใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐไว้ว่าต้องเป็นไปเพื่อการ
บริหารราชการในการบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
  1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2. เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
  3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
  5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
  6. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 
  หลักการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการที่จะเข้าไปทําให้คุณภาพของการใช้อํานาจรัฐดีขึ้น
และมีคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อสังคม  ดังนั้นหากพิจารณาโดยนัยของพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว  จะเห็นความหมายของบทบัญญัติดังกล่าวที่กําหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า  “ความมีธรรมาภิบาลควรที่จะเกิดจาก
สํานึกดีๆ  ของคนในองค์กร  หรือควรที่จะมาจากการถูกบังคับให้จําต้องทํา”  สิ่งที่น่าสนใจสําหรับ
สถานการณ์ปัจจุบันก็คือ  สํานึกที่เกิดขึ้นจากความเห็นพ้องต้องกัน  (Consensus)  อย่างแท้จริงของ
ชุมชนและสามารถที่จะพิสูจน์ยืนยันถึงความหนักแน่นมั่นคงของสํานึกที่มีต่อหลักการดังกล่าว  โดย
แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการจัดองค์กร  วางระบบมีตัวบุคคลท่ีร่วมรับผิดชอบ  ดําเนินการ
ด้วยความโปร่งใส  ถูกต้องตามหลักการ  เป็นต้น  โดยมีตัวช้ีวัดที่สามารถที่จะเกิดความม่ันใจได้ว่าเป็น
ระบบที่ย่ังยืน  สํานึกเช่นนี้แม้จะไม่ปรากฏในตํารา  แต่เป็นเพราะตําราไม่เคยสํารวจบทบาทของ
ชุมชน  ตํารามองไม่เห็นความเป็นหน่วยของชุมชน  สํานึกที่เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ในระบบคิดของชุมชน
เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า  หากบทบาทของภาคประชาชนหรือชุมชนที่มีสํานึกในประเด็น
สาธารณะเช่นนี้  บทบาทของภาครัฐควรที่จะต้องมีท่าทีอย่างไรกับสํานึกดังกล่าว  และหน่วยงานของ
รัฐจะต้องใช้หลักธรรมาภิบาลชุดใดที่จะปฏิสัมพันธ์กับชุมชนที่มีสํานึกในการจัดการตนเองอย่างมี  
ธรรมาภิบาล  เช่นนี้  ในขณะที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการใช้อํานาจรัฐมีบทบัญญัติในทางกฎหมาย
ที่วางกรอบ  หลักเกณฑ์  แนวทางเพื่อสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  ประเด็นสําคัญที่ท้าทายผู้ที่ทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในเวลานี้คือ  จะทําให้สังคม  รัฐ  
และหน่วยงานของรัฐ  เกิดความเช่ือถือ  ศรัทธา  ยอมรับนับถือ  ทั้งต่อแนวคิดชุมชนท้องถิ่น  และต่อ
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หลักธรรมาภิบาลสําหรับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  แน่นอนว่า  การมุ่งแต่ประชาสัมพันธ์
โฆษณาชวนเชื่อป่าวประกาศว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาล  จึงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลย  แต่วิธีการ
ที่น่าจะถูกต้องก็คือ  การลงมือปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองของชุมชนท้องถิ่นต้ังแต่ในระดับ
ภายในจิตใจ  สํานึก  ความคิด  และในระดับการปฏิบัติในด้านต่างๆ  ที่ดําเนินการอยู่ภายในชุมชน
ท้องถิ่น 
  การทํางานร่วมกันนั้นมีเป้าหมายเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน  กิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมน้ันประกอบด้วย  (สมชาติ  เอ่ียมอนุพงษ์, 2550 : 33 – 34) 
  1. กิจกรรมเชิงรุก  ได้แก่  การป้องกันในรูปแบบต่างๆ  ก่อนที่จะเกิดอาชญากรรม  
เช่น  การเฝ้าระวังอาชญากรรมในชุมชน  การแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทําผิดในชุมชน  
การศึกษาค้นคว้าหาความต้องการของชุมชน  เป็นต้น  และ 
  2. กิจกรรมเชิงรับ  ได้แก่  กิจกรรมใดๆ  ภายหลังที่เกิดอาชญากรรมแล้ว  เช่น  การ
ระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง  การสงเคราะห์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม  การเตรียมการก่อน
ปล่อยเพื่อรับคืนผู้กระทําผิดจากเรือนจําสู่ชุมชน  การควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิด  การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ในการปรับตัวเข้ากับชุมชน  การจัดให้ผู้กระทําผิดทํางานบริการสาธารณะ  เป็นต้น 
 การที่กระบวนการยุติธรรมหันมาให้ความสําคัญต่อ  “กระบวนทัศน์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน”  เกิดจากเหตุผลสองประการคือ  (สมชาติ  เอ่ียมอนุพงษ์, 2550 : 84 – 93) 
 ประการแรก  การควบคุมสังคมแบบทางการโดยตํารวจและโดยศาล  ไม่สามารถควบคุม
อาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีทรัพยากรจํากัดจึงทําให้การควบคุมอาชญากรรมมี  
“สภาพเหมือนแผ่นฟิล์มที่เบาบาง”  ในท่ามกลางสถาบันต่างๆ  และวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนที่
เป็นบ่อเกิดของระเบียบของชุมชนนั้นๆ  การคุ้มครองที่เบาบางโดยตํารวจและศาลจึงถูกบดบังด้วย
ความสามารถของครอบครัว  โรงเรียน  ศาสนา  องค์กรภาคเอกชน  และองค์กรอ่ืนๆ  ที่อาสาทํางาน
เพ่ือการค้นผู้กระทําผิดกลับสู่ชุมชนอย่างพลเมืองดีและการคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมที่ทําได้
ดีกว่า 
 ประการที่สอง  เกิดจากการยอมรับในหลักการพ้ืนฐานที่ว่า  สมาชิกของชุมชนก็คือ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทํางานอย่างแข็งขันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าการมุ่งเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน  ความล้มเหลวของเราในอดีตที่ผ่านมาเกิดจากข้อสมมติฐานที่ผิดพลาดที่ว่า  
“ปัญหาความปลอดภัยสาธารณะเป็นปัญหาของภาครัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่าน้ันหาใช่
ปัญหาของชุมชนไม่”  การริเริ่มยุติธรรมชุมชนในรูปแบบต่างๆ  ที่ดําเนินการอยู่แล้วโดยหน่วยงาน
ต่างๆ  ในกระบวนการยุติธรรมต่างเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เปิดช่องให้
นั้นในบทบาทต่างๆ  อย่างหลากหลาย  และบทบาทที่ เ ปิดให้ น้ันล้วนเป็นบทบาทที่อาศัย
ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งที่ประชาชนมีอยู่แล้ว  เช่น  ความสามารถที่จะบอกเล่าถึงปัญหาของ
ชุมชน  หรืออย่างน้อยที่สุดการเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมของชุมชนที่ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน  เป็นต้น  สมาชิกของชุมชนอาจเข้าร่วมใน  “กระบวนการต่างๆ”  ของระบบ
ยุติธรรมทางอาญาในสองรูปแบบได้แก่ 
 แบบไม่เป็นทางการ  เช่น  การอาสาสมัครเข้ามาทํางานในโครงการเฉพาะโครงการใด
โครงการหนึ่ง  เข้ามาให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในโครงการสงเคราะห์เหยื่ออาชญากรรม
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อาสาเข้ามาทํางานในโครงการเตรียมการคืนสู่ชุมชนสําหรับผู้กระทําผิดที่กําลังจะออกมาจากเรือนจํา  
และอาสาเข้ามาร่วมในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอาชญากรรม  เป็นต้น 
 แบบทางการ  เช่น  อาสาสมัครเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้ามาทํางานเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการด้านยุติธรรมทางอาญาทั้งหลาย  ตัวอย่างเช่น  คณะกรรมการในสภายุติธรรมชุมชน
แห่งออสติน  (ในประเทศไทยยังไม่มีคณะกรรมการเช่นนี้)  หรือคณะกรรมการคุมประพฤติเพ่ือการ
ชดใช้แทนของรัฐเวอร์มองท์  ในสหรัฐอเมริกา  เพ่ือเข้ามาใช้ประสบการณ์ที่ตนมีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การทํางานของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนชุดน้ันๆ  เป็นต้น 

 
รูปที่  5.1  แสดงกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม  (หุ้นส่วนทางสังคม) 

ที่มา : กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 2550 : 128 
 
 

ความสัมพันธ์ของยุติธรรมชุมชนกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมกระแสหลัก 
 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับยุติธรรมชุมชน 
  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice)  กับยุติธรรมชุมชน  (Community 
Justice)  ต่างก็มีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ  “ความยุติธรรม”  เดียวกัน  แต่มีการนําไปใช้
แตกต่างกัน โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรม นักเคลื่อนไหว
รากหญ้าและนักวิจัย  ทั้งยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชนต่างก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในประเทศตะวันตก  แต่กระนั้นก็ดีเมื่อพิจารณาถึงเรื่องของความหมาย  เนื้อหาสาระ  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันแล้ว  จะพบความจริงที่ว่าแนวคิดทั้งสองมีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน
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น้อยมาก  มีการจัดแนวคิดทั้งสองและโครงการที่สังกัดแนวคิดทั้งสองไว้หลายแบบคือ  (จุฑารัตน์  
เอ้ืออํานวย, 2548 : 48 – 49) 
  รูปแบบแรก  ใช้คําว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับยุติธรรมชุมชน  ราวกับว่า
เป็นคําที่มีความหมายเหมือนกัน  ในการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแบบไม่เป็นทางการหรือ
การบังคับโทษแบบไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นในชุมชน  แทนที่จะกระทํากันในห้องขังหรือเรือนจํา  
ดังนั้นจึงมีการจัดโปรแกรมการบําบัดฟ้ืนฟูที่บ้าน  (Residential Treatment)  รูปแบบต่างๆ  เข้าไว้
ในกลุ่มเดียวกันนี้  ได้แก่  โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย  (Neighborhood Watch)  โครงการแยกแยะ
และคัดสรร  (Weed and Seed)  การคุมประพฤติแบบเข้มข้น  (Intensive Probation)  โทษปรับ  
(Fines)  การทํางานบริการสังคม  (Community Service)  และการชดใช้ความเสียหาย  
(Restitution)  ทั้งๆ  ที่โครงการเหล่าน้ีเป็นโครงการที่มีการใช้งานมาก่อนที่แนวคิดยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์และยุติธรรมชุมชนจะได้รับความนิยมเสียอีก 
  รูปแบบที่สอง  ใช้แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นหลัก  โดยรวบรวม
บริการต่างๆ  ที่จัดให้แก่เหยื่ออาชญากรรมไว้ด้วยกัน  รวมทั้งการประกาศข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรทางเพศ  ผลกระทบในการพิจารณาคดีต่อเหยื่ออาชญากรรม  และสิทธิการ
เป็นพยานของครอบครัวเหยื่ออาชญากรรมที่ถูกฆาตกรรมในการประหารชีวิต 
  รูปแบบที่สาม  ใช้แนวคิดยุติธรรมชุมชน  (Community Justice)  เป็นหลัก  โดยจัด
ให้แนวคิดริเริ่มใดที่มีลักษณะเน้นการให้ความสําคัญกับชุมชนหรือใช้ชุมชนเป็นฐานไว้ในกลุ่มนี้ร่วมกัน  
ได้แก่  การบําบัดฟ้ืนฟูที่บ้าน  (Residential Treatment)  การป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชน  
(Community Crime Prevention)  การบังคับโทษระดับกลาง  (Intermediatenity Sanctions)  
การบริการแก่เหยื่ออาชญากรรม  (Victims Services)  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
(Restorative Justice)  และหน่วยปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ  ในกระบวนการยุติธรรม 
  แม้ว่าแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรมชุมชนจะไม่ชัดเจน
และทับซ้อนกัน  แต่ละแนวคิดกลับมีองค์ประกอบหลักแตกต่างกัน  กล่าวคือ  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย, 
2548 : 48 – 49) 
  องค์ประกอบหลักของแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  บ่งบอกนัยว่า
รัฐบาลควรยอมแพ้แก่การผูกขาดการตอบสนองต่ออาชญากรรมให้แก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  
คือเหยื่ออาชญากรรม  ผู้กระทําผิด  และชุมชนเป้าหมาย  คือเพื่อเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมและ
ชุมชน  และเพื่อสมานสัมพันธภาพขึ้นใหม่ในกระบวนการที่ยอมให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายมีส่วนร่วม 
  องค์ประกอบหลักของแนวคิดยุติธรรมชุมชน  ต้ังอยู่บนฐานคติที่ว่าอาชญากรรมเป็น
ปัญหาสังคมที่บ่อนทําลายคุณภาพชีวิตในชุมชน  และได้กําหนดนิยามบทบาทของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมขึ้นใหม่มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการลงโทษ  ยับย้ังป้องกันหรือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด
เป็นรายบุคคล  โดยหน่วยงานเหล่าน้ันควรขยายขอบเขตพันธกิจของตนให้รวมถึงการป้องกัน
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนบ้าน  การปฏิบัติการควรขับเคลื่อนเข้าสู่ชุมชน
ท้องถิ่นและสิ่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  องค์ประกอบร่วมกันของแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และยุติธรรม
ชุมชน  คือเรื่องการเสริมพลังและการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันคือ  การทําให้
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ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อประชาชนมีโอกาสมากขึ้นในการปฏิสัมพันธ์  สร้างสัมพันธภาพส่วนบุคคล  
และทํากิจกรรมการควบคุมสังคมแบบไม่เป็นทางการร่วมกัน  อย่างไรก็ตาม  พบว่ามีปัญหาอุปสรรค
บางประการ  ได้แก่ 
  1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต้ังอยู่บนกลุ่มฐานคติที่สนับสนุนการเยียวยา  
การชดใช้ความเสียหาย  การดูแลรักษาและสร้างสัมพันธภาพขึ้นใหม่ระหว่างเหยื่ออาชญากรรม  
ผู้กระทําผิด  และชุมชน  ดังนั้นในระยะยาวแล้วฐานคติและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ไม่ปรากฏว่ามีความสอดคล้องหรือรวมอยู่ในลู่ทางเดียวกันกับทฤษฎียุติธรรม
ชุมชนแต่อย่างใด  ผลลัพธ์ก็คือโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส่วนใหญ่เน้นที่ชุมชนและ
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก  แต่สําหรับโครงการยุติธรรมชุมชนแล้ว  มีเพียงส่วนน้อย
ที่เกี่ยวข้องกับฐานคติกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยิ่งกว่าน้ัน 
  2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  มอบหมายบทบาทให้กับเหยื่ออาชญากรรม  
ผู้กระทําผิดและชุมชนอย่างเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ  ขณะที่แนวคิดของ
ยุติธรรมชุมชนจะมีลักษณะ  คือ  น่ิงเฉยต่อบทบาทของเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทําผิด  แต่เน้น
การป้องกันก่อนเกิดอาชญากรรมเป็นสําคัญ 
  แนวคิดยุติธรรมชุมชนร่วมอยู่ในหลักการพ้ืนฐานที่ว่า 
  1. อาชญากรรมไม่เพียงแต่จะเป็นเหตุที่อุบัติขึ้น  มีตัวผู้กระทําผิด  หรือเป็นคดีความ
ที่ต้องดําเนินการตามกระบวนการเท่าน้ัน  แต่ยังเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในสังคม
และชุมชนอีกด้วย  แทนที่จะเน้นที่การจับกุม  การฟ้องร้องดําเนินคดี  การพิจารณาพิพากษาคดี  การ
ลงโทษหรือแก้ไขฟ้ืนฟูภายหลังพิพากษาคดีเท่าน้ัน  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรแสวงหา
หนทางที่จะป้องกันอาชญากรรมด้วย 
  2. ยุติธรรมชุมชนแนะนําว่า  งานที่จําเป็นอย่างยิ่งและสําคัญมากของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม  คือ  การป้องกันอาชญากรรมควรมีลักษณะของการสร้าง  “ความเป็นชุมชน”  
จากโครงการเชิงทักษะหรือบริการที่อิงกับกิจกรรมของชุมชน  หรือช่องทางที่เปิดสู่ครอบครัว  
โรงเรียน  หรือเพื่อนบ้าน 
  การนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ  จึงจําเป็นต้องทํา
ให้ประชาชนสามารถเข้าใจแนวคิดและแนวทางปฏิบัติได้โดยง่าย  ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไป  มีการ
จัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ชุมชน  ซึ่งวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเป็นเครื่องมือและทักษะหนึ่งของยุติธรรมชุมชน  ดังนั้น  
การนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนสู่การปฏิบัติในสังคมไทย  จึงประสงค์จะให้ชุมชนเข้าใจยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ได้ง่ายและสามารถนําไปใช้จัดการความขัดแย้งในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง 
 
 2. เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
  หัวใจสําคัญของยุติธรรมชุมชน  คือการให้ความสําคัญกับทุนทางสังคมของชุมชน  
และดึงศักยภาพของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมวางแผน  ร่วม
สั่งการ  ซึ่งแน่นอนมีความแตกต่างจากยุติธรรมในกระแสหลักหรือระบบยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน
ค่อนข้างชัดเจน  โดยอาจสรุปให้เห็นความแตกต่างได้ดังนี้  (กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 2550 : 23 – 25) 
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ตารางที่  5.1  เปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 

ยุติธรรมกระแสหลัก ยุติธรรมชุมชน 
1.  มีพ้ืนฐานจากการใช้อํานาจของรัฐในการ
ควบคุมเพ่ือไม่ให้มีการทําผิดกฎเกณฑ์หรือกติกา
ที่กําหนดไว้เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม 

1.  มีพ้ืนฐานจากการสร้างพลังของคนในชุมชนที่
ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกดิในชุมชนของตน
จากความศรัทธา  ความเช่ือมั่น  การให้อภัย  
การยกย่องให้เกียรติและการคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ 

2.  มีกระบวนทัศน์ในการอํานวยความยุติธรรม
ตามกรอบความยุติธรรมทางอาญา  (criminal 
justice)  หรือความยุติธรรมตามกฎหมาย  (law-
based justice) 

2.  มีกระบวนทัศน์ในการอํานวยความยุติธรรม
ภายใต้กรอบความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม
ทางสังคม  (social justice) 

3.  พ้ืนทีใ่นการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความ
สงบเรียบร้อย  จะเน้นในหน่วยงานที่ต้ังของ
ภาครัฐเป็นส่วนใหญ ่

3.  การดําเนินกิจกรรมจะใชพ้ื้นที่ของชุมชนที่เกิด
ปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหาที่เหตุเกิดเป็น
พ้ืนที่รองรับในการแก้ปัญหานั้นๆ  โดยให้
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

4.  มรีะเบียบ  กฎเกณฑ์  และกติกาในการ
ดําเนินการจะเป็นการกําหนดโดยรัฐตามตัวบท
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.  ระเบียบ  กฎเกณฑ์  และกติกาในการ
ดําเนินการจะเป็นการกําหนดร่วมกันโดย
ประชาชนในชุมชนนั้น  โดยคํานึงถึงความ
สอดคล้องตามประเพณี  วัฒนธรรม  และ
ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมร่วมกันของชุมชน 

5.  รูปแบบในการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหา
อาชญากรรม  มีลักษณะเป็นการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ระหว่างผู้กระทําผิดฝ่ายหนึ่งและรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง  
โดยมีผู้เสียหายเป็นตัวประกอบ 

5.  การแก้ปัญหาไม่เน้นการต่อสู้เพ่ือแพ้ชนะ  แต่
จะเน้นการหาทางออกที่ทุกฝา่ยรับได้  โดยให้
ความสําคัญผู้กระทําผิดและผูเ้สียหาย  โดยมี
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6.  การอํานวยความยุติธรรมมีลักษณะเป็น  
“การดําเนินงานเชิงคดี”  (case-processing) 

6.  การอํานวยความยุติธรรมเน้นที่  “การ
แก้ปัญหา”  (problem solving) 

7.  การจัดองคก์รมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์
แนวดิ่งและมีรปูแบบที่แน่นอน 

7.  การจัดองคก์รใช้ความสัมพันธ์ในลักษณะ
เครือข่ายในแนวราบ  และมีรปูแบบที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง 

8.  มองความยุติธรรมเป็นประสบการณ์ส่วน
บุคคลเฉพาะตัว  ผู้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือ
ความขัดแย้งในคดีหนึ่งๆ 

8.  มองความยุติธรรมเป็นประสบการณ์ร่วมของ
กลุ่มทีส่ามารถเข้าถึง  เรียนรู ้ และรับรู้ร่วมกันทั้ง
ชุมชน 

 
ที่มา : กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 2550 : 23 – 25 
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 อย่างไรก็ตาม  การดําเนินการตามแนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชนนั้น  มิได้มองโดยแยกส่วน
จากระบบยุติธรรมของรัฐโดยเด็ดขาด  แต่เป็นมาตรการที่ผสมผสานระหว่างกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก  กล่าวคือ  “ยุติธรรมชุมชน”  มิใช่เป็นการล้มล้างหรือล้มเลิก  “ยุติธรรมกระแสหลัก”  
แต่จะเป็นมาตรการหรือกลยุทธ์ในการเข้าไปเสริมให้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมีความยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการอํานวยความยุติธรรมอย่างแท้จริง 
 
 

หลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชน 
 
 หลักการสําคัญของยุติธรรมชุมชน  มีดังนี้  (กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 2550 : 22 – 23) 
 1. เป็นการดําเนินการในระดับชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน 
 2. เป็นการดําเนินการโดยชุมชนเอง  หรือโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนใน
รูปแบบ  “หุ้นส่วน” 
 3. กรอบการดําเนินกิจกรรมกว้างกว่ากรอบของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักซึ่งอยู่
บนฐานของ  “ความเป็นธรรมตามกฎหมาย”  แต่รวมถึง  “ความเป็นธรรมทางสังคม” 
 4. การดําเนินกิจกรรมมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นหลากหลาย  โดยจะมีลักษณะเป็นการระดมทุน
ทางสังคมและศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการสร้างความปลอดภัยจากอาชญากรรม  ความเป็นธรรม  
ความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคม  โดยไม่ยึดติดอยู่กับกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบแห่ง
รัฐเท่าน้ัน  โดยอาจเป็นการดําเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกันปัญหา  หรือดําเนินการร่วมกับกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก  หรือดําเนินการเป็นเอกเทศโดยชุมชนเองก็ได้ 
 
 

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการอํานวยความยุติธรรม 
 
 การตอบคําถามสําคัญว่า “ชุมชนควรมีบทบาทในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างไร?”  
น้ัน  เป็นคําตอบที่ทุกๆ  คําตอบจําเป็นต้องอาศัย  “โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการ
อํานวยความยุติธรรม”  ในการอธิบายกลไกและเป้าหมายที่เช่ือมโยงกัน  3  ประการ  คือ  (จุฑารัตน์  
เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 37) 
 1 สถานที่  ยุติธรรมชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสถานที่เฉพาะหรือชุมชนที่ผู้พักอาศัยใน
สถานที่น้ันๆ  รู้สึกว่าตนมีส่วนได้เสีย  มีจุดมุ่งหมาย  ชะตากรรมและผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อยู่
อาศัยคนอ่ืนๆ  หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้น 
 2. การเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน  ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมตามธรรมเนียมมุ่งสร้าง
ความสงบสุขให้กับชุมชนหรือสังคมโดยการกีดกันผู้กระทําผิดออกจากสังคม  (adding  by  
subtracting)  นําไปกักเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยโดยเชื่อว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมได้อยู่กัน
อย่างสงบสุขระยะหนึ่ง  แต่ยุติธรรมชุมชนกลับมองว่า  ในท้ายที่สุดแล้วผู้กระทําผิดย่อมถูกปล่อยตัว
กลับคืนสู่สังคม  ดังนั้น  การสร้างความสงบสุขให้กับสังคมอย่างแท้จริง  จึงมิใช่เป็นเพียงการกีดกัน
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ผู้กระทําผิดออกจากสังคมแต่จะต้องคํานึงถึงว่าเมื่อเขาพ้นโทษออกมาแล้วจะทําอย่างไรให้ผู้กระทําผิด
อยู่ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ  ในสังคมได้ 
  ด้วยเหตุน้ี  ในอีกทางหนึ่ง  ยุติธรรมชุมชนจึงต้องมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนควบคู่ไปกับการบําบัดฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด  เพราะหากคนในสังคมยังไม่หลุดพ้นจากความยากจน  
การมีชีวิตแบบปากกัดตีนถีบก็คงจะยากที่จะเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงในสังคมนั้น  กล่าวโดย
สรุป  ยุติธรรมชุมชนช่วยเสริมยุติธรรมกระแสหลักโดยการแก้ไขปัญหาที่จะนําไปสู่อาชญากรรม  ขจัด
อุปสรรคในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนที่จะ
พัฒนาตนไปสู่การเป็นชุมชนที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการใช้ชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพต่อไป 
 3. ความปลอดภัยของชุมชน  ความปลอดภัยของชุมชนถือเป็นเป้าหมายหลักของยุติธรรม
ชุมชน  ทั้งนี้ยุติธรรมชุมชนมองปัญหาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชนในมุมกว้างที่
มิได้กําจัดอยู่แต่เพียงการลดอัตราการเกิดอาชญากรรม  แต่รวมไปถึงความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชนและการทําให้ผู้คนสามารถดําเนินกิจกรรมตามปกติในชีวิตประจําวันได้  
โดยปราศจากความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นสําคัญ  ดังนั้น  สาระสําคัญของการมียุติธรรม
ชุมชนซึ่งมีลักษณะนําพาสังคมสู่ความสมานฉันท์เชิงอุดมคติ  จึงเป็นโครงสร้างหลักระดับแก่นแท้ที่ยึด
โยงบรรดากิจกรรมต่างๆ  ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้ร้อยเรียงผนึกกําลังขับเคลื่อนการอํานวย
ความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 
 

ยุติธรรมชุมชน : เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 
 สําหรับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมชุมชนนั้นมี  2  ระดับ  คือ  จะต้อง
ทําให้  “ประชาชนในชุมชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรม”  ซึ่งหมายถึง  ผลลัพธ์ที่เป็น
เป้าหมายเฉพาะโดยพิจารณาที่ประชาชนในชุมชนในด้าน  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัด
รอฟีอี  มูซอ, 2549 : 23 – 24) 
 1. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในชุมชน  รวมถึงความรู้สึก
หวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
 2. ความรู้สึกว่าเข้าถึง/ได้รับความยุติธรรม  และ 
 3. ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมื่อมีการดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชน  อันเป็น
ความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะบุคคล 
 นอกจากนี้  “ชุมชนมีศักยภาพและความสมานฉันท์”  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมาย
รวม  โดยพิจารณาที่ชุมชนว่ามีความสามารถในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน  โดยสามารถระดมพล
และใช้ทรัพยากรมาบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีขีดความสามารถของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาของตนเองได้เพ่ิมขึ้น  อันนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือความสมานฉันท์ของชุมชน  
ศักยภาพของชุมชนสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาของสถาบันทางสังคมในชุมชน  ได้แก่  ครอบครัว 
โรงเรียน  โบสถ์  วัด  มัสยิด  สุขภาวะ  การบริการขององค์กรรัฐในท้องถิ่นและธุรกิจการค้า 
นอกจากนี้  ยังสะท้อนความสามารถของชุมชนผ่านทางสมาชิกชุมชนว่ามีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะ
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ควบคุมมาตรฐานความประพฤติของชาวชุมชนเพียงใด  เมื่อพิจารณางานยุติธรรมชุมชนเชิงระบบและ
เชิงกระบวนแล้ว  สามารถสร้างกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการสําหรับระบบยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย
ได้ดังนี้  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 24) 
 

ผู้ทํา ภารกิจ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่  5.2  กรอบแนวคิดระบบยุติธรรมในสงัคมไทย 

ที่มา : จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 24 
 
 จากภาพอธิบายระบบยุติธรรมชุมชนในสังคมไทยได้ว่า 
 ระบบยุติธรรมชุมชน  เป็นกลไกเชิงระบบและโครงสร้างหน้าที่ในการรักษาดุลภาพด้าน
ความยุติธรรมของชุมชนที่ประชาชน  (ซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน)  มีส่วนร่วมกันสร้าง
และพัฒนาขึ้นภายใต้การกระตุ้นของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งปรากฏในรูปของกิจกรรม
ต่างๆ  เกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมรวมทั้งการจัดการกับอาชญากรรมและการกระทําผิดที่มี
ลักษณะของการป้องกัน  ควบคุมจัดระเบียบชุมชน  ให้ความรู้  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง  
จัดการหรือยุติความขัดแย้งด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยประนอม  ข้อพิพาทโดยรูปแบบตามจารีตประเพณี 
รูปแบบของกลุ่มชาติพันธ์ุ  รูปแบบตามขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น  หรือรูปต่างๆ  แบบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีการพัฒนาระบบร่วมสมัยขึ้น  ตลอดจนเยียวยาสมานฉันท์
ความรุนแรงอันเกิดจากอาชญากรรมและรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน 
 
 

 
รับบางส่วน 
มาจากระบบ
ยุติธรรม 
หลัก 

 
เครือข่าย 
ยุติธรรมชุมชน 
 

ประชาชน 
 

การป้องกัน
อาชญากรรม 
 

การจัดการ
ความขัดแย้ง
เชิงสมานฉันท์ 
 

 
การเยียวยา 
และเสริมพลัง 
 

 
 

การคืนคนดี 
กลับสู่ชุมชน 

ประชาชน 
ในชุมชน 

 

รู้สึกมั่นคง 
ปลอดภัย 

 

ชุมชน 
 

มีศักยภาพ 
และความ
สมานฉันท์ 

 

ส่งต่อ 
บางเรื่องสู่
ระบบยุติธรรม
หลัก 

 

ระบบยุติธรรมชุมชน 
และ 

ยุติธรรมเชิงจารีต 
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 ส่วนระบบยุติธรรมเชิงจารีต  เป็นประดิษฐกรรมด้านงานยุติธรรมที่ฝังรากลึกผูกติดกับ
บริบทสังคมวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นเวลานาน  มีลักษณะเป็นกลไกการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนทั้งในเชิงของการป้องกันปัญหาและการประชุมปรึกษาหารือหาเพื่อหาทางแก้ปัญหา  ตลอดจน
เยียวยาสมานฉันท์ร่วมกันภายหลังจากที่มีความขัดแย้งหรือการกระทําผิดใดๆ  โดยมีรูปแบบตามแต่
ขนบประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนหรือชาติพันธ์ุจะกําหนดและถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
 หากชุมชนใดเคยมีระบบยุติธรรมเชิงจารีตอยู่เดิมหรือมีการใช้ระบบยุติธรรมเชิงจารีตของ
ชุมชนใดๆ  อยู่ในปัจจุบัน  (เช่น  เจ้าโคตร  สภาผู้เฒ่า  เกลอ  แก่บ้าน  มูชาวาเราะฮฺ  ฯลฯ)  และ
สามารถรื้อฟ้ืนระบบขึ้นมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งด้วยการสนับสนุนเสริมพลังของ
ยุติธรรมจังหวัด  นับได้ว่าเป็นกิจกรรมยุติธรรมชุมชนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง 
 อย่างไรก็ตาม ระบบกลไกยุติธรรมชุมชนจะดําเนินไปได้โดยอาศัยความริเริ่มของประชาชน
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ตามภารกิจหลัก  4  ประการ  คือ  
1)  การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด  2)  การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  
3)  การเยียวยาและเสริมพลัง  และ  4)  การรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน  ทําให้บรรลุเป้าหมาย
หรือผลลัพธ์ของกิจกรรมที่กระทําบังเกิดผลแก่ประชาชนและชุมชน  โดยประชาชนรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรม  ขณะที่ชุมชนมีศักยภาพและเกิดความสมานฉันท์ไปพร้อมๆ  กัน 
 อนึ่งแม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนจะประสงค์ให้บรรดา
อาชญากรรมและปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายได้รับการป้องกันและจัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นลงในระดับ
ชุมชนก็ตาม  แต่ในขณะที่ระบบยุติธรรมหลักของสังคมเป็นระบบที่มีกฎหมายรองรับความชอบธรรม
ในการอํานวยความยุติธรรมและเจตนารมณ์ที่นําระบบยุติธรรมชุมชนมาใช้ก็เพ่ือใช้เป็นระบบยุติธรรม
ทางเลือก  มิได้ใช้แทนระบบยุติธรรมหลักประกอบกับระดับความขัดแย้งบางลักษณะ  อาจมีความ
สลับซับซ้อนไม่สามารถจัดการให้เสร็จสิ้นในชุมชนได้  จึงจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระบบยุติธรรมหลัก
กับระบบยุติธรรมชุมชนเข้าด้วยกัน  ด้วยการรับงานบางส่วนมาจากระบบยุติธรรมหลักมาปฏิบัติใน
ชุมชน  ได้แก่  การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด  การจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์  การเยียวยาและเสริมพลัง  และการรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน  เช่น  การคุม
ประพฤติ  การพักการลงโทษ  การทํางานบริการสังคม  ฯลฯ  และบางครั้งก็ต้องมีการส่งต่อคดีจาก
ระบบยุติธรรมชุมชนไปยังระบบยุติธรรมหลัก  อาทิเช่น  การช่วยเพ่ือนบ้านเรียกร้องสิทธิในการรับ
ชดใช้ค่าเสียหายในคดีอาญา  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจริเริ่มจากชุมชนแต่ไม่สามารถดําเนินการได้
เสร็จสิ้นภายในชุมชน  แต่จําเป็นต้องส่งต่อเข้าสู่การทําหน้าที่ตามอํานาจของหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งในระบบยุติธรรมหลัก  เพ่ือเรียกร้องค่าชดใช้  ค่าตอบแทนจากรัฐตามกฎหมายต่อไป  (จุฑารัตน์  
เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูชอ, 2549 : 24) 
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ยุติธรรมชุมชน  :  กิจกรรมและตัวชี้วัด 
 
 เมื่อนําภาพรวมของกิจกรรมยุติธรรมชุมชนมากําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ  สามารถกําหนด
ได้ดังนี้  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 27 – 28) 
 
ตารางที่  5.2  กิจกรรมยุติธรรมชุมชนและตัวช้ีวัด 
 
ภารกิจ กิจกรรมเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน 
ตัวชี้วัด กิจกรรม ยธ.จว. ตัวชี้วัด 

1.  การ
ป้องกัน
อาชญากรรม
และการ
กระทําผิด 

-  จัดระเบียบชุมชน 
-  ตรวจเฝ้าระวัง
อาชญากรรม 
-  ให้ความรู้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
-  แจ้งเบาะแส 
-  รับเรื่องราวร้องทุกข์/
การละเมิดสิทธิ 
-  ให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นทางกฎหมาย 
-  ร่วมรณรงคก์ิจกรรม
ป้องกันอาชญากรรม 

-  จํานวน
กิจกรรม 
-  จํานวนครั้ง 
ระดับการมีส่วน
ร่วม 

-  ให้ความ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายหรือ
บริการส่งต่อให้การ
คุ้มครองสิทธิ
ผู้ด้อยโอกาส 

-  จํานวนคนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายหรือ
บริการส่งต่อ 

2.  การ
จัดการความ
ขัดแย้งเชิง
สมานฉันท ์

-  ร่วมประสาน/ไกล่
เกลี่ยโดยวิถีชุมชน 
-  ร่วมประสาน/เป็นคน
กลาง/ผู้ไกล่เกลี่ย* 
-  ร่วมการประชุมหรือ
ประสานให้เกดิยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์  (ประชุม
กลุ่มครอบครัว/ประชุม
ประสานสัมพันธภาพ/
ครอบครัวสมานฉันท์ 
ฯลฯ) 

-  จํานวนกรณทีี่
มีการประสาน
ไกล่เกลี่ย 
 

-  ระดับการมสี่วน
ร่วมในการ
ประสานงาน 

-  ร้อยละของ
ข้อขัดแย้งที่
สามารถยุติใน
ระดับชุมชน 
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ตารางที่  5.2  กิจกรรมยุติธรรมชุมชนและตัวช้ีวัด  (ต่อ) 
 
ภารกิจ กิจกรรมเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน 
ตัวชี้วัด กิจกรรม ยธ.จว. ตัวชี้วัด 

3.  การ
เยียวยาและ
เสริมพลัง 

-  ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขสัญญา
ข้อตกลงของการประชุม 
-  สร้างกิจกรรมเสริม
พลังเหยื่ออาชญากรรม 

-  จํานวนสญัญา 
-  จํานวนครั้ง
ของกิจกรรม 

-  ระดับการมสี่วน
ร่วมในการ
ประสานงาน 

-  ร้อยละของ
สัญญาและ
กิจกรรม 

4.  การรับ
คืนผู้กระทํา
ผิดกลับสู่
ชุมชน 

-  ร่วมแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระทําผิด (ผูถู้กคุม
ความประพฤติเด็ก-
ผู้ใหญ่/ผู้ได้รับการพัก
การลงโทษ/ผูติ้ด
ยาเสพติด) 
-  ร่วมกิจกรรมบริการ
สังคม 
-  ให้การสงเคราะห์
ภายหลังการปล่อย 

-  จํานวน
ผู้กระทําผิดที่
ช่วยดูแลแก้ไข 
-  จํานวน
กิจกรรมบริการ
สังคมที่ช่วยจัด
ขึ้น 

-  ระดับการมสี่วน
ร่วมในการ
ประสานงานส่งคืน
ผู้กระทําผิดกลบัสู่
ชุมชน 

-  ร้อยละของ
ความสําเร็จใน
การส่งคืน
ผู้กระทําผิด
กลับสู่ชุมชน 

หมายเหตุ  :  *  หมายถึง  กจิกรรมที่ต้องมกีารให้ความรู้และฝึกอบอบรมก่อนปฏิบัติ 
ที่มา : จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 27 

 
ตารางที่  5.3  ผลลัพธ์ เป้าหมาย  ยุติธรรมชุมชน  และตัวช้ีวัด 
 
เป้าหมาย ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้ถูกวัด/ประเมิน 

1.  ประชาชน
รู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยและ
เข้าถึงความ
ยุติธรรม 

-  ความรูส้ึกมัน่คงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเมื่ออยู่ในชุมชน 
-  ความรูส้ึกหวาดกลัวอาชญากรรม 
-  ความรูส้ึกว่าเข้าถึง/ได้รับความ
ยุติธรรม 
-  ความรูส้ึกเปน็ส่วนหนึ่งของชุมชน 

-  จํานวนครั้งที่
จัดการความขัดแย้ง
สําเร็จ 
-  จํานวนครั้งที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
-  ระดับการมสี่วน
ร่วม 

-  ประชาชน 
-  เหยื่อ
อาชญากรรม 
-  ผู้กระทําผิด 
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ตารางที่  5.3  ผลลัพธ์ เป้าหมาย  ยุติธรรมชุมชน  และตัวช้ีวัด  (ต่อ) 
 
เป้าหมาย ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด ผู้ถูกวัด/ประเมิน 

2.  ชุมชนมี
ศักยภาพและ
ความ
สมานฉันท ์

-  ความสามารถในการพัฒนาระบบ
ยุติธรรมชุมชน 
-  ขีดความสามารถของชุมชนในการ
แก้ปัญหาของตนเองได้ 

-  แผนชุมชน 
-  กิจกรรมยุติธรรม
ชุมชน 
-  การระดม
ทรัพยากร 

-  ประชาชน 
-  เหยื่อ
อาชญากรรม 
-  ผู้กระทําผิด 

ที่มา : จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 28 
 
 

หลักการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 เพ่ือให้การนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติมีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงขอนํา
แนวคิดการนํายุติธรรมชุมชนไปปฏิบัติของ  Clear and Karp  ซึ่งเป็นนักวิชาการคนสําคัญที่เขียน
ตําราและบทความเรื่องยุติธรรมชุมชนอย่างกว้างขวางในประเทศตะวันตกมาเทียบเคียงและปรับใช้กับ
การนํายุติธรรมชุมชนไปปฏิบัติในสังคมไทยให้เห็นหลักการสําคัญชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้  (จุฑารัตน์  
เอ้ืออํานวย, 2550 : 77 – 87) 
 
 ประการแรก  ยุติธรรมชุมชนเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กับชุมชนระดับ
ฐานรากหรือรากหญ้า  คือกลุ่มเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงในชุมชน 
 แนวคิดยุติธรรมชุมชนมีทิศทางชัดเจนมี่มุ่งให้บทบาทแก่ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น  
ควบคุมอาชญากรรมในชุมชนของตนโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของภาครัฐ  ดังนั้น  การนํา
ยุติธรรมชุมชนไปใช้จึงเน้นที่ระดับฐานราก  หรือระดับรากหญ้าของชุมชนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้  
โดยเฉพาะในระดับเพ่ือนบ้านที่มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันในชุมชนเดียวกัน  จึงจะบรรลุถึงเป้าหมาย
ของยุติธรรมชุมชนที่ว่า  “ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรม  และชุมชนที่มี
ศักยภาพและความสมานฉันท์”  อย่างแท้จริง 
 ด้วยเหตุนี้  ชุมชนที่จะนํายุติธรรมชุมชนไปใช้จึงควรเป็นชุมชนที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป  
เช่น  หมู่บ้านขนาดประมาณ  100 – 200  หลังคาเรือน  หรือการเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่  ควร
จัดแบ่งพ้ืนที่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเหมาะสมแก่การควบคุมดูแลและจัดระเบียบชุมชน  ขณะเดียวกัน
การบริหารจัดการก็ไม่ควรมีระดับซับซ้อนใหญ่โตจนเกินไป  ซึ่งชุมชนขนาดใหญ่มักจะมีปัญหาความ
ซับซ้อนในระบบการบริหารจัดการตามมาด้วยเสมอ  ซึ่งอาจทําให้ยุติธรรมชุมชนกลายเป็นระบบซ้อน
ระบบใหญ่โตเกินไป 
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 ประการที่สอง  ยุติธรรมชุมชนเริ่มต้นจากการนํามาใช้ป้องกัน  ควบคุม  และแก้ไข
ปัญหาใกล้ตัวท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
 จากทฤษฎีการแก้ปัญหา  (Problem Solving Theory)  เช่ือว่า  การเริ่มต้นแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ  เฉพาะหน้าในชุมชนจะช่วยลดโอกาสในการที่ปัญหาเหล่าน้ันอาจ
ลุกลามขยายตัวเกิดเป็นอาชญากรรมต่อไป 
 ในบริบทของยุติธรรมชุมชน  การแก้ปัญหามีความหมายกว้างขวาง  คือ  นอกจากยุติธรรม
ชุมชนจะเป็นนัยบ่งบอกความพยายามร่วมมือกันในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ของรัฐ  และระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับ
ชุมชนท้องถิ่นแล้ว  ชุมชนจะต้องตระหนักว่าอาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น  เป็นผลมาจากสภาวะ
เง่ือนไขทางสังคมที่ซับซ้อนและพยายามที่จะกําหนดปัญหาสังคมบางปัญหาที่สําคัญออกมาให้ชัดเจน
เพ่ือจัดการให้เข้าที่เข้าทางต้ังแต่ต้นในระดับชุมชน 
 โดยนัยน้ี  ยุติธรรมชุมชนจึงเริ่มต้นจากการทําให้ชุมชนเกิดจิตสํานึกที่ดีต่อชุมชน  คิดหา
มาตรการเชิงรุกต่างๆ  เพ่ือนํามาใช้ป้องกัน  ควบคุม  และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใกล้ตัวที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน  โดยเน้นที่ปัญหาอาชญากรรมพื้นฐาน  (Street Crime)  เช่น  ลักขโมยของเล็กๆ  น้อยๆ  
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  บุกรุก  ทําลายทรัพย์สินของผู้คนอ่ืนให้เกิดความเสียหาย  ฯลฯ  และ
จัดการกับความไร้ระเบียบของชุมชนในระดับชุมชน  เช่น  การควบคุมจัดระเบียบสังคมด้วยการห้าม
เที่ยวเตร่ในยามวิกาล  ห้ามการส่งเสียงดังรบกวนบริเวณชุมชนหรือให้อํานาจควบคุมการออก
ใบอนุญาตต่างๆ  รวมทั้งใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ  และให้รักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม  เช่น  ติดต้ังไฟฟ้าเพ่ิมความสว่าง  และการตรวจตรา  เฝ้าระวังตาม
จุดเปลี่ยวในชุมชน  เป็นต้น  และแนวคิดอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหา  ได้แก่  การสร้างและจัด
อบรมหลักสูตรป้องกันอาชญากรรมในครอบครัวที่เน้นการฝึกหัดทักษะแก่บิดา  มารดา  และเด็ก
ต้ังแต่เริ่มแรก  เป็นต้น 
 
 ประการที่สาม  ภารกิจของยุติธรรมชุมชนควรเป็นเรื่องของประชาชนกับกระบวนการ
ยุติธรรม 
 เป็นความจริงที่ว่า  บรรดาชุมชนทั้งหลายภายในชุมชนแต่ละแห่ง  ต่างก็มีปัญหาความ
ขัดแย้งมากมายหลายลักษณะเกิดขึ้น  และมีระดับความรุนแรงของปัญหาแตกต่างกันไป  ทั้งปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน  ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน  ปัญหาทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรใน
ชุมชน  ปัญหาสังคมและการเมืองในระดับชุมชนที่มักเกิดขึ้นพร้อมๆ  กับการเลือกต้ังทุกระดับ  ฯลฯ  
ดังนั้น  ภารกิจของยุติธรรมชุมชนโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกนี้  จึงควรเป็นเรื่องของประชาชนกับ
กระบวนการยุติธรรมมากกว่าเรื่องอื่นใด 
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง  หากจําแนกความยุติธรรมในภาพรวมออกเป็น  2  ส่วนใหญ่ๆ  คือความ
ยุติธรรมทางสังคม  (Social Justice)  และความยุติธรรมทางกระบวนการยุติธรรม  (Criminal 
Justice)  แล้ว  ภารกิจของยุติธรรมชุมชนในระยะเริ่มแรกจึงควรเน้นที่ความยุติธรรมของประชาชน
กับกระบวนการยุติธรรมมากกว่าเรื่องอื่นใด  เนื่องจากมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่า  ในระยะ
ต่อไปเมื่อชุมชนมีองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนเพิ่มมากขึ้นแล้ว  จึงค่อยขยาย
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ขอบเขตออกไปสู่การปกป้องคุ้มครองความยุติธรรมทางสังคมที่มีความละเอียดอ่อน  และมีความเป็น
รูปธรรมมากขึ้นตามลําดับ 
 ภารกิจยุติธรรมชุมชน  (Community Justice’s Missions)  ในระยะแรกเริ่มน้ีจึงได้แก่  
(กิตติพงษ์  กิตยารักษ์  และ  จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย, 2550 : 61 – 63) 
 1. การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด  หมายถึง  การกระทําเชิงรุกใดๆ  
อันเป็นการยับย้ังหรือชะลอเวลาหรือสถานการณ์  มิให้นําไปสู่การเกิดอาชญากรรมและการกระทําผิด  
ด้วยการควบคุม  จัดระเบียบชุมชน  เล็งเห็นผลและทําการป้องกันก่อนเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ
บุคคล  เวลา  และสถานที่  ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทําผิด  รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมในชุมชน  เช่น 
  บุคคล  :  กลุ่มวัยรุ่นชาย  วัยรุ่นหญิง 
  เวลา  :  ยามวิกาล  รุ่งสาง 
  สถานที่  :  ตึกร้าง  ซอยเปลี่ยวหมู่บ้านที่การตรวจตราของเจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึง  ฯลฯ 
  กิจกรรมการป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด  ได้แก่  กิจกรรมต่างๆ  ที่
มีลักษณะของการป้องกัน  ควบคุม  จัดระเบียบชุมชน  และให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการ
กระทําผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน  การกระทําผิดระเบียบชุมชน  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนพลเมือง  ฯลฯ  ทั้งที่เป็นกิจกรรมยุติธรรมเชิงจารีต  กิจกรรมยุติธรรมของท้องถิ่น  และ
กิจกรรมของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น 
 2. การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  หรือการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  หมายถึง  การทําให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนยุติลง
หรือบรรเทาความรุนแรงลงด้วยการประสานงาน  ดําเนินการเอง  หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
คนในชุมชนตามรูปแบบวิธีการเชิงสมานฉันท์หรือวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง 
  กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  ได้แก่  กระบวนการหรือ
วิธีการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง  1)  บุคคลด้วยกัน  2)  
บุคคลกับระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชน  3) บุคคลกับระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐ  และ  4)  ระเบียบ
กฎเกณฑ์ของชุมชนกับระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐ  โดยใช้รูปแบบต่างๆ  ในการจัดการความขัดแย้ง  
ได้แก่  การไกล่เกลี่ย  (Dispute Resolution)  การประชุมฟ้ืนฟูสัมพันธภาพ  (Victim-Offender 
Mediation) การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family and Community Group Conference)  
และวิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  เช่น  สภาผู้เฒ่า  เจ้าโคตร  แก่บ้าน  เกลอ  
มูชาวาเราะฮฺ  ฯลฯ 
 3. การเยียวยาและเสริมพลัง  หมายถึง  การลดและเยียวยาความเสียหายหรือความ
รุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําผิด  และเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรมด้วยการจัดบริการ
ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนให้กําลังใจ 
  กิจกรรมเกี่ยวกับการเยียวยาและเสริมพลัง  ได้แก่  การติดตามการปฏิบัติตามสัญญา
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ของผู้กระทําผิดและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  กิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นการเยียวยาหรือเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม  เช่น  กลุ่มเพ่ือนหญิง 



 257

 4. การรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน  หมายถึง  การที่ชุมชนมีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไข
นิสัยความประพฤติและจิตใจของผู้กระทําผิดกลุ่มที่ได้รับโอกาสหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก  มาใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคุมความประพฤติทั้งที่เป็นเด็ก  
เยาวชน  ผู้ใหญ่  และผู้ได้รับการพักการลงโทษ 
  กิจกรรมเกี่ยวกับการคืนคนดีกลับสู่ ชุมชน  ได้แก่  กิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูด้าน
พฤติกรรมและด้านจิตใจของผู้กระทําผิดที่ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด  
รวมทั้งการทํางานบริการสังคมรูปแบบต่างๆ  ได้แก่  การทํางานบริการสังคมเพื่อชดเชยความเสียหาย
แก่เหยื่ออาชญากรรม  และการทํางานบริการสังคมตามความสมัครใจ  ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ  เพ่ือ
เช่ือมโยงรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน 
 
 ประการที่สี่  เป็นกิจกรรมที่กระจายอํานาจและความรับผิดชอบจากกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก 
 ยุติธรรมชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการถ่ายโอนความรับผิดชอบกิจการภาครัฐ  
(Responsibilization Strategy)  กระทําในรูปของนโยบายการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการ
จัดการกับปัญหาอาชญากรรมจากรัฐบาลไปยังท้องถิ่น  หรือกล่าวให้ชัดเจนสําหรับกระบวนการ
ยุติธรรม  คือ  การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักสู่
ประชาชนในชุมชน  ในลักษณะการส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกันเอง  ด้านการอํานวยความยุติธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน  และระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐกับชุมชนท้องถิ่น 
 ผลของการผลักดันนโยบายดังกล่าว  ทําให้เกิดองค์กรใหม่ๆ  ในกระบวนการยุติธรรมที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากมายตามตัวแบบต่างๆ  ทั้งแบบที่หน่วยงานดําเนินการตาม
ลําพังเพียงหน่วยงานเดียว  แต่ทํางานเชิงรุกแทรกตัวเข้าไปในพ้ืนที่มากขึ้น  เช่น  โครงการราชทัณฑ์
ตําบลและตัวแบบที่มีการบูรณาการหลายหน่วยงานในระดับจังหวัด  เพ่ือให้บริการเชิงรุกในรูปของ  
“ยุติธรรมจังหวัด”  ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมต่างๆ  ในกระทรวงยุติธรรมทํางาน  “ยุติธรรม
ชุมชน”  ร่วมกัน  ทั้งจากกรมคุมประพฤติ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กรมราชทัณฑ์  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และกรมบังคับคดี  เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม  การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบจากกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักสู่ยุติธรรมชุมชน  ทําให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ที่จะรับเอาบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมาดําเนินการอย่างกว้างขวาง  ได้แก่ 
 ตํารวจ  :  บทบาทการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมของเจ้าพนักงานตํารวจ 
 อัยการ  :  บทบาทการจัดระเบียบชุมชนของเจา้พนักงานฝ่ายปกครอง 
 ศาล  :  บทบาทการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ของศาล 
 ราชทัณฑ์/คุมประพฤติ  :  บทบาทควบคุมและลงโทษผู้กระทําผิดในชุมชนของราชทัณฑ์
และคุมประพฤติ 
 นักสังคมสงเคราะห์  :  บทบาทการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย  รวมท้ังการเยียวยาเหยื่อ
อาชญากรรมของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์  และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ 
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 มีข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ง  คือ  กิจกรรมที่กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
จากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักสู่ชุมชนในรูปของยุติธรรมชุมชนเหล่าน้ี  มิได้มีเป้าหมายสําคัญ
เพ่ือมุ่งลดทอนความสําคัญ  รวมทั้งลดทอนอํานาจรัฐหรือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแต่อย่างใด  
แต่กระจายอํานาจและความรับผิดชอบจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักสู่ชุมชนในรูปของ
ยุติธรรมชุมชน  เหล่าน้ีมีเป้าหมายที่มุ่งสู่ผลลัพธ์สําคัญๆ  คือ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรม  เป็นผลลัพธ์ที่มีลักษณะ
เป็นเป้าหมายเฉพาะ  โดยจะต้องพิจารณาที่ประชาชนในชุมชนในด้านต่อไปนี้ 
  1.1 ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในชุมชน  รวมถึงความรู้สึก
หวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
  1.2 ความรู้สึกว่าเข้าถึง/ได้รับความยุติธรรม  และ 
  1.3 ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมื่อมีการดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชน  อัน
เป็นความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะบุคคล 
 2. เพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพและความสมานฉันท์  เป็นผลลัพธ์ที่มีลักษณะเป็นเป้าหมาย
รวม  โดยพิจารณาที่ชุมชนว่ามีความสามารถในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน  โดยสามารถระดมพล
และนําทรัพยากรมาใช้บริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งทรัพยากรชุมชนและ
ศักยภาพของรัฐที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการ  รวมทั้งพิจารณาว่าชุมชนมีขีดความสามารถในการ
แก้ปัญหาของตนเองได้เพ่ิมขึ้นเพียงใด  อันนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือความสมานฉันท์ของชุมชน  
ศักยภาพของชุมชน  สะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาของสถาบันทางสังคมในชุมชน  ได้แก่  ครอบครัว  
โรงเรียน  โบสถ์  วัด  มัสยิด  สุขภาวะ  การบริการขององค์กรรัฐในท้องถิ่น  และธุรกิจการค้า  
นอกจากนี้  ยังสะท้อนความสามารถของชุมชนผ่านทางสมาชิกชุมชนว่ามีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะ
ควบคุมมาตรฐานความประพฤติของประชาชนภายในชุมชนเพียงใด  อันแสดงถึงระดับพลังความ
เข้มแข็งของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 

การส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
 
 แนวทางในการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย  (สมชาติ    
เอ่ียมอนุพงษ์, 2550 : 104 – 109) 
 
 1. ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องเข้าใจ  “ยุติธรรมชุมชน” 
  การที่กระทรวงยุติธรรมเปิดช่องให้ประชาชน/ชุมชนสามารถที่จะเข้ามามี  “ส่วนร่วม”  
กับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมได้น้ัน  ไม่ได้หมายความว่าชุมชนจะเป็นผู้ทํางานให้กับกระทรวง
ยุติธรรมแต่ฝ่ายเดียว  หากแต่หมายความว่าทั้งหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมและสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนจะต้องทํางานร่วมกันตามหลักการของ  “ยุติธรรมชุมชน”  ดังนั้น  หากหน่วยงานใน
กระทรวงยุติธรรมจะต้องทํางานร่วมกันกับประชาชน  ชุมชน  ก็ต้องทําความเข้าใจกับประชาชน/
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่ตนจะต้องทํางานร่วมด้วย  ไม่ใช่คอยต้ังหน้ารับใบสมัครจากประชาชน     
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จัดอบรมให้แล้วคอยรับการแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมจากชุมชนหรือประชาชนที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายฯ  หรือต้ังตาคอยให้สมาชิกเครือข่ายด้ินรนจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามลําพังแล้วคอยรับ
ประโยชน์จากศูนย์ดังกล่าวเอามาเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จแต่ฝ่ายเดียว 
  การที่ประชาชน  ชุมชน  จะทํางานให้กับภาครัฐหรือร่วมทํางานกับภาครัฐนั้น  
ประชาชน  ชุมชนนั้นๆ  จักต้องมีความพร้อม  (orientation)  ซึ่งมีทั้งความพร้อมทั่วๆ  ไป  
(readiness)  กับความผูกพันที่มุ่งมั่น  (commitment)  องค์ประกอบข้อหนึ่งของความพร้อมคือ  
“ความศรัทธาและความไว้วางใจที่ชุมชนมีต่อภาครัฐ”  ตราบใดที่หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมมอง
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนว่า  “เป็นภาระ”  หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็จะไม่สามารถสร้างความ
ไว้วางใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน  ชุมชนได้เลย  การสร้างความศรัทธาและความไว้วางใจต้องการ
การถักทอความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนผ่านทางการทํางานร่วมกัน  ซึ่งต้องการ
เวลาฟักตัวไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้เพียงช่ัวข้ามคืน  ในทางกลับกันสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนเข้ามาทํางานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม  เป็นการเปิดกว้างให้กับประชาชนทุกคน  
เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะทํางานเพื่อชุมชนของตนและมีสิทธิที่จะทํางานร่วมกันกับภาครัฐ  สมาชิก
เครือข่ายก็ต้องยอมรับกันในข้อเท็จจริงว่า  ประชาชนแต่ละคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน  แต่ละคนล้วนแตกต่างกัน  ร้อยคนก็ร้อยแบบ  เช่น  มีความถนัดและความชํานาญไม่
เหมือนกัน  มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ  โดยเฉพาะในเรื่องกิจกรรมในชุมชนไม่เท่าเทียมกัน  มี
ความสามารถในการเป็นผู้นําและผู้ตามที่แตกต่างกัน  เพราะการเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนไม่จํากัดเพศและวัย  ไม่จํากัดว่าจะต้องไม่ใช่ผู้กระทําผิดมาก่อน  ไม่มีข้อจํากัดใดๆ  ทั้งสิ้น  
เพราะจะไปจํากัดสิทธิในการรักชุมชนของตน  หวงแหนชุมชนของตน  ไมใ่ห้ตนรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของ
ชุมชนย่อมไม่สามารถกระทําได้  และในทํานองเดียวกันก็ไม่สามารถกีดกันบุคคลใดๆ  ไม่ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐได้เช่นกัน  เพราะย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ  กล่าวโดยสรุป  “ชุมชนเป็นของสมาชิกชุมชนทุกคน  ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลว  
คนจนหรือคนรวย  เด็กหรือผู้ใหญ่  หญิงหรือชาย  พุทธหรืออิสลามหรือคริสต์  เมื่อชุมชนเป็นของ
สมาชิกชุมชนทุกคน  จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกชุมชนทุกคนที่จะถักทอความสัมพันธ์ระหว่างมวล
สมาชิกของชุมชนเข้าด้วยกัน  ชุมชนจึงไม่สามารถทอดทิ้งคนใดไว้นอกชุมชนได้  แม้เขาผู้น้ันจะเป็น
ผู้กระทําผิดมาก่อนก็ตาม” 
 
 2. จงร่วมทํางานเป็นทีมกับกลุ่มที่ถนัดเหมือนๆ  กัน 
  การทํางานโดยลําพังกับการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ  ย่อมให้ผลแตกต่างกัน  
การทํางานโดยลําพังย่อมเป็นผลดีต่อชุมชนและสังคมโดยรวมน้อยกว่าการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับ
ผู้อ่ืนกลุ่มอ่ืน  เพราะการทํางานโดยลําพังจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสมาชิกของชุมชน
เข้มแข็งขึ้น  เมื่อใดก็ตามท่ีสมาชิกชุมชนทํากิจกรรมร่วมกัน  ก็จะเกิดการถักทอความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลสมาชิกด้วยกันขึ้นมาทันที  หากทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้งเท่าใด  การถักทอความสัมพันธ์ก็ยิ่ง
แนบแน่น  ที่ภาษาทางวิชาการเรียกว่า  “การพัฒนาความสัมพันธ์ในแนวระนาบ”  หากความสัมพันธ์
ในแนวระนาบยิ่งเข้มแข้ง  ชุมชนก็จะยิ่งเข้มแข็งตามไปด้วย  และทําให้สมาชิกที่ยังรีรอเฝ้าดูอยู่วงนอก
อยากจะกระโจนเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นการมีส่วนร่วมที่มีพลังจึงหมายถึง  การมีส่วนร่วม
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แบบกลุ่มที่ให้ผลต่อการถักทอความสัมพันธ์ระหว่างมวลสมาชิก  หากการรวมกลุ่มของชุมชนเกิดขึ้น
จนสามารถจัด  “ระบบองค์กร”  ได้ในรูปคณะกรรมการก็ดี  รูปศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็ดี  การร่วมกัน
ทํากิจกรรมต่างๆ  ก็ดี  บทบาทต่างๆ  ที่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่เคยทํากันตามลําพังก็
สามารถนําเข้ามาจัดระเบียบให้เป็นภารกิจหรือบทบาทต่างๆ  ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมอบหมาย
ให้ทีมงานที่มีความถนัดเข้ามารับผิดชอบเป็นส่วนๆ  และแสวงหาสมาชิกของชุมชนที่มีประสบการณ์
ด้านนั้นๆ  เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบเพ่ิมเติม  และหมั่นฝึกฝนสมาชิกใหม่ๆ  ให้สามารถสืบทอดกัน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 3. จงหมั่นถักทอและจัดระเบียบการถักทอกันอยู่เสมอ 
  บทบาทท้ังหลายดังกล่าว  หากศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถนํามาจัดระเบียบและ
สามารถบริหารจัดการให้ก้าวไปข้างหน้าได้  เช่น  มีกิจกรรมออกมาเป็นระยะๆ  ก็จะทําให้ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนแห่งนั้นมีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหว  ความเคลื่อนไหวของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาจเป็นความเคลื่อนไหวของผู้ประสานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  หรือคณะกรรมการ
ของศูนย์ฯ น้ันทั้งหมดร่วมกัน หรือโดยคณะกรรมการบางส่วน  ความเคลื่อนไหวดังกล่าวย่อมให้
ประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อมีการเคลื่อนไหวทั้งคณะกรรมการ  เพราะให้ผลต่อการถักทอความสัมพันธ์
ได้มากกว่าการเคลื่อนไหวเพียงบางจุดหรือเฉพาะบุคคล  และหากสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ  ที่รีรอยังไม่
เข้ามามีส่วนร่วมในตอนแรกและได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นทีมงานในภายหลังในบทบาทต่างๆ  ที่
กระทรวงยุติธรรมเปิดช่องทางให้  และร่วมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์และตามเวลาว่าง
ที่แต่ละคนได้อุทิศ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนแห่งนั้นก็จะยิ่งเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นไปอีก  และหากศูนย์
ยุติธรรมชุมชนใดสามารถถักทอมวลสมาชิกของชุมชนโดยไม่ทิ้งกลุ่มใดๆ  หรือบุคคลใดๆ  แม้ผู้ที่หลง
ผิดไว้นอกการถักทอดังกล่าว  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนแห่งนั้นก็นับได้ว่าเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ยอดเยี่ยม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมจึงได้กําหนดบทบาทข้อหนึ่งให้สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
อาจดําเนินการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม  จัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นในชุมชนของ
ตนเองได้เพ่ือเป็นจุดเช่ือมโยงของหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ดังปรากฏตาม  “ระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  พ.ศ. 2548  ข้อ  15(ข)”  ที่ให้
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนเพื่อให้มีหน้าที่  3  ประการ  คือ 
  ประการแรก  เพ่ือการพัฒนาและจัดต้ังกลไกการดําเนินงานของสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน  ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็เป็นรูปแบบหน่ึงของกลไกดังกล่าว 
  ประการที่สอง  เพ่ือวางระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลไกในชุมชน  
(ศูนย์ยุติธรรมชุมชน)  กับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  และ 
  ประการที่สาม  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 
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ประโยชน์ของยุติธรรมชุมชน 
 
 ประโยชน์ของยุติธรรมชุมชนที่มีต่อชุมชน  มีรายละเอียดดังนี้  (สมชาติ  เอ่ียมอนุพงษ์, 
2550 : 97 – 103) 
 1. เป็นการรักษาปทัสถานทางพฤติกรรมของชุมชน  คร้ังใดก็ตามท่ีชุมชนใดๆ  เข้าจัดการ
กับอาชญากรรมหรือปัญหาอื่นใดที่เกิดขึ้นกับชุมชน  ด้วยกระบวนการตอกย้ําปทัสถานทางพฤติกรรม
ต่อมวลสมาชิกของชุมชนที่ฝ่าฝืนระเบียบของชุมชนหรือต่อกฎหมายบ้านเมือง  เช่น  การระงับข้อ
ขัดแย้งในชุมชน  ไม่เพียงแต่จะทําให้ชุมชนนั้นๆ  ได้รับความเคารพและความเชื่อถือจากมวลสมาชิก
ในการรักษาระเบียบทางคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรมของชุมชนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ  คร้ังเท่าน้ัน  
หากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากการตอกย้ําและกลายเป็นสัญญาณเตือนให้แก่สมาชิกผู้ใดที่คิดจะฝ่า
ฝืนปทัสถานของชุมชน 
  หลักประชาธิปไตยว่าด้วยการเคารพกฎกติกา  ได้นํามาใช้บังคับในกระบวนการ
แก้ปัญหาดังกล่าว  กระบวนการตอกย้ําปทัสถานมีความหมายที่ลึกล้ําย่ิงกว่าเพียงเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก  หากแต่กระบวนการตอกย้ําปทัสถานเป็นกระบวนการสร้างปัญญาให้กับ
ทั้งผู้ที่ร่วมให้การเตือน  ผู้ที่ถูกเตือน  ผู้เกี่ยวข้อง  และผู้ที่ร่วมรับรู้ข่าวสารการเตือนที่ประกาศย้ําเตือน
ให้มวลสมาชิกทั่วถึงกัน  มาตรการทางพฤติกรรมที่ทุกคนจักต้องให้ความเคารพ 
 2. เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนได้รับการชดใช้ทดแทน  ผู้กระทําผิดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู  
ยุติธรรมชุมชนยังมุ่งให้การชดใช้เยียวยาแก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน  โดยบังคับเอากับตัว
ผู้กระทําผิด  แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับหลักการลงโทษที่ไม่ได้มุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผู้กระทําผิดเกิดสํานึก
รับผิดชอบต่อการกระทําของตน  และพร้อมที่จะแก้ไขชดใช้เยียวยาให้กับเหยื่ออาชญากรรมและ
ชุมชนโดยรวม  และปรับปรุงตนเองให้พร้อมที่จะคืนสู่ชุมชนเยี่ยงพลเมืองดี  โดยใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นเครื่องมือ  เช่น  การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง  การประชุมกลุ่มครอบครัว  การ
ใช้คณะกรรมการคุมประพฤติเพ่ือการชดใช้เยียวยา  เป็นต้น 
  การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดใดความผิดหนึ่ง  ย่ิงกว่าการมุ่ง
ที่จะลงโทษผู้กระทําผิดให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทําลงไป  จะทําให้สัมพันธภาพระหว่างผู้กระทํา
ผิด  เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนกลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว  ทําให้ผู้กระทําผิดเกิดสํานึก
รับผิดชอบต่อการกระทําของตน  ยอมที่จะเยียวยาให้กับความเสียหายนั้น  แม้ด้วยการทํางานบริการ
สาธารณะ  เป็นกระบวนการสร้างปัญหาให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ให้ผลต่อการถักทอความสัมพันธ์
ระหว่างมวลสมาชิกของชุมชนมากน้อยแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกระบวนการสมานฉันท์ที่จะ
นํามาใช้ 
 3. คุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ  ในกรณีที่เกิดอาชญากรรมขึ้นมาแล้ว  ยุติธรรม
ชุมชนจะมุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดเหล่าน้ันไม่ให้ก่อเหตุร้ายใดๆ  ที่จะก่อความเสียหายให้กับสมาชิก
ของชุมชนขึ้นอีก  ยุติธรรมชุมชนตามหลักการข้อนี้จึงให้ความสําคัญอยู่ที่กระบวนการชดใช้เยียวยา
ให้กับเหยื่ออาชญากรรม  และกระบวนการลดความหวาดกลัวของชุมชนต่ออาชญากรรม  ซึ่งคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนส่วนหนึ่งวัดได้จากความเช่ือมั่นในความปลอดภัย  เมื่ออยู่ในที่สาธารณะและการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกอ่ืนๆ  ของชุมชนที่ทําได้อย่างปลอดภัย 
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  เมื่อผู้กระทําผิดคนใดคนหนึ่งถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดไม่ว่าจะลงโทษในรูปแบบใดๆ  
ก็จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของสมาชิกของชุมชนว่า  เมื่อผู้กระทําผิดน้ันคืนสู่ชุมชนในภายหน้า  
ผู้กระทําผิดน้ันจะเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือไม่  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องแก้ปัญหา
ความกังวลใจของประชาชนในข้อนี้  โดยหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้กระทําผิดน้ันกลับไปกระทํา
ผิดซ้ําอีกให้ได้  ยิ่งไปกว่าน้ันที่สําคัญที่สุดคือต้องรณรงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน  ด้วย
กระบวนการส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบควบคุมสังคมแบบทางการ  และระบบควบคุมสังคมแบบไม่
เป็นทางการ  ให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 
 4. ลดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันในชุมชน  ความวิตกกังวลและห่วงใยที่คนในชุมชนไม่ได้รับ
โอกาสทางสังคมที่เท่าเทียมกันที่เกิดจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ  และจากความยากจนอย่างข้น
แค้น  ชุมชนใดๆ  ที่ถูกกระหน่ําซ้ําเติมด้วยปัญหาอาชญากรรม  ก็จะมีสภาพไม่ต่างไปจากชุมชนที่เต็ม
ไปด้วยปัญหาความยากจนข้นแค้น  และขาดระเบียบ  ชุมชนที่มีลักษณะเช่นนี้มักเป็นชุมชนที่ขาด
หรือไม่มีทรัพยากรที่จะสามารถนํามาใช้ในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเองได้ 
  กลยุทธ์ของยุติธรรมชุมชนที่ใช้จัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน  จะเริ่มต้นจาก
การสํารวจความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ  และทรัพยากรเชิงสถาบัน
ทั้งหลายในชุมชนที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปสวัสดิการสําหรับชุมชนโดยรวมได้  การสํารวจ
ดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนในการระดมทรัพยากรต่างๆ  ทั้งในและนอกชุมชน
เพ่ือนําเข้ามาใช้แก้ปัญหาของชุมชน 
  การลดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน  เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติและความยากจน
น้ัน  ต้องส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนถักทอความสัมพันธ์ระหว่างมวลสมาชิกด้วยกันให้แน่นแฟ้น  
หากความสัมพันธ์ระหว่างมวลสมาชิกแน่นแฟ้นความรู้สึกดังกล่าวจะลดลง  ตัวอย่างของการแก้ปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันที่ดีที่สุดตัวอย่างหน่ึงคือ  การปรับปรุงที่อยู่อาศัย  และการจัดการกับปัญหาทาง
สังคมของชุมชนนั้นๆ  และส่งเสริมความคิดริเริ่มของท้องถิ่น  โดยดึงชุมชมท้องถิ่นเข้ามาร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว 
 5. ถักทอสมาชิกทุกคนเข้ากับสายสัมพันธ์ของชุมชน  โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ความ
เป็นสมาชิกของชุมชนใดๆ  ไม่สามารถที่จะซื้อหาได้ด้วยเงินตรา  หรือเงินตราไม่สามารถที่จะทําให้
สมาชิกทุกคนสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันได้  ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนมุ่งให้การคุ้มครองความ
ปลอดภัยสาธารณะ  โดยการเอาคนกระทําผิดออกไปจากชุมชนอย่างรวดเร็ว  แต่ในขณะเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชน  ก็จะไม่ทอดทิ้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายตาม
ลําพัง  หมายความว่าผู้กระทําผิดน้ันสักวันหนึ่งก็ต้องคืนสู่ชุมชน  ดังนั้นระบบยุติธรรมทางอาญาต้อง
หาทางแก้ไขฟ้ืนฟูเขาเหล่าน้ัน  ให้การสงเคราะห์  ช่วยเหลือเขาเหล่าน้ัน  ถักทอเขาเหล่าน้ันเข้ากับ
สายสัมพันธ์ของชุมชน  เพ่ือไม่ให้สมาชิกเหล่าน้ันต้องเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นคนแปลกหน้าสําหรับ
ชุมชน  ซึ่งความคิดดังกล่าวจะทําให้เกิดการต่อต้านสังคมและจะนําไปสู่การกระทําผิดขึ้นมาอีกได้ 
  ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนที่สําคัญยิ่งยุทธศาสตร์หนึ่งคือการก่อต้ังศาลยาเสพติด  หรือ  
Drug Court  เพ่ือให้การบําบัดฟ้ืนฟูแก่ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  ศาลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาที่ว่าจะไม่
ทอดทิ้งสมาชิกของชุมชนคนใดให้อยู่ข้างหลัง  แต่จะพยายามถักทอสายสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนเข้า
ด้วยกันให้แนบแน่น  ไม่ว่าเขาเหล่าน้ันคนใดคนหนึ่งจะเคยผิดพลาดอย่างร้ายแรงมาก่อนเพียงใดก็ตาม  



 263

ศาลยาเสพติดจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยาเสพติดกับอาชญากรรม  และเห็นว่าการใช้มาตรการ
จําคุกระยะสั้นไม่ได้ให้การบําบัดรักษา  ไม่มีผลต่อการลดการใช้ยาเสพติด  ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาล
ยาเสพติดจึงคิดค้นหาแนวทางที่จะให้การบําบัดรักษาแก่ผู้กระทําผิด  ในขณะที่อยู่ในชุมชนภายใต้
เง่ือนไขการคุมประพฤติ  ศาลยาเสพติดไม่ได้ต้ังเป้าหมายไปที่ผู้กระทําผิดในความผิดร้ายแรง  หรือ
ผู้ค้ายาเสพติด  แต่ให้ความสําคัญกับผู้กระทําผิดทุกคนที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติดให้โทษ  แม้ว่า
ผู้กระทําผิดคนนั้นจะเป็นผู้กระทําผิดที่ร้ายแรงเพียงใดก็ตาม 
 6. ประโยชน์จากการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชน  สําหรับมาตรฐาน
ขั้นตํ่าที่สุด  อย่างน้อยที่สุดต้องยึดมั่นในหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  และสําหรับคุณธรรมขั้น
สูงสุดแล้วยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชน  จะยึดมั่นในหลักการทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วน  และกับ
ชุมชนในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ทุกภาคส่วนที่ทํางานร่วมกันต่างก็บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรของคนด้วยกันทั้งสิ้น 
  อีกนัยหนึ่ง  หลักการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
ด้วยการให้มาตรการต่างๆ  ได้แก่  การให้ผู้กระทําผิดทํางานบริการสาธารณะ  การเข้ามามีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ป้องกันอาชญากรรมของชุมชน  การให้การเรียนรู้ทักษะทางสังคม  และการควบคุม
และสอดส่องแก่เยาวชน  การแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นการที่ผู้กระทําผิดพ่ึงพาชุมชนจากโอกาสที่ชุมชนหยิบย่ืน
ให้และชุมชนได้ผู้กระทําผิดกลับคืนอย่างพลเมืองดีที่จะไม่ทําให้ชุมชนเดือดร้อนขึ้นมาอีก 
  การป้องกันอาชญากรรมด้วยมาตรการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ (Crime Prevention 
through Environmental Design : CPTED)  เช่น  สถานที่แห่งหนึ่งก่อนที่จะมีการลงมือปรับปรุง
สภาพแวดล้อม  ปรากฏว่าเป็นที่ขึ้นช่ือลือชาในนามสวรรค์ของผู้ค้ายาเสพติด  และผู้แสวงหา
ยาเสพติด  เป็นแหล่งอาชญากรรมต่างๆ  การปล้น  การทําร้ายร่างกายและการยิงกัน  ซึ่งเกิดขึ้นเป็น
ประจํา  แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  เหตุการณ์เปลี่ยนไป  นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
ทิวทัศน์งดงาม  การสุขาภิบาลดีขึ้น  การรักษาความปลอดภัยดีขึ้น  จึงเป็นการได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ที่
เข้าไปปรับสภาพแวดล้อม  (ภาคธุรกิจในย่านนั้นค้าขายได้มากข้ึน)  และประโยชน์ต่อชุมชนย่านนั้น  
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเป็นต้น 
 7. เป็นกระบวนการสร้างผู้นําจิตสาธารณะ  ยุติธรรมชุมชนจะทําให้ประชาชนสํารวจ
ตนเองว่า  ตนเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนใช่หรือไม่  โดยเฉพาะการ
คํานึงถึงคนที่ด้อยโอกาสกว่าตน  หรือผู้ที่อ่อนแอกว่า  ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนจะสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการและระดับช้ันต่างๆ  ของระบบยุติธรรมทางอาญาและผู้ที่จะ
ดําเนินงานยุติธรรมชุมชนได้ดี  ผู้นั้นจะต้องมีพ้ืนฐานของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน 
  หลักความเป็นผู้นํา  เป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการสร้างทรัพยากรชุมชนที่ทําให้สมาชิก
ชุมชนสามารถที่จะทํางานร่วมกัน  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน  ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกันของชุมชน  เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมสําคัญยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว  เป็นทรัพยากรที่พึง
รักษาไว้และพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น  ให้มีจํานวนมากขึ้น  และผลที่เกิดจากการทํางานร่วมกันต้องแผ่เจือ
จานให้ทั่วทั้งชุมชนในรูปสวัสดิการสําหรับชุมชน 
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  โครงสร้างใดๆ  ที่ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของมวลสมาชิก  หรือกระบวนการฝึกฝน
ใดๆ  ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสําคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน  
โครงสร้างนั้นหรือกระบวนการฝึกฝนนั้นๆ  จักต้องรักษาไว้ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สถานที่สาธารณะต้องให้สะอาด  และเข้าถึงได้โดยสะดวก  โดยชุมชนจะทําหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น
ผู้จัดการสภาพแวดล้อมของชุมชน  เพ่ือชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเอง 
  กระบวนการทํางานร่วมกัน  ที่เกิดจากการที่สมาชิกชุมชนเห็นความสําคัญของ
ประโยชน์ส่วนรวม  สําคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนนั้น  ไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายในสังคมที่ต่าง
คนต่างอยู่  ดังนั้นหลักความเป็นผู้นําจําต้องปลูกฝังในหมู่สมาชิกของชุมชนในทุกๆ  วิถีทางตั้งแต่วัย
เด็ก 
 8. การช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้ง
ต่างๆ  เนื่องจากยุติธรรมชุมชนเป็นการทํางานที่ชุมชนเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานของรัฐ  การแก้ปัญหา
อาชญากรรมจึงไม่ใช่ภาระของรัฐเพียงฝ่ายเดียว  แต่ชุมชนเข้ามาร่วมด้วยโดยใช้ทรัพยากรในชุมชน  
ดังนั้นยุติธรรมชุมชนจึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  เนื่องจาก
ยุติธรรมชุมชนเป็นการป้องกันอาชญากรรมโดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  ดังนั้น  จึงสามารถประหยัด
งบประมาณของรัฐในการลดปัญหาอาชญากรรมในระยะยาวได้  (วันชัย  รุจนวงศ์, 2550 : 221) 
 ยุติธรรมชุมชน  มีลักษณะเป็นกลไกเชิงระบบและโครงสร้างหน้าที่ในการรักษาดุลยภาพ
ด้านความยุติธรรมของชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันสร้างและพัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งปรากฏในรูปของกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการอํานวยความ
ยุติธรรม  ทั้งจัดการกับอาชญากรรมและการกระทําผิดที่มีลักษณะของการป้องกัน  ควบคุม  จัด
ระเบียบชุมชน  ให้ความรู้  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง  ประสานงานหรือยุติความขัดแย้งด้วย
วิธีไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท  โดยรูปแบบจารีตประเพณี  รูปแบบของกลุ่มชาติพันธ์ุ  รูปแบบ
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น  หรือรูปแบบต่างๆ  ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ตลอดจน
เยียวยาสมานฉันท์ความรุนแรงอันเกิดจากอาชญากรรมและรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชน  (กิตติพงษ์  
กิตยารักษ์  และจุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย, 2550 : 49 – 60) 
 จะเห็นว่า  “ยุติธรรมชุมชน”  คือแนวทางป้องกัน  แก้ไข  ควบคุมความขัดแย้งและ
อาชญากรรมอย่างยั่งยืนภายใต้การทํางานร่วมกันของรัฐและชุมชน 
 
 

การประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย 
 
 สําหรับการประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนในสังคมไทยนั้นมีด้วยกัน  2  ส่วน  น่ันคือ  การ
ประยุกต์โดยหน่วยงานของรัฐและการประยุกต์โดยภาคประชาสังคม  โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการ
ดําเนินโครงการในลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ครอบคลุมภารกิจของยุติธรรมชุมชนทั้ง  4  รูปแบบ  
น่ันคือ  การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด  การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  
การเยียวยาและเสริมพลัง  และการรับคืนผู้กระทําผิดกลับสู่สังคม  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และ      
มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 28 – 32) 
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 1. การประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนโดยหน่วยงานของรัฐ 
  สําหรับการประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนโดยหน่วยงานของรัฐนั้น  มีหลายหน่วยงาน
ที่ได้เข้าไปดําเนินงานกับชุมชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  เริ่มต้ังแต่หน่วยงานตํารวจ  ซึ่ง    
เป็นต้นทางกระบวนการยุติธรรม  สํานักงานอัยการสูงสุด  สํานักงานศาลยุติธรรม  ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  กรมคุมประพฤติ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
กรมราชทัณฑ์  สํานักงานกิจการยุติธรรมสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
และกระทรวงยุติธรรม 
  1.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  มีการประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนในรูปของตํารวจ
ชุมชนสัมพันธ์  ซึ่งงานตํารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นงานที่ตํารวจได้กระทําเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
สังคมหรือชุมชนต่างๆ  เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวข้องต่อกัน  ร่วมมือประสาน 
การปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ  และเป็นการดําเนินการอย่างเป็น
กระบวนการเพื่อให้ตํารวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  มีความเข้าใจในปัญหา
ซึ่งกันและกัน  ตลอดจนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมน้ันๆ 
  1.2 สํานักงานอัยการสูงสุด  มีการริเริ่มดําเนินงานกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมี
การจัดต้ังสํานักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน  (สคช.)  ในขณะที่ยังมี
สถานะเป็นกรมอัยการ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการสร้างความเป็นธรรม  
ด้านปัญหากฎหมายแก่ประชาชน  โดยจัดให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ยากไร้ไว้ใน
แผนแม่บทมหาดไทย  ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2525 – 2529)  โดยได้กําหนดให้กรมอัยการเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบจัดทําโครงการและดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  โดยมีการ
จัดต้ังสํานักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน  (สคช.)  เพ่ือสนองรับนโยบาย
ดังกล่าวตามคําสั่งกรมอัยการที่  174/2525  ลงวันที่  15  กันยายน  2525  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
คือ  โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน  โครงการประนอมข้อพิพาทระดับ
หมู่บ้าน 
  1.3 สํานักงานศาลยุติธรรม  การดําเนินงานของสํานักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนโดยตรงเกิดขึ้นครั้งแรกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8  ที่ได้กําหนด
วัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ่งคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  โดยได้
กําหนดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการอํานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิต่างๆ  ของ
ประชาชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคมนอกจากนี้ในแผนแม่บทศาลและ
กระทรวงยุติธรรมฉบับที่  1  (พ.ศ. 2538 – 2544)  ได้กําหนดแผนส่งเสริมมาตรการแบ่งเบาภาระคดี
ไว้เพ่ือส่งเสริมให้มีมาตรการและหน่วยงานต่างๆ  ในอันที่จะช่วยลดภาระคดีบางประเภทไม่ต้องเข้าสู่
ระบบการพิจารณาของศาล  ซึ่งได้จัดต้ังศูนย์ระงับข้อพิพาทภาคและส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อ
พิพาทในส่วนภูมิภาคข้ึน  เพ่ือรองรับงานด้านการไกล่เกลี่ยซึ่งจะยังผลให้เกิดการประนีประนอมยอม
ความ  การประนอมข้อพาทโดยผู้นําชุมชน  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการระงับข้อพาทในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนหรือ
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หมู่บ้าน  ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญอยู่  2  กิจกรรมคือ  การจัดต้ังศูนย์ระงับข้อพิพาทภาค  และการจัด
อบรมหลักสูตรอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนให้กับผู้นําชุมชน 
  1.4 ศาลเยาวชนและครอบครัว  การประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนในส่วนของศาล
เยาวชนและครอบครัวน้ัน  ปรากฏเป็นรูปธรรมจากการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ใน
รูปแบบของการประชุมกลุ่มเยียวยามาใช้  โดยรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เริ่มนํามาใช้ใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวในรูปแบบของการประชุมกลุ่มเยียวยามีการนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมครั้ง
แรกในศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2547  และนําไปใช้
ในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2549  เป็นต้นมา 
  1.5 กรมคุมประพฤติ  รูปแบบของการประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนของกรม     
คุมประพฤติมีการดําเนินงานในรูปแบบและโครงการต่างๆ  ที่น่าสนใจ  คือ  โครงการอาสาสมัครคุม
ประพฤติ  โครงการประสานเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด  โครงการเสริมสร้างความ
ยุติธรรมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหา 
  1.6 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  มีภารกิจสําคัญประการหนึ่งคือการกําหนดให้มี
การพัฒนาระบบและมาตรการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  สิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  กรมคุ้มครอง
สิทธิฯ  ได้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาทําหน้าที่ดังกล่าวในรูปแบบของ  “อาสาสมัคร”  ซึ่งมี
กิจกรรมที่น่าสนใจคือ  การสร้างอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  การสร้างอาสาสมัครคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพด้านการระงับข้อพิพาท  การสร้างเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  (เครือข่าย
วัฒนธรรมเพื่อเสรีภาพ) 
  1.7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  สําหรับการประยุกต์แนวคิดยุติธรรม
ชุมชนในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรมนั้น  มีด้วยกัน  2  ส่วนคอื 
การกําหนดให้มีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  และการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในรูปแบบของการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในการเบี่ยงคดีเด็กและเยาวชนที่
ถูกส่งเข้าไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
  1.8 กรมราชทัณฑ์  การดําเนินงานยุติธรรมชุมชนในงานราชทัณฑ์ได้มีการให้
ความสําคัญกับภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมชุมชนดังนี้  คือ  การจัดให้มีระบบในการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน  การจัดทําบัญชีทําเนียบเครือข่ายพันธมิตรราชทัณฑ์  ซึ่งเข้ามาช่วยเหลืองาน
ในเรือนจําทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ  การแต่งต้ังให้มีสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ประจํา
จังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การจัดทําการศึกษาวิจัยทัศนะของพันธมิตร
ราชทัณฑ์  โครงการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม  เพ่ือจะชดใช้ความเสียหายให้กับเหยื่อ 
และให้ผู้ต้องขังสํานึกในความผิด  การจัดทําแบบสอบถามในเชิงรุกเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ์ต่อไป 
  1.9 สํานักงานกิจการยุติธรรม  มีการประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนโดยได้มีความ
ร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดให้มีโครงการ  “เยาวชนพล
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ยุติธรรม”  เป็นกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการปูพ้ืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชนได้เข้าใจและตระหนัก
ในสิทธิและหน้าที่ที่ถูกต้องดีงาม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและขั้นตอนการ
ดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น  โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมคิด  ร่วมทําด้วยตนเอง  อันจะ
นําไปสู่การสร้างจิตสํานึกที่ดีในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและเยาวชนเองและปัญหาสังคม
อ่ืนๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  1.10  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมชุมชนด้วยการจัดให้มีโครงการ  “เยาวชนคนยุติธรรม  (campus tour)”  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาท  ภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด  ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
กระทรวงยุติธรรม  ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านงานยุติธรรมและส่งเสริมให้
เยาวชนเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องไปสู่กลุ่มคนในสังคมต่อไป 
  1.11  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  เล็งเห็นถึงข้อจํากัดที่จะ
ทําให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันจึงมีนโยบายกระจายงานยุติธรรม
ลงไปยังพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ  ทั่วประเทศ  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม  โดยมีกิจกรรมที่ได้การดําเนินดังต่อไปนี้  คือ  การจัดต้ังสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
การสร้างความร่วมมือและการกระจายงานยุติธรรมสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนําร่อง  17  จังหวัด 
  1.12  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.)  ได้พัฒนา
โครงการเครือข่ายชุมชนในลักษณะโครงการนําร่องซึ่งดําเนินงานในทุกภาคของประเทศในระยะเวลา 
3  ปี  (2537 – 2539)  เพ่ือสร้างรูปธรรมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดย
เน้นการพัฒนาระบบและกลไกของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของชุมชน  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2539  ได้ดําเนินการ  “โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง”  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก 
 
 2. การประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนโดยภาคประชาสังคม 
  สําหรับการประยุกต์แนวคิดยุติธรรมชุมชนโดยภาคประชาชนที่จะได้นําเสนอต่อไปน้ี  
เป็นกระบวนการรวมตัวของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับกรณีขัดแย้งที่เกิดจากการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนซึ่งจะเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่มีความแตกต่างกันออกไป 
ระหว่างคณะทํางานเฉพาะกิจ  “ชุมชนบ้านครัว”  และชมรมเรารักแม่นํ้าท่าจีน  ซึ่งการเกิดขึ้นของ
คณะทํางานเฉพาะกิจ  “ชุมชนบ้านครัว”  เกิดขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้นที่  2  
(เฉพาะในส่วนที่คร่อมคลองมหานาค)  จากสะพานอุรุพงษ์  (ถนนพระราม  6)  ถึงสะพานหัวช้าง  
(ถนนพญาไท)  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรโดยการเพิ่มความสามารถใน
การเข้าถนนสายหลักในเมือง  คือ  ถนนพญาไท  อังรีดูนังด์  ราชดําริเพชรบุรี  เพลินจิต  และถนน
พระราม  4  ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  ประกอบด้วยสถานที่สําคัญทาง
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ประวัติศาสตร์  วังสระปทุม  ศาสนสถาน  ชุมชนประวัติศาสตร์  และย่านธุรกิจการค้า  ซึ่งชุมชนบ้าน
ครัวได้รับผลกระทบเนื่องจากทางด่วน  คล่อมผ่านมัสยิดภายในชุมชน  สุสาน  และริมสองฝั่งคลอง
เกือบทั้งชุมชนได้รับผลกระทบต้องย้ายออกจากพื้นที่  จึงมีการคัดค้านของสมาชิกในชุมชนบ้านครัว
เริ่มต้นจากการเข้าร่วมโดยกลุ่มเครือญาติเป็นหลัก  ต่อมาสมาชิกในชุมชนมีกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมและมีกิจกรรมลักษณะต่างๆ  เพ่ือสร้างความรู้สึกผูกพันภายในชุมชนในการต่อสู้คัดค้าน   
บนพ้ืนฐานความเชื่อของศาสนาอิสลาม  และคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทําน้ันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมโยงสมาชิก
ในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการต่อสู้  นอกจากนี้ชุมชนยังมีกระบวนการสร้างความ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมรวมทั้งกระบวนการลงโทษกลุ่มคนที่ไม่
เห็นด้วยกับการคัดค้านด้วยวิธีการไม่เสวนา  หรือคบค้าผิวเผิน  ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีเป็นปัจจัย
ภายในชุมชนที่ทําให้องค์กรชุมชนบ้านครัวยืนหยัดต่อสู้คัดค้านอย่างเข้มแข็ง 
  ชมรมเรารักแม่นํ้าท่าจีน  เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่  ชาวบ้านที่อยู่ริม
แม่นํ้าลําคลองเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําเสีย  ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ระบบน้ํา
ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติอีกต่อไป  ปี  พ.ศ. 2543  เกิดวิกฤตแม่น้ําท่าจีนเน่าเสียอย่างรุนแรง  จึงมี
การก่อต้ัง  “ชมรมเรารักแม่นํ้าท่าจีน”  ขึ้น  ซึ่งถือเป็นความพยายามของชุมชนที่จะป้องกันมิให้ลุ่มนํ้า
นครชัยศรีเน่าเสียมากไปกว่าปัจจุบัน  ชุมชนจึงได้มีการรณรงค์เรื่องการปกป้องรักษาแม่นํ้านครชัยศรี
ขึ้นโดยการนําของชมรมเรารักแม่นํ้าท่าจีน  บทบาทสําคัญของชุมชนคือ  เป็นผู้ช้ีปัญหา  ทําให้ปัญหา
นั้นเป็นที่ทราบอย่างแพร่หลายในทุกระดับและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ชุมชนยังร่วม
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ  ชุมชนได้แปลวิกฤตให้
เป็นโอกาสโดยนําบทเรียนที่ได้มา  ทําให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างต่อเนื่องใน
ลักษณะของการสร้างเครือข่ายการทํางานเรื่องการรักษาแม่นํ้าคูคลองอย่างกว้างขวาง  ดึงสมาชิกใน
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการรักษาแม่นํ้า  มีการชักชวนคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระสงฆ์  และเยาวชนข้าร่วมงาน  มีการวางแผนในการทํางานอย่างเป็นระบบ  มีความ
ต่อเนื่องของโครงการ 
 
 

คุณค่าของยุติธรรมชุมชนต่อสังคมไทย 
 
 คุณค่าของยุติธรรมชุมชนต่อสังคมไทย  มีดังนี้  (วีระกิตต์ิ  หาญปริพรรณ์  และคณะ, 
2551 : 31 – 33) 
 1. ยุติธรรมชุมชนช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นของไทย  ได้หวนกลับมารื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสมานฉันท์ตามวิถีชีวิตด้ังเดิมของไทยอีก
ครั้ง  ซึ่งยุติธรรมเชิงจารีตดังกล่าวทรงคุณค่าในตัวเอง  มีความเป็นไทยและเสริมพลังความเข้มแข้ง
ของชุมชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน 
 2. การนํายุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  ซึ่งเป็น
ภารกิจหนึ่งของยุติธรรมชุมชนนั้น  มิติความหมายเชิงคุณค่าสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่ออาชญากรรม  อันตรายและความเสียหายที่ผู้กระทําผิดได้ทําให้เกิดขึ้น  น่ันคือ  
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กระบวนการเชิงสมานฉันท์  ซึ่งเป็นกระบวนวิธีที่ใช้หยุดวัฒนธรรม  “ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทํา
ผิดของตน”  และสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกของสังคม  คือ  “วัฒนธรรมการแสดงความ
รับผิดชอบ”  ทั้งในรูปของการกล่าวคําขอโทษ  การชดใช้เยียวยาความเสียหาย  และการทํางาน
บริการสังคมที่เป็นรูปธรรมเมื่อมีการกระทําผิดพลาดล่วงล้ํากันเกิดขึ้นในสังคม 
 3. ยุติธรรมชุมชน  เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรมหลักกับประชาชนในชุมชนในปัจจุบัน  โดยกิจกรรมของยุติธรรมชุมชนทําให้เจ้าหน้าที่รัฐใน
ระบบงานยุติธรรมและประชาชนในชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดต่อประสานงานและการระดมทรัพยากรชุมชนในงานยุติธรรมทั้งแก่ชุมชนและรัฐไปพร้อมๆ  กัน 
 4. ในระยะยาว  ยุติธรรมชุมชนจะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมหลักคล่องตัวขึ้น  
เนื่องจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล  ไกล่เกลี่ย
สมานฉันท์คดีที่ยอมความกันได้  และคดีความผิดเล็กๆ  น้อยๆ  บางลักษณะ  ทําให้ข้อพิพาทระงับไป  
และคดีความบางอย่างได้รับการแก้ไขในระดับชุมชน  ช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐได้ทางหนึ่ง 
 5. ตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รัฐจะต้องกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการเรื่องต่างๆ  สู่ส่วนภูมิภาคในทุกด้าน รวมทั้งเรื่องของการอํานวยความยุติธรรม  ซึ่งยุติธรรม
ชุมชนทําให้หน่วยงานในระบบยุติธรรมสามารถกระจายอํานาจสู่ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างแนบเนียน  
และได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน  ทําให้นโยบายการกระจายอํานาจด้านงานยุติธรรมสัมฤทธิ์ผลใน
ระดับหนึ่ง 
 6. การนํายุติธรรมชุมชนมาใช้กับสังคมไทย  เป็นการเสริมสร้างการทํางานแบบบูรณาการ
ในระบบยุติธรรมที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นมาช้านาน  คือ 
  6.1 บูรณาการภารกิจหลักของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าด้วยกัน  ทั้ง
ภารกิจป้องกันอาชญากรรม  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน  และ
การนําภาคประชาสังคมมาช่วยเยียวยาเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม 
  6.2 บูรณาการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์  “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง”  ของกระทรวง
ยุติธรรมที่ดําเนินการโดยกรมต่างๆ  ได้แก่  กรมคุมประพฤติ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ปปส.)  
และกลุ่มงานภารกิจของกระทรวงยุติธรรม  ฯลฯ  เข้าด้วยกันได้อย่างแนบเนียนโดยมีชุมชนเป็นตัวต้ัง 
  6.3 ยุติธรรมชุมชนอันมีลักษณะเป็น  “ภารกิจเชิงรุกแบบบูรณาการ”  ดังกล่าวจะ
ขับเคลื่อนได้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญหลายฝ่ายทํางานร่วมกันในลักษณะ  “สหวิชาชีพ”  ทั้งนักกฎหมาย 
พนักงานคุมประพฤติ  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  6.4 ยุติธรรมชุมชนอันเป็นระบบยุติธรรมแห่งอนาคตที่สังคมไทย  จําเป็นต้อง
ออกแบบ  ระบบ  กลไกวิธีการเพื่อช้ีแนวโน้มทิศทาง  รวมทั้งดําเนินโครงการทดลองนําร่องเพื่อให้ได้
โครงการต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนนําไปขยายผลนั้น  จะสามารถออกแบบระบบได้อย่างเหมาะสม
กับสังคมไทยมากที่สุดเมื่อมีการบูรณาการบรรดานักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ  มาทํางานร่วมกัน  
ทั้งด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม  ด้านชุมชน  ด้านพัฒนาระบบ  ด้านเทคนิคการไกล่เกลี่ย  และ
ด้านการประเมินผล 
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 7. ยุติธรรมชุมชน  ช่วยทําให้ความคิดความเช่ือที่ว่าปัจจุบันคนไทยเติบโตขึ้นและมีพลัง
ศักยภาพที่จะดูแลชุมชนของตนเองได้ในด้านงานยุติธรรมนั้นได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้จริง  เพราะ
การดําเนินกิจกรรมในยุติธรรมชุมชนมีลักษณะที่ชุมชนต้องช่วยกันคิดเอง  วางแผนร่วมกัน  ดําเนิน
กิจกรรมแสวงหาทรัพยากรชุมในการช่วยเหลือ  และรับผลสําเร็จแห่งการปลอดภัยจากอาชญากรรม
ร่วมกันในสังคมที่สงบสุขสมานฉันท์  โดยมีตัวอย่างรูปธรรมของกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จในหลาย
ชุมชน 
 8. ยุติธรรมชุมชนได้ช่ือว่าเป็นระบบยุติธรรมแห่งอนาคต  ดังนั้น  การดําเนินโครงการ  
ใดๆ  เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนจึงเป็นการกําหนดวิสัยทัศน์และนโยบายยุติธรรมเชิงรุกที่สําคัญยิ่ง  
เนื่องจากเป็นการสร้างรากฐานระบบยุติธรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์  ที่นับวันแต่
จะทําให้รัฐเล็กลงด้วยการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้น  ทิศทางที่
เหมาะสมและทันสมัยอย่างยิ่ง  คือ  การเตรียมความพร้อมของประชาชนในชุมชนทุกด้านให้ดูแล
กันเอง  ลดการพ่ึงพิงรัฐรวมทั้งเรื่องของการอํานวยความยุติธรรมด้วย 
 
 

ปัจจัยเง่ือนไขสําคัญผลักดันให้ยุติธรรมชุมชนเกิดความสําเร็จในสังคมไทย 
 
 ปัจจัยเง่ือนไขสําคัญผลักดันให้ยุติธรรมชุมชนเกิดความสําเร็จในสังคมไทย  มีปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้  (วีระกิตต์ิ  หาญปริพรรณ์  และคณะ, 2551 : 33 – 34) 
 1. ปัจจัยเง่ือนไขเชิงนโยบายอาญาและทิศทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรมแห่งอนาคต  
รัฐต้องมีทิศทางที่ชัดเจน  โดยในระดับรัฐบาลนั้นต้องกําหนดนโยบายอาญาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาให้ชัดเจน  รัฐบาลต้องมีทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการ
ประสานงานระหว่างรัฐบาลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่า  อาชญากรรมประเภทใด  
(อาชญากรรมพื้นฐาน/อาชญากรรมพิเศษ)  ใคร  (ส่วนกลาง/ส่วนท้องถิ่น)  ควรจะมีหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างไร  ชุมชนควรจะมีบทบาทหน้าที่หรือมีส่วนร่วมแค่ไหน  เพียงไร  และรัฐต้องกําหนดทิศทางการ
พัฒนาระบบรองรับ 
 2. ปัจจัยเง่ือนไขด้านการบริหารจัดการระบบยุติธรรม  รัฐต้องให้ความสําคัญกับแผน
แม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติเทียบเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
กําหนดในแผนแม่บทให้ชัดเจนเกี่ยวกับ  “ยุติธรรมชุมชน”  ต้องเร่งรัดติดตามและกํากับดูแลให้ส่วน
ราชการและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2549  
เร่งรัดผลักดันกฎหมายที่ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมากขึ้น  เช่น  ร่าง  พ.ร.บ.  
ชะลอการฟ้อง  ร่าง  พ.ร.บ.  การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน  ร่าง  พ.ร.บ.  การระงับ
ข้อพิพาทนอกศาล  เป็นต้น  นอกจากนี้  ต้องกระตุ้นให้ประชาสังคมผนึกกําลังรวมตัวกันเป็น
เครือข่าย  กําหนดภารกิจการควบคุมจริยธรรมและมาตรฐานงานยุติธรรม  และการมีหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบงานยุติธรรมชุมชน – ยุติธรรมจังหวัด  เป็นต้น 
 3. ปัจจัยเง่ือนไขเกี่ยวกับสารัตถะของ  “ยุติธรรมชุมชน”  โดยกรอบและสารัตถะของ  
“ยุติธรรมชุมชน”  ต้องชัดเจนและเหมาะสมกับ  “ชุมชน”  และ  “ภูมิสังคม”  เช่น  มีรูปแบบ  
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โครงสร้าง  ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมมีแบบจําลองยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมกับสังคมไทย  ซึ่งพบว่า
แบบจําลองยุติธรรมชุมชนตะวันตกที่พบส่วนใหญ่ใช้รูปแบบหุ้นส่วน  (Partnership Model)  ซึ่งเน้น
การสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม  ขณะที่การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนใน
สังคมไทยระยะแรกเริ่มน้ีพบว่า  งานยุติธรรมชุมชนของไทยใช้รูปแบบระดมพล  (Mobilization  
Model)  ซึ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในลักษณะโชว์เด่ียว  และปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาไปสู่รูปแบบตัวกลาง  (Intermediary Model)  ซึ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม
ศักยภาพของชุมชน  ส่วนภารกิจหลักของยุติธรรมชุมชนควรใช้ภารกิจ  4  ประการ  คือ  การป้องกัน
และควบคุมอาชญากรรม  ความไร้ระเบียบของชุมชน  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  ที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์  การเยียวยาความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรม  และการรับผู้กระทําผิด
กลับคืนสู่ชุมชน  เพราะมีความครอบคลุมภารกิจรวมทั้งหมดของแนวคิดยุติธรรมชุมชนไว้แล้ว 
 4. ปัจจัยเง่ือนไขเชิงคุณลักษณะของชุมชน  คุณลักษณะสําคัญของยุติธรรมชุมชนใน
สังคมไทยประกอบด้วย  การสร้างจิตสํานึกชุมชนด้านความยุติธรรม  องค์กรจัดการงานยุติธรรม
ชุมชน  การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและทุนทางสังคมโดยทุนทางสังคมของระบบยุติธรรมชุมชน
ได้แก่  ระบบคุณค่าและความเช่ือ  ผู้นํา  ปราชญ์ท้องถิ่น  จารีต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน  เวทีสําหรับการประชุมหารือ  และจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์  รวมทั้งข้อตกลงเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชนที่ได้มีการกําหนดขึ้น  (ซึ่งเป็นธรรมนูญ
ชุมชนอันทรงคุณค่า)  ฉะนั้นต้องนําคุณลักษณะที่ดีของชุมชนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ 
 5. ปัจจัยเง่ือนไขว่าด้วยกฎหมาย  สามารถใช้กฎหมายให้เกิดสัมฤทธ์ิผลในการยุติธรรม
ชุมชนได้ในทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นระดับกําหนดนโยบายของรัฐบาล  ระดับบริหารจัดการของฝ่าย
บริหาร  ระดับปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชน  และการให้อํานาจแก่ชุมชนจัดการ
ความผิดตามกฎหมายบางลักษณะดังนี้ 
  5.1 การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล  เช่น  รัฐบาล
สามารถกําหนดให้ยุติธรรมชุมชนเป็นนโยบายสําคัญได้  โดยอาศัยกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดว่า
ด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  หรือการระบุไว้ในนโยบายที่รัฐบาลต้องแถลงต่อรัฐสภา  หรือการ
ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี  หรือคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
  5.2 การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  กฎหมายใน
ปัจจุบันที่มีอยู่สามารถนํามาใช้บริหารงานยุติธรรมชุมชนได้  เช่น  พ.ร.บ.  พัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2549  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  พ.ศ. 2546  หรือแผนปฏิบัติการที่ออกตามกฎหมาย  เช่น  แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  5.3 การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  เช่น  
พ.ร.บ.  ลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  (ส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอ 
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน)  พ.ร.บ.  จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว  พ.ศ. 2534  ข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ย  ข้อพิพาท  สํานักงานระงับข้อพิพาท  
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สํานักงานศาลยุติธรรม  ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทช้ันพนักงานอัยการ  พ.ศ. 
2532  เป็นต้น 
  5.4 การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  เช่น  การเป็น
พยาน  (ปัจจุบันมี  พ.ร.บ.  คุ้มครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ. 2546)  การส่งเสริมให้พลเมืองดีแจ้ง
เหตุความผิด  นอกจากนั้น  ระบบกฎหมายปัจจุบันก็รับรองการทําหน้าที่ของพลเมืองดีอยู่แล้ว  เช่น  
การช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  การจับกุมผู้กระทําความผิดซึ่งหน้าตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
  5.5 การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือถ่ายโอนภารกิจให้ชุมชน  เช่น  พ.ร.บ.  กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
  5.6 ความผิดตามกฎหมายบางลักษณะที่ควรให้อํานาจชุมชนในการจัดการตาม
หลักการยุติธรรมชุมชน  เช่น  ความผิดอันยอมความได้ตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดที่เกิดจากปัญหาครอบครัวและสังคม  ความผิดเล็กน้อยหรือลหุโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
 ปัจจัยเง่ือนไขทั้ง  5  ประการนี้มีอิทธิพลต่อระดับความสําเร็จของชุมชนในการอํานวย
ความยุติธรรมแก่กันและกันอันเป็นพ้ืนที่ชุมชนด้านความยุติธรรมที่ถูกเปิดขึ้นใหม่  ซึ่งข้อบ่งช้ีระดับ
ความสําเร็จของยุติธรรมชุมชนในสังคมไทยอาจจําแนกได้เป็นสองระดับ  คือ  ข้อบ่งช้ีระดับ
ความสําเร็จของยุติธรรมชุมชนในภาพรวม กับในแต่ละชุมชนประกอบกัน 
 กล่าวโดยสรุป  การรื้อฟ้ืนแนวคิดยุติธรรมชุมชนกลับมาใช้ในสังคมไทยอีกครั้ง  นับเป็นก้าว
ย่างสําคัญสําหรับการปฏิรูประบบงานยุติธรรมไทยบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เล็งเห็นคุณค่า
ของพลังเครือข่ายชุมชน  เห็นความสําคัญของการเปิดพ้ืนที่ชุมชนเพื่ออํานวยความยุติธรรมแก่กันและ
กันรวมทั้งนํายุติธรรมเชิงจารีตตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยใช้ได้ผลในการประสานสัมพันธภาพทาง
สังคมของคนในชุมชนเข้าด้วยกันเช่นในอดีตที่ผ่านมา  และที่สําคัญยุติธรรมชุมชนจะเป็นระบบ
ยุติธรรมแห่งอนาคตที่ได้รับการออกแบบให้มีความเข้มแข็งด้วยพลังเครือข่ายความสัมพันธ์ของสมาชิก
ชุมชนทุกกลุ่มทุกระดับเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงสังคมโลกด้วยเทคโนโลยีและ
ระบบข้อมูลข่าวสารซึ่งทําให้รัฐเล็กลงจนอาจมีอํานาจควบคุมชุมชนได้น้อยลงทุกขณะ  (จุฑารัตน์  
เอ้ืออํานวย  และ  มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ, 2549 : 38) 
 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานยุติธรรมชุมชน 
 
 การพัฒนางานยุติธรรมชุมชนให้ก้าวหน้าต่อไปนั้น  จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายๆ  ด้าน  ซึ่งในบางเรื่องอาจจะต้องการองค์ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
บางเรื่องอาจไม่สามารถดําเนินการได้ในทันที  เนื่องจากความไม่พร้อมขององค์ประกอบที่สําคัญ
หลายๆ  อย่าง  ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานยุติธรรมชุมชน  มีดังนี้  (กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 
2550 : 40 – 48) 
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 1. ปัญหาการกระจายอํานาจในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นของประเทศที่ยังมี
ทิศทางไม่ชัดเจน 
  บทบาทของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจสู่ภูมิภาคท่ีผ่านทางผู้ว่า
ราชการจังหวัด  และกลไกของฝ่ายปกครอง  รวมถึงบทบาทกํานันผู้ใหญ่บ้านกับบทบาทการกระจาย
อํานาจสู่ชุมชน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ  ตลอดจนองค์การและเครือข่ายใน
ชุมชน  ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนถึงทิศทางการพัฒนา  ในอนาคตอาจเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อทิศทางการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายและกิจกรรมยุติธรรมชุมชน  ทั้งนี้เพราะ
การดําเนินงานด้านยุติธรรมชุมชนไม่สามารถจะแยกออกจากโครงสร้างใหญ่ในการจัดบทบาทของ
ภาครัฐและชุมชนดังกล่าวได้จากข้อจํากัดในการดําเนินงาน  อันมีปัญหาส่วนหน่ึงมาจากความไม่
ชัดเจนในส่วนของนโยบายภาครัฐดังกล่าว  การดําเนินการของกระทรวงยุติธรรมในเรื่องนี้ที่ผ่าน
โครงการนําร่องในลักษณะต่างๆ  จึงเป็นเพียงการนําเสนอแนวทางและความเป็นไปได้ในการนําเรื่อง
ยุติธรรมชุมชนมาใช้  อันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นทั้งในทางทฤษฎีและการทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่  เพ่ือ
รอการผลักดันอย่างจริงจังและเป็นระบบ  เมื่อมีความพร้อมเชิงนโยบายในระดับชาติ  ด้วยเหตุน้ีจึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องทําความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายในการกระจายอํานาจสู่ภูมิภาคและชุมชนให้เร็ว
ที่สุด  และต้องรีบผลักดันโครงการยุติธรรมชุมชนให้เป็นนโยบายในระดับชาติมิใช่เป็นเพียงโครงการ
ระหว่างหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมเท่าน้ัน 
 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับกําหนดกรอบภารกิจหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับการทํางานชุมชน  ซึ่ง
ยังมีความเหลื่อมซ้อนกันอยู่ในระหว่างหลายหน่วยงาน 
  การริเริ่มงานด้านยุติธรรมชุมชนเป็นการทํางานเชิงรุกของกระทรวงยุติธรรมที่มองเห็น
ถึงช่องว่างที่ทําให้คนในสังคมไทยที่ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค  และมองเห็นถึง
ข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมที่โดยสภาพเป็นการทํางานเชิงต้ังรับ  ไม่เน้นการป้องกันเท่าที่ควร  
อย่างไรก็ตามการทํางานเชิงรุกในชุมชนเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  การป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและลดข้อพิพาทก่อนขยายตัวเป็นปัญหาที่ต้องเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะ
เช่นนี้เป็นภารกิจที่ไม่มีความชัดเจนมาก่อนว่าอยู่ในขอบเขตงานของกระทรวงยุติธรรมและเป็นเรื่อง
ใหม่สําหรับกระบวนการยุติธรรม  และยังเป็นภารกิจที่อาจจะเหลื่อมซ้อนกับภารกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหลายหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่แล้ว  เช่น  กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น  จาก
ทิศทางการทํางานในปัจจุบันที่ทุกฝ่ายต่างเห็นถึงความจําเป็นในการที่ต้องพัฒนาการทํางานร่วมกับ
ชุมชน  ทําให้แต่ละหน่วยงานต่างเร่งการทํางานเชิงรุกในลักษณะที่คล้ายกัน  ปรากฏการณ์เหล่าน้ีทํา
ให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานในชุมชนต้องมากําหนด
ความชัดเจนของกรอบภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ไม่ซ้ําซ้อน  แต่ให้มีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน  
โดยเฉพาะบทบาทของกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจโดยตรงในการทํางานร่วมกับชุมชนและมี
ประสบการณ์ในเรื่องนี้อย่างยาวนานมาก่อน  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานที่ทํางานชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น  แต่เช่ือว่าหากทุกหน่วยเข้าใจเป้าหมายท่ีเป็นบูรณาการร่วมกันและมีการแบ่งงานที่ดี  การทํางาน
จะสามารถเสริมซึ่งกันและกันและนําประโยชน์สูงสุดมาสู่ชุมชนได้  โดยเฉพาะบทบาทในการไกล่เกลี่ย
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ข้อพิพาทที่กระทรวงมหาดไทยได้เคยริเริ่มไว้ก่อน  แต่ยังขาดการพัฒนาความเช่ียวชาญและจุด
เช่ือมต่อกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาแบบครบวงจรได้  รวมตลอด
ถึงบทบาทในการประสานและเชื่อมต่อที่เหมาะสมระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์และกระบวนการยุติธรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมปลอดปัญหา  ซึ่งจะนําไปสู่การ
ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมด้วย  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นที่ต้องกําหนดขอบเขตที่มีลักษณะ
เหลื่อมซ้อนกันอยู่ระหว่างหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลัก  และการเชื่อมและส่งต่องานควรดําเนินการ
ในลักษณะเช่นไร  นอกจากนี้  การบูรณาการงานของภาครัฐกับระบบของชุมชนควรจะทําในลักษณะ
ใด  เป็นต้น 
 
 3. ปัญหาความซ้ําซ้อนในภารกิจที่เก่ียวกับชุมชนของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 
  นอกจากความเหลื่อมซ้อนของภารกิจที่เกี่ยวกับชุมชนของหน่วยงานภาครัฐที่กล่าว
มาแล้ว  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเองก็ยังมีภารกิจที่เกี่ยวกับชุมชนที่มีความซ้ําซ้อนกันอยู่  
อาทิเช่น  บทบาทในการให้ความรู้ทางกฎหมาย  การให้ความรู้และทักษะเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แก่ชุมชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ซึ่งงานเหล่าน้ีมีสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย  (สคช.)  ของสํานักงานอัยการสูงสุด  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรม  
สภาทนายความ  สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้า  และศาลยุติธรรม  เป็นต้น  
ที่ได้ให้ความสําคัญและมีกิจกรรมในการดําเนินการกับชุมชนอยู่แล้ว  นอกจากนี้ยังมีการทํางานที่
เกี่ยวกับชุมชนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ปปส.)  ได้ดําเนินการอยู่ตลอดจนงานด้าน
การดูแลสงเคราะห์และให้โอกาสผู้กระทําความผิดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมที่กรมคุมประพฤติ  และ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการเป็นหลักอยู่  ซึ่ง
การทํางานของแต่ละหน่วยงานในขณะนี้ยังขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบให้กิจกรรมไม่ซ้ําซ้อนกัน  
ทําให้อาจจะยังคงมีความรู้สึกในเชิงการแข่งขันมากกว่าการให้ความร่วมมือ  ทั้งที่จริงแล้วน่าจะ
สามารถจัดระบบการทํางานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ทํางานที่ตัวเองถนัด  และทําได้ดีที่สุดโดย
ให้มีระบบในการส่งเสริมส่งต่อและเชื่อมโยงในลักษณะบูรณาการ  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมี
การจัดแผนการทํางานร่วมในลักษณะที่บูรณาการ  (roadmap)  ว่าองค์กรใดควรทําหน้าที่อะไรและ
จะเสริมส่งต่อและเชื่อมโยงกันได้อย่างไร  จึงจะทําให้การทํางานเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
 
 4. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องยุติธรรมชุมชนและทักษะการทํางานกับ
ชุมชน 
  แม้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะให้ความสนใจและมีประสบการณ์ในการ
ดําเนินงานร่วมกับชุมชนมาเป็นเวลานาน  แต่รูปแบบการทํางานร่วมกับชุมชนยังเป็นลักษณะการ
จัดต้ังและสั่งการโดยรัฐมากกว่าการทํางานแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน  จาก
ประสบการณ์ในการริเริ่มโครงการพัฒนาพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดของกรมคุม
ประพฤติโดยการสนับสนุนของสํานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  พบว่าหัวใจสําคัญ
ที่สุดที่นําไปสู่ความสําเร็จของโครงการดังกล่าวคือการปรับกระบวนทัศน์ในการทํางานของบุคลากร
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ของกรมคุมประพฤติจากการทํางานในเชิงการจัดต้ังและสั่งการ  โดยมีมุมมองจากภาครัฐเป็นหลัก  
(outside in)  ไปสู่การทํางานแบบเป็นหุ้นส่วนที่มีชุมชนเป็นตัวต้ัง  (inside out)  นอกจากนี้ยังพบว่า
ทักษะในการทํางานกับชุมชนที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจชุมชน  และมองชุมชนเป็นศูนย์กลาง
สามารถนํามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  ดังจะเห็นได้จากโครงการนําร่องการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
ชุมชนใน  17  จังหวัด  (กรุงเทพมหานคร  สุราษฎร์ธานี  ราชบุรี  ตรัง  ประจวบคีรีขันธ์  ระยอง  
เชียงใหม่  ลําพูน  น่าน  พิษณุโลก  กําแพงเพชร  ปทุมธานี  สุรินทร์  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  มหาสารคาม  
และฉะเชิงเทรา)  ที่มาจากพ้ืนฐานของโครงการกรมคุมประพฤติ  นอกจากนี้ยังมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนโดยถอดบทเรียนจากโครงการนําร่องเหล่าน้ีไปด้วย  ทั้งนี้
เพ่ือที่จะสามารถขยายฐานความรู้เรื่องยุติธรรมชุมชนไปสู่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5.3  หนงัสือยุติธรรมชุมชน : บทบาทการอํานวยความยุติธรรมโดยชุมชน 
ที่มา : กิตติพงษ ์ กิตยารักษ์  จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  และคณะ, 2550 : หน้าปก 

 
  ด้วยเหตุน้ี  จึงจําเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านยุติธรรมชุมชนและเผยแพร่ความรู้
ดังกล่าวให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและในหน่วยงานภาครัฐอ่ืน  ตลอดจนภาคประชาชนให้
เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างรูปแบบการทํางานกับชุมชนแบบเดิมกับการทํางานภายใต้หลักการ
ยุติธรรมชุมชน  และนอกจากนี้ยังมีความจําเป็นที่ต้องปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้รู้จักแนวทางใหม่ในการทํางานกับชุมชน  โดยนําเอามุมมองของ
ชุมชนเป็นตัวต้ัง 
 
 5. ความจําเป็นในการพัฒนาหน่วยงานและกฎหมายรองรับการทํางานด้านยุติธรรม
ชุมชน 
  เนื่องจากการดําเนินการผลักดันแนวทางการนําเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม  เป็นเรื่องที่จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างสําคัญต่อกระบวนการ
ยุติธรรม  และเป็นเรื่องที่ต้องมีการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง  ในปัจจุบันการทํางานร่วมกับชุมชน
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โดยใช้แนวทางยุติธรรมชุมชนมีหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ริเริ่มดําเนินการอยู่สามส่วน  ส่วน
แรกเป็นโครงการของกรมคุมประพฤติซึ่งขยายผลจากความถนัดที่มีอยู่เดิมในงานการดูแลผู้กระทํา
ความผิดในชุมชน  ส่วนที่สองเป็นโครงการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เน้นเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิการให้ความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  ส่วนสุดท้ายเป็นโครงการนําร่อง
ยุติธรรมชุมชนภายใต้การดูแลของ  “ยุติธรรมจังหวัด”  ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการจะบูรณาการการ
ทํางานยุติธรรมชุมชนทั้งในส่วนการดูแลผู้กระทําผิดและการทําผิด  ตลอดจนแนวทางอื่นที่ชุมชน
สามารถทําได้ให้อยู่ด้วยกันภายใต้หน่วยงานกลางของกระทรวงยุติธรรม  คือ  ยุติธรรมจังหวัด  
อย่างไรก็ตาม  จากประสบการณ์ในการทํางานพบว่าการทํางานด้านนี้  มีความสําคัญที่จําเป็นต้องมี
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโดยตรงที่ต้องสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการ
ทํางานยุติธรรมชุมชนโดยเฉพาะ  และจากข้อจํากัดของระบบการทํางานยุติธรรมชุมชนโดยเฉพะ  
และจากข้อจํากัดของระบบราชการที่ไม่สามารถสร้างขยายหน่วยงานของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพให้มีหน่วยงานในต่างจังหวัดที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง  ประกอบกับการทํางานของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  ก็ยังมีลักษณะเป็นงานฝากที่ให้หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมใน
ต่างจังหวัดที่พร้อมรับไปดําเนินการ  ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ันมีงานประจําอยู่แล้ว  จึงไม่สามารถจะรับ
งานการพัฒนาเครือข่ายและระบบงานยุติธรรมชุมชนได้อย่างเต็มที่  และหน่วยงานบางหน่วยงานที่รับ
บทบาทยุติธรรมจังหวัดก็ไม่คุ้นเคยกับบทบาทการทํางานร่วมกับชุมชน  ทําให้มีความจําเป็นที่ต้องหา
หน่วยงานที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่เหมาะสมมารับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนี้โดยตรง  โดยควรนํา
ประสบการณ์ในต่างประเทศที่หน่วยงานด้านกรมคุมประพฤติ  (probation)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ทํางานใกล้ชิดอยู่กับชุมชนในเรื่องการแก้ไขผู้กระทําความผิดในชุมชน  (community corrections)  
อยู่แล้วมาพัฒนาให้มีความรับผิดชอบครอบคลุมเรื่องยุติธรรมชุมชน  (community justice)  ซึ่งมี
กรอบกว้างขวางมากกว่า  ในส่วนของไทยจึงควรพิจารณาขยายขอบเขตงานของกรมคุมประพฤติให้
ครอบคลุมถึงงานพัฒนาการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ริเริ่มไว้แล้วและเปลี่ยนช่ือ
ให้เป็นกรมยุติธรรมชุมชน  เพ่ือเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้โดยตรง  อันน่าจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มาก
ที่สุด 
 นอกจากนี้  การทํางานเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนจะสามารถก้าวหน้าไปได้มากหากมีกฎหมาย
มารองรับการดําเนินการในเรื่องต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการความขัดแย้งทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา  อาทิเช่น  กฎหมายที่เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งซึ่งอาจมีการกําหนด
บทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นลําดับ  ต้ังแต่การจัดการความขัดแย้งและประนอมข้อพิพาทใน
ชุมชน  จนถึงการประนอมข้อพิพาทในชั้นศาล  ตลอดจนถึงการมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของ
คู่กรณี  และการรับรองผลของความตกลงที่ถูกต้อง  เป็นต้น  นอกจากนี้ในส่วนของการกระทํา
ความผิดทางอาญาสมควรมีกฎหมายภายใต้แนวทางเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (restorative 
justice)  ที่มาให้การรองรับที่ชัดเจน  และเปิดโอกาสให้มีการใช้กระบวนการวิธีในการสร้างความ
สมานฉันท์  (restorative process)  ในประเภทความผิดอาญาที่กว้างขวางกว่าความผิดอาญาที่ยอม
ความได้  และทําได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  ต้ังแต่ในชุมชน  ในชั้นตํารวจ  ช้ันอัยการ  
และชั้นศาล 
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สรุป 
 
 ยุติธรรมชุมชน  ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดการความขัดแย้งที่เน้นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชน  ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ  
3  ประการคือ  เป็นกิจกรรมด้านการป้องกันความขัดแย้งและควบคุมปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
เป็นหลัก  เป็นการดําเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  และรัฐมีหน้าที่เป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน  งาน
ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทสําคัญที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดในชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน  โดย
บทบาทของรัฐจะแสดงออกมาในลักษณะการเสริมพลัง  (Empowerment)  เพ่ือสร้างสํานึกความเป็น
พลเมืองซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญลําดับแรกของกระบวนการยุติธรรมชุมชน  ภารกิจของยุติธรรมชุมชนที่
สําคัญๆ  ประกอบด้วย  การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด  การจัดการความขัดแย้ง
เชิงสมานฉันท์  การเยียวยาและเสริมพลัง  และการคืนคนดีกลับสู่ชุมชน 
 ประเทศไทยมีพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง  “ยุติธรรมชุมชน”  
(Community Justice)  เป็นกระแสใหม่ในการสร้างความยุติธรรมให้แก่ชุมชน  ซึ่งยุติธรรมชุมชนที่
ถูกต้องนั้นจะต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยและภูมิสังคมของท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมและ
การรวมตัวเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชนที่ทุกคนหวงแหน  ให้ชุมชนสร้างระบบยุติธรรมของ
ชุมชนเอง  และกลไกลของกระบวนการยุติธรรมของรัฐทั้งตํารวจ  อัยการ  ศาล  และกฎหมาย  
จะต้องเชื่อถือได้และเป็นสถาบันหลักในการประกันความยุติธรรมให้กับสังคม  การดําเนินการจัดให้มี
ยุติธรรมชุมชนนั้น  ต้องเป็นเรื่องของความสมัครใจของชุมชนที่จะมาร่วมทํางานร่วมกันกับภาครัฐเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนนั้นเอง  โดยการทําให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่น้ันสงบสุข  ปลอดภัยน่าอยู่  โดย
ต้ังอยู่บนหลักการที่ว่า  ไม่มีใครรัก  ห่วงใยชุมชนมากไปกว่าคนที่อยู่ในชุมชน  โดยรัฐจะต้องสรรหา
ตัวแทนจากชุมชนที่มีจิตอาสาเข้าทํางานยุติธรรมชุมชน  โดยจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  ทฤษฎียุติธรรมชุมชน  จารีตตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยใช้ได้ผลในการ
ควบคุมสังคม  โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ตัวแทนหรือชุมชนเองสามารถให้คําแนะนํา
ในการแก้ปัญหาสังคม  เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในชุมชนในรูปแบบต่างๆ  อันจะ
นําไปสู่ความสมานฉันท์ของชุมชน 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ ์
 
1. “ยุติธรรมชุมชน”  มคีวามหมายอย่างไร 
2. ยุติธรรมชุมชน  มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร 
3. ยุติธรรมชุมชน  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
4. จงอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างยุติธรรมชุมชนกับยุติธรรมกระแสหลัก 
5. การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือนําไปสู่ยุติธรรมชุมชน  ประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐานอะไรบ้าง 
6. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมชุมชนมีหลายแนวคิด  ให้ยกตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ
มา  2  แนวคิด  พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจ 

7. การนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนไปใช้  จะต้องคํานึงถึงหลักการอะไรบ้าง  พร้อมอธิบายให้เข้าใจ 
8. จงอธิบายให้เห็นถึงปัจจัยเง่ือนไขสําคัญผลักดันให้ยุติธรรมชุมชนเกิดความสําเร็จในสังคมไทย 
9. ท่านคิดว่ายุติธรรมชุมชนมีคุณค่าต่อสังคมไทยอย่างไร  อธิบายให้เข้าใจ 
10. ท่านคิดว่า  “ยุติธรรมชุมชน”  จะสามารถนํามาใช้เพ่ือจัดการความขัดแย้งได้อย่างไร  อธิบายให้
เข้าใจ 

11. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนมีอะไรบ้าง  ท่านจะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ันได้อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  6 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการจัดการความขัดแย้ง 

 
 

เวลาเรียน  6  ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงค์ 
 
 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว  นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  รากฐานทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ความหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  องค์ประกอบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  หลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  และ
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 2. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทคดีที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 
 3. มีความรู้  ความเข้าใจ  และอธิบายขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในการสืบเสาะและพินิจ  ผลที่ได้รับจากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ข้อดีและข้อจํากัด
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 4. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  และนําแนวทางของ
งานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. ประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
 2. รากฐานทฤษฎเีกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 3. ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 4. วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 5. องค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 6. หลักการสําคญัของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 7. รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
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 8. ประเภทคดีที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
 9. ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการสืบเสาะและพินิจ 
 11. ผลที่ได้รับจากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 12. แนวทางการพัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ 
 13. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กบัการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน 
 14. ข้อดีและข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 
 1. วิธีการสอนแบบบรรยาย  และอธิบายประกอบ  Power  Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปราย และอภิปรายกลุ่ม 
 3. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
 4. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. Power  Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  6 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  6 
 3. เอกสาร  วารสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรม 
 5. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  6 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการจัดการความขัดแย้ง 

 
 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice)  เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม  ซึ่งรวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่เปลี่ยนมุมมองในการแก้ไขปัญหา  
โดยเห็นว่าความขัดแย้งหรือการกระทําผิดที่เกิดขึ้นในสังคม  เป็นการละเมิดความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  และความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่เกิดขึ้นกับรัฐ  แต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  ดังนั้น  รัฐจึงไม่ควรเป็นผู้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  อํานาจใน
การตัดสินใจและการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง  ควรอยู่ที่ผู้กระทําผิดและผู้เสียหาย  รวมทั้ง
ชุมชนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง  และทุกฝ่ายควรมีโอกาสที่จะพูดคุยหาทางแก้ปัญหา  และตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สนองต่อความต้องการของทุกฝ่าย 
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แล้ว  คู่กรณีควรต้องรู้สึกว่าปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ยุติลงแล้ว  นอกจากนั้น  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังตระหนักถึงความ
จําเป็นที่ต้องปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยหลักการอันยอมรับและการบูรณาการเขาให้กลับสู่ชุมชนด้วย
การปรับพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่เคารพต่อกฎหมาย  (เดชา  สังขวรรณ  และ  คณะ, 2550 : 23) 
 
 

ประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 ประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  พอสรุปได้ดังนี้  (อมรรัตน์  
มารูปหมอก, 2554 : 19 – 21) 
 ในทางวิชาการ  แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ร่วมสมัย  (Contemporary 
Restorative Justice)  เริ่มปรากฏให้เห็นในประเทศแถบตะวันตกต้ังแต่ราวปี  ค.ศ. 1970  เป็นต้น
มา  นักวิชาการหลายท่าน  เช่น  ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย์  (2550 : 7)  Gavrielides  (2007 : 20)  
Cameron  (2005 : 4)  Dignan  (2005 : 94)  Van Ness and Strong  (1997 : 24)  อธิบายว่า  
Albert Eglahs  (1977)  คือบุคคลแรกที่ใช้คําว่า  “Restorative Justice”  ในบทความเรื่อง  
Beyond Restitution: Creative Restitution  ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญามี  3  
รูปแบบที่แตกต่างกัน  ได้แก่  1)  Retributive Justice  คือการเน้นที่การลงโทษผู้กระทําผิดให้สาสม
กับสิ่งที่พวกเขาได้กระทําตามแนวคิดเชิงแก้แค้นทดแทน  2)  Distributive Justice  เน้นการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด  และ  3)  Restorative Justice  เน้นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําผิด  ด้วยการให้ทั้งฝ่ายผู้เสียหายได้แสดงออกและผู้กระทําผิดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ถึง
ผลกระทบจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น  เพ่ือให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม  และ
ผู้กระทําผิดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู 
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 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศตะวันตก  ได้พัฒนาความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่  19  โดยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงโทษแบบแก้แค้น
ทดแทน  (Retributive model)  มาเป็นแบบการแก้ไขฟ้ืนฟู  (Rehabilitation model)  ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ที่รัฐนํามาลงโทษผู้กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปัจจุบัน  โดยรูปแบบการ
ลงโทษแบบแก้แค้นทดแทนได้ให้ความสําคัญเฉพาะแต่ผู้กระทําผิด  โดยถือว่าผู้กระทําผิดเป็น
ศูนย์กลางของอาชญากรรม  แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรมผู้ได้รับผลกระทบหรือความ
เสียหายจากอาชญากรรม  ทําให้เหยื่ออาชญากรรมไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม  และไม่ได้
รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตน 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice)  ของประเทศแคนนาดา
ในช่วงปี  ค.ศ. 1970  เป็นแนวคิดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อและผู้กระทําผิด  โดยผู้กระทําผิด
จะถูกนํามาที่บ้านของเหยื่อ  เพ่ือให้เห็นว่าผลของการกระทําของตนเอง  ทําให้เหยื่อรวมทั้งครอบครัว
และชุมชนที่เหยื่อเป็นสมาชิก  ได้รับความเดือดร้อนเพียงใด  ถือได้ว่าโบสถ์เป็นผู้นําในการเคลื่อนไหว
ในการนําระบบนี้มาใช้เป็นครั้งแรก  โดยเน้นหลักคําสอนของชาวคริสเตียนที่เน้นการเลื่อมใสใน
ศาสนา  เพ่ือช่วยให้ตนเองพ้นจากทุกข์  เพ่ือให้เกิดความสันติสุขเป็นหลัก  แม้ว่าช่วงปี  ค.ศ. 1980 – 
1990  แนวคิดดังกล่าวจะเปลี่ยนไปเป็นหลักในทางโลกมากกว่าทางศาสนาก็ตาม  แต่หลักดังกล่าวยัง
เป็นพ้ืนฐานความเชื่อของศาสนาคริสต์ในเรื่องการให้อภัยและการเยียวยารักษา  (จํารัส  รุ่งเรือง, 
2547 : 54 – 56)  และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีต้นกําเนิดมาจากวิธีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีในการสร้างความสงบสุข  โดยการทําให้เกิดความยุติธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองในนิวซีแลนด์  
(Maori)  ออสเตรเลีย  (Aborigine)  สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  (Indian)  นํามาใช้เป็นครั้งแรกในปี  
ค.ศ. 1974  ในเมือง  Kitchener  รัฐ  Ontario  โดยจัดให้มีโปรแกรมการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อ
พิพาทระหว่างเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทําผิด  (Victim offender reconciliation program)  
ในการยุติปัญหาความขัดแย้งและการทําให้สังคมเกิดความสงบสุข  (Peacemaking)  โดยมีแนวคิด
ที่ว่า  อาชญากรรมเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะเป็นการ
ละเมิดหรือกระทบต่อรัฐ  จึงให้ความสําคัญกับการสมานฉันท์  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยวิธีการ
ที่ไม่รุนแรง  และเน้นความต้องการของเหยื่ออาชญากรรมเป็นหลัก  รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ผู้กระทําผิด  เหยื่ออาชญากรรม  ชุมชน  ร่วมมือกันไขปัญหาอาชญากรรม  เพ่ือให้เกิดความปรองดอง
และสมานฉันท์ต่อกัน  และสังคมกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง  (อมรรัตน์  มารูปหมอก, 2554 : 21) 
 ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาถึงแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาต้ังแต่  ปี  2543  และมี
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวคิดน้ีให้เข้ากับสังคมไทยมาโดยตลอด  จนในปี  2547  วิธีการตาม
แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็ถูกนํามาใช้กับคดีอาญาที่ผู้กระทําผิดเป็นผู้ใหญ่  โดยกรมคุมประพฤติ
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการนําวิธีการประชุมประสานสัมพันธภาพ  (Restore-Relationship 
Conferencing)  ซึ่งเป็นวิธีการรูปแบบหนึ่งของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  และนํามาใช้ในขั้นตอน
ระหว่างการสืบเสาะและพินิจ  นอกจากกรมคุมประพฤติแล้ว  หน่วยงานอื่นๆ  ต่างก็ให้ความสนใน
แนวคิดน้ี  และได้นํามาใช้หลายแห่ง  เช่น  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  เป็นต้น  (ยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  และ  พรประภา  แก้วกล้า, 2553 : 1) 
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รูปที่  6.1  หนงัสือความยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ในระบบคมุประพฤติ 
ที่มา : เดชา  สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : หน้าปก 

 
 การผลักดันสู่แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม  เห็นได้จาก  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา  และการเรียนรู้  โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ  “ส่งเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย  น่าอยู่  และสงบสุข  บนพ้ืนฐานของ
ความยุติธรรมในสังคม  สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขและได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ  
อย่างเป็นธรรม”  โดยเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและบังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างจริงจัง  ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  และสตรี  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
น้ียังได้กําหนดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ให้มีการลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละ  10  นอกจากนั้น  
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  (พ.ศ. 2552 – 2555)  ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ประนอมข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  ยังกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมจากหลายช่องทางอย่างเหมาะสม  เป็นการลดปริมาณคดีที่เข้า
สู่ศาลหรือกระบวนการยุติธรรม  ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  ยุติ
ความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม  (สํานักกิจการยุติธรรม, 2551 :  
1 – 10) 
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รากฐานของทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 หลักปรัชญาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ร่วมสมัยเกิดจากความพยายามในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการปรับกระบวนทัศน์ของกระบวนการยุติธรรมโดยนักทฤษฎี  ซึ่งมี
รากฐานมาจาก  3  แนวทาง  ได้แก่  “Civilization Thesis”  “Communitatian Thesis”  และ  
“Moral Discourse”  (ยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  และ  พรประภา  แก้วกล้า, 2553 : 10 – 13) 
 แนวทางแรก  คือ  “Civilization Thesis”  เป็นแนวทางที่เกิดจากความพยายามในการ
อธิบายหลักปรัชญายุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เนื่องจากต้องการสร้างความศิวิไลซ์ให้กับกระบวนการ
ยุติธรรม  นักทฤษฎีกลุ่มน้ีเริ่มต้นจากการวิพากษ์จุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ซึ่งเน้น
การลงโทษผู้กระทําผิด  มองข้ามความสําคัญของผู้เสียหาย  และปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนบุคคลนอก
กระบวนการยุติธรรม  แม้พวกเขาคือบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอาชญากรรม  วิธีที่
เหมาะสมในการจัดการกับอาชญากรรมและผู้กระทําผิดจึงควรเป็นการสร้างวิธีลงโทษที่  “ศิวิไลซ์”  
(Civilized)  มากกว่าการใช้  “เกมส์อาชญากรรมและการลงโทษที่ป่าเถื่อน”  (Barbaric Game of 
Crime and Punishment)  ในขณะที่เรือนจําอาจยังคงต้องมีอยู่เพ่ือเป็นวิธีสุดท้ายในการจัดการกับ 
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล  อีกทั้งนักทฤษฎียุติธรรมเชิงสมานฉันท์บนรากฐานนี้ยังสนับสนุนการให้
ผู้กระทําผิดเยียวยาและชดเชยความเสียหาย  (Reparation and Restitution)  ให้กับผู้เสียหายเพื่อ
เป็นการลงโทษทางหนึ่ง  นักทฤษฎีที่พยายามอธิบายหลักปรัชญาของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บน
รากฐานนี้ได้แก่  Marjory Fry  (1951, 1959)  ชาวอังกฤษ  Louk Hulsman  (1981, 1982, 1986)  
ชาวเนเธอแลนด์  Randy Barnett  (1977)  Charles Abel  และ  Frank Marsh  (1984)  ชาว
อเมริกัน 
 จุดอ่อนที่สําคัญของแนวทางนี้  ประการที่หนึ่ง  คือ  การยึดติดกับกรอบความคิดเชิง
สถาบัน  (Institutional Framework)  บนข้อสันนิษฐานที่ว่าวิธีจัดการกับผู้กระทําผิดที่ดีที่สุดยังคง
เป็นศาล  ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาและตัดสินคดีอย่างเป็นทางการ  ประการที่สองคือ  การชดเชย
ความเสียหายส่วนมากมักจํากัดแต่ในเชิงวัตถุ เช่น การใช้คืนทรัพย์ที่ลักขโมยไปหรือใช้คืนในรูปตัวเงิน 
 ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวสําคัญที่ต่อยอดมาจากรากฐานของแนวทาง  Civilization Thesis  
คือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยคณะ  Christian Mennonite  ในอเมริกาเหนือ  
ซึ่งเน้นที่การเยียวยาความเสียหาย  (Healing)  และระงับความขัดแย้งเพื่อสร้างความปรองดอง  
(Reconciliation)  โดยการให้ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้พบปะพูดคุยกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
อาชญากรรมในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ  ผนวกเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นทางการ  นัก
ทฤษฎีที่มีช่ือเสียงที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม  Christian Mennonite  น้ีได้แก่  Howard Zehr  และ  
Ron Classen  ทั้งสองท่านได้พัฒนารูปแบบการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  
(Victim Offender Mediation)  ซึ่งคํานึงถึงการให้อํานาจ  (Empowerment)  กับผู้เสียหาย
มากกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐ  เน้นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายได้ใช้สิทธิและเสียงของตนได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งข้อตกลงระหว่างคู่กรณีสําหรับแนวทางนี้ยังไม่
จําเป็นว่าต้องออกมาในรูปแบบที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน  การเยียวยาอาจเป็นในรูปแบบที่
นอกเหนือจากการชดเชยความเสียหายเชิงวัตถุก็ได้หากคู่กรณีต้องการ 
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 แนวทางที่สอง  คือ  Communitatian Thesis  หรือแนวคิดชุมชนนิยม  นักทฤษฎีที่
อธิบายยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ฝ่ายน้ีเริ่มต้นจากการเล็งเห็นข้อเสียของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
และไม่เห็นด้วยกับหลักการที่ว่าอาชญากรรมคือความผิดต่อรัฐ  และมองข้ามการมีส่วนร่วมของ
ผู้เสียหายเช่นเดียวกับฝ่าย  Civilization Thesis  จะต่างกันตรงที่ฝ่ายชุมชนนิยมน้ันจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของชุมชนและผู้เสียหายเป็นสําคัญด้วย  ฉะนั้นปัญหาสําคัญของการประนอมข้อพิพาท
ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในมุมมองของนักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กลุ่มน้ีคือ  การขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างชัดเจน 
 นักทฤษฎียุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในแนวทางนี้ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือ  Nils 
Christie  กับบทความที่มีช่ือเสียงของเขาชื่อ  “Conflicts as Property”  ในปี  1977  ซึ่งได้อธิบาย
ถึงการระงับความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพที่มิใช่การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่  การ
ที่  Christie  ถือได้ว่าเป็นฝ่ายชุมชนนิยม  เห็นได้จาก  1)  เขาเน้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณีและชุมชน  2)  การใช้หลัก  “Anti-professional”  คือไม่
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแม้แต่ทนายตัวแทนคู่กรณีเข้ามาบ่ันทอนบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่แท้จริงในการจัดการความขัดแย้ง  3)  สนับสนุนหลักการ  “Anti-statist”  คือการไม่สนับสนุน
ในการที่รัฐจะเข้าแทรกแซงอย่างไม่เหมาะสม  เนื่องจากที่ผ่านมารัฐผูกขาดการลงโทษผู้กระทําผิดไว้
เพียงผู้เดียว  แม้แต่การรับชดใช้ความเสียหายบางอย่างเช่นค่าปรับ  4)  การสนับสนุนรูปแบบการ
ระงับความขัดแย้งอย่างไม่เป็นทางการ  อย่างเช่นรูปแบบที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองใน
นิวซีแลนด์หรือแคนาดา  เพราะจะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการที่พัฒนาจาก
ประเทศตะวันตกลดบทบาทชุมชนอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรม 
 ฉะนั้นเมื่อแนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เกิดขึ้น  รัฐบาลหลายประเทศจึงได้หันมาสนใจ
แนวทางนี้  และมุ่งให้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นบทบาทชุมชน  
และอํานวยความยุติธรรมชุมชนให้กับคืนมา  อีกทั้งเพื่อสร้างกลไกควบคุมสังคมแบบไม่เป็นทางการ  
(Informal Social Control)  ให้เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนในระยะยาว  นอกจากกลไกควบคุมสังคมอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้น
จะเป็นการจัดการความขัดแย้งหรือผลกระทบจากอาชญากรรมแล้ว  ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชนได้อย่างดีอีกทางหนึ่งในการลดความขัดแย้ง  อีกทั้งอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้  
ชุมชนอาจเข้าร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  (Direct Stakeholders)  คือเป็นผู้เสียหายเอง  
(Direct Victim)  เช่น  ในความผิดประเภททําลายทรัพย์สินของรัฐตามที่สาธารณะ  โรงเรียน  
โรงพยาบาล  หรือสถานที่ต่างๆ  ในชุมชน  หรืออาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม  (Indirect 
Stakeholders)  เช่น  เป็นตัวแทนผู้เสียหายในการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  กรณี
ผู้เสียหายไม่ประสงค์เข้าร่วมด้วยตนเอง 
 ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับชุมชนซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงมีมากมาย  เริ่มต้ังแต่ความหมายของคํา
ว่า  “ชุมชน”  ว่าควรมีขอบเขตเพียงใด จะหมายถึงชุมชนในเขตพื้นที่ (Geographical Community)  
หรือชุมชนในความหมายของผู้ที่มีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับบุคคลน้ัน  หรือที่  Braithwaite  เรียกว่า  
“Community of Care”  นอกจากนี้ฐานะและบทบาทของชุมชนควรเป็นเช่นไรในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นอีกประเด็นที่มักขาดความชัดเจน เช่น ฐานะผู้เสียหาย ผู้ร่วมสังเกตการณ์  
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ผู้ร่วมตัดสินใจในข้อตกลง  หรือในกรณีที่ผลประโยชน์ของชุมชนขัดกับประโยชน์ของผู้เสียหาย  ควรมี
กลไกในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันอย่างไร  กล่าวคือ  ควรถือเอาผลประโยชน์ฝ่ายใดเป็น
สําคัญอันดับแรก  หรือการชดเชยให้ชุมชนในฐานะผู้เสียหายโดยตรงและโดยอ้อมควรเป็นในรูปแบบ
ใด  เป็นต้น  จุดอ่อนของทฤษฎีเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีรากฐานจากชุมชนนิยม  คือ  
ทฤษฎีเหล่าน้ันต้ังอยู่ข้อสันนิษฐานว่า  ทุกชุมชนเป็นชุมชนที่ดี  เป็นการมองชุมชนในแง่ดี  ทว่าใน
ความเป็นจริงต้องยอมรับว่ามีหลายชุมชนที่อ่อนแอ  ไม่มีความชอบธรรม  บางชุมชนอาจมีการกดขี่ข่ม
เหง  หรือเต็มไปด้วยผู้ทรงอิทธิพล  และเป็นชุมชนที่มีปัญหา  หากเป็นในลักษณะนี้  สิ่งที่ตัวแทนจาก
ชุมชนเหล่าน้ีทําไปในนามของชุมชน  อาจกระทบกระเทือนต่อการใช้สิทธิและผลประโยชน์ของ
ผู้เสียหายและแม้แต่ของผู้กระทําผิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ชุมชนมีการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้  โดยปราศจากกลไกควบคุมโดยศาลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางที่สาม คือ Moral Discourse Thesis หรือทฤษฎีเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ที่อธิบายบนหลักศีลธรรม  ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระบบตะวันตกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
นั้น  คือการสร้างระบบการลงโทษที่เป็นทางการ  ซึ่งเน้นการลงโทษทางกายหรือภายนอก  (External 
Sanction)  มากกว่าการลงโทษทางจิตใจหรือภายใน  (Internal Sanction)  ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดการ
พัฒนาแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บนรากฐานของการนําหลักศีลธรรมเป็นเครื่องมือใน
การลงโทษผู้กระทําผิด  โดยเช่ือว่าการลงโทษภายในหรือทางจิตใจสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึก
สํานึกผิดให้เกิดขึ้นจากภายใน  ทําให้พวกเขาตระหนักได้เองจากภายในว่าไม่ต้องการทําผิดอีก  จึง
น่าจะเป็นเครื่องมือที่มีอานุภาพในการยับย้ังไม่ให้บุคคลทําผิดซ้ํา  มากกว่าการใช้การลงโทษภายนอก 
 นักทฤษฎีที่ใช้วิธีน้ีในการอธิบายกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ควรกล่าวถึงคือ  
John Braithwaite (1989) กับทฤษฎี “Reintegrative Shaming” ซึ่งกล่าวว่ากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของรัฐมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การสร้างตราบาป  (Stigmatization)  ให้กับผู้กระทําผิดแบบ
เกือบถาวร  ทําให้เป็นการยากสําหรับผู้กระทําผิดที่เคยพลาดพลั้งและต้องการกลับตัว  หันกลับมา
ดําเนินชีวิตในชุมชนอย่างคนปกติที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้  เมื่อพวกเขาถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรของ
สังคม  เป็นคนนอกสังคม  และไม่มีใครให้โอกาสให้พวกเขาได้กลับตัวแม้พวกเขาจะพ้นโทษออก
มาแล้วก็ตาม  ฉะนั้นวิธีที่จะตัดวงจรอุบาทว์นี้ได้คือ  การสร้างกลไกที่ทําให้ผู้กระทําผิดเกิดความรู้สึก
ละอายใจ  ละอายต่อความผิดที่ได้กระทํา  และเลิกกระทําผิด  ในขณะที่สังคมรอบข้างโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครอบครัวหรือคนใกล้ชิดยังพร้อมให้อภัย  โดยยังถือว่าพวกเขาคือส่วนหนึ่งของกันและกัน  
และพร้อมรับกลับสู่ครอบครัวและชุมชน  ซึ่งจากทฤษฎี  “Reintegrative Shaming”  บุคคลที่
เหมาะสมที่สุดในการก่อให้เกิดความละอายต่อความผิดได้น้ันคือ  บุคคลที่ผู้กระทําผิดให้ความสําคัญ 
(Significant Others)  เช่น  บุคคลที่พวกเขารักและเคารพนับถือ  ทฤษฎีของ  Braithwaite  ได้ถูก
นําไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ในรูปแบบการประชุมที่ดําเนินการโดยพนักงานตํารวจ  
(Police-led Conferencing)  เช่น  ในโครงการ  “RISE”  ในออสเตรเลีย  ซึ่งแนวทางนี้ได้เน้นการ
ขอโทษ  (Apology)  และพยายามแก้ปัญหาการกระทําผิดอย่างได้ผล 
 ประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของทฤษฎีนี้คือ  กรณีสุดวิสัยที่ผู้กระทําผิดไม่รู้สึกละอาย
หรือสํานึกผิดอย่างแท้จริง  ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามหลักการที่  Braithwaite  พยายามอธิบาย  
นอกจากนี้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของแนวทาง  “Moral Discourse Thesis”  น้ี  ในภาพรวมคือ  ด้วย
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สภาพของบางสังคมในปัจจุบันที่ซับซ้อนและอ่อนแอในเวลาเดียวกัน  อาจเป็นการยากที่จะทําให้
บุคคลรู้สึกละอายและเสียใจกับการกระทําของตนอย่างแท้จริง  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  การจะทําให้
บุคคลรู้สึกละอาย  สํานึกผิด  และขอโทษด้วยความจริงใจ  อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกครั้ง  ที่สําคัญ
ในกรณีที่ทั้งผู้กระทําผิดและผู้เสียหายต่างมาจากคนละชุมชน  หรือเป็นคนแปลกหน้ากัน  อาจย่ิงเป็น
การยากที่จะทําให้เกิดกลไกการสํานึกในความผิดและรู้สึกละอายต่อสิ่งที่ผู้กระทําผิดได้ทํา 
 ทั้งนี้ไม่ว่าทฤษฎียุติธรรมเชิงสมานฉันท์  จะพัฒนามาจากรากฐานใดที่ได้อธิบายในสาม
แนวทางข้างต้น  Dignan  (2005 : 123)  ยังได้ต้ังข้อสังเกตว่ามีข้อควรระวังที่รัฐต้องตระหนักถึงหาก
นําแนวทางใดแนวทางหนึ่งมาปรับใช้  เนื่องจากทั้งสามแนวทางอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อ
ผู้เสียหายได้ทั้งสิ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ  Civilization Thesis  มักคํานึงถึงการหาวิธีการ
หลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรงและไม่เหมาะสมกับผู้กระทําผิดก่อนคํานึงถึงการให้ความสําคัญกับ
ผู้เสียหาย  สําหรับ  “Communitarian Thesis”  มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างชุมชนและผู้เสียหาย  และ  “Moral Discourse Thesis”  เป็นการเน้นที่การ
จัดการผู้กระทําผิด  มาตรการควบคุมอาชญากรรม  มากกว่าที่จะคํานึงถึงการเข้าถึงความต้องการของ
ผู้เสียหาย  ทั้งนี้มิได้หมายความว่าแนวคิดเหล่าน้ีไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหาย  แต่หมายความเพียงว่า
รัฐควรตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียหาย  และควรจัดให้มีการประเมินติดตาม
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียหาย  ไม่ว่าจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่พัฒนา
จากแนวทางใดมาใช้ 
 
 

ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็นคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  
จึงมีการให้คํานิยามแตกต่างกันออกไป  ดังนี้  (สุมาลี  วงษ์วิทิต  และคณะ, 2551 : 29) 
 องค์การสหประชาชาติ  ได้เสนอให้ใช้คําน้ีในการประชุม  UN Expert Meeting on 
Restorative Justice  ที่รัฐบาลคานาดาจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2544  หมายถึง  “การอํานวย
ความยุติธรรมที่ต้องการทําให้ทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม  
อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมอันเป็นเป้าหมายสุดท้าย” 
 ฮาววาร์ด  เซน  (Howard Zehr, n.d.)  กล่าวว่า  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
หมายถึง  กระบวนการที่นําบุคคลที่กระทําผิด  มาตกลงเจรจากันในเรื่องความเสียหาย  ความ
ต้องการของเหยื่ออาชญากรรมที่จะได้รับการชดใช้  จัดทําข้อตกลงร่วมกันและแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากท่ีสุด  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์จะกําหนดให้เหยื่ออาชญากรรมผู้กระทําผิด  และคนในชุมชนเข้ามาพบปะเจรจาเพื่อหาข้อ
ยุติ  ซึ่งอาจจะทําโดยการชดใช้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีต่อกัน  และให้คํามั่นว่าจะไม่กระทําผิดขึ้น
อีกในอนาคต 
 โทน่ี  มาร์แซล  (Tony Marshall, 1998 : 77)  กล่าวว่า  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  หมายถึง  กระบวนการซึ่งบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด  ร่วมกันกําหนด
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แนวทางแก้ปัญหาว่าจะจัดการอย่างไรกับการกระทําผิดที่เกิดขึ้น  และผลของการกระทําที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย  (2545 : 3)  กล่าวว่า  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
(restorative justice)  มีลักษณะที่เป็นทั้งปรัชญาแนวคิดและกระบวนวิธีปฏิบัติต่อความขัดแย้ง  
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และอาชญากรรม  ด้วยการคํานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและชุมชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นศูนย์กลาง  โดยกระบวนการเชิงสมานฉันท์จะสร้างความตระหนักต่อความขัดแย้งหรือ
ความเสียหาย  เยียวยาความเสียหายทั้งทางร่างกาย  ทรัพย์สินและความสัมพันธ์  รวมทั้งสร้างแผน
ความรับผิดชอบหรือข้อตกลงเชิงป้องกันที่เป็นไปได้  อันนําไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสมานฉันท์ของสังคม
ใช้เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้หลายระดับ  รวมทั้งระดับที่มีการดําเนินคดีใน
กระบวนการยุติธรรม  ซึ่งเป็นขั้นที่มีระดับความขัดแย้งสูงสุดในสังคม 
 อมรรัตน์  มารูปหมอก  (2554 : 23)  กล่าวว่า  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เป็น
การอํานวยความยุติธรรมที่มีเป้าหมายสุดท้ายที่ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้กลับคืนสู่สภาพดังเดิม  
อันเป็นกระบวนการที่สร้างความสมานฉันท์  ทําให้เกิดการฟ้ืนฟูโดยมีหลักการว่าควรเป็นกระบวนการ
ที่ไม่เป็นทางการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มาพบกันในบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง  
ส่งเสริมให้ผู้กระทําผิดได้สํานึกผิดได้ชดใช้ได้  ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น้ันเป็นการอํานวยความยุติธรรมทางเลือกไม่ใช่เป็นการทดแทน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก 
 สมศักด์ิ  จันทรา  (2550 : 32) กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
Justice)  หมายถึง  กระบวนการทางเลือกที่ผนึกกําลังและประสานสัมพันธ์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการปฏิบัติ  กล่าวคือ  เป็นกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนแก้ไขปัญหาหรือจัดการความ
เสียหายร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อ  ผู้กระทําความผิด  ชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูความ
เสียหายให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม  หรือกลับสู่สภาพเดิมมากที่สุด  ทั้งนี้
เพ่ือก่อให้เกิดความสันติสุข  ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ในสังคม 
 ราชกิจจานุเบกษา  พ.ศ. 2550 (2550 : 1 – 2)  ให้ความหมายของคําว่า  ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์  หมายถึง  ปรัชญาในการอํานวยความยุติธรรมที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกัน  โดยทําให้ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับการเยียวยา  และผู้กระทําผิดมีโอกาสแก้ไขความ
ผิดพลาดที่ตนเองได้กระทํา  อันมีเป้าหมายสุดท้ายไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
 กล่าวโดยสรุป  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคลทั้ง 
ผู้กระทําผิด  เหยื่อหรือผู้เสียหาย  และชุมชน  ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการ
กระทําผิดมีส่วนร่วมจัดการความขัดแย้งหรือความเสียหายจากการกระทําผิด โดยให้ผู้เสียหายได้บอก
เล่าถึงความรู้สึกและความเสียหายที่ได้รับและได้รับการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ผู้กระทําความผิด  ส่วนผู้กระทําความผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําของตน  โดยการ
ชดใช้เยียวยาความเสียหายนั้นๆ  ให้แก่ผู้เสียหายโดยตรงและเหมาะสม  ตลอดจนมีการให้โอกาส
ผู้กระทําผิดได้กลับสู่ชุมชนอย่างพลเมืองดี  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือชุมชนมีความสันติสุขอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 วัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  มีดังนี้  (Tony Marshall, 1998 : 
77) 
 1. เพ่ือการชดใช้และเยียวยาแก่ผู้เสียหาย  (และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําน้ัน)  
อย่างเต็มที่เท่าที่จะทําได้  ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ทดแทนทางวัตถุอันได้แก่  เงิน  วัตถุ  สิ่งของ  การ
ทํางานบริการ  บริการสาธารณะ  หรือการเยียวยาทางด้านอารมณ์  สังคมและศีลธรรม 
 2. เพ่ือป้องกันการกระทําผิดซ้ํา  ด้วยการพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟูให้แก่ผู้กระทํา
ผิด  เพ่ือที่จะใช้ศักยภาพนั้นแก้ไขปรับปรุงตนเองและปรับสภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําผิดกับ
ชุมชนให้คืนสู่สภาพดีดังเดิม  และความผูกพันให้เข้มแข็งมากขึ้น 
 3. เพ่ือให้ผู้กระทําผิดรับผิดชอบต่อการกระทําผิดพลาดของตนอย่างแข็งขัน 
 4. เพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพที่จะให้การสนับสนุนเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดและเหยื่อ
อาชญากรรม  และสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
 5. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมปกติ  โดยการประหยัดงบประมาณ
และทําให้การทํางานรวดเร็วไม่ล่าช้า 
 จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มี
วัตถุประสงค์สําคัญคือ  การแก้ไขปัญหา  การเยียวยา  การรับผิดชอบต่อการกระทําผิด  และป้องกัน
ปัญหาที่จะตามมา 
 
 

องค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 องค์ประกอบสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  จะใช้วิธีการจัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี  โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ดังนี้  (อมรรัตน์  มารูปหมอก, 2554 : 23) 
 1. การไกล่เกลี่ยประนีประนอม (Reconciliation) หมายถึง การไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ระหว่างผู้กระทําผิดและเหยื่ออาชญากรรม 
 2. การชดใช้  (Restitution)  หมายถึง  การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย  อาจเป็นในรูป
ของตัวเงินหรืออ่ืนๆ  เช่น  การกล่าวขอโทษต่อเหยื่ออาชญากรรม  ฯลฯ 
 3. การแก้ไขฟ้ืนฟู  (Rehabilitation)  หมายถึง  การที่ผู้กระทําผิดได้ทํางานที่จะส่งผลดี
ในการแก้ไขพฤติกรรมและฟื้นฟูความสามารถของผู้กระทําผิด  และเป็นการบูรณาการผู้กระทําผิด  
เหยื่ออาชญากรรม  ครอบครัว  และชุมชนเข้าด้วยกัน  ทําให้เกิดความสมานฉันท์และสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 
 4. การกลับคืนสู่สังคม  (Reintegration)  หมายถึง  การที่ผู้กระทําผิดได้รับการยอมรับ
จากสังคมในการกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
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หลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 Howard Zehr  ได้ริเริ่มอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จนเป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลาย  โดยได้ช้ีให้เห็นในลักษณะการเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้น
ทดแทน  ในหนังสือที่เป็นที่รู้จักกันดีของเขา  เรื่อง  “Retributive Justice, Restorative Justice”  
(1985)  และ  “Changing Lenses : a New Focus for Crime and Justice”  (1990)  
สาระสําคัญของหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของ  Zehr  มีดังนี้  (Zehr and Mika, 2003 : 40 – 
43) 
 ประการแรก  หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มองว่าอาชญากรรมแท้จริงแล้ว  ไม่เพียงแค่
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยตรง  (Crime is 
fundamentally a violation of people and interpersonal relationship)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก  (Key Stakeholders)  ในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นคือ  ผู้กระทําผิด  ผู้เสียหาย  และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ  เนื่องจากอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคล  ผู้ที่ได้รับความเสียหาย  
(Harm)  อันได้แก่  ผู้เสียหาย  (Victims)  และชุมชน  (Community)  จึงจําเป็นต้องได้รับการ
บรรเทาความเสียหายและกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม  (Restoration) 
 ประการที่สอง  หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มองว่า  การฝ่าฝืนกฎหมายและสร้าง
ผลกระทบกับบุคคลอ่ืนนั้น  ก่อให้เกิดหน้าที่และความรับผิดชอบ  (Violations create obligations 
and liabilities)  ประเด็นแรกคือ  ก่อให้เกิดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กระทําผิดในการ
เยียวยาความเสียหายอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้  โดยให้ผู้เสียหายมีอํานาจในการร่วมตัดสินใจ  
ในขณะที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดได้เข้าใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมที่พวกเขา
ได้ก่อ  และร่วมกันหาทางออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  ซึ่งการเข้าร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น้ันจะเน้นความสมัครใจในการเข้าร่วมของทุกฝ่ายและการเยียวยา
หรือการชดเชยให้กับผู้เสียหายมักเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น  ประเด็นที่สองคือ  ก่อให้เกิด
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งสวัสดิภาพ
ของสมาชิกอ่ืนๆ  ในชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม  สร้างชุมชนที่ปลอดภัยและสงบสุข  นอกจากนี้
ชุมชนยังมีหน้าที่ในการติดตามให้ผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ก่อขึ้น  ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้  ให้โอกาสผู้กระทําผิดกลับตัว  และกลับเข้าสู่สังคม  (Reintegration of 
Offenders) 
 ประการที่สาม  หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  มุ่งเยียวยาและบรรเทาความเสียหายให้
กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม  (Restorative justice seeks to heal and put right the wrongs)  โดย
มองว่าการสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงคือการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและคํานึงถึงความ
ต้องการ  การให้โอกาสผู้กระทําผิดและผู้เสียหายได้พบปะพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน  ตระหนัก
ความต้องการและศักยภาพในการเยียวยาของผู้กระทําผิด  ซึ่งเหล่าน้ีควรเป็นกระบวนการที่ชุมชนมี
บทบาทสําคัญ  มิใช่หวังพ่ึงเพียงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ  อีกทั้งควรระมัดระวังไม่ให้เกิดผล
กระทบทางลบขึ้นอีกในการจัดการกับอาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
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 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  คือ  การสร้างสํานึก
เยียวยาและฟื้นฟูความเสียหาย  ผดุงความยุติธรรมแก่ชุมชน  แนวคิดเชิงทฤษฎีคือ  เน้นการจัดให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําผิดทางอาญา  ซึ่งได้แก่  ผู้เสียหายหรือเหยื่อ  ชุมชน  และ
ผู้กระทําผิด  ได้ร่วมมือกันโดยตรงในการจัดการไกล่เกลี่ยและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการ
ฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เหยื่ออาชญากรรมด้วย  ในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ผู้กระทําผิดรับผิดชอบและเยียวยาให้แก่ผู้
ที่ได้รับผลร้าย  เน้นหนักและให้ความสําคัญแก่การที่ผู้กระทําผิดยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทํา  
รวมท้ังการแก้ไขมากกว่าการลงโทษที่รุนแรง  คํานึงถึงความรับผิดชอบของชุมชนในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้กระทําผิด  (ชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ, 2545 : 5) 
 มีข้อคิดเห็นว่า  การนําความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมหลัก
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือด้วยความสมัครใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย  ชุมชน  และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมหลัก 
 
 

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ใช้อยู่ในหลายประเทศ  อาจแบ่งได้เป็น  
4  รูปแบบ  ดังนี้  (ยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  และ  พรประภา  แก้วกล้า, 2553 : 15 – 21) 
 

 1. การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  (Victim Offender 
Mediation  หรือ  VOM) 
  การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  เป็นรูปแบบที่เป็นที่รู้จักกันดี
ในระยะแรกของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  และไม่สลับซับซ้อนนักเมื่อเทียบกับรูปแบบอ่ืน  
วิธีการน้ีเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ. 1974  ในรัฐออนทาริโอ  ประเทศแคนาดา  (Ontario, Canada)  
ระหว่างการคุมประพฤติคดีเยาวชนคดีหนึ่ง  โดยได้รับความมือจาก  Mennonite Central 
Committee  ในการจัดการประนอมข้อพิพาทข้ึน  และได้ผลที่ไม่คาดคิดคือ  นอกจากจะทําให้
ผู้กระทําผิดได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมที่ตนก่อขึ้นแล้ว  การที่ผู้เสียหายได้รับการ
ปฏิบัติด้วยวิธีนี้  ยังทําให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจมากกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ  ด้วยเหตุ
น้ี  การประนอมข้อพิพาทและรูปแบบอ่ืนๆ  ของแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเริ่มที่
จะได้รับความสนใจและแพร่หลายจากน้ันมา 
  ผู้เข้าร่วมการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  ประกอบด้วยสาม
ฝ่ายหลัก  ได้แก่  ผู้เสียหาย  (Victim)  ผู้กระทําผิด  (Offender)  และคนกลาง (Neutral Mediator)  
ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมหรืออาสาสมัครที่ได้รับการอบรม  หลักการประนอมข้อ
พิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  คือ  การนําผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้พบปะกันใน
บรรยากาศที่ปลอดภัยเพ่ือที่ทุกฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  พร้อมกับคนกลางที่ผ่าน
การฝึกอบรม  โดยทุกฝ่ายต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและคนกลางต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
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คดีนั้น  ขั้นตอนต่อไปของการจัดการประนอมข้อพิพาทขึ้น  อาจแบ่งได้เป็น  3  ส่วนดังนี้  ขั้นตอน
แรกคือ  การส่งต่อคดี  (Case Referral)  จากกระบวนการยุติธรรมปกติ  (เช่น  จากตํารวจ  อัยการ  
ศาล  คุมประพฤติ  หรือแม้แต่หลังศาลมีคําตัดสินแล้ว)  เข้าสู่การประนอมข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี  
ขั้นตอนที่สอง  คือ  การเตรียมความพร้อม  เพ่ือให้ทั้งฝ่ายผู้เสียหาย  ผู้กระทําผิด  ได้เข้าใจ
วัตถุประสงค์และกระบวนการจัดการประนอมข้อพิพาท  ในขณะที่คนกลางจะได้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคดี  กําหนดการนัดหมาย  และเตรียมความพร้อมอ่ืนๆ  สําหรับการจัดให้มีการพบปะพูดคุย
ขึ้น  และขั้นตอนที่สามคือ  การจัดการประนอมข้อพิพาทตามกําหนดนัด  โดยคนกลางคือ
ผู้ ดําเนินการพูดคุย  ซึ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้ เสียหายได้อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
อาชญากรรม  ได้ถามคําถามที่คับข้องใจ  ในขณะที่ผู้กระทําผิดมีโอกาสได้กล่าวถึงสาเหตุของ
อาชญากรรมและได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําที่ตนก่อขึ้น  เพ่ือที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันหาทาง
ออกและเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกัน  ซึ่งคนกลางไม่มีหน้าที่ที่จะช้ีนําหรือเข้าข้างฝ่ายใด  จากน้ันผู้ทํา
หน้าที่เป็นคนกลางจะได้รายงานสรุปและส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  อาจจัดให้มีการพบปะพูดคุย
โดยตรงหรือโดยอ้อม  การประนอมข้อพิพาทโดยตรง  (Direct mediation)  หมายถึง  การท่ี
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้เผชิญหน้ากันเพื่อพูดคุยพร้อมกับผู้ทําหน้าที่เป็นคนกลาง  และการ
ประนอมข้อพิพาทโดยอ้อม  (Indirect Mediation)  หมายถึง  ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดมิได้
เผชิญหน้ากันโดยตรง  แต่คนกลางอาจทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้กับผู้เสียหาย  และ
ผู้กระทําผิดถึงผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  เนื่องจากในบางคดีผู้เสียหายอาจอาย  กลัว  
หรือไม่ประสงค์ที่จะพบกับผู้กระทําผิดโดยตรง  หรือผู้กระทําผิดไม่สามารถพบผู้เสียหายได้เนื่องจาก
ถูกจําคุก  การพบปะพูดคุยโดยตรงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เสียหายมากกว่าแบบโดยอ้อม  เนื่องจาก
ทําให้เข้าใจกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  รู้สึกพึงพอใจกับกระบวนการว่าเมื่อได้เข้าร่วม  และมีความกลัว
ในการตกเป็นเหยื่อซ้ําน้อยลง  อย่างไรก็ตาม  จะพบว่าการประนอมข้อพิพาททางอ้อม  (Indirect 
Mediation) น้ัน  มักมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า  เช่น  ในเบลเยี่ยม  เยอรมัน  นิวซีแลนด์  เป็นต้น  
Dignan  (2005)  อธิบายว่า  เหตุที่เป็นเช่นนี้  อาจเป็นเพราะประเทศเหล่าน้ีมีนโยบายจ่ายเงินชดเชย
ให้กับผู้เสียหายรองรับอยู่แล้ว  ผู้เสียหายบางคนที่สามารถเรียกเงินค่าชดเชยจากรัฐได้  จึงอาจรู้สึกว่า
ไม่จําเป็นต้องพบกับผู้กระทําผิดอีก  อย่างไรก็ตาม  การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิด  อาจมีจุดอ่อนเรื่องความเป็นกลางหรือการให้ความเป็นธรรมของผู้ทําหน้าที่คนกลาง  
(Mediator)  ทักษะของคนกลาง  และข้อจํากัดในเรื่องการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ส่วนข้อแตกต่างระหว่างการไกล่เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือยุติธรรม
กระแสหลักกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Victim Offender Mediation Continuum : 
From Least to Most Restorative Impact)  มีดังนี้  (สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 : 44 – 45) 
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ตารางที่  6.1  ข้อแตกต่างระหว่างการไกล่เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับกระบวนการ 
   ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

การไกล่เกลีย่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การไกล่เกลีย่ในกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉนัท ์

ความสมานฉันท์น้อย 
การประนีประนอม, ความสําคัญอยู่ที่ผู้กระทําผิด 
(agreement-driven, offender-focused) 

ความสมานฉันท์สูง 
การสนทนา,  ความสําคัญอยู่ที่ผู้เสียหาย 
(dialogue-driven, victim-sensitive) 

1. ให้ความสําคญักับการตีค่าความเสียหายเป็น
จํานวนเงิน  ไม่มีโอกาสพูดคุยกันโดยตรง
ระหว่างคู่ความและชุมชนเรือ่งความเสียหาย
จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 

1. ความสําคัญอันดับแรกอยู่ที่การเปิดโอกาสให้
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้พูดคุยกันโดยตรง  
ให้ผู้เสียหายได้พูดหรือแสดงถึงผลกระทบของ
อาชญากรรมต่อชีวิตของเขา  ให้ได้ถามและ
ได้รับคําตอบที่ต้องการ  ให้ผูก้ระทําผิดได้
เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการกระทําของเขา
และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย
โดยตรง  เพ่ือจะได้หาทางทําแต่สิ่งที่ถูกต้อง
ต่อไป 

2. ผู้เสียหายไม่มสีิทธิเลือกสถานที่ที่เขารู้สึกว่า
เหมาะสมและปลอดภัยในการพบกับผู้กระทํา
ผิด  ไมม่ีสิทธิเลือกว่าเขาอยากพบหรืออยาก
พูดกับใคร 

2. ผู้เสียหายมีทางเลือกโดยผ่านกระบวนการ  
ได้แก่  เลือกสถานที่ที่จะพบปะกัน  เลือกคน
ที่ต้องการพูดคุยด้วยและอื่นๆ 

3. ผู้เสียหายมีโอกาสในการแสดงความจํานงใน
การเจรจาไกล่เกลี่ยล่วงหน้า  แต่ไม่มีโอกาส
เตรียมตัวในการเจรจา 

3. การตกลงร่วมกันที่นําไปสู่การลงโทษเพื่อ
ทดแทน  (restitution)  ก็มีความสําคัญ  แต่
สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือการสนทนากันเรื่อง
ผลกระทบของอาชญากรรม 

4. ไม่มีการประชุมเพ่ือเตรียมตัวล่วงหน้าในการ
พบปะกันของคู่ความ  ระหวา่งผู้ไกล่เกลี่ยกับ
ผู้เสียหาย  และผู้ไกล่เกลี่ยกับผู้กระทําผิด 

4. มีการพบกันเพื่อเตรียมการระหว่างผู้เสียหาย
กับผู้ไกล่เกลี่ย  และระหว่างผูก้ระทําผิดกับ  
ผู้ไกล่เกลี่ยก่อนการไกล่เกลี่ย  ทีใ่ห้ทั้งสอง
ฝ่ายมาพบกัน  โดยเน้นที่การฟังผู้เสียหายว่า
อาชญากรรมมผีลกระทบต่อชีวิตของเขา
อย่างไรบ้าง  จําแนกความต้องการของ
ผู้เสยีหายให้ชัดเจน  และเตรียมทั้งสองฝ่าย
ให้พร้อมสําหรบัการไกล่เกลี่ยหรือการประชุม
ร่วมกัน 
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ตารางที่  6.1  ข้อแตกต่างระหว่างการไกล่เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับกระบวนการ 
   ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (ต่อ) 
 

การไกล่เกลีย่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การไกล่เกลีย่ในกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉนัท ์

5. ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีบทบาทในการอธิบาย
เกี่ยวกับการกระทําผิดและผูก้ระทําผิด  
ผู้เสียหายมีหนา้ที่ในการตอบคําถามของ     
ผู้ไกล่เกลี่ย  ไมม่ีโอกาสแสดงความรู้สึกหรือ
พูดในสิ่งที่ต้องการ 

5. การไกล่เกลี่ยไม่มีรูปแบบที่ตายตัว  สามารถ
ยืดหยุ่นได้ ให้เวลาให้คู่ความได้พูดอย่างเต็มที่  
ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีความอดทนในการฟังสูง  ใช้
หลักมนุษยธรรม  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการไกล่
เกลี่ยให้เหมาะสม 

6. ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ผูกขาดการพูดมากที่สุด  
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดมีโอกาสเพียงตอบ
คําถามเท่าน้ัน  ไม่มีการสนทนากันระหว่าง
คู่ความ 

6. ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีความอดทนเป็นอย่างสูงใน
การรับฟัง/รับรู้การแสดงความรู้สึกหรือรับฟัง
เรื่องผลกระทบของอาชญากรรม  และ       
ผู้ไกล่เกลี่ยต้องพูดให้น้อยที่สดุ 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (correctional staff)    
ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

7. ผู้ไกล่เกลี่ยคืออาสาสมัครในชุมชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาแลว้  ซึ่งทําหน้าทีอ่ย่างอิสระ  
หรืออาจได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8. การไกล่เกลี่ยขึน้จากความสมคัรใจของ
ผู้เสียหาย  แต่ผู้กระทําผิดอาจไม่สมัครใจก็ได้ 
และผู้กระทําผดิก็ไม่ต้องแสดงความ
รับผิดชอบ  (responsibility) 

8. การไกล่เกลี่ยเกิดจากความสมัครใจของ
ผู้เสียหายและผู้กระทําผิด 

9. เป็น  settlement-driven  และใช้เวลาสั้นๆ  
(ประมาณ  10 – 15  นาที) 

9. การสนทนาใช้เวลานานไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

 
ที่มา  :  สถาบนัวิจัยและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 : 44 – 45 

 
 2. การจัดประชุม  (Conferencing) 
  การจัดประชุม  (Conferencing)  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  จนเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักว่าการจัดประชุมน้ี  คือ  รูปแบบ
ทั้งหมดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  โดยหลักการนั้น  ผู้ เข้าร่วมในการประชุม
ประกอบด้วยผู้กระทําผิด  ผู้เสียหาย  และชุมชน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกระบวนการใน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  โดยชุมชนในที่น้ีอาจหมายถึง  ชุมชนในพื้นที่หรือ  Community of Care  
กล่าวคือ  เป็นบุคคลใกล้ชิดของทั้งผู้เสียหายและผู้กระทําผิดก็ได้  ฉะนั้น  การจัดประชุมถือได้ว่าเป็น
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่สมบูรณ์กว่าการประนอมข้อพิพาท 
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  2.1 การประชุมกลุ่มครอบครัว  (Family Group Conferencing) 
   การประชุมกลุ่มครอบครัว  (Family Group Conferencing)  เป็นช่ือเรียกที่
หลายคนคุ้นเคย  บางครั้งเรียกคําย่อว่า  “FGC”  โดยส่วนมากมักใช้ในคดีเด็กและเยาวชน  การจัด
ประชุมกลุ่มครอบครัวน้ี  เริ่มครั้งแรกที่ นิวซีแลนด์ในปี  ค .ศ . 1989  โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยเด็ก  เยาวชน  และครอบครัว  (Children, Young Persons and their 
Families Act 1989)  เป็นแนวทางที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวเมารี  ซึ่งเป็นชนเผ่า
พ้ืนเมืองในนิวซีแลนด์  รูปแบบของการจัดประชุม  “FGC”  ของนิวซีแลนด์น้ีถือว่าได้กลายมาเป็น
รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ที่ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จมาก
รูปแบบหนึ่ง  ฉะนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าหลายประเทศได้นํารูปแบบน้ีเป็นต้นแบบไปปรับใช้ใน
ระบบยุติธรรมของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชน  
และกลายเป็นรูปแบบที่เป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลก  ทั้งในด้านหลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติ  ทําให้
เกิดรูปแบบการจัดการประชุมกลุ่มแบบประยุกต์น้ีขึ้นในหลายแห่ง  เช่น  ในออสเตรเลีย  แอฟริกาใต้  
อเมริกาเหนือ  ยุโรป  และเอเชีย  (Maxwell and Morris, 2001 : 7) 
   การประชุมกลุ่มครอบครัว  (FGC)  น้ันเป็นการจัดประชุมในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการ  มีผู้ดําเนินการประชุม  (Facilitator)  คล้ายบทบาทของคนกลางในการประนอมข้อพิพาท  
แต่บทบาทของผู้ดําเนินการประชุมน้ีอาจมีไม่มากเท่า  เนื่องจากรูปแบบน้ีคนกลางจะเน้นทําหน้าที่ทํา
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม  ในบางแห่งการจัดประชุมอาจมีบทพูด  (Scripted)  
และขั้นตอนชัดเจนสําหรับคนกลาง บางแห่งอาจยืดหยุ่นได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมในการประชุมจะประกอบด้วย
ผู้ดําเนินการประชุมหรือผู้ประสานงาน  (Facilitator/Coordinator)  ผู้กระทําผิด  (Offender)  
ผู้เสียหาย  (Primary Victim)  และชุมชน  (Community)  เป็นหลัก  โดยชุมชนจะเป็นผู้สนับสนุน
ของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนั้น  ที่เรียกว่า  Community of Interest  หรืออาจเป็น  
Community of Care  เช่น  ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดกับผู้กระทําผิด  ครอบครัวหรือบุคคล
ใกล้ชิดผู้เสียหาย  ที่อาจเข้าร่วมในฐานะที่เป็นผู้เสียหายทางอ้อม  (Secondary Victims)  และอาจมี
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่รับผิดชอบคดีเข้าร่วมด้วย 
   วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มครอบครัว  คือ  เ พ่ือนําไปสู่การฟ้ืนฟู
สัมพันธภาพและข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายอย่างเหมาะสม  
ในขณะที่ผู้กระทําผิดได้มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น  ผลของ
การประชุมครอบครัว  อาจเป็นข้อตกลงที่ออกมาในรูปแบบใดก็ได้  ต้ังแต่คําขอโทษที่เป็นลายลักษณ์
อักษร  หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  ไปจนถึงการชดเชยความเสียหายด้วยเงินหรือวัตถุ  จากน้ันจะมี
การบันทึกข้อตกลงเพื่อรายงานผลให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป  สําหรับประเด็นปัญหาในการจัดประชุม
ที่อาจเกิดขึ้นได้น้ัน  อาจเกิดจากระบบการจัดการและทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดี  หรือผู้กระทําผิดไม่
รู้สึกผิดหรือสํานึกผิดกับสิ่งที่ตนทําไปอย่างแท้จริง  หรือผู้เสียหายไม่แยแสต่อผู้กระทําผิด  (Daly, 
2003 : 76) 
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  2.2 การจัดประชุมโดยเจ้าพนักงานตํารวจ (Police-led Community Conferencing) 
   ในช่วงทศวรรษที่  1990  ออสเตรเลียได้พัฒนารูปแบบการจัดประชุมประเภท
หนึ่ง  มีช่ือว่า  Police-led Community Conferencing  โดยได้ดําเนินการในชั้นตํารวจ  ในขั้นตอน
การตักเตือน  (Cautioning)  ซึ่งเป็นวิธีการที่มักมีอยู่ ในประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี  
(Common Law System)  เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆ  ช่ือ  Wagga Wagga  ในรัฐนิวเซาท์เวลส์  (New 
South Wales)  ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย  เพ่ือทดสอบสมมติฐานตามทฤษฎี  Reintegrative 
Shaming  ของ  John Braithwaite (1989) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าวิธีจัดการกับอาชญากรรมและพฤติกรรม
การกระทําผิดอย่างได้ผลต้องเน้นการทําให้รู้สึกละอาย  (Shaming)  ต่อความผิดที่บุคคลได้กระทําไป  
และสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดกลับตัวและกลืบคืนสู่ชุมชนอีกคร้ัง  
Braithwaite  อธิบายว่า  การตําหนิต่อพฤติกรรมการกระทําผิดแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ  การ
ตําหนิที่ทําให้เกิดการสร้างตราบาปแก่ผู้กระทําผิด  (Stigmatization)  อันเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง  
และการตําหนิที่ทําให้บุคคลน้ันเกิดความละอายต่อสิ่งที่ได้กระทําไป  โดยตําหนิที่การกระทําผิด  มิใช่
ผู้กระทําผิด  สิ่งสําคัญคือสังคมและครอบครัวยังพร้อมที่จะให้อภัยและให้เขาได้กลับสู่ชุมชนอย่างเดิม  
การตําหนิแบบหลังนี้  บุคคลที่เป็นที่รักและเคารพของผู้กระทําผิดจะมีอิทธิพลมากที่จะทําให้ผู้กระทํา
ผิดน้ันเกิดความรู้สึกละอายต่อบุคคลที่ตนรัก  เคารพ  และความรู้สึกอยากกลับตัวกลับใจได้ 
   การจัดประชุมกลุ่มรูปแบบน้ี  ดําเนินการในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการ
ตักเตือน  (Cautioning)  ผู้กระทําผิดก่อนมีการปล่อยตัว  แต่ต่างจากการตักเตือนทั่วไป  คือ  อาจมี
การเพิ่มเง่ือนไขให้ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามโดยการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม  กระบวนการประชุมจะดําเนิน
ไปตามข้ันตอนและเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบในคดีจะมีบทพูด  (Script)  ที่แน่นอน  ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้กระทําผิดได้เข้าใจว่าการกระทําผิดเป็นสิ่งที่ครอบครัวและสังคมต่างไม่ยอมรับ  แต่ในครั้งนี้ผู้กระทํา
ผิดจะถูกลงโทษเพียงตักเตือน  ซึ่งจะเป็นการยกเว้นให้เฉพาะคดีน้ี  และเขาจะต้องกลับตัวไม่กระทํา
ผิดอีก  รูปแบบการจัดประชุมในชั้นการตักเตือนของเจ้าหน้าที่ตํารวจใน  Wagga Wagga  น้ียังเป็น
ต้นแบบให้ตํารวจในหลายประเทศนําไปปรับใช้  เช่น  ตํารวจในเมือง  Thames Valley  ของอังกฤษ  
และอีกหลายแห่งในยุโรป  แคนนาดา  แอฟริกาใต้  และสหรัฐอเมริกา  ฯลฯ 
 
 3. การล้อมวงตัดสิน  (Sentencing Circles) 
  การล้อมวงตัดสิน  (Sentencing Circles)  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  รูปแบบน้ีมีต้นกําเนิดในแคนาดา  พัฒนามาจากรูปแบบ  “Healing Circles”  
ของชาวพื้นเมืองในยุคก่อน  (McCold, 2000 : 49)  ซึ่งเป็นการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมานั่งล้อมวงเพื่อ
พูดคุยถึงความขัดแย้งและหาทางออกเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง  ถือได้ว่าเป็นการอํานวยความยุติธรรมโดยชุมชนอย่างแท้จริง 
  การล้อมวงตัดสิน  หรือ  Sentencing Circles  มีอีกช่ือว่า  “Peacekeeping/ 
Peacemaking Circles”  เกิดขึ้นในปี  ค.ศ. 1991  ในศาล  Yukon Territorial  เพ่ือเป็นทางออก
หนึ่งสําหรับปัญหาชนพื้นเมืองที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  โดยเฉพาะการถูกจําคุกในเรือนจํามาก
เกินไป  โดยมุ่งเยียวยาความเสียหายให้ผู้กระทําผิดรับผิดชอบในผลการกระทํา  และเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสิน  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการ
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ล้อมวงตัดสินนี้มีลักษณะกึ่งทางการ  เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล  ผล
จากการน่ังล้อมวงจะมีผลต่อการพิจารณาโทษของผู้พิพากษา  (ณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย์, 2550 : 28) 
  รูปแบบการล้อมวงตัดสินมีลักษณะคล้ายการจัดประชุมกลุ่ม  ในส่วนที่เข้าร่วมการนั่ง
ล้อมวง  มิใช่เพียงผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเท่าน้ัน  แต่ยังมีครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของทั้งสอง
ฝ่าย  บุคคลอ่ืน  ซึ่งอาจเป็นใครก็ได้ในชุมชนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้  รวมถึงเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรม  เช่น  ศาล  อัยการ  ทนาย  ตํารวจ  ฯลฯ  โดยมี  Keeper of the Circle  
เป็นผู้ดําเนินการพูดคุยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ทําหน้าที่คล้ายคนกลางหรือผู้ประสานงานที่กล่าว
ข้างต้น  ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือ  ในการล้อมวงนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนจะนั่งล้อมกันเป็นวงกลม  
และทุกคนจะมีสิทธิได้พูด  ซึ่งส่วนมากจะใช้วัตถุเชิงสัญลักษณ์ที่เรียกว่า  Talking Piece  เช่น  ขน
นก  เพ่ือวนไปรอบๆ  วง  หากขนนกอยู่ที่ผู้ใดผู้น้ันจะมีสิทธิพูดในวงนั้น  บางครั้งการล้อมวงนี้อาจจัด
ขึ้นในห้องพิจารณาคดีน้ันและอาจมีผู้พิพากษาเจ้าของคดีเข้าร่วมวงด้วย  (Dignan, 2005 : 125) 
  จุดเด่นของการล้อมวงตัดสินคือ  ความเป็นไปได้ที่จะนํามาปรับใช้ในคดีที่มีความ
รุนแรง  (Serious Offences)  เช่น  คดีทําร้ายร่างกาย  คดียาเสพติด  คดีความรุนแรงในครอบครัว
อย่างเหมาะสมมากกว่ารูปแบบอ่ืน  อีกทั้งเป็นวิธีเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐและชุมชน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของรูปแบบนี้  อย่างไรก็ตาม  พบข้อจํากัดของการ
ล้อมวงตัดสินบางประการ  เช่น  การเป็นรูปแบบที่ต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรมาก  ฉะนั้นจึงเป็น
การยากหากจะนํามาปรับปรุงใช้ในทุกคดี  แม้คดีความผิดเล็กน้อย  โดยเฉพาะในกรณีที่ศาลมีปริมาณ
คดีมาก  และรูปแบบนี้จะประสบความสําเร็จยากในชุมชนที่ไม่มีความพร้อม  หรือสายใยในชุมชน
เปราะบาง 
 
 4. คณะกรรมการชุมชนเพื่อการเยียวยา  (Community Reparative Board and 
Citizen’s Panel) 
  คณะกรรมการชุมชน  เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ที่
เน้นการใช้ศักยภาพชุมชนโดยนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  มีจุดกําเนิดจากการที่สมาชิกในชุมชนจํานวน
หนึ่งรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อทํางานให้กับส่วนรวม  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  มีปรากฏการใช้
รูปแบบน้ีต้ังแต่ราวปี  1920  กับผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในคดีความผิดเล็กน้อย  (Dignan, 
2005 : 121)  จากน้ันได้พัฒนาจนนํามาสู่รูปแบบในแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เพ่ือ
ลดความขัดแย้งและการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับชุมชน  และมีการทํางานที่เช่ือมโยงกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรงของชุมชนนั้น  Schiff and Bazemore  (2002 : 182)  กล่าว
ว่าในสหรัฐอเมริกากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบคณะกรรมการนี้  ถือว่าแพร่หลาย
มากที่สุดเป็นอันดับสอง 
  การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนแต่ละแห่ง  อาจมีช่ือเรียกต่างกันไป  เช่น  
ในสก๊อตแลนด์มีการตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อไต่สวนเยาวชนที่กระทําผิดด้วยระบบที่เรียกว่า  
“Children’s Hearing”  ในอังกฤษมีคณะกรรมการชุมชนในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนที่เรียกว่า  “Youth Offender Panels”  ในสหรัฐอเมริกามี  “Neighbourhood 
Accountability Boards”  ดําเนินการในเมืองซานโอเซ่  รัฐแคลิฟอเนีย  “Community Panels”  
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ดําเนินการในเมืองชิคาโก  รัฐอิลเนอยส์  “Community Accountability Boards”  ดําเนินการใน
เมืองเดนเวอร์  รัฐโคโลราโด  และเป็นที่รู้จักกันดีอีกแห่งคือ  “Vermont Community Reparative 
Board”  ในรัฐเวอร์มอนท์ 
  นอกจากนั้น  รายละเอียดการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนบนหลักการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์แต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน  เช่น  เมื่อเปรียบเทียบคณะกรรมการชุมชน  “Youth 
Offender Panels”  ของอังกฤษ  และ  “Vermont Community Reparative Boards”  ของ
สหรัฐอเมริกา  พบว่าความแตกต่างที่สําคัญของสองระบบนี้คือ  ประการแรก  อังกฤษนํารูปแบบน้ีมา
ใช้เฉพาะกับผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  แต่เวอร์มอนต์ใช้กับทั้งคดีผู้ใหญ่และเยาวชน  
ประการที่สอง  คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุมชนในเวอร์มอนต์ถูกส่งต่อมาจากศาล  
หลังมีคําพิพากษาคุมประพฤติ  (Probation Order)  กรมคุมประพฤติจึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักในเรื่องนี้  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง  โดยจะมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน  
90  วัน  ขณะที่ในอังกฤษคดีเยาวชนจะถูกส่งต่อมาจากศาลเช่นกัน  หลังมีคําสั่ง  Referral Order  
เพ่ือส่งต่อมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่  ซึ่งมีช่ือเรียกว่า  
“Youth Offender Teams”  ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุมชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายใน  3 – 12  เดือน  แล้วแต่ความร้ายแรงของคดีหลังศาลมีคําพิพากษา  เป็นต้น 
  แม้ช่ือเรียกและรายละเอียดแตกต่างกัน  แต่รูปแบบคณะกรรมการชุมชนมีจุดมุ่งหมาย
ทั่วไปที่คล้ายกันคือ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิด  ผู้เสียหาย  และชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน  
เพ่ือหาทางออกและลดผลกระทบความเสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  อย่างไรก็ดี  จะไม่เน้นที่
การมีส่วนร่วม  (Participation)  และการให้อํานาจ  (Empowerment)  กับผู้เสียหายและผู้กระทํา
มากนัก  แต่จะเน้นให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งและความเสียหายที่เกิดขึ้น  จึงมี
ลักษณะคล้ายการล้อมวง  เนื่องจากหลังจากนั้นจะมีการตัดสินและกําหนดการเยียวยาความเสียหาย  
ซึ่งอํานาจการตัดสินอยู่ที่กรรมการชุมชนที่เข้าประชุม  จะเป็นผู้สรุปและตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีเยียวยา  
จากน้ันจะมีการทําเป็นบันทึกข้อตกลง  และสรุปผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ประเภทคดีท่ีสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับคดีต่างๆ มีดังนี้  (กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 
2545 : 15 – 16) 
 
 1. ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทํา  (juvenile delinquents) 
  ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
คดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทําผิด  โดยระบบกฎหมายกําหนดไว้ในหลายๆ  ประเทศในยุโรป  เช่น  
ในอังกฤษ  เยอรมัน  ออสเตรีย  ฯลฯ  รวมทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีน้ีเป็นหลักเพ่ิมมากขึ้น  
ส่วนรูปแบบที่ใช้จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว  (family group 
conferences : FGC) 



 301

 2. ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว  (domestic violence) 
  กรณีความรุนแรงในครอบครัวน้ีเป็นปัญหาสังคมก่ึงอาชญากรรม  ที่ต้องใช้ช่องทาง
พิเศษของกระบวนการยุติธรรม  หรือใช้กระบวนการยุติธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ  เพ่ือให้ความสําคัญ
กับเหยื่อหรือผู้เสียหาย  ในฐานะประธานของปัญหามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  โดยคํานึงถึงความรู้สึกนึกคิด
ของผู้เสียหาย  และแสวงหาวิธีการที่จะให้ผู้กระทําผิดเยียวยาชดใช้  และปรับปรุงนิสัยความประพฤติ
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
นํามาใช้กับเรื่องนี้ได้ 
 
 3. ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได้ 
  คดีอาญาประเภทนี้เป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้เป็นความผิดอันยอม
ความกันได้  ซึ่งโดยปกติจะมีลักษณะที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคล  มิได้กระทบกระเทือนต่อ
สาธารณชน  กฎหมายจึงยินยอมให้ถอนคําร้องทุกข์หรือยอมความกันได้  และเมื่อยอมความกันแล้ว
ผู้เสียหายจะนําคดีมาฟ้องร้องอีกไม่ได้  คดีอาญาประเภทความผิดที่ยอมความกันได้ตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทย  ได้แก่  ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา  (มาตรา  276  วรรค  1)  ความผิด
ฐานอนาจาร  (มาตรา  278  และมาตรา  284)  ความผิดฐานทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพ  (มาตรา  309  
วรรค  1)  ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อ่ืน  (มาตรา  310  วรรค  1  และมาตรา  311  วรรค 1)  
ความผิดฐานหมิ่นประมาท  (มาตรา  326 – 328)  ความผิดฐานฉ้อโกง  (มาตรา 341 – 342, 344 – 
346  และมาตรา  349 – 350)  ความผิดฐานยักยอกทรัพย์  (มาตรา  352 – 355)  ความผิดฐานทํา
ให้เสียทรัพย์  (มาตรา  358 – 359)  ความผิดฐานบุกรุก  (มาตรา  362 – 364) 
  นอกจากนี้  ยังมีความผิดที่กฎหมายกําหนดให้ เป็นความผิดอันยอมความได้  
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว  เมื่อเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทําผิดเป็นญาติกันตามมาตรา  71  
ได้แก่  ความผิดฐานลักทรัพย์  (มาตรา  334 – 335)  ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์  (มาตรา  336  
วรรค  1)  ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน  (มาตรา  343)  ความผิดฐานรับของโจร  (มาตรา  357)  
ความผิดฐานทําให้ทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์เสียหาย  (มาตรา  360) 
 
 4. ข้อพิพาททางแพ่งเก่ียวเนื่องทางอาญา 
  การกระทําผิดบางอย่างผู้กระทํามีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา  เนื่องจากการ
กระทําน้ันเข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญาในขณะเดียวกัน  ยังทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายด้วย  
ลักษณะของการกระทําที่เป็นความผิดทางแพ่งเกี่ยวเน่ืองทางอาญา  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้น  ผู้กระทําผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาและยังต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายอีกด้วย  เพราะฉะนั้นข้อพิพาทในลักษณะนี้จะระงับลงได้ก็ต่อเมื่อ
คู่พิพาทตกลงประนีประนอมกันทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งด้วย 
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 5. ความผิดเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะสั้น 
  คดีอาญาประเภทนี้เป็นความผิดประเภทที่แม้จะมีโทษเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน  แต่
กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้  เพราะถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดิน     
ทําให้ต้องมีการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปตามลําดับขั้นตอน  แต่หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมแต่ละลําดับ  ได้แก่  ตํารวจ  อัยการ  และศาล  อาจใช้ดุลพินิจเพ่ือเบี่ยงเบนคดีประเภทนี้
ออกนอกกระบวนการตามอํานาจที่กฎหมายกําหนดไว้ได้เช่นกัน  ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้โทษจําคุก
ระยะสั้นอันก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้กระทําผิดและสังคมมากกว่า  รวมท้ังลดความแออัดในเรือนจํา
ได้ทางหนึ่ง  ความผิดคดีอาญาเล็กๆ  น้อยๆ  ประเภทนี้ได้แก่  ความผิดที่มีโทษจําคุกไม่เกิน  3  ปี 
 

 
รูปที่  6.2  ผลทางกฎหมายของการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์

ที่มา : เดชา  สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : 91 
 
 
 
 
 
 



 303

ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ 
 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นมาตรการที่สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอน  ก่อน
พิจารณาคดี  ระหว่างพิจารณาคดี  และภายหลังการพิพากษาคดี  ดังนี้  (จุฑารัตน์  เอ้ืออํานวย, 
2548 : 22) 
 
 1. ขั้นตอนก่อนคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
  มีการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์โดยชุมชนสําหรับคดีความอาญาบางประเภทที่ไม่ร้ายแรง  
ก่อนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวน  เช่น  ประเทศฝรั่งเศสจะใช้รูปแบบที่เรียกว่า  
คณะกรรมการบูรณาการชุมชน  (community reparative boards)  เป็นจํานวนมาก 
 
 2. ขั้นตอนเมื่อคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก่อนพิพากษาคดี 
  มีการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์ในชั้นพนักงานสอบสวน  ช้ันพนักงานอัยการ  กรณีมี
ความเห็นสมควรสั่งฟ้อง  (อาจใช้หลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ)  การชะลอการฟ้อง  ฯลฯ  
และชั้นพิจารณาคดีของศาลก่อนที่จะมีคําพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใด  โดยในประเทศตะวันตกส่วน
ใหญ่ใช้พนักงานคุมประพฤติ  หรือนักสังคมสงเคราะห์ดําเนินกระบวนการวิธีการสมานฉันท์  โดย
รูปแบบการพิจารณาแบบล้อมวง  (sentencing circles)  สําหรับกรณีผู้กระทําผิดเป็นชนพื้นเมืองใน
ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ  และใช้รูปแบบการไกล่เกลี่ยเหย่ือ – ผู้กระทําผิด  
(victim-offenders mediation : VOM)  อย่างกว้างขวางสําหรับผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งในยุโรป
และอเมริกา 
 
 3. ขั้นตอนหลังการพิจารณาคดี 
  ในยุโรป  ทวีปอเมริกาเหนือ  และทวีปออสเตรเลียมีการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์ในชั้น
ราชทัณฑ์อย่างกว้างขวางเช่นกัน  โดยใช้เมื่อมีการจําคุกผู้กระทําผิดไประยะหนึ่งแล้ว  เมื่อผู้กระทําผิด
ได้รับการพักการลงโทษ  และในช่วงก่อนที่ผู้กระทําผิดจะสิ้นสุดการรับโทษจําคุกกลับคืนสู่ชุมชน  โดย
รูปแบบการไกล่เกลี่ยเหยื่อผู้กระทําผิดเช่นกัน 
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รูปที่  6.3  แสดงการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์มาใช้ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ 

ที่มา : เดชา  สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : 55 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการสืบเสาะและพินิจ 
 
 การปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจน้ัน  
เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี  โดยเป็นการปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการดําเนินการให้จําเลยและผู้เสียหายได้พบปะและเจรจาเพื่อทําข้อตกลงร่วมกันในการที่จะ
เยียวยาและ/หรือชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย  และประสานความสัมพันธ์ระหว่างจําเลยและ
ผู้เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม  หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีก็จะได้นําข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างจําเลยและผู้เสียหายที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเชิง
สมานฉันทน้ั์นไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอต่อศาล  อย่างไรก็
ตามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในลําดับขั้นตอนและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างปฏิบัติงาน
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจ  ในที่น้ีจึงจะได้อธิบายถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการสืบเสาะและพินิจ  โดยอาศัย
ขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจตามปกติเป็นหลักในการปฏิบัติงานตามลําดับดังต่อไปน้ี  (เดชา  
สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : 59 – 66) 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขั้นตอนเบื้องต้นของการ
สืบเสาะและพินิจ  อธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่  6.2 ขั้นตอนเบื้องต้นของการสืบเสาะและพินิจ 
 
ขั้นตอนการ

สืบเสาะและพนิิจ 
การดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ

เจ้าของคด ี
การดําเนินงานของพนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท ์

1.  การรับคดี -  เมื่อศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจคดีที่มี
ฐานความผิดตามท่ีกําหนด  และผู้เสียหาย
เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ให้
เจ้าหน้าที่ธุรการคดีดําเนินการรับคดีตาม
ขั้นตอนปกติและประสานงานแจ้งให้พนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท์ทราบ 

-  รับทราบข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับคดีสืบเสาะและพินิจ 

2.  การจ่ายคดี -  ผู้มีอํานาจจา่ยคดีดําเนินการจ่ายคดีให้
พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานสืบเสาะและ
พินิจตามปกติ  พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานคุม
ประพฤติสมานฉันท์ทราบและรับเรื่อง 

-  รับมอบหมายการดําเนินงาน 

3.  ขั้นตอน
เบื้องต้น 

-  ลงทะเบียนรับคดีในสมุดทะเบียนรับคดี
ตามปกติ 
-  รวบรวมเอกสารประกอบสํานวนตามปกติ  
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับช่ือและที่อยู่ของ
ผู้เสียหายที่จะได้จากการตรวจสอบข้อมูลจาก
พนักงานอัยการนั้นจะต้องดําเนินการให้ได้มา
อย่างรวดเร็ว  แล้วประสานงานแจ้งให้
พนักงานคุมประพฤติสมานฉนัท์ทราบทันท ี
-  วางแผนการสืบเสาะโดยร่วมกับพนักงานคุม
ประพฤติสมานฉันท์ในการกาํหนดนัด
สอบปากคําจําเลยเบื้องต้น / เพ่ิมเติม  และ
กําหนดนัดสอบปากคําผู้เสียหาย 

-  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ
และที่อยู่ของผูเ้สียหายจาก
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของ
คดีและบันทึกข้อมูลไว้ 
-  ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของคดีในการกําหนดนัด
สอบปากคําจําเลยเบื้องต้น/
เพ่ิมเติมและกาํหนดนัด
สอบปากคําผู้เสียหาย 

 หมายเหต ุ
-  ในกรณีทีผู่้เสียหายมาปรากฏตัวต่อพนักงาน 
คุมประพฤติในวันที่รับคดีให้ดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายและกําหนด
นัดสอบปากคํา  โดยประสานงานกับพนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท์ในทํานองเดียวกันด้วย 
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ตารางที่  6.2 ขั้นตอนเบื้องต้นของการสืบเสาะและพินิจ  (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการ

สืบเสาะและพนิิจ 
การดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ

เจ้าของคด ี
การดําเนินงานของพนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท ์

4.  การสอบ 
ปากคําจําเลย 

-  ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ
สอบปากคําจําเลยเบื้องต้นตามปกติ  โดยเน้น
ความชัดเจนและรายละเอียดในประเด็น
ต่อไปนี้ 
   1.  ภูมิหลังความสัมพันธ์กับผู้เสียหายก่อน
และหลังเกิดเหตุในคดี 
   2.  พฤติการณ์แห่งคดี  ความเสียหาย  การ
ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายและการบรรเทา
ผลร้าย 
   3.  ความตระหนักสํานึกต่อผลร้ายที่
ก่อให้เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย 
   4.  เจตนารมณ์ในการเยียวยาและ/หรือ
ชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  หลังจากนัน้
ในช่วงท้ายให้ประสานงานส่งต่อจําเลยให้แก่
พนักงานคุมประพฤติสมานฉนัท์ 

-  หลังจากพนักงานคุม
ประพฤติเจ้าของคดีสอบปากคํา
เบื้องต้นแล้ว  ให้เข้าช้ีแจงทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทม์าใช้ในการสืบเสาะ
จําเลยจนเป็นที่เข้าใจแล้ว  จงึ
สอบถามความต้องการใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทข์องจําเลยและ
บันทึกไว้ 
-  หลังจากพนักงานคุม
ประพฤติเจ้าของคดีสอบปากคํา 
ผู้เสียหายแล้วให้เข้ามาช้ีแจงทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา 

    หลังจากสอบปากคําจําเลยเบื้องต้นรวมทั้ง
ช้ีแจงความเข้าใจเรื่องการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้แก่จําเลย  แล้ว
พนักงานคุมประพฤติจะต้องคํานึงถึงประเด็น
ต่อไปนี้คือ 
   1.  จําเลยยอมรับว่าได้กระทําผิดจริง 
   2.  จําเลยมแีนวโน้มจะได้รับรอการลงโทษ  
หากพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเข้าตาม
เง่ือนไขทั้ง  2  ข้อ  แล้วจึงคอ่ยดําเนินการเพ่ือ
นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป  หากไม่เข้าเง่ือนไขดังกลา่วให้
ยุติการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์
มาใช้  (ซึ่งในการพิจารณาให้ทั้ง  2  ฝ่ายหารือ
ร่วมกัน  หากไม่เข้าตามเง่ือนไขให้บันทึกไว้
และดําเนินการตามขั้นตอนปกติ) 

กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทม์าใช้ในการสืบเสาะ
จําเลยเข้าใจแล้วจึงสอบถาม
ความต้องการใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของ
ผู้เสียหาย  แลว้บันทึกไว้พร้อม
ทั้งกําหนดนัดให้ผู้เสียหายเข้า
ร่วมประชุมประสาน
สัมพันธภาพกับจําเลยตามวัน
เวลาที่สะดวก 
-  ดําเนินการแจ้งกําหนดนัดให้
จําเลยเข้าร่วมประชุมประสาน
สัมพันธภาพตามที่นัดกับ
ผู้เสียหายไว้แลว้ 
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ตารางที่  6.2 ขั้นตอนเบื้องต้นของการสืบเสาะและพินิจ  (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการ

สืบเสาะและพนิิจ 
การดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ

เจ้าของคด ี
การดําเนินงานของพนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท ์

  หมายเหต ุ ในกรณีที่ฝ่ายหนึง่
ฝ่ายใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม
ประสานสัมพันธภาพตามวัน
เวลาที่กําหนด  ให้ดําเนินการ
ประสานงานปรับกําหนดนัดให้
ทั้งสองฝ่ายสะดวกที่จะเข้าร่วม
ประชุมได้  หลงัจากมีกําหนด
นัดประชุมประสานสัมพันธภาพ
แล้ว  ให้จัดเตรียมสถานที่
ประชุมประสานสัมพันธภาพ 

5.  การตรวจ
สุขภาพร่างกาย / 
ภาวะแห่งจิต 

-  ดําเนินการตรวจสุขภาพ / ภาวะแห่งจิต / 
ตรวจสารเสพติดตามปกติ 

 

6.  การสอบ 
ปากคําพยาน 

พยานทั่วไป 
-  ดําเนินการออกคําสั่งเรียกพยานทั่วไป
ตามปกติในกรณีที่พยานทราบข้อมูล
พฤติการณ์แห่งคดี  ความสัมพันธ์ระหว่าง
จําเลยกับผู้เสียหายให้เน้นความชัดเจนและ
รายละเอียดของข้อมูลภูมิหลัง  ความสมัพันธ์
ระหว่างจําเลย  และผู้เสียหายก่อนและหลัง
เกิดพฤติการณ์แห่งคดี  การดําเนินการชดใช้
ค่าเสียหายและการบรรเทาผลร้าย 
 
พยานผูเ้สียหาย 
-  ดําเนินการออกคําสั่งเรียกผู้เสียหาย  โดย
ประสานงานกับพนกังานคุมประพฤติ
สมานฉันทใ์นการกําหนดนัดสอบปากคํา 
-  ดําเนินการสอบปากคําผู้เสียหาย  โดยเน้น
ความชัดเจนและรายละเอียดในประเด็น
ต่อไปนี้ 
   1.  ภูมิหลังความสัมพันธ์กับจําเลยก่อนและ
หลังเกิดเหตุในคดี 
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ตารางที่  6.2 ขั้นตอนเบื้องต้นของการสืบเสาะและพินิจ  (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการ

สืบเสาะและพนิิจ 
การดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ

เจ้าของคด ี
การดําเนินงานของพนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท ์

    2.  พฤติการณ์แห่งคดี  ความเสียหายทาง
จิตใจ / วัตถุและผลกระทบการดําเนินการ
ชดใช้ค่าเสียหายและการบรรเทาผลร้าย 
   3.  ความต้องการเยียวยาและ / หรือชดใช้
ความเสียหาย  ตลอดจนความเห็นเกี่ยวกับ
การลงโทษหลงัจากนั้นในช่วงท้ายให้
ประสานงานส่งต่อผู้เสียหายให้แก่พนักงานคุม
ประพฤติสมานฉันท ์

 

7.  การตรวจสอบ
พยานเอกสาร
และพยานวัตถุ 

-  ดําเนินการออกคําสั่งเรียกพยานเอกสาร
และพยานวัตถุ  (ถ้าม)ี  ตามปกติ 
-  ดําเนินการตรวจสอบพยานเอกสารและ
พยานวัตถุ  (ถา้มี)  ตามปกติ 

 

8.  การออก
สืบเสาะ
สภาพแวดล้อม 

-  ดําเนินการออกสืบเสาะสภาพแวดล้อมของ
จําเลยตามปกติ  โดยเน้นความชัดเจนและ
รายละเอียดของข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
จําเลย  และผู้เสียหายก่อนและหลังเกิดเหตุ
พฤติการณ์แห่งคดี  การดําเนินการชดใช้
ค่าเสียหาย  และการบรรเทาผลร้าย ตลอดจน
ความคิดเห็นของผู้นําหรือสมาชิกในชุมชนที่มี
ต่อสัมพันธภาพระหว่างจําเลยและผู้เสียหาย 

 

9.  การประชมุ
ประสาน
สัมพันธภาพ 

 -  จัดให้มีการประชุมประสาน
สัมพันธภาพระหว่างจําเลยและ
ฝ่ายผู้เสียหายตามวันเวลาที่
กําหนดนัดไว้โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย 
   1.  จําเลยและครอบครัวหรือ
บุคคลที่จําเลยเคารพนับถือให้
ความไว้วางใจหรือสามารถดูแล
ช่วยเหลือจําเลยได้ 
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ตารางที่  6.2 ขั้นตอนเบื้องต้นของการสืบเสาะและพินิจ  (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการ

สืบเสาะและพนิิจ 
การดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ

เจ้าของคด ี
การดําเนินงานของพนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท ์

9.  การประชมุ
ประสาน
สัมพันธภาพ 

    2.  ผู้เสียหายและครอบครวั
และ/หรือจําเลย  ผู้นําชุมชน/ 
ผู้แทนชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากการกระทําผิดของจําเลยใน
คดีน้ี 
-  ดําเนินการประชุมประสาน
สัมพันธภาพจนสามารถทํา
ข้อตกลงร่วมกันในการเยียวยา
และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่
ผู้เสียหายและประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างจําเลย
และผู้เสียหายให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิม 

  หมายเหต ุ ในกรณีที่การ
ประชุมประสานสัมพันธภาพไม่
สามารถบรรลถุึงข้อตกลง
ร่วมกันได้ให้ยติุการจัดประชุม
และบันทึกผลการประชุมไว้ 

10. การวิเคราะห์
ข้อมูลและทํา
รายงานการ
สืบเสาะและพนิิจ 

-  นําข้อมลูเกีย่วกับการประชุมประสาน
สัมพันธภาพ  และข้อตกลงรว่มกันที่ได้จาก
การประชุมประสานสัมพันธภาพระหว่าง
จําเลย  และผู้เสียหายมาใช้ประกอบในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินจําเลย  พร้อมทั้ง
เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อจําเลยที่
เหมาะสม  จัดทําเป็นรายงานเสาะและพินิจ
เสนอต่อศาล 

-  จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  
เพ่ือนําส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลจาก
การดําเนินการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้  
พร้อมทั้งสําเนาบันทึกการ
ประชุม  และบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันให้พนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของคดีจัดทํารายงานการ
สืบเสาะและพนิิจ 
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ตารางที่  6.2 ขั้นตอนเบื้องต้นของการสืบเสาะและพินิจ  (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการ

สืบเสาะและพนิิจ 
การดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ

เจ้าของคด ี
การดําเนินงานของพนักงาน
คุมประพฤติสมานฉันท ์

10. การวิเคราะห์
ข้อมูลและทํา
รายงานการ
สืบเสาะและพนิิจ 

 -  หลังจากศาลมีคําพิพากษา
แล้วให้ประสานงานติดตามผล
การปฏิบัติงานและติดตามผล
การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 

 
ที่มา : เดชา  สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : 59 – 66 

 

 
 

รูปที่  6.4  รูปแบบของการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
ในขั้นตอนของการสืบเสาะและพินิจ 

ที่มา : เดชา  สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : 58 
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ผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 ชุมชนหรือสังคมที่ ใช้กระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการกับปัญหา
อาชญากรรม  และการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  ทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและ
ผู้ใหญ่  จะมีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นตามมาคือ  (เดชา  สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : 34 – 35) 
 
 1. ผู้เสียหายและครอบครัวของเขาได้รับความช่วยเหลือ 
 2. ถ้าผู้เสียหายต้องการ  เขาย่อมมีโอกาสที่จะช่วยกําหนดว่าผู้กระทําผิดจะแก้ไขผลร้าย
จากการกระทําผิดได้อย่างไร 
 3. การชดใช้  (Restitution)  ของผู้กระทําผิดมีความสําคัญมากกว่าภาระผูกพันทาง
การเงิน 
 4. การระงับข้อพิพาทระหว่างเหยื่อและผู้กระทําผิด  เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างเหยื่อ
และผู้กระทําผิด  ทําให้ผู้กระทําผิดรับรู้ว่าการกระทําผิดของเขาก่อให้เกิดผลอะไรบ้าง  และจะ
บรรเทาผลร้ายน้ันได้อย่างไร  การระงับข้อพิพาทต้องดําเนินการโดยคนกลาง  (Mediator)  ที่ได้รับ
การฝึกฝนให้รู้สึกไวต่อการรับรู้ความต้องการจําเป็น  (Needs)  ของผู้เสียหายและครอบครัวของเขา 
 5. อาสาสมัครในชุมชนต้องทํางานร่วมกับผู้กระทําผิด 
 6. ชุมชนต้องเตรียมงานเพื่อให้ผู้กระทําผิดสามารถชดใช้ผลร้ายแก่ผู้เสียหาย 
 7. ผู้กระทําผิดมีส่วนร่วมในโครงการบริการสังคม  (Community Services Projects)  
ซึ่งถูกกําหนดคุณค่าโดยชุมชน 
 8. โปรแกรมการศึกษาสําหรับผู้กระทําผิดต้องทําให้ผู้กระทําผิดรับรู้ว่าเหยื่อรู้สึกอย่างไร  
และสามารถหยั่งรู้ในอารมณ์ของเหยื่อได้  การศึกษาดังกล่าวช่วยให้ผู้กระทําผิดรับรู้ความรับผิดชอบ
ของเขาในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมกับผลร้ายจากการกระทําของเขา  โดยผ่านการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  และโดยการรับฟังจากกลุ่มของผู้เสียหายหรือสมาชิกใน
สังคมที่ได้พูดคุยประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมและผลกระทบที่ได้รับจากการเกิดอาชญากรรม 
 9. คําสั่งให้ทําการแก้ไขเพ่ือบรรเทาผลร้ายจากอาชญากรรมมีความสําคัญมากกว่าคําสั่ง
ให้ลงโทษ 
 10. ศาลและองค์กรราชทัณฑ์ต้องจัดทํารายการประจําปีว่าจะมีการแก้ไข  (Reparation)  
อย่างไร 
 11. สมาชิกในชุมชนต้องให้คําแนะนําแก่ศาลและงานราชทัณฑ์  (Corrections)  ในฐานะ
ที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 12. กลุ่มชุมชนและกลุ่มธุรกิจที่ทํางานกับผู้กระทําผิดจะเป็นผู้นําเขากลับสู่ชุมชน  เมื่อเขา
กระทําความดีตามภาระผูกพันแล้ว 
 13. ชุมชนมีศรัทธาและความเชื่อมั่นที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้กระทําผิดที่พยายาม
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา 
 14. ทําให้ผู้กระทํามีทักษะในการดํารงชีวิตมากกว่าการส่งเข้าสู่ระบบเรือนจํา 
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 โดยสรุปแล้ว  จะเห็นได้ว่า  ผลลัพธ์สูงสุดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็คือ   
คนในชุมชน  เหยื่อ  ผู้กระทําผิด  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  และเป็นชุมชนแห่งความ   
พึงพอใจ  เข้าใจซึ่งกันและกัน 

 
รูปที่  6.5  การสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในชุมชน 
ที่มา : เดชา  สังขวรรณ  และคณะ, 2550 : 208 

 
 

แนวทางในการพัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้มีประสิทธิภาพ  มีดังนี้     
(ยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  และ  พรประภา  แก้วกล้า, 2553 : 115 – 118) 
 1. การฝึกอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่สําหรับกระบวนการยุติธรรม
และสังคมไทย  การนํามาปฏิบัติจึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพียงพอเพื่อ
อธิบายให้ผู้เสียหาย  ผู้กระทําผิด  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ  และนํากระบวนการมาใช้อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์  การที่พบว่าพนักงานคุมประพฤติที่ทําหน้าที่คนกลางบางคนไม่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  การขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะที่
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จําเป็นสําหรับการเป็นคนกลาง  อาจทําให้เกิดกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้เกี่ยวข้องได้  
ตัวอย่างเช่น  การเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  อาจทําให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าเป็นการตอก
ยํ้าความรู้สึกเจ็บแค้น  และผู้กระทําผิดรู้สึกว่าเป็นการกล่าวโทษกัน  และเป็นการทําลายสัมพันธภาพ
มากกว่าการฟ้ืนฟู  เป็นต้น 
  นอกจากนั้น  การเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต้องอาศัยความสมัครใจ  
ดังนั้น  การอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ  จึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่การเชิญชวนดําเนินการโดยพนักงาน
คุมประพฤติเจ้าของสํานวน  ซึ่งอาจไม่เคยรับการฝึกอบรมและไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์  ทําให้ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเข้าใจและเกิดความต้องการเข้า
ร่วม  และที่สําคัญการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสํานักงานคุมประพฤติหรือ
หน่วยงานอื่นๆ  จําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วย  ซึ่งหากไม่เห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่หรือไม่ให้ความสนใจในการ
ดําเนินการ 
  ดังนั้น  กรมคุมประพฤติและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่นําความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้  
ควรให้ความสําคัญกับการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ต้ังแต่ผู้ที่จะทําหน้าที่คนกลาง  ผู้ที่ต้อง
ติดต่อโดยตรงกับผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  และผู้บริหาร  ทั้งนี้  การฝึกอบรมอาจจัดโดยการใช้
วิธีการต่างๆ  เช่น  การฝึกอบรมในห้องเรียน  การจัดทําชุดความรู้เพ่ือสอนเทคนิคหรือกรณีศึกษา  
การเรียนทาง  E-Learning  การสร้างวิทยากรตัวคูณ  เป็นต้น  ที่สําคัญผู้ที่จะทําหน้าที่คนกลางนั้น  
นอกจากจะมีความรู้และทักษะที่จําเป็นแล้ว  ควรเป็นผู้ที่มีบุคลิกและทัศนคติที่สอดคล้องกับแนวคิด
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เนื่องจากบทบาทของคนกลางมีความต่างจากบทบาทของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมที่บังคับใช้กฎหมาย  และควรมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและรู้จัก
ชุมชนด้วย  เพ่ือปรับใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท์ให้เหมาะสมกับชุมชนที่ผู้มีส่วนได้เสียอาศัย
อยู่ 
 2. การกระตุ้นให้สังคมรู้จักและรับรู้เกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากขึ้น 
  สาเหตุหนึ่งที่ทําให้คดีที่เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีน้อยลง  อาจ
เนื่องมาจากผู้เสียหายและผู้กระทําผิดไม่ทราบเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ผู้เสียหายและผู้กระทํา
ผิดที่ไม่ได้เข้าร่วม  ไม่ทราบว่ามีการประชุมประสานสัมพันธภาพ  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เสียหายและผู้กระทํา
ผิดจะทราบได้ก็ต่อเมื่อพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้แจ้ง  แต่ถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
อ่ืนๆ  ก็จะทําให้ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดมีโอกาสทราบและแจ้งความประสงค์ได้  และยังเป็นการ
สร้างพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้กับผู้เสียหาย  ผู้กระทําผิด  และชุมชน  ทํา
ให้การช้ีแจงอธิบายหรือประสานงานของพนักงานคุมประพฤติง่ายขึ้น  การประชาสัมพันธ์อาจเป็น
การบอกเล่าตัวอย่างความสําเร็จ  (Success stories)  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการ  
โดยนําเสนอผ่านสิ่งพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบที่น่าสนใจ  โดยไม่ใช่ในลักษณะของวิชาการ
จนเกินไป  เพ่ือดึงดูดความสนใจของสังคมให้รับรู้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนอกเหนือจาก
กระบวนการยุติธรรมอาญาทางปกติ 
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 3. การเตรียมความพร้อมและการติดตามผลเป็นสิ่ งจําเป็นต่อความสําเร็จของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
  การเตรียมความพร้อม  มีความสําคัญในการชี้แจงให้ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เพ่ือไม่ให้ผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเกิดความ
คาดหวังเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย  ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
นอกจากนั้น  การเตรียมความพร้อมผู้เสียหายและผู้กระทําผิดให้มีความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่รุนแรง  
ยังมีส่วนให้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ดําเนินไปได้ด้วยดี  และทําให้ไม่ต้องเสียเวลาจัด
ประชุมหลายครั้ง  ซึ่งจะทําให้เป็นภาระต่อผู้เสียหายและผู้กระทําผิดในการมาพบกัน 
  การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลง  ก็มีความสําคัญเท่าเทียมกัน  เนื่องจาก
ข้อตกลงจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย  การติดตามผลย่ิง
จําเป็นในการช่วยให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงมากขึ้น  และหากมีข้อขัดข้องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ผู้ที่
ติดตามผลจะเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายได้  เช่น  หากผู้กระทําผิดจ่ายเงินล่าช้ากว่า
กําหนด  อาจเพราะมีเงินไม่พอในช่วงนั้น  และหากแจ้งให้ผู้เสียหายเข้าใจก็จะช่วยไม่ให้เกิดความรู้สึก
ไม่ดีต่อกัน  นอกจากนั้นการแจ้งผลการดําเนินคดีให้ผู้เสียหายทราบ  เป็นสิ่งที่ผู้เสียหายต้องการ  แต่
ยังไม่มีหน่วยงานใดดําเนินการให้  หากในช่วงติดตามผลมีการแจ้งผลคดีให้ผู้เสียหายทราบ  ก็จะทําให้
ผู้เสียหายพอใจมากขึ้น  การติดตามอาจดําเนินการโดยพนักงานคุมประพฤติ  หรืออาสาสมัครคุม
ประพฤติ  หรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  หรือยุติธรรมจังหวัดก็ได้ 
 4. การขยายผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในขั้นตอนอื่นๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรม  และความขัดแย้งในชุมชน 
  ควรมีการขยายการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้มากขึ้น  ในขั้นตอนอื่นๆ  
ของกระบวนการยุติธรรม  ทั้งในขั้นตอนตํารวจ  อัยการ  ศาล  และราชทัณฑ์  เพ่ือให้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  และคุ้มค่าต่อการดําเนินการ  นอกจากนั้น  ควรให้มี
การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในขั้นตอนก่อนเข้ากระบวนการยุติธรรม  ซึ่งในปัจจุบันมี
การให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาดําเนินการ  แต่อาจยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมนัก  จึงควรหาช่องทาง
อ่ืนๆ  ให้มากขึ้น  เช่น  การให้นักปกครองนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับคดียอม
ความได้  โทษจําคุกไม่เกิน  2  ปี  เพ่ือหลีกเลี่ยงการนําคดีเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งจะมี
ผลทําให้ความสัมพันธ์ของผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเสียหายไปจนยากจะฟื้นฟู 
  อย่างไรก็ตาม  การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในขั้นตอนใดก็ตาม  
จะต้องคํานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม  เพราะบางกรณีโดยเฉพาะคดีที่รุนแรง  ผู้เสียหายอาจต้องการ
เวลาในการปรับสภาพจิตใจและอารมณ์ก่อนที่จะพบผู้กระทําผิด  ซึ่งคดีแต่ละประเภทก็จะใช้เวลา
ต่างกันและความรู้สึกก็จะไม่เหมือนกัน 
 5. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของสังคมต่อความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ
ประสิทธิผลในด้านอ่ืนๆ  เช่น  การศึกษาความสอดคล้องระหว่างผลคําพิพากษากับข้อตกลงที่ได้จาก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และผลต่อเนื่องหากผลคําพิพากษาไม่เป็นไปตามที่ผู้เสียหายและ
ผู้กระทําผิดคาดหวัง  ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของคนกลางกับประสิทธิผล  นอกจากนั้น  ควรมี
การศึกษาถึงความจําเป็นในการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เพ่ือให้กระบวนการ
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นที่ยอมรับของศาลและข้อตกลงมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มากขึ้น  และผู้เสียหายและผู้กระทําผิดได้รับ
ประโยชน์จากความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างแท้จริง 
 
 

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 
 
 ปัจจุบันเราจะพบว่า มีการพูดถึงหลักการและกระบวนการของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
(Restorative Justice)  ในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ  นอกเหนือจากงานยุติธรรมทางอาญา ปัญหาความ
ขัดแย้งหลายอย่างได้ประยุกต์แนวคิดของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา  ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาของเด็กในโรงเรียน ปัญหาข้อขัดแย้งในชุมชน และปัญหาความขัดแย้งของคนในหน่วยงาน  
หรือแม้กระทั่งปัญหาในครอบครัวของเราเอง  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงมิใช่การทําให้เกิดความ
ยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมเท่าน้ัน  หรือเป็นการแก้ปัญหาอาชญากรรมเพียงอย่างเดียว  แต่
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นปรัชญาที่สามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆ  ในสังคมและทําให้เกิดความ
ยุติธรรมทางสังคม  (Social Justice)  ได้  แม้ว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เป็นกระบวนทัศน์ใหม่
ที่พัฒนาขึ้นมา  เพ่ือเปลี่ยนแปลงแนวคิดของงานยุติธรรมในการตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรม  แต่
ในปัจจุบันความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กําลังเป็นกระแสทางสังคมที่เคลื่อนไหวขยายขอบเขตเกิน
กรอบการใช้ในระบบกระบวนการยุติธรรมไปแล้วนักคิดและนักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เห็นว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ใช่แค่วิธีการในการแก้ไขผู้กระทําผิด  
หรือการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมแต่เป็นปรัชญาทางสังคม  ที่สามารถแก้ปัญหาทางสังคมและทําให้
เกิดความยุติธรรมทางสังคม  (Social Justice)  ได้  ต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัว  ระดับ
องค์กร  เช่น  องค์กรในกระบวนการยุติธรรม  องค์กรธุรกิจ  และโรงเรียน  เป็นต้น  และระดับสังคม  
และกระบวนการตามแนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังใช้แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้เกือบทุก
รูปแบบและทุกระดับ  ตัวอย่างเช่น  การนําความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งของนักเรียนในโรงเรียน  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติภาพภายหลังสงคราม  
เช่นที่บอสเนีย-เฮอเซโกวินา  หรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านภายในชุมชน
เดียวกัน  (ยศวันต์  บริบูรณ์ธนา, 2550 : 1) 
 กระแสการขยายขอบเขตของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆ  ใน
สังคม  สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในการประชุมที่จัดโดย  European Forum for Restorative 
Justice  คร้ังที่  4  ที่ประเทศสเปน  ในปี  2549  ภายใต้หัวข้อ  Restorative Justice and 
Beyond: an Agenda for Europe  ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนถึงบทบาทของความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ที่มีต่อการแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  เช่น  การสร้างสันติภาพให้แก่เหยื่อสงคราม
ภายหลังสงคราม  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  การขยายขอบเขตของความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์เกิดขึ้นได้  เพราะแนวคิดหรือปรัชญาของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น้ัน  มีลักษณะ
สากลที่สามารถใช้แก้ปัญหาสังคมได้  ทั้งนี้  ต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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ไม่ใช่เป็นแค่วิธีการหรือรูปแบบ  แต่เป็นแนวคิดหรือปรัชญาที่เน้นการฟื้นฟู  (Restoration)  ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  (Involvement)  ในกระบวนการแก้ไขปัญหาและ
กระบวนการตัดสินใจ  และได้รับการเสริมอํานาจ  (Empowerment)  ให้เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้  
ซึ่งนักวิชาการหลายท่านมองว่าปรัชญาดังกล่าว  เป็นมากกว่ากระบวนทัศน์ใหม่ในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ในมุมมองของนักวิชาการเหล่าน้ี  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นปรัชญา
ที่สามารถทําให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม  สามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่และสร้างทุนทางสังคม 
(Social Capital)  ได้  จากมุมมองนี้  ทําให้เกิดความคิดที่ว่าปรัชญาของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
สามารถใช้ได้กับปัญหาอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม  โดยทางสถาบัน  International Institute for 
Restorative Practices  หรือ  IIRP  ได้เรียกความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ใช้กับปัญหาทางสังคมว่า  
วิธีการเชิงสมานฉันท์  (Restorative practices) และนิยามว่าเป็นศาสตร์ในการฟื้นฟูและพัฒนาทุน
ทางสังคม  การจัดระเบียบสังคม  สภาวะทางอารมณ์  และการร่วมมือของสังคม  ผ่านทางการเรียนรู้
และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งวิธีการเชิงสมานฉันท์น้ีมีแนวคิดว่าคนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่ดีหรือมีความสุขมากขึ้น  เมื่อมีโอกาสดําเนินการในเรื่องใดๆ  ก็ตามร่วมกับผู้มีอํานาจ
แทนที่จะถูกสั่งให้ทําหรือถูกทําแทนให้  (ยศวันต์  บริบูรณ์ธนา, 2550 : 1 – 5) 
 ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จึงเป็นปรัชญาที่ไม่ได้ถูกจํากัดให้อยู่เฉพาะในงานยุติธรรมทาง
อาญา  แต่เป็นปรัชญาในการแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย  ดังนั้น  วิธีการตามแนวคิดความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  จึงไม่ควรถูกกําหนดให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  บางท่านอาจมองว่าวิธีการเชิง
สมานฉันท์  คือ  การประชุมกลุ่มครอบครัว หรือการไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อและผู้กระทําผิด  หรือการ
ล้อมวง  แต่ถ้าเรายอมรับว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  คือ  แนวคิดหรือปรัชญาที่นํามาซึ่งความ
ยุติธรรมทั้งในกระบวนการยุติธรรมและสังคมแล้ว  เราก็ควรยอมรับด้วยว่า  วิธีการเชิงสมานฉันท์
สามารถอยู่ในรูปแบบใดก็ได้  ถ้าวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญาความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
ทั้งนี้  วิธีการเชิงสมานฉันท์อาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับว่าถูกนําไปในใช้ในเรื่องใด  เช่น  หากนําไปใช้
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน  ก็อาจเป็นรูปแบบการล้อมวง  (Circles) หรือการประชุม
สมานฉันท์  (Restorative Conferences)  หากนําไปใช้แก้ไขภาวะขัดแย้งหลังสงคราม  อาจใช้
วิธีการสร้างสันติภาพ  (Peace-Making)  หรือหากนําไปใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  ก็อาจใช้
วิธีการไกล่เกลี่ยในชุมชน  (Community Mediation)  นักวิชาการบางท่านยังได้ประยุกต์แนวคิด
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ใช้กับชุมชนโดยเรียกว่า ชุมชนสมานฉันท์ (Restorative Communities)  
Ted Wachtel  ประธานของสถาบัน International Institute for Restorative Practices  หรือ  
IIRP  เป็นผู้หนึ่งที่เสนอว่า  ชุมชนสมานฉันท์สามารถเกิดขึ้นได้โดยคนในชุมชนจะแก้ไขปัญหา  โดยใช้
การเผชิญหน้ากับปัญหา  นําปัญหามาพูดอย่างตรงไปตรงมา  และให้ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้
พูดถึงสิ่งที่เขาละเมิดต่อผู้อ่ืนและเสนอวิธีการที่จะแก้ไขที่สิ่งที่ทําผิดไป  (ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา, 2550 : 
2 – 5) 
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ข้อดีและข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 
 การดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ระหว่างเหยื่อ  ผู้กระทําผิด  ชุมชน  มี
ข้อดีดังนี้  (กิตติพงษ์  กิตยารักษ์, 2545 : 14 – 16) 
 
 1. เหยื่อ – ผู้กระทําผิด 
  การประชุม/พบปะกันระหว่างเหยื่อและผู้กระทําผิดเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิด
ชดใช้/บรรเทาผลร้ายแก่เหยื่อโดยสมัครใจ  การชดใช้ดังกล่าวมีความหมายมากกว่าการจ่าย
ค่าเสียหายด้วยเงินตรา  แต่หมายรวมถึงการขอโทษและอธิบายว่า  อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  
ให้ผู้กระทําผิดได้รับฟังความรู้สึกและผลกระทบที่เหยื่อได้รับจากการกระทําของเขา  สิ่งเหล่าน้ีนํามาสู่
การชดใช้/บรรเทาผลร้ายแก่เหยื่อด้วยตัวของผู้กระทําผิดเองและช่วยให้เขาเตรียมตัวที่จะกลับสู่การใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างบูรณาการ  โดยการชดใช้ความผิดซึ่งอาจกระทําโดย 
  1.1 การชดใช้เป็นเงินตรา 
  1.2 การทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อเหยื่อ 
  1.3 การทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยเหยื่อเป็นผู้เลือกงานนั้นด้วย 
  1.4 การดําเนินการบางอย่าง  เช่น  การเข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติด  การเข้ารับ
การให้คําปรึกษา  (counseling)  เป็นต้น 
  1.5 หลายวิธีการข้างต้นรวมกัน 
  วิธีการเหล่าน้ีมีความยืดหยุ่นและสนองตอบต่อความต้องการของคู่ความและเป็นไป
ตามความสามารถของคู่ความมากกว่าการพิจารณาคดีในชั้นศาล  เหยื่อบางรายพบว่าเขาสามารถให้
อภัยและช่วยแก้ไขผู้กระทําผิดให้กลับตัวได้ 
 
 2. เหยื่อ – ชุมชน 
  การช่วยเหลือเหยื่อของชุมชนมักเกิดขึ้นจากการรู้จักมักคุ้นกันเป็นการส่วนตัว  หรือ
เกี่ยวพันกับทางเครือญาติ  แต่เหยื่อบางคนเท่าน้ันที่ได้รับการช่วยเหลือนี้  องค์กรอาสาสมัครที่ทํา
หน้าที่ช่วยเหลือเหยื่อจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  การช่วยเหลือเหยื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหา
ความรู้สึกของเหยื่อในเรื่องความไม่ไว้วางใจสังคมและความรู้สึกแปลกแยก  เป็นการช่วยเหลือโดยการ
ปรับสภาพทั้งทางด้านวัตถุ  อารมณ์และสังคม  บ่อยครั้งที่ความช่วยเหลือจากอาสาสมัครที่มีความ
เช่ียวชาญทางจิตวิทยาได้ผลดีกว่าความช่วยเหลือจากเพ่ือนหรือเครือญาติ  ซึ่งขาดความเข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของเหยื่อ 
  กลุ่มชุมชนที่เกิดขึ้นมักเป็นกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อ  โดยกําหนดประเภทของ
เหยื่อ  เช่น  กลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือจากความรุนแรงในครอบครัว  เด็กที่ถูกละเมิด  ผู้ปกครองที่ทํา
ร้ายหรือฆ่าลูก  เหยื่อจากพวกเมาแล้วขับ  นอกจากนั้นยังมีหลายองค์กรที่ทํางานเพ่ือช่วยในเรื่องการ
ป้องกันการตกเป็นเหยื่ออีกด้วย 
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 3. ผู้กระทําผิด – ชุมชน 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกาชุมชนมักมีโครงการต่างๆ  ที่ให้ความช่วยเหลือผู้กระทําผิด  
เช่น  การหางานให้ทํา  การฝึกอาชีพ  การให้ทุนการศึกษา  การให้คําปรึกษาในเรื่องต่างๆ  การให้
ความช่วยเหลือแก่คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมอื่นๆ  ที่ช่วยในการบูรณาการผู้กระทําผิดกับสังคม  
บางโครงการก็เป็นการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้กระทําผิดทั้งในเรื่องของวัตถุ  อารมณ์  
สังคม  เพ่ือให้ครอบครัวมีทักษะและศักยภาพในการช่วยให้ผู้กระทําผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี  บาง
โครงการก็เป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวหรือได้รับการปล่อย  และรวมทั้งการทํางานร่วมกับ
ครอบครัวของผู้กระทําผิดด้วย  เหล่าน้ีล้วนเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือผู้กระทํา
ผิดให้กลับมาใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง  บางโครงการก็เป็นการช่วยผู้ต้องขังไม่ให้พบกับความกดดันหรือ
การปฏิเสธทางสังคม 
 
 4. เหยื่อ  ผู้กระทําผิด  และชุมชน 
  โดยปกติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่ความ  ชุมชนมีบทบาทน้อยมากเว้นแต่ผู้ไกล่
เกลี่ยเป็นคนในท้องถิ่นนั้น  บทบาทของชุมชนจะมีมากในกรณีของการประชุมกลุ่ม  กรณีการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีผู้อ่ืนเข้ามาร่วมนอกจากเหยื่อและผู้กระทําผิด  ได้แก่  ครอบครัวของผู้กระทําผิด  
ครอบครัวของเหยื่อ  ผู้ให้ความช่วยเหลือ  และการที่ชุมชนได้พบและติดต่อกับผู้กระทําผิดเพ่ือให้
ความช่วยเหลือ  (เช่น  ครู  นายจ้าง  เพ่ือนบ้าน  องค์กรศาสนา  ฯลฯ)  ในขณะที่การไกล่เกลี่ยให้
ความสําคัญกับความรู้สึกของเหยื่อและหาทางออกร่วมกันว่าผู้กระทําผิดจะบรรเทาผลร้ายแก่เหยื่อได้
อย่างไร  ในการประชุมน้ีมักอนุญาตให้ครอบครัวของผู้กระทําผิด  (โดยเฉพาะผู้กระทําผิดที่เป็นเด็ก/ 
เยาวชน)  ร่วมแสดงความเห็นและรับรู้ถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นด้วย  และที่สําคัญคือได้ร่วมกันหาทาง
บรรเทาผลร้ายแก่เหยื่อและป้องกันมิให้เกิดการกระทําผิดอีกในอนาคต  ในกรณีนี้ชุมชนหรือเครือข่าย
ทางสังคมจะเข้ามามีบทบาทแทนที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ในการแสวงหาคําตอบว่าการ
กระทําผิดเกิดขึ้นได้อย่างไร  ผู้กระทําผิดจะแก้ไขได้อย่างไร  คนอ่ืนๆ  ใครบ้างที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
อย่างไร  การประชุมกลุ่มย่อยนี้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําที่จิตใจของ
เขาในขณะที่ยังคํานึงถึงความต้องการทั้งของเหยื่อ  ผู้กระทําผิด  และชุมชนไปพร้อมๆ  กัน 
 แม้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมีข้อดีหลายประการ  แต่ก็มีข้อจํากัดและมี
วิธีการดําเนินการดังต่อไปนี้  (บุษบา  เกตุอุดม, 2546 : 13 – 14) 
 1. การดําเนินการตามความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ขึ้นอยู่กับความร่วมมือด้วยความสมัคร
ใจเป็นสําคัญ  หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ต้องการให้ความร่วมมือก็ควรใช้วิธีการตามกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ  (formal justice)  เพราะความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้เป็นมาตรการที่ทดแทน
กระบวนการยุติธรรมของรัฐ  แต่เป็นทางเลือกหนึ่งในการเสี่ยงการใช้วิธีการกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 
 2. ข้อจํากัดอีกประการหนึ่งคือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีทรัพยากรและทักษะน้อย
มากเพียงใด  ชุมชนบางชุมชนที่มีลักษณะต่างคนต่างอยู่  มีความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรมและกลุ่ม
อายุ  (age group)  หรือพ้ืนที่กว้างขวางมาก  ก็อาจมีอุปสรรคในการใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 3. ขึ้นอยู่กับการดํารงอยู่ของความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน ในขณะที่ชุมชนมีปัญหาที่จะทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน (supportive)  
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การเอื้ออาทร  (caring)  และการควบคุม  (controlling)  มีขีดจํากัด  การที่มีการแบ่งแยกทางสังคม  
(social division)  ทําให้การร่วมมือกันโดยสมัครใจเป็นไปได้ยากและไม่ประสบความสําเร็จ  ในเมื่อ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จําเป็นต้องให้ชุมชนมีบทบาทสําคัญ  ก็ต้องใช้ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ข้อจํากัดประการสุดท้าย  คือ  สังคมนั้นมีปัญหาในการควบคุมอาชญากรรมด้วยวิธีเดิม
หรือไม่  หากมาตรการเดิมที่ใช้อยู่สามารถเอื้อประโยชน์  สามารถสนองความต้องการจําเป็น  
(needs)  แก่เหยื่อหรือผู้เสียหายได้และมีความยุติธรรมอย่างแท้จริง  แล้วความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ก็ไม่ใช่เรื่องจําเป็น 
 ถึงแม้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะมีข้อจํากัดบางประการก็จริงอยู่  แต่หากศึกษา
อย่างจริงจังแล้วจะพบว่า  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใช้วิธีที่สันติในการแก้ไขและป้องกันปัญหา 
 
 

สรุป 
 
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice)  เป็นการดําเนินการโดยใช้
หลักสันติวิธีที่มุ่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่สูญเสียไปเพราะอาชญากรรมหรือการกระทําความผิด  
โดยให้ผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงความรู้สึก  และความเสียหายที่ได้รับ  และได้รับการชดใช้หรือเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น  ทั้งความเสียหายทางกายภาพ  จิตใจ  อารมณ์  ฯลฯ  ให้ผู้กระทําผิดได้แสดง
ความรับผิดชอบต่อการกระทําของตน  โดยการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายนั้นๆ  ให้แก่ผู้เสียหาย
โดยตรง  ผลจากการใช้กระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์  จะก่อให้ เกิดการให้อภัยกัน  
(forgiveness)  ตามความเหมาะสม  เมื่อเหยื่อ  ผู้กระทําความผิด  และชุมชนได้สร้างข้อตกลง
ร่วมกันแล้ว  ซึ่งการให้อภัยเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ถูกทําลายไป  อันเนื่องจากการ
กระทําความผิดของอีกฝ่ายให้กลับคืนดีกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  จะประกอบไปด้วย  การประนอมข้อ
พิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด  การจัดการประชุม  การล้อมวงตัดสิน  และคณะกรรมการ
ชุมชนเยียวยา  ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นยุติธรรมทางเลือกที่ใช้ได้กับคดีอาญาทุก
ประเภท  ทั้งคดีความผิดต่อส่วนตัวและความผิดอาญาแผ่นดิน  แต่คดีที่เหมาะสมกับกระบวนการ
ทางเลือกนี้ที่ประเทศไทยนํามาใช้  ได้แก่  ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทํา  ความผิดจาก
ความรุนแรงในครอบครัว  ความผิดอาญาต่อส่วนตัว  หรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได้  ข้อพิพาท
ทางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา และความผิดเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกระยะสั้น  ซึ่งเมื่อลงโทษไป
แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูผู้กระทําผิด  ความผิดเหล่าน้ีจึงสมควรที่จะได้รับการจัดการด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 หากมีการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างจริงจังและบูรณาการทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  ก็ย่อมที่จะเชื่อได้ว่าความขัดแย้งและอาชญากรรมต่างๆ  น้ันจะยุติ
ลงอย่างยั่งยืน  ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  นําไปสู่ความสมานฉันท์และค
ความผาสุกของสังคม 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์ 
 
1. “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”  มีความหมายอย่างไร 
2. จงอธิบายวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
3. จงอธิบายให้เห็นถึงหลักการสําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
4. รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นอย่างไรบ้าง 

4.1 การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด 
4.2 การจัดประชุม 
4.3 การล้อมวงตัดสิน 
4.4 คณะกรรมการชุมชนเพื่อการเยียวยา 

5. มีผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หลายประการ  ให้ยกตัวอย่างสําคัญๆ  
มา  5  ข้อ  พร้อมทั้งอธิบายให้เข้าใจ 

6. จงอธิบายข้อดีและข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
7. ท่านคิดว่า  “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”  จะสามารถนํามาใช้เพ่ือการจัดการความ
ขัดแย้งได้อย่างไร  อธิบายให้เข้าใจ 

8. จงอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของการไกล่เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญา  และการ    
ไกล่เกลี่ยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  7 
การสร้างความปรองดองและสันติภาพในสังคม 

 
 

เวลาเรียน  6  ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงค์ 
 
 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการปรองดอง  ตัวแปรที่ทําให้สังคมขาด
ความปรองดองและความรุนแรงที่ตามมา  หลักการสร้างความปรองดอง  กระบวนการและเครื่องมือ
ในการสร้างความปรองดอง  การสร้างความปรองดองเชิงพุทธ  ปัจจัยสู่ความปรองดองของสังคมไทย  
แนวทางการจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทย  และธรรมจากน้ําพระทัยเพ่ือ
ความปรองดอง 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสันติภาพ  ระดับของสันติภาพ  รูปแบบ
ของการสร้างสันติภาพ  องค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบเสริม  และองค์ประกอบสนับสนุนในการ
สร้างสันติสุขและสันติภาพ  คุณลักษณะของบุคคลในโลกแห่งสันติภาพ  แนวทางการสร้างสันติภาพ
ในโลก  และแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงและสันติภาพโลก 
 3. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. การสร้างความปรองดองในสังคม 
 2. การสร้างสันติภาพในสังคม 
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 
 1. วิธีการสอนแบบบรรยาย  และอธิบายประกอบ  Power  Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปราย  และอภิปรายกลุ่ม 
 3. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. Power  Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  7 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  7 
 3. เอกสาร  วารสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
 5. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  7 
การสร้างความปรองดองและสันติภาพในสังคม 

 
 
 ในสังคมหรือในประเทศหนึ่งๆ  มักจะมีความแตกต่างกันหลายด้าน  เช่น  ลักษณะสังคม
วัฒนธรรม  ชาติพันธ์ุ  ศาสนา  อุดมการณ์ทางการเมือง  เป็นต้น  หากสังคมไม่สามารถจัดการกับ
ความแตกต่างนี้ได้  ย่อมนํามาซึ่งความขัดแย้ง  ซึ่งกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งที่สําคัญที่จะต้องถูก
กล่าวถึงและถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหานั่นก็คือ  “การปรองดอง”  (Reconciliation)  การปรองดอง
เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก  เพราะการปรองดองทําให้คนยุติการรบราฆ่าฟัน
กัน  หันมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน  การปรองดองจะช่วยป้องกันไม่ให้ถลําลึกสู่ความขัดแย้งรุนแรง
ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่  และถ้าเราหาทางออกจากวิกฤตด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นตอของวิกฤตไปพร้อมกับการ
มีกระบวนการปรองดอง  บ้านเมืองก็ยังสามารถกลับสู่สภาวะปกติ  เกิดสันติภาพในสังคม 
 
 

การสร้างความปรองดองในสังคม 
 
 1. ความหมายของการปรองดอง 
  ความหมายของการปรองดอง  อาจมองได้ในแง่มุมเชิงทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ  
โดยในแง่มุมเชิงทฤษฎีนั้น  การปรองดอง  ได้แก่  กระบวนการต่างๆ  ที่ป้องกันแก้ไขไม่ให้ความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง  โดยการสร้างสันติภาพ  หยุดย้ังวงจรความรุนแรง  และสร้างสถาบันที่
เป็นประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  แต่ในส่วนของแนวทางการปฏิบัตินั้นเป็นที่ยอมรับว่าอาจ
ไม่ง่ายนักที่จะสามารถทําตามแนวคิดเชิงทฤษฎีของการปรองดอง  เนื่องจากการปรองดองไม่ใช่การ
กระทําที่สามารถแยกออกจากสังคมที่มีปัญหาความขัดแย้งและความหวาดกลัวอย่างรุนแรงออกไปได้  
การปรองดองไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  แต่เป็นกระบวนการที่ยากลําบาก  ยาวนาน  คาดเดาไม่ได้  
และเกี่ยวข้องกับการวางแผน  ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ  ที่หลากหลาย  และต้องมีการกระทําอย่าง
ต่อเนื่อง  เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  เช่น  การมีสันติธรรมแทนที่จะแก้แค้น  การจัดการ
ความทรงจําร่วมกัน  และสร้างการอธิบายจากมุมมองต่างๆ  ของคู่ขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน  (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555 : 18) 
  การสร้างความปรองดอง  เป็นกระบวนการที่นําไปสู่การลดความเกลียดชัง  แตกแยก  
และสร้างความไว้วางใจ  เพ่ือฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรง  โดยผ่านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําในอดีต  การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น  การเมตตาให้อภัย  
ตลอดจนการมองภาพอนาคตของสังคมร่วมกัน  (Abu-Nimer, 2001  อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 
2555 : 18) 
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  นอกจากนี้  มีนักวิชาการที่ให้ความหมายของกระบวนการสร้างความปรองดองในอีก
แง่มุม  คือ  กระบวนการเยียวยาบาดแผลของทั้งผู้กระทําและผู้กระทําภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรง  
และเป็นการยุติความสัมพันธ์ด้านลบต่อกัน  ไม่นําไปสู่ความเป็นศัตรู  ในหลักการแล้วบุคคลที่สาม
เท่าน้ันที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําและผู้กระทําได้  ทั้งนี้  ผู้กระทําสามารถให้อภัย  
หรือเรียกร้องให้ผู้กระทําผิดชดใช้ได้รับการลงโทษ  หรือแม้แต่การล้างแค้น  สําหรับผู้กระทําผิด
อาจจะยอมรับผิด  หรือถูกลงโทษจากผู้กระทําก็เป็นไปได้  (Galtung, 1990  อ้างถึงใน  สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555 : 18) 
  จะเห็นได้ว่า  การปรองดอง  คือ  กระบวนการในการลดความแตกแยกของคนใน
สังคมที่มีความคิดเห็นแตกต่าง  ขัดแย้งกัน  ให้มาอยู่หรือร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้  โดยทั้งสองฝ่ายมี
ความพึงพอใจและยอมรับในการอยู่ร่วมกันและจะได้ผลตามท่ีฝ่ายตนเองต้องการ  กระบวนการ
ปรองดองใช้วิธีการพูดคุย  หรือวิธีอ่ืนๆ  ที่สันติ  ตกลงกันด้วยความเอื้ออาทร  มีไมตรีจิตต่อกัน  
จริงใจและไว้วางใจ  ยอมรับความจริงและยอมรับผิด  โดยคํานึงถึงความดีในตัวเขาตัวเรา จิต
ปรารถนาดีต่อกัน  ไม่แบ่งแยก  ไม่ช่วงชิง  ได้ประโยชน์เท่ากัน  เป็นการเห็นพ้องด้วยกันทุกฝ่าย  และ
เป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือนิติรัฐ 
 
 2. ตัวแปรที่ทําให้สังคมขาดความปรองดองและความรุนแรงที่ตามมา 
  ตัวแปรที่ทําให้สังคมขาดความปรองดอง  ได้แก่  (ประทิน  ไชยแสง, 2555 : 249) 
  2.1 ความสลับซับซ้อนของปัญหา  เมื่อประชากรมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  และปัญหา
ในปัจจุบันก็แตกต่างจากอดีต  การแก้ไขไม่สามารถทําให้ลุล่วงไปได้โดยง่าย  ปัญหาซับซ้อนขึ้น  และ
มีหลากหลายประเด็น  วัฒนธรรมและค่านิยมแตกต่าง 
  2.2 การบริหารจัดการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง  คือการที่ผู้มีอํานาจหรือผู้พัฒนา
ตัดสินใจ  (Decide) แล้วประกาศให้ทราบว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์อย่างไร ไม่มีกระบวนการของการ
มีส่วนร่วม 
  2.3 ข้อมูลข่าวสารที่มากมายและรวดเร็ว  ยุคที่มีข้อมูลและหาได้อย่างมากมายจาก
สื่อต่างๆ  โดยเฉพาะจากระบบอินเทอร์เน็ต  มองว่าเป็นข้อดีและเป็นประโยชน์  ซึ่งก็จริงเป็นส่วน
ใหญ่  แต่ในความมากมายของข้อมูลข่าวสารน้ันย่อมมีทั้งจริงและสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  ผู้
ไม่สามารถแยกแยะและวิเคราะห์สังเคราะห์ได้  ก็จะประสบปัญหาที่จะเลือกใช้และตัดสินใจได้ว่าสิ่ง
ใดถูกหรือผิด 
  2.4 ประชาสัมพันธ์โดยการพูดแต่ส่วนดีๆ  เป็นหลัก  ส่วนด้อยจะไม่พูดถึงหรือไม่พูด
เลย  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียทราบข้อด้อยที่ไม่ได้พูด  ทําให้นึกว่าปกปิด  ความเช่ือถือไว้วางใจหมดไป  
คํามั่นสัญญาไม่ได้รับพิจารณาติดตามให้เป็นข้อตกลง  ทําให้ปัญหามากขึ้น 
 เมื่อสังคมขาดความปรองดอง  ย่อมนํามาสู่ความรุนแรงทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งพอ
สรุปได้ดังนี้  (วสันต์  ใจเย็น, 2552 : 63 – 66) 
 1. ปัญหาความรุนแรงทางการเมือง  ได้แก่  การยึดอํานาจ  (รัฐประหาร)  การลุกฮือ
ประท้วง  การสังหารนักการเมือง  ประชาชน  และนักศึกษา  ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
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 2. ปัญหาความรุนแรงทางการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดิน  เริ่มต้ังแต่การใช้
อํานาจโดยมิชอบ  การกลั่นแกล้งศัตรู  (คู่แข่ง)  การทุจริตคอร์รัปช่ัน  การทําร้ายผู้ต้องหา  การข่มขู่
ประชาชน  การแต่งต้ังโยกย้ายโดยมิชอบ  เห็นผลประโยชน์เพ่ือพวกพ้อง  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยทําให้เกิดการบริหารราชการที่ไม่โปร่งใส  การถ่ายโอนองค์กร
ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  เช่น  กรณีของการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสู่ท้องถิ่น  ทําให้เกิดความขัดแย้ง
ตามมา 
 3. ปัญหาความรุนแรงทางสังคม  ซึ่งนับว่ามากที่สุดเพราะมีขอบเขตกว้างขวางและแก้ไข
ได้ยากมาก เริ่มต้ังแต่ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท โสเภณี แหล่งเสื่อมโทรม ฯลฯ  
รวมทั้งปัญหาความยากจนและเกษตรกรในชนบท  (คนส่วนใหญ่)  ไม่ได้รับความเป็นธรรม  เช่น  
กรณีที่ดินทํากิน  ราคาสินค้าเกษตร  หนี้สิน  แรงงานถูกหลอกไปทํางาน  สุขภาพอนามัย  การศึกษา 
ความรุนแรงกับเด็ก  เยาวชน  และสตรี  จะเห็นได้ว่าปัญหาความรุนแรงทางสังคมสามารถพิจารณา
วิเคราะห์ได้ทั้งระดับต่อบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  (หน่วยงาน)  ชุมชน  และสังคม 
 4. ปัญหาความรุนแรงด้านเศรษฐกิจ  เริ่มต้ังแต่ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  การ
ทุจริตเชิงนโยบาย  การว่างงาน  การคุ้มครองผู้บริโภค  การผูกขาดตัดตอน  ราคาน้ํามัน  เงินกู้นอก
ระบบ  หนี้สินเกษตรกร  หนี้สินข้าราชการ  อัตราดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมาย  ธุรกิจการเงินนอกระบบ 
การเล่นแชร์  ธุรกิจขายตรง  และการพนัน  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าปัญหาความรุนแรง  (หรือความไม่
ถูกต้องเป็นธรรม)  ทางเศรษฐกิจมักจะเกิดควบคู่กับสังคมเสมอ  โดยทั่วไปมักจะเกิดจากความจําเป็น 
ความยินยอมของบุคคลและสังคมส่วนใหญ่ 
 5. ปัญหาความรุนแรงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อมี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ  รวมทั้ง
การทําลายสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ป่าไม้ถูกทําลาย  นํ้าเสีย  อากาศเป็นพิษ  พ้ืนดินถูกทําลาย  เสียงดัง
เกินอัตราที่กําหนด  สารพิษ  นํ้ามันดิบลดลง  ก๊าชธรรมชาติใกล้หมด  ยิ่งประชาชนเพิ่มมากขึ้นการ
แย่งชิงจะมากขึ้นตามไปด้วย 
 6. ปัญหาความรุนแรงด้านเอกลักษณ์และวัฒนธรรม  ปัญหานี้จะปรากฏออกมาในรูปของ
การทําลายเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย  รวมทั้งพุทธศาสนา  ศิลปะ  ประติมากรรม  ดนตรี
ไทย  และภาษาไทย  หากคนในประเทศชาติมิได้ดําเนินการใดๆ  เพ่ือการสงวนรักษาเอาไว้ดังเดิมซึ่ง
วัฒนธรรม  แบบแผนประเพณีที่ดีงามหรือทําให้เกิดการสูญสลายหรือถูกครอบงํา  (กลืนกิน)  โดย
วัฒนธรรมอื่นจากต่างประเทศ  (หรือตะวันตก)  ก็ย่อมถือว่าเป็นการกระทํา  (ปฏิบัติ)  ความรุนแรง
เช่นเดียวกัน 
 7. ปัญหาความรุนแรงด้านภัยธรรมชาติ  ได้แก่  อัคคีภัย  นํ้าท่วม  แผ่นดินไหว  พายุถล่ม 
ภูเขาไฟระเบิด  พ้ืนชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ  และโลกร้อน  เป็นต้น  ถ้าเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลทําให้เกิด
ความรุนแรงหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ตามมาได้  ความรุนแรงด้านนี้ปรากฏให้เห็นชัดเจน  
เช่น  การแย่งชิงน้ํา  อันเกิดจากภาวะแห้งแล้ง  เป็นต้น 
 8. ปัญหาความรุนแรงด้านอ่ืนๆ  เช่น  ความรุนแรงในครอบครัว  ในสถานศึกษา  วงการ
บันเทิง  ศิลปิน  ดารา  เป็นต้น 
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 3. หลักการสร้างความปรองดอง 
  หลักการสร้างความปรองดองประกอบด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้ (Abu-Nimer, 2001 : 
28) 
  3.1 การสานเสวนาเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการนําไปสู่การสร้างความปรองดอง  
การสานเสวนาที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อคู่กรณีมาร่วมกันสนทนาเพื่อนําไปสู่ข้อตกลง  โดยต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงมุมมอง  ความรู้สึกโกรธ  เกลียดที่มีต่อกัน  การสานเสวนาที่แท้จริงถึงจะนําไปสู่การ
สร้างความปรองดองได้  โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความขัดแย้งและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น 
  3.2 เน้นหรือการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของคน  การเปิดเผยอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองสามารถที่จะเยียวยาอดีตและความเจ็บปวดในปัจจุบันได้  และแง่มุมของความ
ยุติธรรมที่สําคัญมากคือ  การเยียวยาความรู้สึกของคนที่เจ็บปวด 
   กระบวนการ  (Process)  ที่จะจัดการกับคนที่เกลียดชังกันได้มาพูดคุยกันเพื่อ
ขับเคล่ือนการอยู่ร่วมกันไปสู่อนาคต  ดังนั้นการเตรียมการเพื่อนํามาสู่กระบวนการพูดคุยจึงมี
ความสําคัญมาก  และทําให้เกิดการเข้าใจในความเจ็บปวดของแต่ละฝ่าย  โดยต้องการพื้นที่ปลอดภัย
สําหรับคู่กรณีในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น  สําหรับการเยียวยาความรู้สึกทางจิตใจ  รวมถึงการยอมรับ
ความจริงแทนหนทางการต่อสู้กัน  เช่น  กรณีแอฟริกาใต้  เกิดการยอมรับผู้แทนของแต่ละฝ่าย  
ยอมรับตัวตนซึ่งกันและกัน  และยอมรับอดีตที่เกิดขึ้น  เช่น  กระบวนการของคณะกรรมการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและสร้างความปรองดองในแอฟริกาใต้  มีเป้าหมายเพื่อเยียวยาความห่วงกังวลของเหยื่อ
รวมถึงสังคมด้วย  เป้าหมายไม่ใช่เพ่ือลงโทษผู้กระทํา  แต่เพ่ือทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ 
  3.3 ความปรองดองเกิดขึ้นได้เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง  เช่น  
การอพยพผู้ลี้ภัยกลับประเทศบอสเนียจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย  ถ้าพวกเขาไม่รู้สึกปลอดภัยและมั่นคงใน
การไปอยู่ร่วมกับศัตรู  การให้อภัยเป็นสิ่งจําเป็นแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย  ถ้าความต้องการของมนุษย์ถูก
ละเลย  หรือในกรณีอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่จะไม่เกิดความปรองดอง  ถ้าไม่เกิดการยอมรับในการ
ดํารงอยู่ในอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยชาวอาหรับ 
  3.4 ศาสนาเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในการแก้ไขความขัดแย้ง  ในการเยียวยา
ความรู้สึกของผู้คน  การสร้างความสัมพันธ์ที่แตกร้าวขึ้นมาใหม่ต้องการมากกว่าเครื่องมือในการ
เจรจาไกล่เกลี่ย  ที่เพียงแต่ค้นหาความต้องการและความต้องการที่แท้จริงเท่าน้ัน  แต่ต้องใช้
สัญลักษณ์และพิธีกรรม  กล่าวคือใช้ทั้งความเชื่อทางศาสนา  และพิธีกรรมในการสร้างความปรองดอง 
  3.5 การสร้างความปรองดองจําเป็นมากที่จะต้องใช้แนวทางที่หลากหลาย  ทั้งด้าน
จิตใจ  กฎหมาย  สังคม  วัฒนธรรม  จิตวิทยา  และการเมือง  การเจรจาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
นําไปสู่การสร้างสันติภาพได้  แต่ต้องสร้างกิจกรรมการร่วมกันในภาคประชาสังคมด้วย  การสร้าง
ความปรองดองจะประสบความสําเร็จถ้าได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  ที่สําคัญ
มากคือผู้นําที่ได้รับการยอมรับจากคู่กรณี  เช่น  เนลสัน  แมนเดลล่า  ที่เปลี่ยนความคิดของคนผิวดํา
ในแอฟริกาใต้ให้หันมาสนับสนุนการสร้างความปรองดอง 
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รูปที่  7.1  นายเนลสัน  แมนเดลล่า  อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  คนที่  1 
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  ประจําปี  พ.ศ. 2536 

ที่มา : http://www.oknation.netblogprint.phpid=498078.jpg 
 
  3.6 การสร้างความปรองดองเน้นที่หัวใจ  (Heart)  และความคิด  (Head)  การเนน้ที่
ความคิดคือการกําหนดเป้าหมายของการพูดคุย  และทําให้การพูดคุยดําเนินต่อไปในทิศทางที่ควรจะ
เป็นส่วนการเน้นที่หัวใจคือเป็นการพูดคุยกันถึงอารมณ์  ความรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใจ 
  3.7 คํานึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการสร้างความปรองดอง  โดยไม่เน้น
ที่การรับหรือนําเข้าวิธีการและกฎหมายแต่ของประเทศตะวันตกแต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพ
สังคม 
  3.8 การให้อภัยมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม  วัฒนธรรมของแต่ละสังคม
มีความแตกต่างกันออกไป  ไม่ควรยึดติดแต่เพียงรูปแบบเดียว  แต่ละวัฒนธรรมก็มีมุมมองต่อการให้
อภัยและการสร้างความปรองดองที่แตกต่างกันออกไป 
  3.9 ความยุติธรรมแบบใดที่เหมาะสมสําหรับการสร้างความปรองดอง  ที่เน้นการ
สร้างความสัมพันธ์กลับคืนมาระหว่างคู่กรณี  หรือความยุติธรรมแบบมุ่งแก้แค้น  ที่เน้นลงโทษ
ผู้กระทําผิด  เนื่องจากเหยื่อมีความต้องการใหล้งโทษผู้กระทําผิด  จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งนักปฏิบัติและ
นักวิชาการในการจะเลือกใช้ความยุติธรรมแบบไหนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง  แม้
คําตอบของความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่การยอมคืนดีเสมอไป  แต่อย่างไรนั้น  แนวทางหนึ่งที่นักสันติวิธี
มักใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้อีกหนึ่งรูปแบบคือ  ความ
ยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน 
 ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน  เป็นแนวทางหนึ่งที่นํามาใช้เพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่
พึงปรารถนา  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  บนพ้ืนฐานว่าจะจดจําหรือลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  โดย
มีวิธีการต่างๆ  สรุปได้ดังนี้  (คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ, 2554 : 30 – 38) 
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 1. การฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด  (Criminal Prosecutions)  ซึ่งมีส่วนต้อง
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น 
 2. การนิรโทษกรรม  (Amnesty)  คือ  การได้รับยกเว้นการลงโทษ  ซึ่งอาจจะเป็นผลมา
จากการต่อรองกันระหว่างอํานาจเก่ากับอํานาจใหม่  หรือบางกรณีได้รับการยกเว้นการลงโทษด้วย
การยอมรับว่าได้กระทําความผดิลงไป 
 3. คณะกรรมการค้นหาความจริง  (Truth Commissions)  เป็นคณะกรรมการที่ทํา
หน้าที่ทําความจริงให้ปรากฏ  (Establish the Truth)  ที่ได้จากการไต่สวน  (Inquiry)  ค้นหาความ
จริง  (Truth Seeking)  ในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  (Focus on the Past)  เพ่ือเปิดเผยความจรงิใหผู้้
ได้รับผลกระทบหรือครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ตลอดจนสังคมโดยรวมได้ทราบในรายละเอียด
เหตุการณ์อย่างถูกต้องแท้จริง  อีกทั้งยังเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบได้แสดงออก 
 4. โครงการช่วยเหลือเยียวยา  (Restoration Programs)  เป็นการให้ความช่วยเหลือ  
ชดเชย  เยียวยา  แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง  ทั้งด้านจิตใจ  ร่างกาย  ทรัพย์สนิ
ผ่านโครงการหรือการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม  และรวมไปถึงการกล่าวคําขอโทษจากคู่ปรปักษ์อย่าง
เป็นทางการ  (Official/State Apologies) 
 5. การระลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบ  (Memorialisation of Victims)  เป็นกระบวนการที่
ทําให้สังคมยอมรับและตระหนักรู้  (Recognition)  และกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกในทางศีลธรรม  
(Raise Moral Consciousness)  ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมา  เพ่ือจะไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์
ซ้ํารอยขึ้นอีก  ซึ่งอาจอยู่ในรูปพิพิธภัณฑ์หรืออนุสรณ์แห่งความทรงจํา  (Memorial) 
 6. การปฏิรูปสถาบัน  (Institution Reform)  เป็นกระบวนการปฏิรูปสถาบัน  หน่วยงาน
ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  อาทิ  กองทัพทหาร  ตํารวจ  สื่อสารมวลชน  
กระบวนการยุติธรรม  ฯลฯ  เพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวใช้รูปแบบเดิมในการ
ปฏิบัติที่อาจนําความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง 
 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองนั้น  จะต้องเป็นการหาทางออก
ร่วมกันของคนในสังคมผ่านการพูดคุย  ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหาแบบละ
ทิ้งคนส่วนน้อย  ขัดกับแนวทางการสร้างความปรองดองอันเป็นเส้นทางที่คนในสังคมต้องดําเนินไป
ด้วยกัน  ดังนั้นจึงต้องเป็นเส้นทางของฉันทามติ  และเป็นกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเชิง
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม  ทั้งนี้  อาจจะเริ่มจากกระบวนการพูดคุยภายในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ  สภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปเบ้ืองต้นร่วมกันโดยไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน  หลังจากนั้นจึงขยายผลการพูดคุยสู่พรรค
การเมืองของตน  กลุ่มผู้สนับสนุนและสังคมใหญ่  เพ่ือให้ผู้คนทั้งสังคมท่ีไม่ว่าจะมีความเห็นทาง
การเมืองแบบใด  เกิดความตระหนักว่าสังคมไทยจะปรองดองกันได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การถกเถียงถึงความเป็นไปได้ต่างๆ  ผ่านกระบวนการพูดคุย  อันชอบธรรมที่สามารถนํามาซึ่ง
ทางออกที่ยอมรับได้ร่วมกัน 
 
 
 



 331

 4. กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดอง 
  กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติและสังคม  อาจจะอาศัยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือผสมผสานกันหลายวิธีการก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคม โดยมีเป้าหมายที่สําคัญก็คือการสร้างสังคมที่คนต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  
(Peaceful Coexistence)  เครื่องมือในการสร้างความปรองดอง  เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
เกิดความไว้วางใจ  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย (A Culture of 
Democracy)  ประกอบไปด้วยการเยียวยาทางจิตใจ  (Healing)  กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์  
(Restorative Justice)  การเล่าความจริง  (Truth-telling)  และการชดเชย  (Reparation)  
(สถาบันพระปกเกล้า, 2555 : 20 – 23) 
 
  4.1 การเยียวยาทางจิตใจ  (Healing) 
   Brandon Hamber  นักจิตวิทยาชาวแอฟริกาใต้ได้กล่าวไว้ว่า  เมื่อเกิดความ
รุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง  เช่น  การเหยียดสีผิว  การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น  นอกจาก
ผู้เสียหายจะได้รับความเสียหายทางร่างกาย  เช่น  การได้รับบาดเจ็บแล้ว  ผู้เสียหายยังอาจได้รับ
ความเสียหายทางจิตใจด้วย  เช่น  ความตึงเครียด  ความรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนความรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคม  ดังนั้น  การเยียวยาผู้เสียหายจึงไม่ใช่เป็นแต่
เพียงการเยียวยาเฉพาะสุขภาพกายของผู้เสียหายเพียงอย่างเดียวดังเดิมด้วย  ส่วนปัญหาที่ว่า
ผู้เสียหายจะต้องได้รับการเยียวยาอะไร  หรืออย่างไรบ้างนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละบุคคล  
สภาพทางการเมือง  วัฒนธรรม  และเหตุการณ์อันทําให้เกิดความทรงจําที่เจ็บปวดแก่ผู้เสียหายด้วย  
ทั้งนี้  หลักสําคัญในการเยียวยาผู้เสียหาย  ได้แก่ 
   4.1.1 การทําความเข้าใจกับบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Understanding 
Context) 
    การทําความเข้าใจกับบริบทของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  เป็นกระบวนการ
แรกที่สําคัญในการกําหนดแผนการเยียวยาผู้เสียหายว่าจะเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างไร  โดยการ
กําหนดแผนการเยียวยาผู้เสียหายจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียหายที่ได้รับความ
เสียหายในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง  และจะต้องสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ด้วย 
   4.1.2 การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น  (Use Local Resources) 
    การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น  คือ  การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การ
เยียวยาผู้เสียหายประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น  เพราะจะทําให้เกิดการเยียวยาที่สอดคล้องต่อ
วัฒนธรรมทางสังคมของชุมชนนั้นๆ 
   4.1.3 การเยียวยาควบคู่กับการสร้างสิ่งใหม่ร่วมกัน  (Link Healing with 
Wider Reconstruction Efforts) 
    การหาความจริง  การยอมรับผิดและความยุติธรรม  ไม่สามารถแยกออก
จากกระบวนการเยียวยาผู้เสียหายได้  การนําผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นสิ่งสําคัญ  
เพ่ือไม่ให้เหยื่อรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมดํารงอยู่ 
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  4.2 การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice) 
   Huyse (2003 : 60)  ได้กล่าวว่า  กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  เป็นกระบวน
ยุติธรรมที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเยียวยาผู้เสียหายและการลงโทษผู้กระทําความผิดแต่เพียงอย่างเดียว  
หากแต่เป็นกระบวนยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย  และผู้กระทําผิดได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการ
พูดคุยกันเพื่อวิเคราะห์ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง  อะไรคือสาเหตุแห่งการกระทําความผิด  และเป็น
กระบวนการที่ทําให้ผู้กระทําความผิดกับผู้เสียหายมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ให้ผู้กระทําผิดเกิด
ความรู้สึก  “รับผิดชอบ”  กับสิ่งที่ตนเองทํา  และตกลงกันว่าจะเยียวยาผู้เสียหายอย่างไร  ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดแล้วทําให้ผู้กระทําความผิดกลับคืนสู่สังคมได้ 
 
  4.3 การเล่าความจริง  (Truth-telling) 
   Mark Freeman and Priscilla B. Hayner  จาก  International Center for 
Transitional Justice  กล่าวว่า  กระบวนการสร้างความปรองดองที่พบได้มากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ก็คือ  การจัดต้ังคณะกรรมการค้นหาความจริงเพื่อทําหน้าที่ค้นหาความจริง  ข้อดีของการตั้ง
คณะกรรมการค้นหาความจริงได้แก่  คณะกรรมการค้นหาความจริงสามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น
ทางการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  ซึ่งก่อนมีคณะกรรมการดังกล่าว  อาจมีการให้ข้อมูลที่
กล่าวถึงความเสียหายที่มากเกินความเป็นจริง  หรือน้อยเกินความเป็นจริงก็ได้  และการเปิดเผยความ
จริงจะทําให้สังคมหันมาสนใจผู้เสียหายซึ่งถูกสังคมเพิกเฉยมาเป็นเวลานาน  อันนําไปสู่การสร้าง
มาตรการเยียวยาผู้เสียหายได้  ที่สําคัญคณะกรรมการค้นหาความจริงสามารถนําเสนอมาตรการใน
การเยียวยาผู้เสียหาย  ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันได้อีกด้วย 
   อย่างไรก็ตาม  การต้ังคณะกรรมการค้นหาความจริงไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมกับทุก
บริบทของความขัดแย้งเสมอไป  เพราะในบางครั้งการค้นหาความจริงก็อาจทําให้ความขัดแย้งที่มีอยู่
เพ่ิมมากขึ้น  และการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงก็มีข้อเสียเช่นกัน  ได้แก่  บางประเทศไม่มี
โครงสร้างทางสถาบันที่น่าเช่ือถือพอที่จะสร้างกระบวนการค้นหาความจริงที่มีความชอบธรรม  และ
ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าคณะกรรมการค้นหาความจริงจะดําเนินการอย่างเป็นกลาง  ย่ิงกว่าน้ันใน
บางครั้งการเปิดเผยความจริงก็อาจจะยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้เสียหายมากขึ้นก็ได้ 
 
  4.4 การชดเชย  (Reparation) 
   Stef Vandeginste  นักกฎหมายและนักวิจัย  UNDP  โปรแกรมในระวันดา  
(2003)  เห็นว่าการชดเชยเป็นสิ่งที่สําคัญในกระบวนการสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง  โดยถือ
หลักว่ารัฐมีหน้าที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ดังนั้น  ถ้าหากรัฐ  (หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ)   ทําการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  รัฐก็ต้องชดเชยให้ผู้เสียหาย  อาจเป็นได้
ทั้งการทําให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  (Restoration)  ได้แก่  การคืนทรัพย์สิน  การคืนสิทธิตามกฎหมาย
แพ่งของบุคคล  และการใช้ค่าสินไหมทดแทน  (Compensation)  ซึ่งหมายถึง  การจ่ายเงินให้แก่
ผู้เสียหาย  เพ่ือทดแทนสิ่งที่ผู้เสียหายสูญเสียไป  นอกจากนี้การเยียวยาอาจได้แก่  การฟ้ืนฟู  
(Rehabilitation)  ซึ่งหมายถึงการทําให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตกลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับ
สภาพเดิมมากที่สุด  ซึ่งอาจทําได้โดยให้การรักษาทางการแพทย์  และการชดเชยยังอาจหมายถึงการ
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สร้างความพึงพอใจ  (Satisfaction)  ซึ่งก็คือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียหาย  โดยการเปิดเผย
ความจริง  การขอโทษ  การลงโทษผู้กระทําความผิด  เป็นต้น 
  อนึ่ง  กระบวนการสร้างความปรองดองมีความเปราะบางและต้องอาศัยเวลาและความ
อดทนจากทุกฝ่าย  เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการยุติความรุนแรง / การหา
ข้อตกลง  ซึ่งต้ังอยู่บนฐานคิดว่าความรุนแรงไม่อาจนํามาซึ่งเป้าหมายและทางออกที่ยั่งยืน  และใน
ส่วนของการสร้างความปรองดองในสังคม  ซึ่งต้ังอยู่บนฐานคิดของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
และการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  โดยท้ังหมดนี้จะดําเนินไปเพื่อยุติความรุนแรง  ลดความเกลียด
ชังแตกแยก  สร้างความไว้วางใจและฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งกันรุนแรง  และ
นําไปสู่สังคมปรองดองที่ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางความคิด  ความเช่ือ  ชาติพันธ์ุ  
วัฒนธรรม  หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  ในแง่ที่สามารถจัดการ
กับความขัดแย้งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาของสังคม  โดยไม่นําไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่าง
กัน  (สถาบันพระปกเกล้า, 2555 : 23) 
 
 5. การสร้างความปรองดองเชิงพุทธ 
  5.1. พุทธิปัญญาแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อความปรองดอง 
   ในสมัยพุทธกาล  พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดง  “ความวิวาท”  ว่า  “เป็นภัย”  
และได้ตรัสสอนภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายให้เห็น  “ความวิวาทโดยความเป็นภัย”  และให้เห็น  “ความ
ไม่ทะเลาะวิวาทโดยความปลอดภัย” แล้ว “ให้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ให้มีความ
ประนีประนอมกัน”  และตรัสผลของความสามัคคีปรองดองว่า  “ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของ
หมู่คณะนํามาซึ่งความสุข”  ตามพระพุทธดํารัสว่า  “สมคฺคา  สขิลา  โหถ”  แปลว่า  “เธอทั้งหลาย
จงเป็นผู้สามัคคีกัน  มีถ้อยคําสุภาพอ่อนหวานกันเถิด”  ซึ่งหมายความว่า  “จงเป็นผู้สามัคคีปรองดอง
กัน  รู้จักประนีประนอมตกลงกันด้วยความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกัน  หนักนิดเบาหน่อยก็อภัย
ให้แก่กัน  ไม่ถือโทษผูกโกรธกัน  ไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในทางทําลายล้างผลาญกันด้วย
ความโกรธ  พยาบาทจองเวรซึ่งกันและกัน  (ประทิน  ไชยแสง, 2555 : 250 – 253) 
   คําว่า  “ปัญญา”  ในภาษาอังกฤษตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  มีอยู่  
2  คํา  คือ  ปัญญาในความหมายของ  intellect  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “พุทธิปัญญา”  หมายถึง  
สมรรถนะ (faculty) หรือความสามารถที่จะรู้หรือเข้าใจในสิ่งต่างๆ ซึ่งต่างกับความรู้สึก (sensation)  
และเจตน์จํานง  (will)  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 : 50)  กับปัญญาในความหมายของ  wisdom  
เป็นความรู้แจ้งในเรื่องสัจธรรมและความผิดชอบชั่วดีอันเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิต  และ
สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาความขัดแย้ง 
   ส่วนแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยพุทธิปัญญาเพื่อความปรองดอง  มีดังนี้  
(ประทิน  ไชยแสง, 2555 : 250 – 253) 
   1. แนวคิดและหลักธรรมพื้นฐานเชิงรับ  การใช้หลักธรรมเพื่อมุ่งพัฒนาจิตของ
มนุษย์ให้มีคุณภาพที่จะรับความกดดันต่างๆ  ที่เข้ามากระทบได้อย่างสันติ  ประกอบด้วย  หลักขันติ
ธรรม  คือความอดทนที่เกิดขึ้นจากฝ่ายอ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อมมากระทํา โดยมิได้โต้ตอบแต่
ประการใด  อีกประการหนึ่งคือ  หลักอนัตตา  ความหมายคือ  “การลดทอน  รื้อถอน  ทําลาย  และ
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สลายการยึดมั่นในความเป็นอัตลักษณ์”  การมีอุปาทานในตนเป็นปัจจัยสําคัญในความขัดแย้ง  วิธี
ปรองดองจะต้องนําวิธีสลายความเป็นตัวตนด้วยหลักอนัตตา  ดังที่พระพุทธองค์ทรงทราบการ
ทะเลาะกันเพราะเรื่องน้ําของเจ้าศากยะและเจ้าโกลิยะ  เสด็จประทับยืน  ณ  ท่ามกลางแล้วตรัสว่า  
“เราได้เห็นหมู่สัตว์กําลังด้ินรนอยู่ด้วยตัณหาและทิฏฐิ  เหมือนปลาในแอ่งน้ําน้อย  ฉะนั้น  ภัยได้เข้า
มาถึงเราแล้ว  เพราะเห็นคนทั้งหลายผู้พิโรธกันและกัน  (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  (นิธิปุณยากร), 
2554 : 145) 
   2. แนวคิดและหลักธรรมเชิงรุก  มุ่งหวังให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างสงบสุข  
ประกอบด้วย  หลักคารวธรรม  หมายถึง  “ความเคารพผู้ใหญ่หรือบุรุษอาวุโสผู้ทรงธรรมทําหน้าที่ช้ี  
“ขุมทรัพย์”  ให้แก่เรา  ความเคารพที่เราได้รับการช้ีแนะจากบุคคลอ่ืน  และที่ประชุมหรือมติที่
ประชุม  และหลักสามัคคีธรรม  คําว่า  “สามัคคี”  ในบริบทหมายถึง  “ความพร้อมเพรียงของหมู่
คณะ”  ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นถึงความสําคัญว่า  “ธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก  ย่อม
เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก  เพ่ือประโยชน์แก่คนหมู่มาก  เกิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย  (พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิปุณยากร), 2547 : 148) 
   3. แนวคิดและหลักธรรม  “แบบคู่ขนาน”  เพ่ือสร้างความปรองดองอย่าง
ยั่งยืน  ประกอบด้วย 
    3.1 พรหมวิหารธรรม   หลักการสําคัญของ   “พรหมวิหารธรรม”  
ประกอบด้วย  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  ชุดแนวคิดน้ีแนวคิดเชิงรับคือ  เมตตาและกรุณา  
โดยมีสติปัญญาเป็นตัวกํากับ 
    3.2 อปริหานิยธรรม เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทําสงครามระหว่าง
พระเจ้าอชาตศัตรูกับเจ้าลิจฉวี แต่พระเจ้าอชาตศัตรูได้ยึดการสร้างการมีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ทั้งก่อนและหลังอย่างพร้อมเพรียง  จนทําให้ได้รับชัยชนะในที่สุด 
    3.3 สาราณียธรรม  เป็นธรรมที่เป็นเหตุหรือเป็นที่ต้ังแห่งการระลึกถึงกัน  
6  ประการ  เปรียบเสมือนมีเกราะป้องกันการขัดแย้ง  คือ  ต้ังเมตตากายกรรม  คือ  ขวนขวายกิจ
ธุระของเพื่อนด้วยกาย  ต้ังเมตตาวจีกรรม  คือด้วยวาจา  และตั้งเมตตามโนกรรม  คือคิดแต่สิ่งที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพ่ือน  และยังแบ่งปันลาภที่ได้โดยชอบธรรมให้เพ่ือน  รักษาศีลตนเองให้
บริสุทธ์ิ  สุดท้ายคือ  เมื่อเกิดปัญหาได้บทสรุปทิศทางเดียวกับเพ่ือน  ไม่วิวาทกับผู้ใดจนนําไปสู่ความ
รุนแรง 
    3.4 สังคหวัตถุธรรม  การให้  (ทาน)  วาจาเป็นที่รัก  (ปิยวาจา)  การ
ประพฤติประโยชน์  (อัตถจริยา)  และการวางตนสม่ําเสมอ  (สมานัตตตา)  เป็นกลยุทธ์สร้างความ
ปรองดองเพื่อให้เป็นระเบียบของสังคมและเป็นเอกภาพ 
    3.5 หลักศีล  5  เป็นข้อปฏิบัติที่จะนําความสงบมาสู่สังคม  ประเทศชาติ  
และโลก  เป็นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างให้สังคมมีสันติสุข 
   หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แม้ผ่านมานานถึงการฉลอง  “พุทธชยันตี : 
2600  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์  หลักธรรมแห่งพุทธปัญญาก็ยังมีความสําคัญที่สามารถ
สร้างความปรองดองได้อย่างยั่งยืน  ถ้ามนุษย์เคารพธรรมโดยการนําธรรมที่เสนอไปปฏิบัติเพ่ือความ
สงบสุขของสังคม  ขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อผลักดัน  หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้
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พุทธิปัญญาเพื่อความปรองดองมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความแย้งในปัจจุบันเป็นจริงได้  ซึ่งการที่
จะได้รับผลสําเร็จจําเป็นต้องใช้  1)  หลักธรรมเชิงรุก  คือ  หลักขันติธรรม  หลักอนัตตา  เพ่ือให้เกิด
ความอดกลั้น  และเป็นตัวสลายอัตตาซึ่งทําลายความขัดแย้ง  2)  หลักธรรมเชิงรับ  ได้แก่  หลัก 
คารวธรรม  และหลักสามัคคีธรรม  ด้วยการเคารพความเห็นและความคิดที่มีเหตุผล  โดยยึดหลัก
ความร่วมมือร่วมใจกัน และ  3)  หลักธรรมเชิงคู่ขนาน  อันได้แก่  พรหมวิหารธรรม  อปริหานิยธรรม  
สาราณียธรรม  สังคหวัตถุธรรม  และหลักศีล  5  ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานของการดํารงชีวิตให้อยู่
รอดอย่างมีความสุข  สงบ  การมีความเข้าใจสรรพสัตว์ที่ต่างก็ใช้วิถีการดําเนินชีวิตตามหลักธรรม  ซึ่ง
จะต้องขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษา  ความจริงใจต่อกันโดยใช้
ความรู้  ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและแท้จริง  และได้รับการสนับสนุนจากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพ่ือให้สังคมมีสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 
  5.2. ขมาสิทธิ : เคารพธรรมเพื่อความปรองดองอย่างยั่งยืน 
   ขมาสิทธิ  คือ  ธรรมชาติที่ต้องยกโทษให้  เพ่ือตนเองและสังคม  ดังนั้นการใช้
สิทธิที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาจะต้องพร้อมในการยกโทษให้แก่ผู้ทําผิด  อันเป็นการขมาสิทธิตาม
หลักธรรมที่ต้องเคารพธรรมด้วยการนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยศรัทธาและ
ปัญญา  (ปราโมทย์  ยอดแก้ว, 2555 : 108) 
   สาเหตุอันแท้จริงของความแตกแยกในสังคมทั้งไทยและต่างประเทศ  มาจาก
เรื่องเดียวกันที่คนทั่วไปเรียกว่าความต้องการ  แต่ในพระพุทธศาสนาเรียกว่ากิเลสตัณหาที่อยู่ในตัวตน
หรือตัวกูของกูตามท่ีท่านพุทธทาสว่าไว้  ให้เราตัดตัวกูของกูซึ่งเป็นการตัดกิเลสในตนเองให้ได้ก่อน  
แล้วการร่วมมือสามัคคีปรองดองอย่างยั่งยืนจะเกิดได้เมื่อเราขมาสิทธิเคารพธรรม  ดังนี้  (ปราโมทย์   
ยอดแก้ว, 2555 : 111 – 112) 
   1. รู้จักเคารพธรรมในการพัฒนาตนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติตาม
หลักธรรมและเคารพธรรม  เรื่องศีลถือเป็นระเบียบ  วินัย  กฎข้อบังคับของสังคมและกฎหมายของ
บ้านเมือง  สมาธิเป็นความเพียรรักษาศีล  ปฏิบัติธรรมให้เกิดสติรู้อยู่ตลอด  และปัญญาเป็นเรื่องการ
ใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์ตามหลักกาลามสูตร  ที่ความถูกต้องเหมาะสมในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆ  ด้วยความไม่ประมาทและจริงใจ 
   2. รู้จักเคารพธรรมด้วยการใช้ปัญญา  ซึ่งต้องฝึกปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่น  โดย
เริ่มจากการรู้จักให้  เสียสละเพื่อตนเอง  เช่น  รู้จักอ่ิมในการบริโภคอาหารเพื่อไม่ได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ  
รู้จักต่ืนขยันในการทํากิจ  ในการเรียนรู้  หรือการงานที่ต้องทําเพ่ือความเจริญก้าวหน้า  สร้างคุณค่า
ให้ตนเองเพื่อสังคม  ไม่ได้สร้างเพื่อตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ 
   3. รู้จักเคารพธรรมในการยกโทษให้ผู้อ่ืน  (ขมา)  โดยต้องนึกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ไม่สามารถเรียกกลับมาได้  เช่น  คนก็ตายไปแล้ว  ทรัพย์สินก็เสียหายไปแล้ว  เราต้องรู้จักการยกโทษ  
ซึ่งควรเป็นการยกโทษให้ตนเองและผู้อ่ืนเพื่อชะล้างจิตใจของเรา  ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น  
สะอาดขึ้น  มีความสุขมากขึ้น  เราต้องนึกว่าสิ่งที่เป็นการกระทําของคนอื่นที่เขากระทําน้ันก็ถือเป็น
ความผิดของผู้กระทํา  ซึ่งต้องได้รับผลตามสภาพของผลนั้น  และถ้าเมื่อใดได้กระทําสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่
ควรหรือผิด  เราก็ต้องรู้จักขอขมา 



 336

   ในอดีตสังคมไทยถือว่า  การขอโทษและการให้อภัยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องกระทํา
กันตามประเพณี  แม้แต่เรื่องเล็กๆ  น้อยๆ  เช่นเดินผ่านคนที่น่ังอยู่  หรือเดินชนกันไม่รู้ว่าใครผิดยัง
ต้องรู้จักขอโทษแก่กัน  แต่ปัจจุบันเรื่องนี้กําลังจะหายไปเพราะตนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเก่ง  ตนเอง
มีสิทธิในตนเองจึงไม่ขอโทษ  ขอขมา  ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดกิเลสติดตัวและทําให้จิตใจแข็งกระด้าง  
อันนําไปสู่การขาดมนุษยสัมพันธ์อันดีที่จะทําให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   4. รู้จักเคารพธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ธรรมะ  การเป็นเพื่อน  เป็นพ่ีเป็น
น้อง  เป็นญาติร่วมสังคม  ร่วมประเทศ  ร่วมศาสนา  ร่วมเผ่าพันธ์ุ  หรือโลกเดียวกัน  โดยรู้จักที่จะ
พูดคุย  เคารพนับถือ  แนะนําแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน  ประชุมปรึกษาหารือกัน  ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่ง
กันและกัน  ช่วยเหลือกัน 
   การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันพร้อมพยายามทําให้เกิดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และลงมือทํากิจด้วยจิตอาสา 
   5. รู้จักเคารพธรรมในการปฏิบัติต่อกัลยาณมิตร  พร้อมสร้างกัลยาณมิตร  ที่
หมายถึงให้อภัยผู้ที่ผิด  ผู้ที่สํานึกผิด  โดยการส่งเสริมคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถที่ถูก  ที่ควร  
ที่ดี  เพ่ือชักจูงสนับสนุนให้เขาเป็นคนดีและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเรา 
   6. รู้จักเคารพธรรมในการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติธรรมที่ถูกที่ควร  หมายถึง  
การเคารพธรรมะความดี  ความถูกต้อง  ด้วยกาย  วาจา  และใจ  อันนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  พร้อมเผยแพร่ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้เกิดการรับรู้เข้าใจเพื่อความสามัคคีอันดีงาม  และ
เคารพนับถือผู้ที่มีธรรม  ผู้ที่เป็นคนดี  เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ันเป็นคนดียิ่งๆ  ขึ้นไป  และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่สังคม 
   7. รู้จักเคารพธรรมในการแบ่งปันธรรมสุข  อันเป็นผลประโยชน์  ผลพลอยได้
ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม  ตามหลักธรรม  โดยคํานึงถึงส่วนรวมและมวลมนุษยชาติ  เพ่ือความสุข
อย่างยั่งยืน 
  หลักธรรมให้สิทธิเป็นเรื่องส่วนตัวที่อยู่ภายใน  ไม่มีใครที่สามารถจะมาเอาสิทธิภายใน
น้ันไปได้  แต่มนุษย์เราก็มีกิเลสติดตัวมาเช่นกัน  ซึ่งเมื่อใดที่กิเลสผุดขึ้นมา  สิทธิที่อยู่ในตัวเราอาจ
ไม่ได้อยู่ในตัวเรา  ทําให้เราเรียกร้องสิทธิอันทําให้เกิดความขัดแย้งส่งผลต่อการทําลายสิทธิมากข้ึน  
เราจึงต้องหาวิธีการป้องกันสิทธิให้อยู่กับตนเอง  โดยเริ่มจากตนเองในการเคารพธรรมทั้งกายและใจที่
ต้องปฏิบัติตามหลักศีล  สมาธิ  ปัญญาอย่างมีเหตุผล  เพ่ือมุ่งหวังความสุขที่แท้จริงจากความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติและมวลมนุษย์ด้วยกัน  ซึ่งหลักที่สําคัญคือการยกโทษให้  พร้อมหลักธรรม 
สาราณียธรรม  6  อันหวังให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ที่สอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรม  ตามท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสเพ่ือให้งานที่ทําบรรลุผลที่มีประโยชน์  เพ่ือความผาสุก
ของประชาชน  และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  สังคมจะมีความปรองดองได้เมื่อทุกคน
เคารพธรรม 
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 6. ปัจจัยสู่ความปรองดองของสังคมไทย 
  สถาบันพระปกเกล้า  (2555 : 124 – 125)  ได้ศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ  พบว่า  ปัจจัยที่น่าจะก่อให้เกิดความปรองดอง  พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  6.1 ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเกิดความขัดแย้ง  ต้องทบทวนบทบาทตนเองและ
วางมือทางการเมือง  “กลุ่มต่างๆ  ต้องแสดงความรับผิดชอบ  แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น” 
  6.2 องค์ความรู้ที่สําคัญต่อกระบวนการปรองดองและสร้างบรรยากาศของความ
ปรองดอง  โดยเป็นองค์ความรู้ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม 
  6.3 การยึดถือหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงของที่ทุกฝ่าย  และผู้แทนของ
ประชาชนต้องยึดมั่นในการทําเพ่ือประชาชน  ไม่ใช้คําว่า  “ประชาธิปไตย”  เป็นข้ออ้างในการสร้าง
ความชอบธรรมในการกระทําของตน  นอกจากนี้  หลักการประชาธิปไตยต้องรวมการยึดหลักนิติ
ธรรม  นิติรัฐ  และธรรมาภิบาล 
  6.4 เวลาเป็นสิ่งสําคัญ  ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าการปรองดองที่ประสบผลต้องใช้เวลา 
  6.5 ทัศนคติของผู้คนที่ต้องคํานึงถึงความสนใจร่วมกัน (Mutual interest และ 
common interest)  แทนการคิดเพียงความสนใจส่วนตัว  (self interest)  และมีเมตตาธรรม  
(altruism)  รวมถึงการไม่นําสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
  6.6 การดําเนินการทางการเมือง  ซึ่งประกอบไปด้วย 
   6.6.1 การจัดต้ังรัฐบาลแห่งชาติ 
   6.6.2 การสร้างความปรองดองด้วยความจริงใจ 
   6.6.3 การมุ่งหาข้อยุติร่วมกัน 
   6.6.4 หากต้องแก้รัฐธรรมนูญ  ก็ควรแก้เฉพาะมาตราที่จําเป็น 
   6.6.5 เปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกกลุ่มโดยเท่าเทียม  ให้มีพ้ืนที่ในสังคมหรือ    
“ที่ยืนในสังคม” 
   6.6.6 ไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม 
   6.6.7 ไม่นําเรื่องเก่ามาสร้างความขัดแย้งหรือที่เรียกว่า  “ไม่ฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ” 
   6.6.8 ไม่ใช้ความรุนแรง 
   6.6.9 กระบวนการจัดเวทีเสวนาหาทางออกร่วมกัน  เพ่ือทุกฝ่ายได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น 
  6.7 กระบวนการปรองดอง  ซึ่งประกอบด้วย 
   6.7.1 การลืมอดีต  การให้อภัย  การเสียสละของผู้นํา  การหยุดเผชิญหน้า  
ยอมรับความผิด 
   6.7.2 นิรโทษกรรม  ค้นหาความจริงและเปิดเผยเมื่อถึงเวลา  การรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่ทํา 
   6.7.3 ระบบยุติธรรมที่สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจให้ประชาชน “อย่าให้คนผิด
ลอยนวล” 
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   6.7.4 การปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ําลดลง  เช่น  การปฏิรูป  
การศึกษา  โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   6.7.5 การปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 
 
 7. แนวทางจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทย 
  แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมที่มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้ง  ได้ช่วยมองทางออกให้กับประเทศไทยให้กลับคืนสู่สังคมสันติสุข  ซึ่งพอสรุปได้
ดังต่อไปนี้  (สถาบันพระปกเกล้า, 2555 : 119 – 123) 
  7.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีอํานาจหน้าที่
สําคัญ  เช่น  นายกรัฐมนตรี  ผู้นําฝ่ายค้าน  ประธานรัฐสภา  เป็นต้น  และมีคณะกรรมการที่ทํางาน
เต็มเวลาและสานต่อคณะกรรมการเดิม  คือ  คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ
ความปรองดอง  (คอป.)  และกรรมการปฏิรูป  ตลอดจนคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมแห่งชาติ  (ศอ.นธ.)  ที่มีนายอุกฤษ  มงคลนาวิน  เป็นประธาน  โดยให้กรรมการชุดน้ีทํา
หน้าที่ต่อไปด้วยความเข้มแข็ง  มีกลไกที่ชัดเจนในการสร้างความปรองดอง  และมีกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือพิจารณาและกําหนดอนาคตของชาติ  จัดทําข้อเสนอระยะยาวสําหรับประเทศ
ไทยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  7.2 นิรโทษกรรม  โดยมีผู้ให้ความเห็นเป็นหลายแนวทาง  เช่น  นิรโทษกรรม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด  ซึ่งเป็นคดีการเมือง  รวมทั้งที่มีการพิพากษาไปแล้ว  อย่างไรก็ดียังมีบางคนไม่เห็น
ด้วย  และต้องการให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่แทน  แต่กระนั้นบางคนเห็นว่าไม่ควรรื้อ
กระบวนการที่ทําไปแล้ว  และบางคนต้องการให้ช่วยกันลืมเหตุการณ์เสีย  พร้อมกับการไม่ต้ังเงื่อนไข
ขัดแย้งเพิ่มเติม 
  7.3 พิจารณาเรื่องคดีต่างๆ  ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับ  เพ่ือให้
สังคมเดินหน้าและเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 
  7.4 มีการเจรจาระหว่างคู่กรณีต่างๆ  โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ  เข้าร่วมเป็นแกน
ประสาน  เพ่ือเรียกร้องให้เกิดการเจรจาหาทางออกโดยสันติวิธี 
  7.5 ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  และเสียสละ  ลดอคติ
ส่วนตัว  หันมามองประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติเป็นสําคัญ  โดยเฉพาะนักการเมืองที่ควรมี
ความระมัดระวังในการปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างเรื่องธรรมาภิบาล  การมีศีลธรรม  คุณธรรมและ
จริยธรรม  ผู้มีอํานาจใช้อํานาจต้องด้วยความเป็นธรรม  ไม่ใช้อํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
  7.6 มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมฝูงชน  และมี
กติกาที่ชุมนุม  ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นไปเพื่อคนใดเป็นการเฉพาะ 
  7.7 ค้นหาความจริงและให้อภัย  มีการขอโทษผู้เสียหายจากกรณีความขัดแย้ง  ทั้งนี้  
ผู้กระทําผิดต้องยอมรับผิดและกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  พร้อมเยียวยาความรู้สึกทางจิตใจ 
  7.8 หยุดการเคลื่อนไหวที่ทําให้ความขัดแย้งทวีขึ้น  อาทิ  หมู่บ้านแดง  การก้าวก่าย
สถาบันกระบวนการยุติธรรม  และการเผชิญหน้า  รวมถึงไม่ควรหยิบยกประเด็นที่ละเอียดอ่อนขึ้นมา
สร้างความขัดแย้งอีก 
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  7.9 มีเวทีเสวนา  เพ่ือสร้างความเข้าใจ  ไม่เผชิญหน้ากัน  แต่หาจุดสนใจร่วมกัน  
(Common Interest)  หาทางออกร่วมกันทั้งในระดับประชาชนรากหญ้าจริงๆ  (ไม่ใช่เฉพาะแกนนํา)  
และระดับที่เป็นผู้นํากลุ่มขัดแย้ง  และการมีคนกลางที่เป็นกลางจริงๆ  ทําหน้าที่รับฟัง  จะช่วยให้เกิด
บรรยากาศของการประชาเสวนาหาทางออกได้ดี  และเป็นเวทีแห่งการมองอนาคตร่วมกันอีกด้วย 
  7.10 สร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง  โดยให้เกียรติกันและไม่ดูถูกทาง
วัฒนธรรม 
  7.11 สร้างระบบ  กติกาที่เป็นธรรม  ไม่มีการทํารัฐประหาร 
  7.12 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและปฏิรูปกฎหมาย  เพ่ือให้คงความเที่ยงธรรม  
น่าเช่ือถือแก่สังคม  เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพ่ือเป็น
แนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม  ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่เป็นไป
เพ่ือคนใดคนหนึ่ง  ส่วนกฎหมายใดที่ไม่เป็นธรรม  ขัดต่อสํานึกประชาชน  ควรมีการแก้ไขหรือยกเลิก 
  7.13 ปฏิรูปสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนระบบการศึกษาของชาติ  โดย
ควรมีการปฏิรูปเรื่องการกระจายรายได้  จัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม  ลดการผูกขาดและมีระบบ
ภาษีที่ก้าวหน้า  ตลอดจนมีการปฏิรูปที่ดิน  ให้คนจนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร  เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม  ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุน  ตลอดจนสื่อมวลชนก็ต้องปฏิรูปให้มีองค์ความรู้
ในเรื่องเฉพาะ 
  7.14 ปฏิรูปสื่อให้เป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ประชาชน  ทํางานด้วยการมีธรรมาภิบาล  ไม่
บิดเบือนความจริง 
  7.15 มีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในด้านนิติธรรม  นิติรัฐ  และการจัดการ
ความขัดแย้ง  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้สังคมเกิดสันติสุข  เพ่ือให้สังคมประชาธิปไตยเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน 
  เป็นเรื่องยากที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้  หากไม่มีการ
สร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  ทั้งนี้เส้นทางที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การ
สร้างความปรองดองนั้น  จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกภาคส่วน  เข้ามาร่วมกันสร้างบรรยากาศ
ของการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นร่วมกัน  ซึ่งกล่าวได้ว่า  “การสร้างบรรยากาศแห่งความ
ปรองดอง”  คือปัจจัยเบ้ืองต้นอันเป็นเงื่อนไขขั้นแรกของการสร้างแนวทางสู่ความปรองดองและการ
สร้างสังคมที่สันติสุข 
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รูปที่  7.2  รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร  

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 : หน้าปก 
 
 8. ธรรมจากน้ําพระทัยเพื่อการปรองดอง 
  ในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554  ณ  มุขเสด็จ  พระที่นั่งจักรี
มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสใจความว่า  “ขอ
ขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง  ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน  มาให้พรวันเกิด  รวมทั้ง
ให้คํามั่นสัญญา  โดยประการต่างๆ  ข้าพเจ้าขอสนองต่อพรและไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน  
ท่านทั้งหลายในที่น้ีผู้อยู่ในตําแหน่งหน้าที่สําคัญ  ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร  ย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกัน
ว่า  ความมั่นคงของประเทศชาติน้ัน จะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุข  ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ  
ดังนั้นการสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน  ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ร่วมมือกัน  ปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกําลัง  โดยเฉพาะขณะนี้  ประชาชนกําลังเดือดร้อนลําบากจากนํ้าท่วม  
จึงชอบที่จะร่วมมือกัน  ปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว  และจัดทําโครงการบริหารจัดการน้ําอย่าง
ย่ังยืนอย่างเช่นโครงการต่างๆ  ที่เคยพูดไปน้ัน  เป็นการแนะนําไม่ได้สั่งการ  แต่ถ้าเป็นการปรึกษากัน
แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์  คุ้มค่า  และทําได้ก็ทํา  ข้อสําคัญจะต้องไม่ขัดแย้ง  แตกแยกกัน  หาก
จะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทําบรรลุผลที่มีประโยชน์  เพ่ือความผาสุกของประชาชน  
และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ 
  ขออํานาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจาก
ทุกข์  ปราศจากภัย  และอํานวยความสุขความเจริญแก่ท่านทั่วกัน” 
  จากพระราชดํารัส  หลักธรรมสําคัญที่พระองค์ทรงเน้นว่าจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกนั้น
คือ  การสร้างความสามัคคี  และการสร้างความสามัคคีที่สามารถทําได้โดยการให้กําลังใจซึ่งกันและ
กัน  พร้อมสามารถแนะนําปรึกษาหารือกันได้  เพ่ือความผาสุกของประชาชน  ความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศชาติ  ในเรื่องต่างๆ  ที่พระองค์อธิบายไปนั้นถือเป็นการแนะนําไม่ใช่สั่งการ  การที่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่
พระอานนท์ถึงชาววัชชีที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  จนทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง  คือ  
“อปริหานิยธรรม”  เป็นธรรมที่ทําให้เจริญ  ประกอบด้วย  7  ข้อ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเน้นหลักสําคัญในการสร้างสามัคคีปรองดองเพื่อความเจริญในครั้งนี้  และพระราชดํารัสที่ผ่านมา
ทรงเป็นแบบอย่างมาตามหลักอปริหานิยธรรม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  (ปราโมทย์  ยอดแก้ว, 2555 : 
108 – 110) 
  1. ให้ทําการประชุมปรึกษากันประจํา  (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์)  เป็นเรื่องสําคัญ
ของการสร้างความปรองดองดังพระราชดํารัสที่ให้ทําการปรึกษาหารือกัน  เพ่ือให้งานบรรลุผลเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  2. ให้พร้อมเพรียงกันประชุม  พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  และพร้อมเพรียงกันทํากิจ
ที่ควรทํา  พระราชดํารัสที่ให้ผู้มีหน้าที่จะต้องร่วมมือกันในการทํากิจอย่างเต็มกําลัง  ซึ่งหมายความว่า
ต้องพร้อมเพรียงกันงานที่ทําถึงจะมีกําลังสูงสุด  เพ่ือลดความทุกข์  ความเดือดร้อนของประชาชน  
ทุกคนทุกฝ่าย 
  3. ให้กําหนดสิ่งที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติและไม่กําหนดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสิ่งที่ไม่ดี
ไม่งาม  อันอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา  ทดลอง  จนรู้ผล
แล้วว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  พระองค์ถึงมีพระราชดําริในโครงการหลวงต่างๆ  เพ่ือให้เป็น
แบบอย่าง  รวมถึงโครงการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน  ซึ่งพระองค์ถือว่าสิ่งที่ทรงดํารัสไปน้ันเป็น
การแนะนําไม่ได้สั่งการ  ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์  คุ้มค่า  และทําได้  
การกําหนดสิ่งใดก็ตามจะต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริง  ปฏิบัติได้จริง  และมีคุณธรรมเพื่อมวลมนุษย์
อย่างแท้จริง 
  4. ให้นับถือผู้ใหญ่  นับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน  พร้อมรับฟังคําแนะนํา  ความ
คิดเห็น  ถือเป็นการเตือนสติให้คิดเพ่ือความไม่ประมาท  เป็นการถือน้ําใจกันและกันอย่างมีเหตุผล  
พระราชดํารัสที่เน้นว่าเป็นคําแนะนําไม่ได้สั่งการ  ซึ่งเป็นการเตือนสติตามหลักกาลามสูตรในการเชื่อที่
ไม่ได้ให้เช่ืออย่างงมงาย  ต้องรู้จักการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
  5. ให้เกียรติแก่กุลสตรีและเด็ก  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ควรได้รับเกียรติเพราะสตรีเป็นผู้ให้
ชีวิตใหม่แก่คนในโลกและเด็กเป็นผู้ที่จะพัฒนาโลกใหม่ถือเป็นกําลังสําคัญในอนาคต  และในปัจจุบัน
เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันดังพระดํารัสที่ว่า  เรื่องใดเป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน  ทุก
คน  ทุกฝ่ายต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกัน  ปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกําลัง 
  6. ให้เคารพนับถือประเพณีวัฒนธรรมที่ชอบธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้สิ่งดีงาม
เหล่าน้ันอยู่ตลอดไป  พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในกิจด้านพระพุทธศาสนาและประเพณีสําคัญต่างๆ 
  7. ให้จัดการคุ้มครอง  ป้องกันรักษาคนดี  ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเพื่อความ
ผาสุก  ความมั่นคงของประเทศ  คนในชาติ  และมวลมนุษย์  พระองค์ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คน  เพราะคนดีจะเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสเป็นธรรมที่ทําให้เจริญด้วยความ
ปรองดอง  สามัคคีตามหลัก  “อปริหานิยธรรม”  และทรงเคารพธรรมโดยเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติต่อประชาชนของพระองค์  แสดงให้เห็นกิจทุกขณะด้วยธรรมแม้ยามทุกข์  พระองค์ก็ทรง
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ส่งเสริมให้บุคคลอ่ืนได้รู้  เพ่ือการปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน
การดับทุกข์  ซึ่งการช่วยเหลือนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจในการทํางานอันสอดคล้องกับหลักสาราณียธรรม  
6  ที่เน้นความเห็นร่วมในการทํางาน  และทํางานด้วยสติปัญญาจากใจจริงเพื่อประโยชน์สุขของสังคม  
การเคารพธรรมของพระองค์น่าจะเป็นแบบอย่างของสังคมโลกตลอดไป 
 
 

การสร้างสันติภาพในสังคม 
 
 การสร้างสันติภาพในโลกที่แท้จริง  จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างการมีส่วนร่วม
ของมนุษย์ทุกคนที่จะร่วมกันแสวงหาสันติภาพ  และสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากการสร้างระบบ
ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมในสังคมโลก  การเคารพในเสรีภาพ  ความเสมอภาค  สิทธิ
มนุษยชน  การเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ  ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกัน
สงครามและการทําลายล้างระหว่างกันของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ   
 การแสวงหาสันติภาพในโลก  เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ  ได้รับบทเรียน
อันสําคัญจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง  ประวัติศาสตร์ช้ีให้เราเห็นว่า  สงครามโลกทั้งสองครั้งแม้จะ
โหดร้ายทําลายมนุษยชาติอย่างมิอาจพรรณนาได้ก็ตาม  แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามแสวงหา
หนทางที่จะสถาปนากลุ่มประชาชาติ  (International community)  เพ่ือช่วยกันบําบัดข้อขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ  เช่น  สมาคมนานาชาติ  (Society of Nations)  การถือกําเนิดจากสมาคม
นานาชาติ  ถึงแม้จะมิได้พัฒนาจนกลายเป็นองค์การสากลอย่างเต็มที่  เนื่องจากไปมีความผูกพันอยู่
กับสนธิสัญญาแวร์ซายน์  แต่ก็นับได้ว่าสมาคมดังกล่าวเป็นก้าวสําคัญที่สุดก้าวหน่ึงอันนําไปสู่การ
ยอมรับหลักการบางประการ  ซึ่งเป็นต้นเค้าและแรงบันดาลใจของหลักการของสหประชาชาติ  
(United Nations)  อันได้แก่  การไม่นําสงครามมาใช้เพ่ือตัดสินกรณีพิพาท  การสร้างกฎหมาย
ระหว่างประเทศแบบใหม่ขึ้นสําหรับรัฐทั้งหลาย  และการเคารพสนธิสัญญาอย่างเคร่งครัด  เป็นต้น  
ส่วนสงครามโลกครั้งที่  2  น้ัน  โดยทั่วๆ  ไปแล้วมีความเกี่ยวพันกับการก่อกําเนิดสันติภาพ  ความ
มั่นคง  การเคารพสิทธิของมนุษยชน  และการลดกําลังอาวุธ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาสําคัญใน
ระดับนานาชาติ  และต่อมาหลังจากการปลดปล่อยอาณานิคมแล้ว  ประเด็นปัญหาสําคัญซึ่ง
เกี่ ยวเ น่ืองกับสันติภาพที่ ไ ด้รับการกล่าวถึ งอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นมาก็คือ   การพัฒนา  
(Development)  การกําหนดตนเอง  (Self determination)  และความเป็นรัฐอิสระ  (State 
hood)  เป็นต้น  (วไล  ณ  ป้อมเพชร, 2551 : 283 – 284) 
 ในวันที่  21  กันยายนของทุกปี  องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้เป็น  “วันสันติภาพ
โลก”  (International Day of Peace)  และกําหนดให้ปี ค.ศ. 2001 – 2010  เป็น  “ทศวรรษ
สากลเพื่อวัฒนธรรม สันติภาพ และความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก”  (The International Decade 
2001 – 2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World)  
โดยมุ่งเน้นที่ 
 1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล  เคารพชีวิตและศักด์ิศรีของแต่ละบุคคล  โดยไม่
แบ่งชนชั้นหรือลําเอียง 
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 2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน 
 3. การแบ่งปันกับผู้อ่ืนอย่างมีน้ําใจ  เพ่ือขจัดการแบ่งแยก  ความไม่ยุติธรรมและการกดขี่
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
 4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน  เคารพเสรีภาพในการแสดงออก  และยอมรับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 5. การสงวนรักษาผืนโลก  ฝึกดําเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก  
เพ่ือรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก 
 6. การสร้างความสมานฉันท์  เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะสตรี 
 7. การส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมทุกกลุ่มอายุ  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพ
ภายใน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญของวัฒนธรรม  สันติภาพ  โดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ของความสงบ
เงียบภายในจิตใจของแต่ละบุคคล  จะนําไปสู่การตระหนักรู้จักตนเองและแหล่งพลังชีวิต  สามารถใช้
ปัญญาเป็นเครื่องชี้นําทางในการขจัดทุกข์และสร้างสันติสุขให้แก่ตนเอง  และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่ผู้อ่ืน 
 นอกจากนั้น  องค์การสหประชาชาติยังได้ออกคําประกาศว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ  
(Declaration on a Culture of Peace)  ขององค์การสหประชาชาติ  มีสาระสําคัญว่า  วัฒนธรรม
แห่งสันติภาพหมายถึง  ชุดของค่านิยม  ทัศนคติ  ประเพณีและแบบของพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ต้ังอยู่
บนพ้ืนฐาน  9  ประการ  ได้แก่  1)  ความเคารพในชีวิต  2)  ความเคารพในหลักการแห่งอํานาจ
อธิปไตย  บรูณภาพเหนือดินแดน  และความเป็นอิสระทางการเมืองของรัฐต่างๆ  และการไม่เข้าไป
แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศต่างๆ  3)  ความเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นมูลฐาน  4)  พันธกิจในการแก้ไขความเป็นปรปักษ์อย่างสันติ  5)  เพียรพยายามเพื่อการ
พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้สําหรับอนุชนปัจจุบันและในอนาคต  6)  เคารพและสนับสนุนสิทธิ
เพ่ือการพัฒนา  7)  เคารพและสนับสนุนสิทธิเท่าเทียมกันและความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  
8)  เคารพและสนับสนุนสิทธิในการแสดงออก  เสนอความเห็นและการได้รับข่าวสารสําหรับทุกคน  
9)  ยึดมั่นในหลักการแห่งเสรีภาพ  ยุติธรรม  ประชาธิปไตย  ใจกว้าง  ความเป็นปึกแผ่น  พหุลักษณะ  
(Pluralism)  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การเจรจา  และการเข้าใจกันในทุกระดับของสังคม
และระหว่างประชาชาติ  (อนุช  อาภาภิรม, 2543 : 42) 
 หลักการสําคัญ  4  ประการของวัฒนธรรมแห่งสนัติภาพ  ตามคําประกาศข้างต้น  กล่าวได้
ว่าสันติภาพ  การอยู่เย็นเป็นสุข  ความไม่รุนแรง  และอหิงสา  รวมทั้งวัฒนธรรมแห่งสันติภาพมี
พ้ืนฐานหรือหลักการสําคัญอยู่  4  อย่างด้วยกัน  คือ  (อนุช  อาภาภิรม, 2543 : 42) 
 หลักการข้อแรก  ได้แก่  หลักแห่งความเคารพที่แสดงถึงการยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบมิใช่ผู้ควบคุมระบบ  ได้แก่  ความเคารพในชีวิต  ซึ่งเป็นการยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบชีวิต  ไม่พึงประทุษร้ายชีวิต  ทั้งชีวิตคน  สัตว์  และสิ่งแวดล้อม  ความเคารพในอํานาจอธิปไตย  
ไม่ประพฤติลัทธิจักรวรรดินิยม  ลัทธิอาณานิคมแผนใหม่  หรือลัทธิครองความเป็นเจ้า  เคารพใน
ความเป็นมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติและสีผิว  เป็นต้น  มีความเคารพทางเพศและการแสดงออก
รวมทั้งสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่ืน 
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 หลักการข้อที่สอง  ได้แก่  หลักการแก้ไขความเป็นปรปักษ์อย่างสันติ 
 หลักการข้อที่สาม  ได้แก่  การพัฒนาอย่างสันติหรือการสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
 หลักการข้อที่สี่  ได้แก่  ความมีใจกว้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  7.3  ธงสหประชาชาติและเครื่องหมายของสหประชาชาติ 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
 สําหรับประเทศไทยนั้น  จะพบหลักแห่งสันติภาพอยู่  2  ช่วง  ช่วงแรกเป็นสมัยโบราณใน
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง  ช่วงที่สอง  คือ  หลัก  6  ประการของคณะราษฎร  (อนุช  อาภาภิรม, 
2543 : 44 – 45)  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหรือเป็นที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของสังคมไทย 
 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง  (พ.ศ. 1835)  เป็นจารึกแสดงด้านดีของอาณาจักรสุโขทัย  
ซึ่งมีข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์หลายประการ  เช่นว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่เพียงใด  
กระทั่งว่าเป็นจารึกของพ่อขุนรามคําแหงจริงหรือจารึกขึ้นภายหลัง  ในที่น้ีต้องการชี้เพียงว่า  ความ
แพร่หลายและการอ้างถึงข้อความในศิลาจารึกหลายตอน  อาจตีความได้ว่าเป็นการยอมรับภาพสังคม
กรุงสุโขทัยเป็นสังคมในฝัน  (Utopia)  ของไทย  ซึ่งในนั้นมีหลักการแห่งสันติภาพรวมอยู่ด้วย 
 หลักการแห่งสันติภาพในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง  มีที่สําคัญอยู่  5  ข้อด้วยกัน  ได้แก่  
1)  การมีท้องอิ่ม  หรือในน้ํามีปลา  ในนามีข้าว  ซึ่งอาจขยายรวมไปถึงการมีบ้านเรือนอยู่อาศัยที่
มั่นคงด้วย  2)  รัฐบาลเปิดการค้าเสรีหรือไม่เก็บภาษีรุนแรง  ใครใคร่ค้าช้างค้า  3)  รัฐบาลให้ความ
ยุติธรรมอย่างเสมอหน้า  มีกระดิ่งที่ปากประตูสําหรับผู้มีความข้องใจหรือพิพาทกันได้ร้องเรียน  4)  
การสังคมสงเคราะห์หรือการโอยทาน  ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเป็นโครงการกําจัดความยากจน  5)  การมี
จริยธรรมทางสังคม  มีการสวดธรรมเป็นประจํา  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของ
บ้านเมือง 
 หลักทั้ง  5  น้ีอาจกล่าวรวมอยู่ในคําพูดที่ติดปากชาวไทยว่า  “อยู่เย็นเป็นสุข”  ซึ่งบาง
ท่านตีความว่าตรงกับคําว่า  สันติภาพ 
 หลักหกประการของคณะราษฎร  (24  มิถุนายน  2475)  อยู่ในคําประกาศของ
คณะราษฎรฉบับที่  1  แถลงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  และหลักในการทําให้ประเทศ
เฟ่ืองฟูซึ่งมีอยู่  6  ประการด้วยกัน  หลักทางหกประการนี้มีลักษณะเข้ากับหลักการของสันติภาพ  
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รูปที่  7.5  นายปรีดี  พนมยงค ์

ที่มา : http://www.baanthiti.com/ 
pedeparnumyung.html 

แม้ว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงก็ตาม  กล่าวคือ  1)  หลักแห่งเอกราช  ทั้งทางการเมือง  การ
ศาล  และในทางเศรษฐกิจ  ซึ่งดูเหมือนว่าในปัจจุบันเอกราชทางเศรษฐกิจจะมีผู้เป็นห่วงว่าจะสูญเสีย
ไปมากหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  2)  หลักการลดการประทุษร้ายในสังคม  3)  หลักแห่งความสุข
สมบูรณ์ของราษฎรทางเศรษฐกิจ  ซึ่งรวมทั้งความมั่นคงทางอาชีพ  ซึ่งในปัจจุบันยอมรับกันทั่วไปว่า
เป็นสิ่งสําคัญของสันติภาพ  และก็คล้ายกับหลักอ่ิมท้องในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง  4)  หลักแห่ง
ความเสมอภาค  ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก  5)  หลักแห่งเสรีภาพ  และ  6)  หลักแห่งการ
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  7.4  คณะราษฎร  ผู้ทําการปฏิวัติในวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/ 

type2/social03/28/02con03.htm 
 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้กําหนดให้วันที่  16  สิงหาคม  ของทุกปี  เป็นวันสันติภาพไทย  
อันเป็นการระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2  ซึ่งในวันที่  16  
สิงหาคม  พ.ศ. 2488  ประเทศไทย  โดยนายปรีดี  พนมยงค์  หัวหน้า
ขบวนการเสรีไทย  ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่  8  
ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล  ให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่  
เมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2485  เป็นโมฆะ  เนื่องจากเป็นการ
กระทําอันขัดต่อเจตจํานงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ  ซึ่ง
ประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจํานงไม่
ยอมรับคําประกาศดังกล่าวด้วยการจัดต้ังขบวนการเสรีไทยช่วยเหลือฝ่าย
สัมพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ใน
ระหว่างสงคราม  (ต้ังแต่วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2484)  โดยท่ีประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือ
เต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้  ประกาศสันติภาพน้ีมีนายทวี  
บุณยเกตุ  รัฐมนตรี  เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  เพ่ือเป็นการรําลึกถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว 
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 ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติลําดับที่  55  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  
2489  หลังจากที่สหประชาชาติได้ก่อต้ังเพียง  1  ปี  โดยนายดิเรก  ชัยนาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น  ได้ช้ีแจงเหตุผลไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือความมั่นคงของไทย  เนื่องจากสหประชาชาติเป็นองค์การมีกําลังมากที่สุดที่
สามารถธํารงสันติภาพ  และความมั่นคง  และให้ความยุติธรรมสําหรับประเทศเล็กๆ  อย่างไทย 
 2. เพ่ือแสดงให้โลกเห็นว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ชาติหนึ่ง  เนื่องจากการที่เข้า
เป็นสมาชิกขององค์การโลกเป็นการยืนยันรับรองฐานะของไทยอีกครั้งหนึ่ง 
 3. ไทยหวังความช่วยเหลือจากสหประชาชาติในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 4. เพ่ือแสดงให้โลกเห็นว่า  ไทยประสงค์จะร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง
ของโลกอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  7.6  ศาสตราจารย์ดิเรก  ชัยนาม 
ที่มา : http://www.thaibiography.com/index.php?lay=Show&ac= 

cat_showpro_detail&pid=189826. 
 
 ส่วนภารกิจของไทยที่ปรากฏออกมาสู่สายตาโลกในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่สําคัญๆ  
พอสรุปได้ดังนี้  (กรมองค์กรระหว่างประเทศและสันติภาพ  ความมั่นคง  และการลดอาวุธ, 2555 :  
1 – 5) 
 ไทยเห็นว่า  การดําเนินมาตรการป้องกันยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด  และสนับสนุนความพยายาม
ของสหประชาชาติในการสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน  (culture of prevention)  ให้เกิดขึ้นในบรรดา
ประเทศสมาชิก  ดีกว่าการรอให้ปัญหาเกิดแล้วจึงหาวิธีแก้ไข  และยังเห็นว่าปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
เป็นเพียงหน่ึงในมาตรการสําคัญในการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของสหประชาชาติ  
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อย่างไรก็ตาม  การใช้ปฏิบัติการรักษาสันติภาพต้องคํานึงถึงข้อจํากัดด้วยว่าสามารถใช้กับสถานการณ์
ใดได้บ้าง  การจัดส่งกองกําลังรักษาสันติภาพเข้าไปในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม  จะทําให้เกิดความ
สูญเปล่าของงบประมาณ  ดังนั้น  เมื่อคํานึงถึงข้อจํากัดของลักษณะของปฏิบัติการรักษาสันติภาพและ
ทรัพยากรของสหประชาชาติ  ไทยจึงเห็นว่า  ในการพิจารณาจัดต้ังปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  
สหประชาชาติควรมี  entry & exit strategy  ที่ชัดเจน 
 1. ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายภูมิภาคท่ัวโลกดังนี้ 
  1.1 United Nations Observer Group in Lebanon UNOGIL – ส่งนายทหารเข้า
ร่วมภารกิจในเลบานอน  (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม  2501) 
  1.2 United Nations Transition Assistance Group : UNTAG (Namibia) – ส่ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจพลเรือน  (civilian police)  เข้าร่วมการตรวจสอบและสังเกตการณ์การเลือกต้ังใน
นามิเบีย  (ปี  2533) 
  1.3 United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) – ส่ง
นายทหารปีละ  7  นาย  เข้าร่วมภารกิจในบริเวณชายแดนอิรัก – คูเวต  (ปี  2534 – 2546) 
  1.4 United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI) – ส่งนายทหารเข้า
ร่วมรักษาความปลอดภัยในอิรัก  รวม  2  ผลัด  ผลัดละ  50  นาย  (ปี  2534 – 2537) 
  1.5  United Nations Advance Mission in Cambodia (UNAMIC) - ส่งกองพัน
ทหารช่างเฉพาะกิจของไทยในกัมพูชา  จํานวน  705  นาย  (ปี  2534 – 2535) 
  1.6  United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) - ส่ง
เจ้าหน้าที่พลเรือนเข้าร่วมการตรวจสอบและสังเกตการณ์การเลือกต้ังในกัมพูชา  (ปี  2536) 
  1.7  United Nations Observer Mission in South Africa (UNOMSA) - ส่ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจพลเรือนเข้าร่วมการตรวจสอบและสังเกตการณ์การเลือกต้ังในแอฟริกาใต้  (ปี 2537) 
  1.8  United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH) – ส่ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าร่วมปีละ  5  นาย  ในบอสเนียและเฮอร์เชโกวีนา  (ปี  2540 – 2545) 
  1.9  United Nations Observer Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) – ส่ง
นายทหารสังเกตการณ์  รวม  6  ผลัด  ผลัดละ  3 – 5  นาย  (ปี  2542 – 2548) 
  1.10 United Nations Fijian Electoral Mission (UNFEOM) - ส่งเจ้าหน้าที่
พลเรือนเข้าร่วมการตรวจสอบและสังเกตการณ์การเลือกต้ังในฟิจิ  (ปี  2544) 
  1.11 ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเต  รวม  5  ภารกิจ 
    1.11.1 United nations Mission in East Timor (UNAMET) : ส่งเจ้าหน้าที่
ตํารวจ  7  นายและนายทหารติดต่อ  2  นาย  (ปี  2542) 
    1.11.2 International Force in East Timor (INTERFET) : ส่งนายทหาร  
1,581  นาย  (ปี  2542 – 2543) 
    1.11.3 UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET) : ส่ง
นายทหาร  925  นาย  (ปี  2543 – 2545) 
    1.11.4 UN Mission of Support in East Timor (UNMISET) : ส่งนายทหาร  
9  ผลัด  (ปี  2545 – 2547) 
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    1.11.5 United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) : ส่ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจ  40  นาย  โดยปัจจุบันมี  18  นาย  (ปี  2549 – ปัจจุบัน) 
  1.12  United Nations Operations in Burundi (ONUB) – ส่งนายทหาร
สังเกตการณ์ในบรุนด์  ปีละ  3  นาย  และกองร้อยทหารช่าง  (ผลัดละ  177  นาย)  (ปี  2547 – 
2549) 
  1.13  United Nations Political Mission in Nepal (UNMIN) – ส่งนายทหาร
สังเกตการณ์ในเนปาล  7  นาย  (ปี  2550 – 2551) 
  1.14  United Nations Mission in Sudan (UNMIS) – ส่งนายทหารสังเกตการณ์
ในซูดาน  ผลัดละ  10 – 15  นาย  (ปี  2548 – ปัจจุบัน) 
  1.15  African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) – 
ส่งนายทหารในดาร์ฟูร์  ผลัดละ  15  นาย  (ปี  2550 – ปัจจุบัน) 
  1.16  United Nations Stabilisation Mission in Haiti (MINUSTAH) – ส่ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจในเฮติ  19  นาย  (สืบเนื่องจากกรณีแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมกราคม  2553  ซึ่งทําให้
สหประชาชาติขอเพิ่มกําลังพลสําหรับภารกิจดังกล่าว)  โดยมีกําหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่  1  ปี 
และได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2553  (ปี  2553 – ปัจจุบัน) 
  นอกจากนี้  ไทยได้สนับสนุนทหารราบ  1  กองพัน  (812  นาย)  เข้าร่วมภารกิจ
รักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกากับสหประชาชาติในดาร์ฟูร์  (African Union-United 
nations Hybrid Operation in Darfur : UNAMID)  ตามคําร้องขอของสหประชาชาติ  ซึ่งที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2552 
  กองกําลังทหารไทยในนาม  “กองกําลังเฉพาะกิจ  980  ไทย/ดาร์ฟูร์”  ได้เข้าวาง
กําลังเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2554  ซึ่งพ้ืนที่หลักที่ไทยเข้าวางกําลังคือ  เมืองมุกจา  อยู่
ทางตอนใต้ของเขตดาร์ฟูร์ตะวันตก  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบโล่งแจ้ง  สภาพภูมิอากาศมีความ
คล้ายคลึงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  จํากัดการซุ่มโจมตี  เอ้ือต่อการตรวจการณ์ของกอง
กําลังไทย  และมีความอุดมสมบูรณ์พอควร  เอ้ือต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน  สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวจัดอยู่ในระดับการเตรียมพร้อมปกติ 
  กองกําลังเฉพาะกิจ  980  ไทย/ดาร์ฟูร์  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพอย่าง
แข็งขัน  โดยออกลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการและพบปะกับประชาชนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป  ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร
และน้ํา  นอกจากนี้  ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานช่าง  ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างฐานปฏิบัติการและอาคาร
ที่พัก  โดยในขณะนี้ได้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว  นอกจากภารกิจด้านยุทธการแล้ว  กองกําลังเฉพาะ
กิจ  980  ไทย/ดาร์ฟูร์  ยังได้ดําเนินงานด้านกิจการพลเรือน  อาทิ  การจัดชุดแพทย์เดินทางเข้า
พบปะกับบุคคลสําคัญในพื้นที่ปฏิบัติการในเมืองมุกจาร์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและตรวจรักษา
อาการเจ็บป่วย  การให้บริการนํ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคของโรงพยาบาลท้องถิ่น  การซ่อมแซม
และปรับปรุงถนนที่ชํารุดบริเวณใกล้เคียงกับฐานปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร  รวมทั้งการทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกองกําลัง
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เฉพาะกิจ  980  ไทย/ดาร์ฟูร์  ได้มอบผลผลิตจากแปลงสาธิตให้แก่ผู้แทนเมืองมุกจาร์  ซึ่งรับผิดชอบ
การให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมและการพัฒนาที่มาเยี่ยมชมด้วย 
  นอกจากการเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติแล้ว  ไทยยังมี
เจ้าหน้าที่ทหารจํานวน  3  นาย  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสหประชาชาติให้ปฏิบัติงานในฝ่าย
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  (Department of Peacekeeping Operations : DPKO)  ที่สํานักงาน
ใหญ่สหประชาชาติ  ณ  นครนิวยอร์ก  นับได้ว่าสหประชาชาติให้การยอมรับในขีดความสามารถของ
ทหารไทย 
  ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อม  เพ่ือให้สามารถ
ระดมสรรพกําลังที่ต้องการในการสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้อย่าง
รวดเร็วทันการณ์เมื่อได้รับการร้องขอ  ในปี  2541  กองบัญชาการกองทัพไทย  จึงได้จัดทําความตก
ลงกับสหประชาชาติว่าด้วยการจัดระบบกําลังเตรียมพร้อม  (UN Stand-by Arrangement System 
: UNSAS)  ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ไทยจะต้องแจ้งความพร้อมของกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์
ต่างๆ  ให้ฝ่ายปฏิบัติการสันติภาพของสหประชาชาติทราบทุกๆ  3  เดือน  เพ่ือสหประชาชาติจะได้
พิจารณาขอรับการสนับสนุนด้านกําลังพลในภารกิจต่างๆ  โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  กรม
ยุทธการทหาร  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
 2. บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ 
  2.1  ในการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  กระทรวงการต่างประเทศในฐานะ
หน่วยงานติดต่อประสานงานกับสหประชาชาติ  และดูแลภาพรวมของความร่วมมือระหว่างไทยกับ
สหประชาชาติในกรอบต่างๆ  จะหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเป็นผู้เสนอให้ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  ปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งใดที่ไทยควรเข้ามีส่วนร่วม  โดย
พิจารณาผลกระทบด้านความมั่นคง  การเสริมสร้างศักด์ิศรีและบทบาทของประเทศในเวทีระหว่าง
ประเทศ  และการพัฒนาความรู้และความเช่ียวชาญของหน่วยงานไทยในบทบาทเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงระหว่างประเทศ  นอกเหนือจากบทบาทในด้านการกําหนดนโยบายในภาพกว้างแล้ว  
กระทรวงการต่างประเทศยังทําหน้าที่กระจายข่าวสารข้อมูลและวิเคราะห์พัฒนาการของปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ 
  2.2  คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  ณ  นครนิวยอร์ก  เป็นหน่วยงาน
หลักของไทยที่เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ  ทั้งนี้  ไทยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศกําลังพัฒนาภายใต้กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด  (Non-Aligned Movement : NAM)  เพ่ือผลักดันประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศกําลัง
พัฒนา  อาทิ  ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม  การปรับอัตราค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บให้
เป็นมาตรฐานเดียว  การเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย  การเรียกร้องให้มีการกระจาย
ตําแหน่งหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพให้ทั่วถึงตามภูมิภาค  และการเรียกร้องให้ประเทศ
กําลังพัฒนาที่เป็นประเทศสนับสนุนกําลังพลได้มีโอกาสมากขึ้นในการร่วมหารือกับคณะมนตรีความ
มั่นคง  เกี่ยวกับการกําหนดขอบข่ายอาณัติและการประเมินสถานการณ์ในการจัดต้ังภารกิจรักษา
สันติภาพ 
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  2.3  กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทํายุทธศาสตร์การเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  ปี  2553 – 2557  เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการเข้าร่วม
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพอย่างบูรณาการ  และเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการกําหนดยุทธศาสตร์ย่อย  และแผนงานในระดับหน่วยงาน  รวมทั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ  ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับบทบาทของไทยในการ
สนับสนุนปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ  โดยได้มีการ
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดทํายุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 3. กระบวนการในการตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 
  3.1  เมื่อปี  2538  กระทรวงการต่างประเทศได้จัดต้ังคณะกรรมการประสานงานด้าน
การเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ  โดยมีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
เป็นประธานและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และ
สํานักงบประมาณ  ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีหน้าที่เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมใน
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2553  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการ
จัดต้ังคณะกรรมการประสานงานอย่างเป็นทางการ  และเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการ  โดยให้
มีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการคลัง  (กรมบัญชีกลาง)  และสํานักงานประสานภารกิจ
ทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแนะนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติอย่างบูรณาการ  และพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งกองกําลังเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพตามที่สหประชาชาติร้องขอ  โดย
คํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ  ทั้งด้านการต่างประเทศ  ความมั่นคง  และเศรษฐกิจ 
  3.2  หลักการพ้ืนฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
เข้าร่วม  คือ  ผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย  ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ  ระดับความเสี่ยงของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เป็นที่เข้าใจกันว่าปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพแต่ละครั้งมีความหลากหลายในรูปแบบและมีพัฒนาการที่รวดเร็ว  จึงต้องมีการ
ตัดสินใจที่ฉับไวและทันต่อเหตุการณ์  ดังนั้น  การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงจึงมีความสําคัญมาก 
  3.3  ในการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพแต่ละครั้ง  หลังจากการหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติใน
หลักการ  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและขนาดของกองกําลังที่จะเข้าร่วมน้ัน  จะมีการหารือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ผลประโยชน์ของไทยจากการเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพ 
  4.1  เป็นการตอบสนองนโยบายต่างประเทศของไทยในการสนับสนุนบทบาทของ
สหประชาชาติในการธํารงและรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวา่งประเทศ 
  4.2  เป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่ไทยเข้าร่วมภารกิจและ
สร้างความนิยมไทย  โดยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไทยจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับ
บุคคลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่  อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการขยายความสัมพันธ์และ
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ความร่วมมือในมิติอ่ืนๆ  ในระยะยาวหลังจากความขัดแย้งยุติลงแล้ว  เช่น  ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและโอกาสด้านการค้าการลงทุน 
  4.3  เป็นการช่วยธํารงสันติภาพและเสถียรภาพในประเทศและภูมิภาคน้ันๆ  เพ่ือช่วย
สร้างสภาวะที่เอ้ือต่อการพัฒนา  รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศที่ดีต่อความร่วมมือด้าน
สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การค้าและการลงทุนในระยะยาว 
  4.4  เป็นโอกาสในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นสังคมแห่งเมตตาธรรม  
มนุษยธรรม  และความเอื้ออาทรโดยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก 
  4.5  เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของกองทัพไทย  รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้
ความเช่ียวชาญและเสริมสร้างทักษะ  ประสบการณ์ในเวทีระหว่างประเทศของกําลังพล  เป็นเกียรติ
ประวัติ  และเป็นการสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของไทยได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงใน
ฝ่ายปฏิบัติการสันติภาพของสหประชาชาติหรือในองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ 
 5. หน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  5.1  ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกรมยุทธการทหาร  
กองบัญชาการกองทัพไทย  ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2549  โดยยกระดับจากกองปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพ  เพ่ือเป็นทั้งหน่วยงานอํานวยการและหน่วยปฏิบัติของกองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมี
ความรับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานรองรับบทบาทของ
ไทยด้านการรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติและมิตรประเทศที่ไทยมีความร่วมมือ  เช่น  
สหรัฐอเมริกา  โดยมีเป้าหมายจะยกระดับเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสันติภาพระดับภูมิภาค  และ
สนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 
    นอกจากนี้  กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้เปิดสํานักงานที่ปรึกษาทางทหาร
ประจําคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  ณ  นครนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อปี 
พ.ศ. 2545  เพ่ือสนับสนุนบทบาทของไทยในด้านปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วย 
  5.2  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอํานวยการส่ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพตามความต้องการของสหประชาชาติ  ซึ่งในอนาคตมี
แนวโน้มว่า  ตํารวจจะมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น  เพราะจะมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย
ภายหลังจากความขัดแย้งได้ยุติลงเพื่อฟ้ืนฟูความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  และสนับสนุนการ
ปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคงก่อนที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบจากกองกําลังตํารวจสหประชาชาติ
ให้แก่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ 
 นอกจากประเทศไทยจะมีบทบาทสําคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพใน
ภูมิภาคต่างๆ  ของโลกแล้ว  ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวไทยทั่วโลกอีกประการ  ก็คือ  เมื่อวันที่  
15  ธันวาคม  2542  ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  สมัยสามัญ  ครั้งที่  54  ได้พิจารณาระเบียบ
วาระที่  174  International recognition of the Day of Visak โดยการเสนอของศรีลังกา ในการ
พิจารณาประธานสมัชชาสหประชาชาติ  ได้เชิญผู้แทนศรีลังกาขึ้นกล่าวนําเสนอร่างข้อมติ  และเชิญ
ผู้แทนไทย  สิงคโปร์  บังคลาเทศ  ภูฐาน  สเปน  พม่า  เนปาล  ปากีสถาน  อินเดียขึ้นกล่าวถ้อย
แถลง  สรุปความว่า  “วันวิสาขบูชา”  เป็นวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  เพราะเป็นวันที่
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พระพุทธเจ้าทรงประสูติ  ตรัสรู้  และเสด็จดับขันธปรินิพพาน  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  ให้มวล
มนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรม  ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  เพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม  อันเป็น
แนวทางของสหประชาชาติ  จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมติน้ี  ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสําคัญ
ของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ  โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่สํานักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติและที่ทําการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึง  (observance)  ตามความเหมาะสม  และ
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  ได้รับรองร่างข้อมติโดยฉันทามติ ถ้อยแถลงของเอกอัครราชทูตผู้แทน
ถาวรฯ  ศรีลังกาประจําสหประชาชาติ  ณ  นครนิวยอร์ก  ถ้อยแถลงของนายวรวีร์  วีรสัมพันธ์  
อุปทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  ณ  นครนิวยอร์ก  ฉันทามติในที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ  (United  Nations  General Assembly)  จึงกําหนดให้วัน  “วิสาขบูชา”  
เป็นวัน  “วันสันติภาพโลก”  หรือ  “วันสําคัญสากลนานาชาติ”  (International Day)  เมื่อวันที่  
15  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  โดยให้เหตุผลว่า  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้
ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก  จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ  ซึ่งเท่ากับ
เป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ  นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีก
ด้วย  กล่าวคือ  ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์  ให้รู้จักช่วยเหลือสัตว์  เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  
พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้  โดย
ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณสอนโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 
 “วันวิสาขบูชา”  ตรงกับขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  6  ของทุกปี  ซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา  และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธ  เพราะได้เกิดเหตุการณ์สําคัญที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าขึ้นถึง  3  เหตุการณ์  โดยความมหัศจรรย์เนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งสามคือ 
เป็นวันคล้ายวัน  “ประสูติ”  ของเจ้าชายสิทธัตถะ และต่อมาได้  “ตรัสรู้”  เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้ทรงกอปรไปด้วยพระบริสุทธิคุณ  และพระปัญญาคุณ  ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม  คือ
ความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวง  จวบจน  “เสด็จดับขันธปรินิพพาน”  ในวาระสุดท้าย  ซึ่งทั้งสาม
เหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน  6  ทั้งสิ้น  ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า  วิสาขบูชา  ซึ่ง
ย่อมาจากคําว่า  “วิสาขปูรณมีบูชา  การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ”  วัน  วิสาขบูชามีการนับถือ
ปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว  
ซึ่งจะพบว่าเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา  ก็คือ  สันติสุขหรือ
สันติภาพนั่นเอง 
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รูปที่  7.7  วันวิสาขบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรง “ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน” 
ที่มา : http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4473.html 

 
 1. ความหมายของสันติภาพ 
  หากจะแบ่งกลุ่มความหมายของคําว่าสันติภาพ  (Peace)  แล้ว  สามารถแบ่งออกได้
เป็น  4  กลุ่มดังนี้  (อรปรียา  วสุมหันต์, 2553 : 43 – 47) 
 
  1.1 สันติภาพ  คือ  สภาพที่ปราศจากสงคราม 
   “สันติภาพ”  ที่ปรากฏใน  “Encyclopedia Britannica”  คือ  “ความเป็น
เสรีภาพที่ปราศจากสงคราม”  (Freedom Prom War)  หรือ  “ภาวะของชาติที่ไม่อยู่ในภาวะ
สงคราม”  ซึ่งสอดรับกับพจนานุกรมฉบับของ  “Webster”  ที่ให้คํานิยามสันติภาพว่า  “ความ
ปราศจากสงคราม” (Webster, 1995 : 808) 
   อัลวิน  ทอพเลอร์  (2543 : 252)  กล่าวว่า  “การเกิดขึ้นของสันติภาพ  คือการ
หายไปของสงคราม”  และเน้นว่า  “การแลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  ในโลกซึ่งเต็มไปด้วย
การแข่งขันทางอาวุธ  เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสันติภาพ” 
   วัลโปละ  ศรี  ราหุล  (Walpola Sri Rahula, 2540 : 160)  กล่าวว่า  สันติภาพ  
หรือความสุขจะมีขึ้นไม่ได้  ตราบเท่าที่คนเรายังมีความอยากและกระหายที่จะเอาชนะและ
ปราบปรามเพื่อนบ้านของตนอยู่  ฉะนั้นสันติภาพที่แท้จริงจะมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะในบรรยากาศแห่ง
ความเมตตา  มิตรภาพ  ปราศจากความกลัว  ความระแวง  และอันตราย 
   ไดซากุ  อิเคดะ  (สันติ  อิศโรวุธกุล, 2537 : 267)  กล่าวถึง  สันติภาพ  หมายถึง  
“ภาวะที่ปลอดจากสงคราม” 
 
  1.2 สันติภาพ  คือ  สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง 
   โจฮัน  กัลตุง  (Johan Gultung, 1969 : 171)  กล่าวว่า  “สันติไม่ใช่สภาวะที่
ปราศจากสงคราม  แต่คือสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง”  ทั้งความรุนแรงทางตรง  เช่น  การทํา
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ร้ายร่างกาย  และสงคราม  และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  เช่น  ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ  (สภาพ
ที่คนขาดอาหารหรืออดตาย)  ความรุนแรงทางการเมือง  (สภาพที่คนไม่มีเสรีภาพ  ไม่มีสิทธ์ิมีเสียง)  
ความรุนแรงทางสังคม  (สภาพที่คนถูกเอารัดเอาเปรียบ  ถูกดูถูก  ดูแคลน  ถูกปิดก้ันไม่ให้พัฒนา)” 
   องค์ทะไลลามะ  (ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์, 2538 : 317)  กล่าวว่า  “สันติภาพ
ไม่ได้หมายถึงการไม่มีสงครามเท่าน้ัน  สันติภาพจะคงอยู่ก็ต่อเมื่อเราได้ให้ความเคารพในสิทธิ
มนุษยชน  เมื่อประชาชนได้รับการดูแลอย่างดี” 
   พุทธทาสภิกขุ (2531 : 95) กล่าวว่า สันติภาพ คือถ้อยคําที่ตรงกันข้ามกับ
วิกฤติการณ์ ซึ่งเป็นสภาวะที่ผิดปกติ  ไม่สงบ  ซึ่งวิกฤตในที่น้ีรวมทั้งโลก  ธรรมชาติ  บุคคล  และจิต
ด้วย  ดังนั้น  สันติภาพ  คือ  อาการไม่กระทบกระทั่งกันและกัน  และสันติภาพมีปรากฏการณ์  คือ  
ทุกคนยิ้มกันได้  ซึ่งการมองในลักษณะนี้ช้ีให้เห็นว่า  สังคมใด  หรือกลุ่มใดก็ตาม  อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข  ไม่กระทบกระทั่งกัน  มีนัยที่แสดงถึงสันติเชิงสังคม  อันเป็นสันติเชิงโลกิยะ 
   พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2538 : 14)  กล่าวว่า  สันติภาพไม่ใช่เพียงแค่
ภาวะไร้สงคราม  ไม่มีความขัดแย้ง  ไม่มีการรบราฆ่าฟัน  เบียดเบียนกันที่รุนแรงเท่าน้ัน  แต่ต้องมอง
อย่างลึกซึ้งว่าภาวะขาดสันติน้ันปรากฏได้ในหลายลักษณะ  หลายสภาวะ  เช่น  ในสังคมที่มีการ
แก่งแย่งแข่งขันกัน  ต่างคนต่างมุ่งหาผลประโยชน์  เอารัดเอาเปรียบข่มเหงกัน  ไม่มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน จัดว่าเป็นสันติภาพไม่ได้  เพราะไม่มีความสงบและความสุขที่แท้จริง 
   พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร  มีฤกษ์)  (1994 : 19)  กล่าวว่า  สันติภาพ       
เชิงสังคม  หรือสันติภาพภายนอก  น้ัน  หมายถึง  ความเป็นเอกภาพ  ความประสานสอดคล้อง   
กลมเกลียว  เสรีภาพ  และความยุติธรรมของบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลในสังคม  แต่สันติที่แท้จริงและ
เป็นพ้ืนฐานของสันติเชิงสังคม  ก็คือ  สันติภายในสังคมจะสามารถเต็มไปด้วยสันติภาพ  ตราบเท่าที่
สมาชิกในสังคมมีจิตใจที่เต็มไปด้วยสันติภาพเช่นเดียวกัน 
   ประเวศ  วะสี  (2538 : บทนํา)  อธิบายว่า  คําว่า  สันติภาพมีหลายมิติ  บางมิติ
อาจหมายถึง  การส้ินสุดของสภาวะสงคราม  แต่บางครั้งก็หมายความไปถึง  สันติภาพในสังคม  
สันติภาพในครอบครัว  สันติภาพในตนเอง  หรืออิสรภาพ  ซึ่งหมายถึง  สภาวะที่เป็นอิสระจากการ
ถูกบีบคั้น ซึ่งมีอยู่  4  อย่าง  คือ  (1)  ความบีบคั้นทางกายหรือทางวัตถุ  (2)  ความบีบคั้นทางสังคม  
(3)  ความบีบคั้นทางจิต  และ  (4)  ความบีบคั้นทางปัญญา 
   โคทม  อารียา  (2530 : 296)  กล่าวว่า  สันติภาพ  มีความหมายกว้างกว่าการ
ปลอดจากสงคราม  คือรวมถึง  การปลอดภาวะรุนแรงทางกายภาพ  และทางโครงสร้างด้วย  
สันติภาพจึงเป็นสภาพสังคมอุดมคติ  ซึ่งมนุษย์ไม่กระทําความรุนแรงต่อตนเอง  ต่อเพื่อนมนุษย์  ต่อ
สิ่งมีชีวิตและต่อธรรมชาติแวดล้อม  และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่าสันติภาพเป็นทั้งเป้าหมาย  (Goal)  ตัว
บ่งช้ีสภาพปัญหา  (Indicator)  และกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง  (Process) 
 
  1.3 สันติภาพคือสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแย้ง 
   สภาหลักสูตรและการสอนของโลก  (World Council of Curriculum and 
Instruction)  ได้อธิบายความหมายของ  “สันติภาพ”  ไว้ในคราวประชุมวิชาการโลก  (World 
Conference)  ว่ามี  8  ระดับ  กล่าวคือ  (1)  สันติภาพภายในบุคคล  (2)  สันติภาพระหว่างบุคคล  
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(3)  สันติภาพภายในหมู่คณะ  (4)  สันติภาพระหว่างหมู่คณะ  (5)  สันติภาพในเผ่าพันธ์ุ  (6)  
สันติภาพระหว่างเผ่าพันธ์ุ  (7)  สันติภาพภายในประเทศ  (8)  สันติภาพระหว่างประเทศ  ว่าหมายถึง  
“สภาพที่ไม่มีความขัดแย้งกันภายใน  หรือระหว่างสิ่งเหล่าน้ัน”  และให้คํานิยามคําว่า  “สันติภาพ
ของโลก”  ว่า  หมายถึง  “สภาพของโลกทั้งโลกเป็นปกติสุขปราศจากสงคราม  ความขัดแย้งและมี
ความยุติธรรม”  (ประชุมสุข  อาชวอํารุง, 2530 : 115) 
 
  1.4 สันติภาพ  คือ  สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง  แต่ขัดแย้งกันได้ 
   นักคิดกลุ่มน้ีรวมถึงพุทธทาสภิกขุ  พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  พระไพศาล   
วิสาโล  และกัลตุง  มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการมองสันติภาพในเชิงสังคมโลกิยะนั้น  คนเรา
สามารถที่จะขัดแย้งกันได้  เพียงแต่จะจัดการความขัดแย้งอย่างไร  ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  และไม่
นําไปสู่ความรุนแรง  โดยความขัดแย้งที่เกิดน้ันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
  จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น  พอสรุปความหมายของคําว่า  “สันติภาพ”  ได้ว่า  
สันติภาพ  หมายถึง  สภาพของสังคมที่พบว่าทุกคนดํารงชีวิตอยู่อย่างไม่เบียดเบียนกัน  ไม่มีการ
ประทุษร้ายต่อกัน  ทั้งการคิด  การพูด  และการแสดงออก  ปรองดอง  สมานฉันท์  เมื่อมีปัญหา
ความขัดแย้งใดๆ  เกิดขึ้น  ก็จะใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา  ปราศจากความรุนแรง  มีความขัดแย้ง
ได้แต่เป็นความขัดแย้งในด้านบวก  และสังคมพร้อมใจกันที่จะแก้ไขและพัฒนา 
 
 2. ระดับของสันติภาพ 
  สภาหลักสูตรและการสอนของโลก  (World Council of Curriculum and 
Instruction)  ได้ทําการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับคําสันติภาพในการประชุมวิชาการโลก  (World 
conference)  ที่อังกฤษเมื่อปี  ค.ศ. 1975  ได้อธิบายว่า  สันติภาพเป็นศัพท์ที่ใช้กับความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ได้หลายระดับด้วยกัน  แต่ละระดับให้มโนทัศน์ผันแปรไปจากกัน  องค์การน้ีได้วิเคราะห์
สันติภาพออกเป็น  8  ระดับดังน้ี  (ประชุมสุข  อาชวอํารุง, 2530 : 115) 
  2.1 สันติภาพในบุคคล  (Intrapersonal peace)  คือสภาพที่ไม่มีความขัดแย้งในตัว
บุคคล  คือผู้ที่มีจิตใจสงบสุข  (peace of mind) 
  2.2 สันติภาพระหว่างบุคคล  (Interpersonal peace)  คือสภาพที่ไม่มีความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล 
  2.3 สันติภาพภายในหมู่คณะ  (Intragroup peace)  คือสภาพที่ไม่มีความขัดแย้ง
ภายในหมู่คณะ 
  2.4 สันติภาพระหว่างหมู่คณะต่างๆ  (Intergroup peace)  คือสภาพที่ไม่มีความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ  ซึ่งกันและกัน 
  2.5 สันติภาพภายในเผ่าพันธ์ุ  (Intraracial peace)  คือสภาพที่ไม่มีความขัดแย้ง
ภายในแต่ละเผ่าพันธ์ุ 
  2.6 สันติภาพระหว่างเผ่าพันธ์ุ  (Interracial peace)  คือสภาพที่ไม่มีความขัดแย้ง
ระหว่างเผ่าพันธ์ุเผ่าต่างๆ  ต่อกันและกัน 
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  2.7 สันติภาพภายในประเทศชาติ  (Intranational peace)  คือสภาพที่ไม่มีความ
ขัดแย้งกันภายในชาติหนึ่งๆ 
  2.8 สันติภาพระหว่างประเทศชาติ  (International peace)  คือสภาพที่ไม่มีความ
ขัดแย้งกันระหว่างประเทศชาติต่างๆ 
  จากเนื้อหาดังกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  ระดับของสันติภาพจะให้ความสําคัญที่
ระดับบุคคลเป็นอันดับแรก  หากบุคคลมีการจัดการความขัดแย้งในตัวที่ดีแล้วก็จะทําให้เป็นผู้ที่มี
สันติภาพในใจ  และผลที่ตามมาก็ย่อมจะนําไปสู่สันติภาพในระดับสาธารณชนมากขึ้น  น่ันคือ  จะ
นําไปสู่สันติภาพในกลุ่ม  สันติภาพในสังคมประเทศชาติ  สันติภาพระหว่างชาติ  และสันติภาพเพื่อ
มวลมนุษยชาติ 
 
 3. รูปแบบของการสร้างสันติภาพ 
  สามารถแบ่งรูปแบบการสร้างสันติภาพออกเป็น  2  รูปแบบ  ประกอบด้วย  สันติภาพ
โดยแยกกันอยู่  (Dissociative)  และสันติภาพโดยการอยู่ใกล้กัน  สัมพันธ์กัน (Associative)     
(พฤธิสาณ  ชุมพล, 2551 : 56 – 63)  มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 สันติภาพโดยแยกกันอยู่  (Dissociative)  แนวคิดด้านนี้ถือว่าเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งขึ้น  วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือ  การแยกคู่กรณีออกห่างจากกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้  ซึ่งอาจทํา
ได้ทั้งในทางกายภาพ คือ ใช้พ้ืนที่หรือภูมิศาสตร์เป็นตัวแยก (Spatial-geographical dissociation)  
หรือใช้วิธีแยกออกจากกันทางสังคม  (Social  dissociation)  ซึ่งวิธีหลังนี้เป็นการลดความขัดแย้ง
โดยวิธีการควบคุมทางสังคม  (Social Control)  คือการให้บุคคลควบคุมตนเองในการรักษาระยะห่าง
ระหว่างตนกับผู้อ่ืน  (Personal Control)  กล่าวคือ  กลไกของสังคมจะปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมมี
ความสํานึกผิดในการที่ตนจะก้าวย่างไปในอาณาเขตของผู้อ่ืน  หรือยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นที่สังคมกําหนด
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวด้วย  ถือว่าเป็นการนําเอาบรรทัดฐานทางสังคมมากําหนดพฤติกรรมไว้ 
   ส่วนวิธีการรักษาระยะห่างทางสังคมอีกแบบหน่ึงก็คือ  วิธีการลงโทษบุคคลที่
กระทําหรือประพฤติออกนอกกรอบบรรทัดฐานทางสังคมที่กําหนดไว้ 
  3.2 สันติภาพโดยการอยู่ใกล้กัน  สัมพันธ์กัน  (Associative)  แนวคิดด้านนี้ถือว่า
วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งก็คือการให้คู่อริที่มีความขัดแย้งกันอยู่มาอยู่ใกล้กันให้มาก  
สมมติฐานก็คือ  ความใกล้ชิดกันจะทําให้ความขัดแย้งลดน้อยลง  โดยมุ่งให้อยู่ร่วมกันและสร้างความ
ผูกพันให้เหนียวแน่นขึ้น  จนขนาดถึงมีการบูรณาการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ไม่มีพรมแดนขวาง
กั้นอีกต่อไป  โดยการพึ่งพากันมีอยู่หลายระดับ  คือ 
   3.2.1 มีการพึ่งพากันมากจนไม่อาจเสี่ยงต่อการทําลายล้างกัน  เพราะจะทําให้
ทั้งคู่เสียหาย 
   3.2.2 มีการพ่ึงพากันทั้งแบบที่ได้ประโยชน์และแบบที่เสียประโยชน์สําหรับทั้ง
สองฝ่ายในอัตราที่เท่าๆ  กัน  โดยมีโอกาสมีส่วนร่วมตัดสินใจเท่าๆ  กัน  เท่าเทียมกัน 
   3.2.3 มีการพ่ึงพาในหลายมิติ  ทําให้สามารถต่อรองกันหลายมิติ  ถ้าหากฝ่ายใด
เสียประโยชน์ในมิติหนึ่ง  แต่ก็จะได้ประโยชน์ในอีกมิติหนึ่ง 
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   3.2.4 แม้จะมีความติดขัดขัดแย้งกันในบางมิติ  แต่ก็ควรจะเพิ่มหรือกระตุ้นให้
เกิดการพ่ึงพาเพิ่มมากขึ้น 
   3.2.5 บางครั้งก็อาจจะมีการจัดต้ังสถาบันร่วมกันขึ้น  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการพึ่งพาอาศัยกัน  เช่น  กลุ่มอาเซียน  เป็นต้น 
  การสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแก่มนุษยชาตินั้น  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือส่งเสริมให้ประชาชาติยอมรับในความหลากหลายของเชื้อชาติ  ซึ่งความขัดแย้งระหว่างเช้ือชาติ  
ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยพ้ืนฐานมักเกิดจากความคิดที่ไม่ยอมรับหรือกีดกันผู้อ่ืน  (exclusivism)  
เพราะคิดว่าเช้ือชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรมของตนดีที่สุด  จึงไม่ยอมรับคนที่มีเช้ือชาติ  นับถือศาสนา
และมีวัฒนธรรมของคนอื่นที่แตกต่างจากตน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสงครามขึ้นได้  อย่างไรก็ตามสันติภาพ
จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น  มนุษย์จะต้องเคารพในกฎกติกาที่ได้ร่วมกันจัดทําขึ้นหรือร่างขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นกฎทางสังคมที่ถือว่านํามาใช้ควบคุมสังคมได้  เช่น  ข้อห้ามทางสังคม  ตลอดจน
กฎระเบียบที่เป็นหลักสากลในการอยู่ร่วมกัน  ซึ่งหมายถึงกฎหมาย  ทั้งกฎหมายที่ใช้กับคนใน
ประเทศและกฎหมายที่นํามาใช้ร่วมกันระหว่างประเทศ  เช่น  กฎบัตรของสหประชาชาติ  กฎหมาย
ระหว่างประเทศ  สนธิสัญญาระหว่างประเทศ  เป็นต้น 
 
 4. องค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบเสริม  และองค์ประกอบสนับสนุนในการสร้าง 
สันติสุขและสันติภาพ 
  พระทศพล  เขมาภิรโต  ได้กล่าวถึงชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพไว้ว่า  ในการสร้าง
ชีวิตที่สันติสุขและสันติภาพจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่สําคัญ  3  อย่าง  คือ  องค์ประกอบหลัก
ของความสุขในสังคม  องค์ประกอบเสริมของสันติสุข  และองค์ประกอบสนับสนุนการสร้างสันติสุข  
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้  (http://www.baanjomyut.com/library/2552/peace_and_peace/ 
06.html) 
 
  4.1 องค์ประกอบหลักของความสุข 
   4.1.1 ชีวิตเพ่ือสันติสุข 
    บุคคลจะต้องกําหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน  และด้วยความมั่นคงว่า
จะต้องดําเนินชีวิตของตนเพื่อสันติสุขอย่างแท้จริง  แต่สําหรับการสร้างสันติสุข  จะต้องอาศัย
องค์ประกอบหลัก  3  ประการคือ  ความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ  การมีความคิดที่เป็นอิสระ  
และการมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย 
    4.1.1.1 ความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ  ศาสดาของศาสนาทั้งหลาย
ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสันติสุขขึ้นในมวลหมู่ของมนุษยชาติทั้งสิ้น  สิ่งที่ปรากฏเป็นความจริงอย่าง
หนึ่งอันประจักษ์แจ้งต่อศาสนิกชนทุกๆ  ศาสนาก็คือศาสนิกชนผู้ที่มีความเข้าใจและเห็นความสําคัญ
ในศาสนาที่ตนนับถืออย่างลึกซึ้งนั้น  จะมีความเข้าใจและมองเห็นความสําคัญของศาสนาอื่นๆ  ได้
อย่างเดียวกัน 
    4.1.1.2 การมีความคิดเป็นอิสระ  องค์ประกอบสําคัญในการมีชีวิตเพ่ือ
สันติสุขอีกประการหนึ่งก็คือ  การมีความคิดเป็นอิสระ  คือความเป็นอิสระจากวัตถุและความเป็น
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อิสระจากกิเลส การมีความคิดเป็นอิสระจากวัตถุก็คือ  มนุษย์จะต้องกําหนดความต้องการวัตถุไว้ที่
ความพอดีอย่างแท้จริง  ซึ่งจะต้องอาศัยปัญญา  มองเห็นคุณค่าแท้  คุณค่าเทียมของวัตถุ  สําหรับ
ความเป็นอิสระจากกิเลส  ก็คือมีสติปัญญารู้เท่าทันความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ที่เข้ามายึด
ครองจิตใจเป็นครั้งคราว  และสามารถพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น  จนเป็นนายเหนือ
สัญชาตญาณ  มีจิตสงบ  ปลอดโปร่ง  โล่ง  เบา  จนสามารถทําให้จิตใจได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขที่
แท้จริงได้ 
    4.1.1.3 การมีความรัก  ความเมตตา  ต่อเพื่อนมนุษย์  และสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย  สิ่งที่เป็นตัวเสริมความรัก  ความเมตตา  ก็คือ  วิธีการคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยที่สามารถ
ส่งผลสืบต่อถึงกันโดยตลอด  ถ้าบุคคลสามารถเข้าใจถึงองค์รวมซึ่งเป็นเรื่องการมองสรรพสิ่งต่างๆ  
เป็นระบบ  บุคคลจะเปลี่ยนวิธีคิด  จากการยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง  เปลี่ยนเป็นให้ความสําคัญต่อ
บุคคลอ่ืน  และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคลได้มีการปรับเปลี่ยน
ตามไปด้วย 
   4.1.2 เศรษฐกิจพอเพียง 
    เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญเป็นพ้ืนฐานของความสุขในทุกๆ  ระดับ  
ดังนั้นบุคคลจะมีความสุขได้  จะต้องมีพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงหรืออย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่
สามารถช่วยตัวเองได้  สามารถแสวงหาปัจจัย  4  ได้ตามความจําเป็นโดยไม่เดือดร้อน 
    ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประเวศ  วะสี  (2541 : 20 – 33)  กล่าวถึง
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า  เป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐาน  อันหมายถึง  เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทํานุบํารุง
พ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็ง  ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมก็
คือชุมชน  ดังนั้นเศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนเป็นสิ่งเดียวกัน 
    หลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  ก็มีลักษณะเดียวกันกับหลักเศรษฐกิจ
ชาวพุทธคือ  ไม่มีความยึดมั่นในวัตถุ  มีการกระจายสิ่งต่างๆ  ไปยังคนกลุ่มใหญ่  ซึ่ง  ปรีชา  เป่ียม
พงศ์ศาสน์ (2535 : 27 – 33)  ได้ให้ข้อสรุปสําคัญไว้  5  ข้อดังนี้ 
    4.1.2.1 ความสุขของมนุษย์มิได้ขึ้นอยู่กับการบริโภค  แต่ขึ้นอยู่กับการ
ให้บริการ  หรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  เพ่ือความสุขของเพื่อนมนุษย์ 
    4.1.2.2 ทรัพยากรต่างๆ จะต้องมีการกระจายไปทั่วสังคม ความเหลื่อมล้ํา  
ช่องว่างระหว่างชนกลุ่มต่างๆ  จะลดน้อยลงไป  และเมื่อการบริโภคมีการจํากัดให้อยู่ในทางสายกลาง  
ความจําเป็นที่จะต้องแสวงหารายได้ให้มากก็ย่อมหมดไป  การแข่งขันไม่มีความตึงเครียด  สังคมก็
เคลื่อนไหวไปด้วยความเป็นปกติ 
    4.1.2.3 เมื่อการบริโภคมีขอบเขตและมีลักษณะเรียบง่าย  ในการผลิตจึง
ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงแต่เป็นการผลิตระดับท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นร่วมใจกัน  เพ่ือให้คนใน
ท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยนผลผลิต  วิชาการ  เทคโนโลยี  และสร้างมิตรไมตรีกับชุมชนที่เช่ือมโยง
สัมพันธ์กันได้  ผลผลิตไม่ต้องมีการโฆษณา  ไม่มีตลาดที่ซับซ้อน  สามารถลดต้นทุนการผลิต  ลด
ความขัดแย้งที่เกิดจากการแข่งขันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในระบบราคา  ระบบตลาด  และระบบ
การผลิต  ผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้บริโภคของดีราคาถูก 
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    4.1.2.4 เศรษฐกิจแบบชาวพุทธ เน้นในเรื่องความเสมอภาค หมายความ
ว่าทุกคนมีปัจจัยดํารงชีพ  ขั้นพ้ืนฐานพอเพียง  ไม่มีการเก็บสะสมสิ่งต่างๆ  ที่เป็นส่วนเกิน  มีความ
ระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร  โดยเก็บส่วนหนึ่งไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้  เหมือนกับที่บรรพบุรุษของเรา
ได้ปฏิบัติมาก่อน 
   4.1.3 ครอบครัวอบอุ่น 
    ครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตอยู่
ในครอบครัวในช่วงของความเป็นเด็ก  เป็นช่วงเลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์  มีเรื่องสําคัญต่างๆ  
มากมายที่มนุษย์จําเป็นต้องเรียนรู้ในวัยเด็ก  ด้วยเหตุน้ีธรรมชาติจึงกําหนดระยะเวลาของการเป็น
ทารกของมนุษย์ไว้นานกว่าสัตว์ชนิดอ่ืน สิ่งที่ลูกมนุษย์จะต้องเรียนรู้ในระดับปฐมวัยแห่งชีวิตได้แก่ 
เรื่องของภาษา  วัฒนธรรม  สังคม  ตลอดจนถึงเรื่องของอาชีพ  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ลูกมนุษย์สามารถ
ปรับตัวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม  สามารถสืบทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  และสามารถบํารุงรักษา
สร้างสรรค์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมไว้สําหรับลูกหลานตามแนวทางที่บรรพบุรุษรุ่นก่อน  ได้
ปฏิบัติกันมาแล้ว 
    ครอบครัวเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหรือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สถาปัตยกรรมทางสังคมของมนุษย์  การพัฒนาทุกชนิดจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว  และไม่ว่าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะใดก็ตาม  ครอบครัวจะรับผลกระทบมากที่สุดทุกครั้ง  การทําให้
ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขจึงเป็นการสร้างฐานของครอบครัวและสังคมให้มั่นคงและเป็นการ
เริ่มต้นการพัฒนาอย่างถูกทาง 
    ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขจะต้องมีองค์ประกอบในลักษณะต่างๆ  
ดังต่อไปนี้คือ ต้องมีฐานะเศรษฐกิจที่มั่นคง  พ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกหลาน  พ่อ  แม่  ลูก  เครือญาติมี
กิจกรรมทางสังคมร่วมกันอยู่บ่อยๆ  บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยมิตรไมตรี  ไม่มีการทะเลาะ
วิวาท  ไม่มีความขัดแย้งขั้นรุนแรงหรือขั้นวิกฤติ  ครอบครัวปลอดจากอบายมุข  ไม่มีขีดจํากัดทาง
พ้ืนที่ทั้งในบ้านและนอกบ้าน  มีศีลธรรมเป็นเครื่องชี้นําชีวิต  และครอบครัวต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   4.1.4 สุขภาพที่สมบูรณ์ 
    คําว่า  “สุขภาพ”  หมายถึง  สุขภาวะ  เป็นภาวะที่บุคคลมีความสุขทั้ง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  ในทัศนะทางพระพุทธศาสนา  ได้แบ่งภาวะของมนุษย์ตาม
ความรู้สึกออกเป็นคู่กัน  คือ  “สุข”  กับ  “ทุกข์”  แต่มิได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด  เพียงแต่
กําหนดขึ้นในลักษณะ  “ทวิลักษณ์”  ที่มีความสัมพันธ์ในแบบตรงกันข้ามกัน  คือเมื่อใดมีสุข  ก็แสดง
ว่ามีทุกข์น้อยลง  เมื่อใดมีทุกข์  ก็แสดงว่ามีสุขน้อย  เป้าหมายจริงๆ  ของพระพุทธศาสนามิได้มี
จุดเน้นอยู่ที่ความสุข  แต่เป็นเรื่องของอิสรภาพ  พุทธธรรมมีหลักว่า  ธรรมชาติของมนุษย์มีความ
ต้องการพัฒนาไปสู่อิสรภาพ  สิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบคือความบีบคั้น  ดังนั้นความบีบคั้นก็คือความทุกข์  
อิสรภาพจึงมีความหมายว่าหลุดพ้นจากความบีบคั้น  หรือความทุกข์น่ันเอง  ดังนั้นคําว่า  สุขภาพที่
สมบูรณ์  จึงมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า  เป็นภาวะที่หลุดพ้นจากความบีบคั้นหรือความทุกข์ 
   4.1.5 ชุมชนเข้มแข็ง 
    ความเป็นชุมชนหมายถึง  การที่ประชาชนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน  มีอุดมคติร่วมกัน  หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง  มีการติดต่อสื่อสารกัน  หรือมีการ
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รวมกลุ่มกัน  จะอยู่ห่างกันก็ได้แต่มีความเอื้ออาทรต่อกัน  มีความรัก  มีมิตรภาพ  มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการกระทําในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง  และมีการจัดการ  เมื่อเกิดความเป็นชุมชนขึ้น  สมาชิก
จะมีความสุขเป็นล้นพ้น  และมีความสร้างสรรค์สูง  ยิ่งมีศักยภาพที่จะทําอะไรให้สําเร็จทุกอย่าง  เป็น
ศักยภาพอย่างไม่มีข้อจํากัด  การที่ชุมชนมีความเข้มแข็งทําให้เกิดความสุข  ความสร้างสรรค์  และมี
ศักยภาพ  ก็เนื่องจากประกอบด้วยองค์ประกอบที่ทรงพลังทั้ง  3  ประเภท  มาผนวกกันเข้า  คือ     
มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณ มีการเรียนรู้จากการกระทําร่วมกัน และมีการจัดการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  (ประเวศ  วะสี, 2541 : 7) 
    4.1.5.1 มีความผูกพันทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Binding)  มีความเอ้ือ
อาทร  ความอบอุ่น  ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  ทําให้ร่วมมือกันได้อย่างสนิทใจ 
    4.1.5.2 มีการเรียนรู้จากการกระทําร่วมกัน  (Interactive Learning 
Through action) งานยากๆ  ในชุมชนทําให้สําเร็จด้วยคนเพียงน้อยไม่ได้  ต้องอาศัยคนจํานวนมาก  
มาเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นได้ยาก  ถ้าคนขาดความรักความเมตตาต่อกันในชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง  สมาชิกมีความรักความเมตตาต่อกันเป็นพ้ืนฐาน  ทําให้การเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นในทาง
สร้างสรรค์  และมีความสุขด้วย 
    4.1.5.3 มีการจัดการ  (Management)  การจัดการเป็นเครื่องมือที่ทรง
พลัง  ทําให้สิ่งที่ยากเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ง่าย  ทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้  ซึ่งจําเป็นที่
จะต้องใช้เทคนิควิธีการจัดการที่ทําให้เกิดการรวมพลังของกลุ่มในทางสร้างสรรค์หลายวิธี 
    องค์ประกอบทั้ง  3  ส่วน  มีพลังอย่างสูง  เมื่อผนวกเข้าด้วยกันทั้งสาม
ประการ  ในความเป็นชุมชน  ทําให้พลังสร้างสรรค์และศักยภาพของชุมชนสูงขึ้นอย่างไม่มีขอบเขต
จํากัด  สังคมไทยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้  ทําความเข้าใจความสําคัญและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  และสร้างยุทธศาสตร์ชุมชนให้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ  ถ้าสามารถทําได้อย่างนี้มนุษย์  สังคม  
และธรรมชาติจะเกิดสันติสุขและสันติภาพอันยั่งยืน 
 
  4.2 องค์ประกอบเสริมของสันติสุข 
   สําหรับองค์ประกอบเสริมที่สําคัญมี  2  อย่าง  คือ  สังคมสันติสุข  กับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันโดยใกล้ชิด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   4.2.1 สังคมสันติสุข 
    สังคมของมนุษย์เปรียบได้กับร่างกาย  มีอวัยวะน้อยใหญ่ทําหน้าที่เป็น
องค์ประกอบย่อยๆ  ทุกๆ  ส่วนอยู่ร่วมกันอย่างมีสมดุล  ถ้าอวัยวะใดบกพร่องหรือเป็นโรค  ก็จะ
ส่งผลกระทบไปยังทั่วร่างกาย  สังคมก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน  ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง  สังคม
ทั้งหมดย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
    การพัฒนาสังคมไทยให้ได้ผลน้ัน  จะต้องใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็น
บทเรียนที่ดี สําหรับก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต  ในอดีตที่ผ่านมาเราพัฒนาโดยยึดเอาวัตถุเป็น
ศูนย์กลาง  ผลที่เกิดขึ้นก็คือ  มนุษย์สร้างวัตถุต่างๆ  อย่างกว้างขวาง  เป็นสังคมวัตถุนิยมที่มนุษย์ไม่มี
ความสุข  การพัฒนาในครั้งต่อไปที่มีความเหมาะสมมากกว่า  ก็คือการพัฒนาสังคมที่ใช้ศีลธรรมเป็น
ศูนย์กลาง หรือเรียกว่าสังคมศีลธรรม สังคมศีลธรรม หมายถึง สังคมที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
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อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือความถูกต้องทางวัตถุ  ทางสังคม  ทางจิตใจ  และทางภูมิปัญญา  
เป้าหมายที่สําคัญของสังคมศีลธรรม  มีดังนี้ 
    4.2.1.1 ในทางวัตถุ ทุกคนมีพออยู่พอกิน มีวัตถุให้ครอบครองเท่าที่
จําเป็น  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีสุขภาพที่ดี  มีการกระจายทรัพยากรทุกอย่างด้วยความยุติธรรม 
    4.2.1.2 ในทางสังคม  มีสถาบันพ้ืนฐานทางสังคม  คือสถาบันครอบครัว
และสถาบันชุมชนที่เป็นปึกแผ่น  เพ่ือสร้างความเป็นปกติสุขในทางสังคมและทางศีลธรรม  มี
ประชาธิปไตย  มีสันติธรรม  มีการกระจายอํานาจ  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมอ่ืนๆ 
    4.2.1.3 ในทางจิตใจ  จะต้องเป็นสังคมที่สร้างคนให้มีความรักต่อเพื่อน
มนุษย์และธรรมชาติ  สามารถเห็นคุณค่าความรัก  ความดีของเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งมีความสุข
อย่างแท้จริง  มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Development) 
    4.2.1.4 ในทางปัญญา  สังคมไทยจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของคน
ทั้งมวล  มีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  มีวัฒนธรรมของการแสวงหาความจริง  มีวิธีการคิดที่ถูกต้อง  
ใช้โยนิโสมนสิการนําพฤติกรรม  สามารถเรียนรู้  ปรับตัว  แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
   4.2.2 สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
    สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนถือว่า  เป็นองค์ประกอบเสริมในการเสริมสร้างสันติสุข
ในสังคมที่มีความสําคัญอีกส่วนหนึ่ง  ดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการเกิด
สันติสุขในสังคมมนุษย์  ความคิดในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  จะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแนวคิด  
ปรัชญาในการดําเนินชีวิตใหม่  เป็นการปรับจิตใจเข้าสู่ดุลของธรรมชาติ  มองเห็นความสัมพันธ์ตลอด
สายของสรรพสิ่ง  มีความรักที่สามารถแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวาง  มีจิตสํานึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม  
และถ่ายทอดไปยังบุคคลรอบข้างรวมทั้งปลูกจิตสํานึกในเรื่องนี้ให้กับอนุชน  จนเกิดเป็นกลุ่มพลังทาง
สังคมที่เข้มแข็ง  กลุ่มพลังทางสังคมก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับ
สังคมต่อไป 
  โดยสรุป  การสร้างสันติสุขในสังคม  ที่กล่าวมาทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
เสริม  จะต้องเกิดขึ้นจากบุคคล  จากกลุ่มหรือองค์กรของชุมชน  เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า  
ศูนย์กลางของสันติสุขของบุคคลและสังคม  จะต้องเกิดจากการมีชุมชนที่เข้มแข็ง  เป็นส่วนที่สําคัญ
ที่สุด  ถ้าชุมชนอ่อนแอสันติสุขย่อมบังเกิดขึ้นไม่ได้ 
  4.3 องค์ประกอบสนับสนุนการสร้างสันติสุข 
   องค์ประกอบสนับสนุนการสร้างสันติสุขในสังคมที่สําคัญมีอยู่  5  ประการคือ 
การศึกษา  ศาสนา  การเมือง  กระบวนการยุติธรรม  และเรื่องของสื่อทางสังคม  ทั้งหมดถือว่าเป็น
องค์ประกอบสนับสนุนที่รัฐจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้สามารถดําเนินงานไปสู่
เป้าหมายในเรื่องเดียวกัน  คือสร้างสันติสุข  และสันติภาพในสังคมได้อย่างแท้จริง  สามารถสรุป
รายละเอียดความสําคัญแต่ละเรื่องได้ดังนี้ 
   4.3.1 การศึกษา 
    การศึกษาที่แท้จริงมีจุดเริ่มต้นที่ครอบครัว  เมื่อครอบครัวมีความอบอุ่น
จะสร้างฐานการเรียนรู้ที่ถูกต้องให้กับเยาวชน  คือมีความรู้  มีความคิด  และมีความรัก  ส่วน
การศึกษาในระบบของรัฐจะต้องกําหนดเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุข  และสันติภาพอย่างชัดเจน  โดยที่
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ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน  มีความรักต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม  มีจิตใจกว้างและเต็มไป
ด้วยความเมตตา  มีจิตใจที่เป็นอิสระจากอํานาจของวัตถุ  จากอํานาจของกิเลสและทิฐิ  และมี
ความสามารถทางด้านการใช้ความคิด  หรือใช้ปัญญาได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  รวมทั้งมีศักยภาพใน
การพัฒนายกระดับปัญญาของตนให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆ  ดังนั้นโรงเรียนหรือระบบการศึกษาควรจะสอน
กระบวนการคิดต่อไปนี้ให้กับผู้เรียน  คิดคล่อง  คิดหลากหลาย  คิดละเอียด  คิดชัดเจน  คิดอย่างมี
เหตุผล  คิดถูกทาง  คิดกว้าง  คิดลึกซึ้ง  คิดไกล  กระบวนการคิดต่างๆ  เหล่าน้ี  จะช่วยเสริมสร้าง
ปัญญาให้กับมนุษย์และเป็นพ้ืนฐานสําคัญ  สําหรับการสร้างสันติสุขและสันติภาพในสังคม 
   4.3.2 ศาสนา 
    ศาสนาเป็นสถาบันหลักทางสังคมมาต้ังแต่อดีต  ในสภาวะสังคมปัจจุบัน  
ซึ่งสังคมไทยกําลังเผชิญปัญหาที่สําคัญอยู่หลายเรื่อง  จําเป็นต้องพัฒนาคนให้มีปัญญาหลายๆ  ด้าน  
เพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในทางสร้างสรรค์  และเพื่อมุ่งหวังให้สันติสุขอย่างแท้จริง
เกิดขึ้นในสังคม บทบาทที่สําคัญของศาสนาในส่วนนี้จึงควรเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้กับประชาชน  
เป็นการช่วยเสริมบทบาทหน้าที่ของระบบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    หลักพุทธธรรมที่สามารถนํามาเสริมระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา
หลักใหญ่ๆ  ก็คือ  หลักไตรสิกขา  หรือศีล  สมาธิ  ปัญญา  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่มี
ความสําคัญมาก  และหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ซึ่งจะช่วยเสริมและพัฒนาปัญญาของมนุษย์
ให้กว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ้น 
   4.3.3 การเมอืง 
    ระบบการเมืองจะช่วยสร้างสันติสุขให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง  การเมือง
จะต้องสร้างระบบการปกครองบ้านเมือง  ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
ที่เรียกว่า  ธรรมาภิบาล  หรือธรรมรัฐ  (Good Governance)  ขึ้นมาให้ได้ 
    ธรรมรัฐ  หมายถึง  ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม  ซึ่งบุคคลและสถาบัน
ทั่วไป  ภาครัฐ  และเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน  ได้กระทําลงไปในหลายทาง  มีลักษณะเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง  ซึ่งอาจนําไปสู่การผสมผสานประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้  
(อานันท์  ปันยารชุน, 2541 : 26) 
    องค์ประกอบของธรรมรัฐมีดังนี้ 
    1. มีความรับผิดชอบและมีเหตุผลที่อธิบายได้รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 
    2. ประชาชนมีส่วนร่วม 
    3. ต้องมีการคาดการณ์ได้ 
    4. จะต้องมีความโปร่งใส 
    5. จะต้องมีความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบทั้ง  4  องค์ประกอบนี้ 
   4.3.4 กระบวนการยุติธรรม 
    กระบวนการยุติธรรมเป็นองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมรัฐ  จะ
เป็นส่วนที่ทําให้กระบวนการบริหาร  การดําเนินชีวิต  การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์  สามารถ
กระทําได้ด้วยความถูกต้อง  เสมอภาค  ยุติธรรม  เริ่มต้นจากการมีระบบกฎหมายที่มีความยุติธรรม
ต่อสังคม  และปัจเจกบุคคล  และจะต้องมีผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นตุลาการ  อัยการ  ตํารวจ  ผู้ใช้
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กฎหมายเหล่าน้ีจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง  สังคมที่ทุกคนอยากจะ
สร้างก็คือ  สังคมที่ต้องมีกฎหมายที่ดีรองรับ  นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  จะต้องมี
ตุลาการที่เป็นอิสระไม่ติดยึดอยู่ในผลประโยชน์หรืออํานาจ  โดยเฉพาะอํานาจทางการเงินของคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง  (อานันท์  ปันยารชุน, 2541 : 30) 
   4.3.5 สื่อทางสังคม 
    ยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร  สิ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างใหญ่ย่ิงก็คือ  สื่อทางสังคม  (Multimedia)  ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน  สื่อทางสังคมได้แก่  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อบันเทิง  โฆษณา  
การศึกษา  วัฒนธรรมและในด้านอ่ืนๆ  ในปัจจุบันมีลักษณะการใช้สื่อในระบบใหม่คือ  มัลติมีเดีย  ซึ่ง
เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายผสมผสานกันเพื่อเสริมความต้องการของคนให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงที่สามารถสัมผัสกันได้มากขึ้น  ระบบมัลติมีเดีย  จึงเป็นระบบที่อยู่ในความสนใจของ
มนุษย์เป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน  ภาพรวมของสื่อทางสังคมในปัจจุบันที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ  
ในหนังสื่อพิมพ์เต็มไปด้วยเรื่องละครประเภทด้อยคุณภาพ  เรื่องของดารา  วงการกีฬา  การโฆษณา  
และพาดหัวข่าวด้วยการเมือง  และอาชญากรรม  สื่อวิทยุส่วนมากใช้เวลาในการกระจายเสียงเพลง  
โฆษณาสินค้า  โดยที่สัดส่วนของข่าวสารมีน้อย  และมีประเภทสนทนาบ้าง  สําหรับโทรทัศน์ส่วนใหญ่
ใช้เป็นสื่อสําหรับการบันเทิงและการโฆษณาสิ่งต่างๆ  อยู่ตลอดเวลา  มีข่าวสารหรือรายการที่มีสาระ
อยู่บ้าง  แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเช่นเดียวกัน 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น  จะพบว่า  การสร้างสันติสุขและสันติภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จะต้อง
เริ่มต้นจากฐานที่สําคัญคือ  ความศรัทธาในศาสนา  การมีความคิดอิสระ  การมีความรัก  ความ
เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์  และสรรพสิ่งทั้งหลาย  ซึ่งเป็นฐานที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องมีเป็นเบื้องต้น  
หลังจากนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันสร้างเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวอบอุ่น  สุขภาพที่สมบูรณ์  ชุมชน
ที่เข็มแข็ง สังคมสันติสุข  และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  ในส่วนของรัฐจะต้องเข้ามาเสริมในองค์ประกอบ
ทุกๆ  ส่วน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์โดยครบถ้วนทุกๆ  องค์ประกอบในลักษณะของการเกิดดุลยภาพ  
คือคนเป็นผู้สร้างสังคม  สังคมเป็นผู้สร้างรัฐ  และรัฐกลับมาสร้างคนและสังคม  ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ  
ในลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดย้ัง  เป็นการสร้างสันติสุข  และสันติภาพในลักษณะของ
การเคลื่อนไหว  และการเลื่อนซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความสมดุลของทุกๆ  ส่วน  เป็นสันติสุขที่มีความ
สอดคล้องและผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 
 
 5. คุณลักษณะของบุคคลในโลกแห่งสันติภาพ 
  บุคคลที่จะประกอบขึ้นเป็นโลกแห่งสันติภาพจะต้องมีลักษณะ  9  ประการ  ดังนี้      
(พุทธทาสภิกขุ, 2531 : 100 – 101) 
  5.1 เป็นผู้มีการศึกษาดี  เป็นการศึกษาที่หางไม่ด้วน  กล่าวคือ  นอกจากได้ศึกษาเล่า
เรียนหนังสือ และวิชาชีพแล้ว  ยังได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ รู้หน้าที่  
รับผิดชอบ  ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่แก่งแย่งแข่งขัน 
  5.2 เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกาย  ทางจิต  ซึ่งหมายถึงจิตปกติ ไม่วิกลจริตหรือ
ตกเป็นทาสของกิเลสมากเกินไป  และทางสติปัญญา  คือ  ไม่มีความเห็นผิด  เข้าใจผิด  หรือเชื่อผิด  
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โดยสุขภาพทางกายที่ดีก็จะพร้อมที่จะเป็นที่ต้ังของจิต  สุขภาพจิตที่ดีก็จะพร้อมสําหรับเป็นที่ต้ังของ
สติปัญญาและสุขภาพทางสติปัญญาที่ดีก็จะพร้อมสําหรับการแก้ปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  5.3 เป็นผู้มีครอบครัวที่ดี  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีสัมพันธ์เป็นอยู่อย่างถูกต้อง  ในทิศทั้ง 
6  คือ พ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา ครูอาจารย์กับศิษย์ เพ่ือนกับเพ่ือน นายกับบ่าว และสมณพราหมณ์
กับผู้ครองเรือน  ครอบครัวที่ดีเป็นรากฐานที่ดีของสังคม 
  5.4 เป็นบุคคลที่มีเศรษฐกิจดี  ซึ่งหมายถึง  มีการกินอยู่แต่พอดีไม่ขาดแคลนและแบ่ง
ส่วนที่เหลือไปใช้  เพ่ือประโยชน์ของสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
  5.5 เป็นผู้รู้จักธรรมดี  หมายถึง  รู้หน้าที่ที่ถูกต้องของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ระดับ  คือหน้าที่ในระดับที่ทําเพ่ือให้ชีวิตอยู่รอด  และหน้าที่ในระดับสูง  คือหน้าที่ที่ทําเพ่ือให้รอด
จากความทุกข์ 
  5.6 เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัว  มีจิตใจรักผู้อ่ืน  มีเมตตากรุณา  ซึ่งจะทําให้สังคมอยู่ด้วย
เมตตา  ที่เรียกว่า  เป็นสังคมศรีอริยเมตไตรย 
  5.7 เป็นผู้มีศีลธรรม  หมายถึง  เป็นผู้มีการคิด  การพูด  และการกระทําเป็นไปเพื่อ
ความสงบสขุ 
  5.8 เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฐิ  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีความคิด  ความเห็น  ความเช่ือ  ความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ  อย่างถูกต้อง  ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้  และสัมมาทิฐิน้ีเป็นรากฐาน
ของศีลธรรมอันสมบูรณ์ 
  5.9 เป็นผู้ที่มีชีวิตเย็น  หมายถึง  เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลส  หรือควบคุมไม่ให้เกิดกิเลสขึ้น 
  บุคคลจะเป็นคนดีและมีความสามารถในการสร้างสันติภาพในสังคมนั้น  จะต้องผู้ที่มี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะสําคัญ  คือ  มีความรู้ มีความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เพียบพร้อมด้วย
ความดีทั้ง  กาย  วาจา  ใจ  ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม  และมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี  
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  หากบุคคลไม่หมั่นฝึกตน  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีลักษณะ
ดังกล่าวก็ย่อมจะทําให้สังคมมนุษย์ปราศจากสันติภาพได้เช่นเดียวกัน 
 
 6. แนวทางในการส่งเสริมสันติภาพในโลก 
 
  6.1 แนวทางในการสร้างสันติภาพระหว่างประเทศ 
   สันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนและทุกประเทศใฝ่หา  เพราะในภาวะแห่งสันติภาพเป็น
ภาวะที่มนุษย์อยู่ด้วยกันฉันท์พ่ีน้อง  พร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆ  โดยสันติวิธีและปฏิเสธการใช้ความ
รุนแรงทุกรูปแบบ  หากจะพิจารณาและวิเคราะห์แนวทางในการรักษา  และส่งเสริมสันติภาพระหว่าง
ประเทศก็พอจะสรุปได้ว่ามีอยู่  5  แนวทางด้วยกันคือ  (สมพงษ์  ชูมาก, 2551 : 241 – 217) 
   แนวทางแรก  การธํารงรักษา  ปกป้อง  และส่งเสริมสันติภาพที่มีอยู่แล้วให้
มั่นคงและถาวรยิ่งขึ้น  สันติภาพที่มีอยู่แล้วซึ่งยังมิได้ถูกละเมิดหรือทําลาย  ควรธํารงรักษาปกป้อง
และส่งเสริมให้ดี  และมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น  หมายถึงว่า  สันติภาพที่มีอยู่แล้วหากช่วยกันหวงแหน
บํารุงรักษาสันติภาพนั้น  จะช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาในทุกๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  
สังคม  การศึกษา  และเทคโนโลยี  การพัฒนาดังกล่าวจะยิ่งกระชับความเข้าใจกันระหว่างมนุษยชาติ  
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ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้สันติภาพมีความมั่นคงถาวรและแจ่มใสย่ิงขึ้น  การรักษาและส่งเสริมสันติภาพ
อาจจะปรากฏออกมาในรูปของความตกลงสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย  ในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และการค้า  ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตลอดจนถึงการตกลง
จัดต้ังองค์การระหว่างประเทศ  เพ่ือกระชับความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  โดยให้องค์การระหว่าง
ประเทศเหล่าน้ีมีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศ  ตัวอย่างเช่น  อาเซียน  คณะมนตรียุโรป  
กลุ่มเบเนลักซ์  กลุ่มยุโรปเหนือ  และประชาคมยุโรป  องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาสันนิบาตอาหรับ  ตลอดทั้งทบวงการชํานาญพิเศษต่างๆ  ซึ่งมีอยู่จํานวนมาก 
   นอกจากองค์การดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศแล้ว  องค์การ
ที่ไม่ใช่รัฐบาลก็มีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศอยู่มาก  โดยเฉพาะองค์การทางด้าน
มนุษยธรรมและทางศาสนา  ที่เห็นชัดได้แก่  คณะกรรมการกาชาดสากล  ซึ่งเป็นองค์การเอกชนของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  สามารถช่วยส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศได้อย่างมาก  การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ผู้อพยพจากภัยสงคราม  ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ  เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความเห็นอก
เห็นใจระหว่างมนุษยชาติ  และช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติได้มาก 
   แนวทางที่  2  การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามแนวทางของหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  หรือแนวทางอื่นที่เหมาะสม  ในกรณีที่มีการละเมิดสันติภาพในระดับที่ไม่รุนแรงนัก  
รัฐคู่พิพาทพยายามระงับข้อพิพาทกันโดยสันติวิธีตามแนวทางของหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยทั่วไปก่อน  หรืออาจจะใช้วิธีการโดยสันติแบบอ่ืนตามที่ตนเห็นเหมาะสม  ในประเด็นนี้ถึงแม้จะไม่
รุนแรงนัก  แต่ก็ควรพยายามฟ้ืนฟูให้สันติภาพกลับสู่ระดับชาติ  แนวทางในการพื้นฟูสันติภาพที่ได้
ปฏิบัติกันอยู่ตามแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศ  ได้แก่  การเจรจาทางการทูต  การไกล่เกลี่ย  
การจัดเจรจา  การสอบสวนข้อเท็จจริง  การประนีประนอม  การใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ  การ
เสนอให้ศาลระหว่างประเทศพิจารณาตัดสินข้อพิพาทหรือรัฐคู่พิพาทอาจจะใช้วิธีการโดยสันติภาพ
แบบอ่ืนตามที่ตนเห็นเหมาะสม 
   แนวทางที่  3  การเสนอให้สหประชาชาติพิจารณาปัญหาหรือสถานการณ์ใดๆ  
ที่กระทบต่อสันติภาพระหว่างประเทศ  รัฐสามารถเสนอให้สหประชาชาติพิจารณาดําเนินการตามที่
เห็นเหมาะสม  ภายในกรอบของกฎบัตรสหประชาชาติได้  ในประเด็นนี้จะรวมทั้งข้อพิพาทระหว่างรัฐ
และสถานการณ์ระหว่างประเทศ  เช่น  การก่อการร้ายระหว่างประเทศ  ซึ่งหากรัฐต่างๆ  เห็นว่าได้
ลุกลามขยายตัว  และส่งผลกระทบต่อสันติภาพระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือเสี่ยงต่อการเกิด
สงครามที่ขยายตัวออกไป  ก็อาจเสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณา  หาก
คณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในขอบข่ายอํานาจหน้าที่ที่จะพิจารณาได้  ก็จะจัดเข้า
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาลงมติต่อไป 
   คณะมนตรีความมั่นคงอาจจะดําเนินการไขกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
วิธีต่างๆ  ภายในกรอบของกฎบัตรสหประชาชาติ  หรืออาจใช้มาตรการบีบบังคับเพ่ือให้รัฐที่ก่อปัญหา
ยุติการกระทําดังกล่าวเสีย  ซึ่งมาตรการบีบบังคับก็มีต้ังแต่มาตรการบีบบังคับโดยไม่ใช้กําลัง  ได้แก่  
มาตรการบีบบังคับทางการทูต  ทางการคมนาคม  สื่อสาร  และทางเศรษฐกิจ  และหากไม่สําเร็จก็
อาจจะลงมติให้ใช้มาตรการบีบบังคับด้วยกําลังต่อไป  อย่างไรก็ดี  การบีบบังคับโดยการใช้กําลังในยุค
สงครามเย็นอาจจะเป็นการยั่วยุให้เกิดสงครามระหว่างประเทศขึ้นได้  และเหตุผลที่สําคัญอีกประการ



 366

หนึ่งคือ  โอกาสที่คณะมนตรีความมั่นคงจะสามารถลงมติให้ใช้กําลังเพื่อบีบบังคับก็ยากลําบากย่ิงขึ้น  
เมื่อปัญหาต่างๆ  มักจะเกี่ยวโยงกับประเทศมหาอํานาจ  ซึ่งมีสิทธิที่ยับย้ังมติของคณะมนตรีความ
มั่นคงได้ 
   ดังนั้นในทางปฏิบัติ  สหประชาชาตินิยมใช้กําลังเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  
(peace – keeping operation)  มากกว่าที่จะบีบบังคับ  กรณีที่สหประชาชาติส่งกองกําลัง
สหประชาชาติเข้าไปในอียิปต์ในปี  1956  เป็นการส่งกองกําลังเข้าไปทําหน้าที่ปฏิบัติการรักษา
สันติภาพเป็นครั้งแรก  การส่งกองกําลังสหประชาชาติเข้าไปครั้งนี้มิได้เข้าไปเพ่ือต่อสู้กับการรุกราน
ของอังกฤษ  ฝรั่งเศส  และอิสราเอล  เพราะทั้งอังกฤษ  ฝรั่งเศส  และอิสราเอล  ได้ตกลงยอมรับการ
หยุดยิงแล้ว  การเข้าไปของกองกําลังสหประชาชาติในครั้งนี้  ก็เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับการ
ดําเนินการเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง  และเพื่อกันมิให้คู่อริกลับมาใช้กําลังต่อกันอีก  กรณีการ
ส่งกองกําลังสหประชาชาติเข้าไปในอียิปต์ในครั้งนี้  เป็นไปตามมติของสมัชชาสหประชาชาติ  ซึ่งใช้
อํานาจตามข้อมติแห่ง  “การรวมกันเพื่อสันติภาพ”  หลังจากนั้นสหประชาชาติก็ส่งกองกําลังเพื่อเข้า
ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพในอีกหลายแห่ง  เช่น  ส่งกองกําลังไปทําหน้าที่รักษากฎหมายและ
ระเบียบในสถานการณ์อันคุกคามต่อสันติภาพในคองโกในปี  1960  ซึ่งเรียกว่า  L’Operation des 
Nations Unies pour le Congo (ONUC)  ส่งกองกําลังไปสังเกตการณ์ในเยอรมณีในปี  1962  ซึ่ง
เรียกช่ือว่า  United Nations Military Observer Group in Yemen (UNYOM)  ส่งกองกําลังเข้า
ไปในไซปรัสต้ังแต่ปี  1964  เรียกช่ือว่า  United Nation Force in Cyprus (UNFICYP)  ในขณะที่
ไซปรัสกําลังถูกคุกคามจากตุรกี  ส่งกองกําลังสหประชาชาติเพ่ือเข้าไปทําหน้าที่สังเกตการณ์และ
ค้นหาข้อเท็จจริง  ในกรณีพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานในปี  1965  โดยเรียกช่ือว่า  United 
Nations Observer Mission in India-Pakistan (UNIPOM)  และส่งกองกําลังสหประชาชาติเข้าไป
ในเลบานอนในปี  1978  เพ่ือสังเกตการณ์การถอนทหารของอิสราเอลตามมติคณะมนตรีความมั่นคง  
รวมทั้งทําหน้าที่ฟ้ืนฟูสันติภาพในเลบานอน  และช่วยเป็นหลักประกันให้รัฐบาลเลบานอนกลับเข้า
ควบคุมพ้ืนที่เลบานอนตอนใต้อย่างเดิม  ซึ่งกองกําลังดังกล่าวเรียกช่ือว่า  United Nations Interim 
Force in Lebanon (UNIFIL) 
   ดังนั้น  จึงเห็นได้ว่าองค์กรหลักของสหประชาชาติที่มีอํานาจในการจัดส่งกอง
กําลังไปทําหน้าที่รักษาสันติภาพมีอยู่  2  องค์กรด้วยกันคือ  คณะมนตรีความมั่นคงกับสมัชชา  คณะ
มนตรีความมั่นคงใช้อํานาจดังกล่าวภายใต้หมวดที่  6  แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ  ส่วนสมัชชาใช้
อํานาจดังกล่าวภายใต้ข้อมติแห่ง  “การรวมกันเพื่อสันติภาพ”  ซึ่งภายใต้ข้อมติดังกล่าวหาก
เห็นสมควรสมัชชาก็สามารถให้คําแนะนําในการจัดกองกําลังเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพได้  แต่
อย่างไรก็ดีต้ังแต่ปี  1960  เป็นต้นมา  จะพบว่าคณะมนตรีความม่ันคงจะเป็นผู้อนุมัติให้จัดกองกําลัง
เพ่ือปฏิบัติการรักษาสันติภาพเองเป็นส่วนใหญ่ 
   แนวทางที่  4  การใช้องค์การในระดับภูมิภาคหรือการทําความตกลงระดับ
ภูมิภาค  รัฐคู่พิพาทสามารถใช้องค์การในระดับภูมิภาคเพ่ือแก้ไขข้อพิพาท  หรืออาจจะดําเนินการ
โดยการทําความตกลงระดับภูมิภาคก็ได้ 
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   กฎบัตรสหประชาชาติหมวดที่  8  ที่ว่าด้วยความตกลงส่วนภูมิภาคได้ยอมให้
องค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคกําหนดกฎเกณฑ์ในการแก้ไขกรณีพิพาทในระดับภูมิภาคของ
ตนได้  อย่างไรก็ดี  กฎบัตรสหประชาชาติไม่ได้ให้คําจํากัดความเกี่ยวกับคําว่า  “องค์การระดับ
ภูมิภาค” 
   โดยทั่วไปสันนิบาตอาหรับ  องค์การนานารัฐอเมริกัน  องค์การเอกภาพแอฟริกา  
ถือกันว่าเป็นองค์การระดับภูมิภาค  นอกจากนี้ในยุโรปยังมีองค์การระดับภูมิภาคหลายองค์การ
ด้วยกัน  การระงับกรณีพิพาทในภูมิภาคโดยสันติวิธีนั้น  จะมาจากการเสนอของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้  
หรือโดยการเสนอเรื่องมาจากคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้ 
   ส่วนองค์การป้องกันร่วมกัน  เช่น  นาโต้  (NATO)  หรือองค์การสนธิสัญญา
วอร์ซอร์น้ันเป็นองค์การที่จัดต้ังขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติข้อ  51  องค์การดังกล่าวน้ี  
อาจจะช่วยให้เกิดสันติภาพได้ในลักษณะของการสร้างดุลแห่งความกลัว  (balance of terror)  เมื่อ
ต่างฝ่ายก็กลัวถูกโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่ง  ซึ่งมีสมรรถนะทางทหารพอๆ  กันก็จะทําให้ไม่มีฝ่ายใดกล้าลง
มือก่อน  ดังนั้นสภาวะของดุลแห่งความกลัวสามารถช่วยให้มีสันติภาพได้  แต่ก็เป็นสันติภาพที่อึมครึม  
ไม่แจ่มใสเพราะสันติภาพที่แฝงไว้ด้วยความระแวง  สงสัย  และความกลัว 
   แนวทางที่  5  การลดอาวุธ  ซึ่งก็เกี่ยวโยงกับสันติภาพระหว่างประเทศโดยตรง  
เพราะการลดอาวุธจะทําให้ความรุนแรง  และการทําลายล้างอย่างขนานใหญ่ลดลง  ซึ่งจะทําให้
โอกาสแห่งสันติภาพมีมากขึ้น  ประเทศที่เป็นแนวหน้าในการแข่งขันสะสมและค้าอาวุธ  ได้แก่  
ประเทศอภิมหาอํานาจ  ซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต  ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายต่างก็
อยู่แนวหน้าระดับรองลงมา  สหประชาชาติได้ให้ความสนใจเรื่องการลดอาวุธมาต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง
องค์การ  และตั้งแต่ทศวรรษที่  1960  จนถึงปัจจุบัน  สหประชาชาติได้ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็น
พิเศษ  จะเห็นได้ว่าที่ประชุมว่าด้วยเรื่องการลดอาวุธภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติได้จัด
ประชุมเป็นประจําทุกปี  ที่นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และที่สหประชาชาติมีส่วนผลักดันก็
มีอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติปฏิญญาและสนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการลดอาวุธและ
ควบคุมอาวุธ  รวมทั้งการส่งเสริมให้ประเทศในภูมิภาคต่างๆ  สนใจและปฏิบัติตามแนวทางของ
สหประชาชาติในเรื่องนี้ 
   ภายนอกกรอบของสหประชาชาติปรากฏว่า  ประเทศอภิมหาอํานาจให้ความสน
ในมากข้ึนในการพบปะเจรจาสองฝ่าย  เพ่ือตกลงกันในเรื่องการลดอาวุธ  และโดยแท้จริงแล้วการลด
อาวุธไม่ว่าจะกระทําในกรอบสหประชาชาติ  หรือริเริ่มกันเองระหว่างประเทศอภิมหาอํานาจ  ถ้า
สําเร็จย่อมสร้างสรรค์สันติภาพทั้งนั้น 
 
  6.2 แนวทางในการสร้างสันติภาพในสังคมประเทศ 
   สันติภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์และสังคมทุกๆ  ระดับปรารถนาจะให้เกิดขึ้น  แนวคิดที่
สําคัญอีกแนวคิดหนึ่งที่ทั้งโลกได้นํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างสันติภาพในสังคมประเทศ  ก็คือ  
สันติภาพตามแนวคิดของพุทธทาสภิกขุซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับมนุษย์และสังคม  ซึ่งพุทธทาส
ภิกขุได้เสนอแนวทางการส่งเสริมสันติภาพไว้  2  ส่วน  ได้แก่  ส่วนปัจเจกบุคคลกับส่วนสังคม  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  (คัทลียา  รัตนวงศ์, 2550 : 41 – 44) 
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   6.2.1 แนวทางส่งเสริมปัจเจกบุคคล 
     6.2.1.1 ส่งเสริมให้บุคคลมีการศึกษาดีหรือถูกต้องสมบูรณ์  ไม่เป็น
การศึกษาแบบสุนัขหางด้วน  คือ  ต้องมีความรู้ทั้งด้านวิชาชีพและมีความรู้ด้านศีลธรรมหรือธรรมะ
สําหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ด้วย 
     6.2.1.2 ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยดีหรือถูกต้องทั้งทางกาย   
ทางจิต  และทางสติปัญญา  สุขภาพอนามัยดีทางกายคือ  ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน  
พร้อมที่จะเป็นที่ต้ังของจิต  สุขภาพอนามัยดีทางจิต  คือ  จิตปกติ  ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่ตกเป็นทาส
ของกิเลส  พร้อมที่จะเป็นที่ต้ังของสติปัญญา  และสุขภาพอนามัยดีทางสติปัญญา  คือ  ไม่มีความเห็น
ผิด  เข้าใจผิด  เช่ือผิด  และไม่เป็นทาสของกิเลส  พร้อมสําหรับจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดี 
     6.2.1.3 ส่งเสริมให้บุคคลมีครอบครัวที่ดีหรือถูกต้อง  หรือไม่มีปัญหา
ครอบครัวคือมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องต่อกันและกันตามหลักธรรมะเรื่อง  ทิศ  6  ได้แก่  ทิศข้างหน้า
คือบิดามารดา  ทิศข้างหลังคือลูกหลาน  ทิศข้างซ้ายคือมิตรสหาย  ทิศข้างขวาคือครูบาอาจารย์  ทิศ
ข้างบนคือผู้มีอํานาจ  ผู้บังคับบัญชา  พระมหากษัตริย์  สมณะสงฆ์  ทิศข้างล่างคือคนที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชา  คนยากจน  คนใช้  คนกรรมกร 
     6.2.1.4 ส่งเสริมให้บุคคลมีระบบเศรษฐกิจที่ดี  คือ  เป็นบุคคลที่ไม่
ยากจน  ไม่เดือดร้อน  มีระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่ากินอยู่พอดีเท่าที่จะให้สําเร็จประโยชน์ในการเป็นอยู่  
แล้วทําหน้าที่ได้มากมาย  ถ้ามีเหลือก็ใช้ไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
     6.2.1.5 ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักธรรมะดี  จนรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้อง
ของมนุษย์  หน้าที่แบ่งเป็น  2  ช้ัน  ได้แก่  หน้าที่ช้ันที่หนึ่งพ้ืนฐานทั่วไปคือ  ให้รอดชีวิตอยู่ได้ต้องทํา
ทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตรอดอยู่ได้  เป็นหน้าที่ระดับโลกียะ  และหน้าที่ช้ันที่สองคือ  ให้รอดจากความทุกข์  
ความบีบคั้นของโลก  เป็นหน้าที่ระดับโลกุตตระ  ดังนั้นแม้ว่าบุคคลจะมีหน้าที่อย่างโลกียะ  ให้รอด
ชีวิตอยู่ได้ในโลกแต่ต้องมีชีวิตอย่างโลกุตตระคือ  มีหน้าที่ไม่ให้เรื่องโลภๆ  ความเห็นแก่ตัวกูของกูมา
ครอบงํา  ทําให้เป็นทุกข์ได้ 
     6.2.1.6 ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว  คือรักผู้อ่ืน  เพราะนํา
หลักธรรมะสูงสุดมาใช้  คือ  ทุกคนเป็นเพื่อนเกิด  แก่  เจ็บ  ตายด้วยกัน  เรามีปัญหาคือความทุกข์
อย่างเดียวกัน  คือ  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  อย่างเดียวกัน  แล้วเราจะเบียดเบียนกันทําไม  เราจะเอา
เปรียบเทียบกันทําไม  เราจะรังเกียจกัน  ทําไมเราจึงรักผู้อ่ืน 
     6.2.1.7 ส่งเสริมให้บุคคลมีศีลธรรม  คือ  มีการคิด  การพูด  การกระทํา
ที่เป็นไปเพื่อให้ความปกติ  ความสงบสุขหรือสันติภาพ  แต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาโกลาหลวุ่นวาย
วิกฤตการณ์ใดๆ  ที่ตรงกันข้าม 
     6.2.1.8 ส่งเสริมให้บุคคลมีสัมมาทิฐิ คือ ความคิด ความเห็น ความเชื่อ  
ความรู้ที่ถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดการคิด  การพูด  และการกระทําที่ถูกต้องตามไปด้วย  สัมมาทิฐิ   
จึงเป็นความรู้ที่เป็นรากฐานของศีลธรรม 
     6.2.1.9 ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนมีชีวิตเย็น  ชีวิตเย็นนี้มี  2  แบบ  คือ  
ชีวิตเย็นอย่างผู้มีกิเลสแต่กิเลสไม่เกิดขึ้น  เพราะสามารถควบคุมเอาไว้ได้  เรียกว่า  “ชีวิตเย็นแบบ
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ชาวโลก”  และ  “ชีวิตเย็นอย่างผู้ไม่มีกิเลส”  คือแบบของพระอรหันต์  เพราะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง
แล้ว  ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอีก 
   6.2.2 แนวทางส่งเสริมส่วนสังคม 
     6.2.2.1 ส่งเสริมให้สังคมมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้อง  ซึ่งท่านพุทธทาส
ภิกขุเรียกว่า  “ธัมมิกสังคมนิยม”  กล่าวคือ  ระบบที่คนร่ํารวยกับคนยากจนอยู่ร่วมกันได้  โดยการ
ร่วมมือกันทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
แต่กลับทะนุบํารุงส่งเสริมรักษาทรัพยากรของธรรมชาติ  และทําสิ่งที่มีค่าน้อยให้มีค่ามาก  หรือทําสิ่ง
ที่ไม่มีค่าให้กลายเป็นของมีค่า  และเป็นระบบเศรษฐกิจที่จัดให้มนุษย์ได้รับประโยชน์สูงสุดทางจิต
วิญญาณ  คือบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน 
     6.2.2.2 ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง  กล่าวคือ  
มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนร่ํารวยหรือคนยากจนก็ตาม  ต่างก็พ่ึงพาอาศัยกันและกันได้  โดยมี
หลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานทางจิตใจ  คือมีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิด  แก่  เจ็บ  ตายด้วยกันทั้งสิ้น 
     6.2.2.3 ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการเมืองที่ถูกต้อง  กล่าวคือ  ระบบที่
ทําให้อยู่กันอย่างผาสุก  โดยไม่ต้องใช้ศาตรา  โดยไม่ต้องใช้อาชญา  และระบบการเมืองซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ  เช่น  รัฐบาล  การบริหาร  ตุลาการ  นิติบัญญัติ  รัฐสภา  พรรค
เมือง  เป็นต้น  จะต้องมีศีลธรรม  คือ  ความถูกต้องเป็นหลักในการปฏิบัติทั้งนักการเมืองและ
ประชาชน 
     6.2.2.4 ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการปกครองที่ถูกต้อง  กล่าวคือ  ระบบ
การปกครองทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม  ต้องถือเอาธรรมะคือ  ความถูกต้องเป็นใหญ่  
มีความถูกต้องเป็นหลัก  โดยที่ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองก็ต้องมีธรรมะ  มีศีลธรรม คือ ไม่เห็นแก่ตัว  
แต่เห็นแก่ธรรมะ 
     6.2.2.5 ส่งเสริมให้สังคมมีระบบศีลธรรมและศาสนาที่ถูกต้อง  ศีลธรรม
ที่ถูกต้องคือศีลธรรมที่เป็นไปตามหลักของศาสนาที่ถูกต้อง  เพราะศีลธรรมเป็นผลผลิตที่ออกมาจาก
หลักเกณฑ์ของศาสนา  เพราะฉะนั้นศาสนาจะต้องเป็นระบบที่ถูกต้องด้วย  ศาสนาที่ถูกต้องจึง
หมายถึง  ศาสนาที่มนุษย์สามารถนํามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องคือ
สันติภาพแก่มนุษย์ 
     6.2.2.6 ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการศึกษาที่ถูกต้อง  ไม่เป็นการศึกษา
ชนิดสุนัขหางด้วน  กล่าวคือ  การศึกษาจะต้องสอนให้คนมีทั้งความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ
และการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง  มีศีลธรรม  เหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์  สามารถพัฒนา
มนุษย์ให้เป็นผู้ที่จิตใจสูงคือ  ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  คือ  เป็นบุตรที่ดี
ของบิดามารดา  เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์  เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน  เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ  เป็นสาวกที่ดีของศาสนา 
     6.2.2.7 ส่งเสริมให้สังคมมีระบบนิเวศวิทยาที่ถูกต้อง  ในที่ น้ีไม่ได้
หมายถึงระบบการกําจัดมลภาวะเท่าน้ัน  แต่มีความหมายกว้างไปจนถึงวิทยาการสําหรับการเป็นอยู่
ทุกแขนง  ทุกทิศทาง  ทุกระดับที่ถูกต้อง  โดยการดําเนินการให้มีลักษณะพอดี  และสามารถควบคุม
ให้มีความเรียบร้อย มีความสงบสันติสุขได้ เรียกว่า นิเวศวิทยาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ความมีสันติภาพ 
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  จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า  แนวทางส่งเสริมสันติภาพ  ได้แก่  การส่งเสริมให้
ปัจเจกบุคคลและสังคมมีธรรมะคือความถูกต้อง  ยึดเอาความถูกต้องเป็นใหญ่และเป็นหลักการสําคัญ
ในการประพฤติปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  การปกครอง  
ศาสนา  การศึกษา  และนิเวศวิทยา  หากส่งเสริมตามแนวทางดังที่กล่าวในเบื้องต้นให้เป็นไปพร้อมๆ  
กัน  ทั้งส่วนปัจเจกบุคคล  สังคม  ประเทศ  และโลก  สันติภาพก็จะเกิดขึ้นแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  7.8  พุทธทาสภิกขุ 
ที่มา : พระไพรเวศน์  จิตฺตทนฺโน  (รัตนพันธ์), 2551 : 208 

 
 7. แนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงและสันติภาพโลก 
  ความขัดแย้ง  (สงคราม)  และสันติภาพเป็นสภาวะตรงข้ามที่อยู่คู่กันเหมือนเหรียญที่มี  
2  หน้า  ความขัดแย้งสร้างสงครามได้ฉันท์ใด  สงครามสามารถกําเนิดจากวัตถุประสงค์ของการรักษา
สันติภาพได้ฉันท์นั้น  สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย  อิรัก  และอัฟกานิสถาน  เป็นตัวอย่าง
ของสงครามที่อ้างว่ามีวัตถุประสงค์  เพ่ือธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของประชาคมโลก  (The 
maintenance of International Peace and Security)  การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
จึงไม่ควรละเลยบทบาทด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  หากศึกษาสถานการณ์ด้านความมั่นคงของ
โลกในยุคหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  สงครามเย็นสิ้นสุดลง  สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง
ของโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  โดยเปลี่ยนจากขั้วอํานาจ  2  ขั้ว  ถ่วงดุลกันมาสู่อํานาจขั้วเดียว  
(Uni-Polar Hegemonic Power)  หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลกใน
ศตวรรษที่ 20 น่าจะมีเสถียรภาพ เนื่องจากยุคแห่งการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายเสรีประชาธิปไตย 
และฝ่ายสังคมนิยม  (Socialist)  ได้จบสิ้นไป  แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้น
ในภูมิภาคต่างๆ  อย่างกว้างขวาง  เพียงแต่ความขัดแย้งได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากความขัดแย้งใน
รูปแบบด้ังเดิมที่ขับดันจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ระหว่างโลกเสรีนิยมและสังคมนิยมผ่าน
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สงครามตัวแทน  (proxy war)  ในลักษณะของความขัดแย้งระหว่างรัฐ  (Inter-state conflict)  ได้
ลดระดับลง (ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2551 : 25) 
  ความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ในลักษณะของความขัดแย้งภายใน (intra-state conflict)  
อันเกิดจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  และเผ่าพันธ์ุ  และการแสวงหาเสรีภาพ  ซึ่งถูกกดดัน
ไว้ในยุคของสงครามเย็นได้ปะทุขึ้นอย่างกว้างขวางในภูมิภาคต่างๆ  โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ที่เคย
เป็นอาณานิคมของมหาอํานาจทั้งสองค่าย  ในหลายๆ  พ้ืนที่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงจนกลายเป็น
สงครามกลางเมือง  เช่น  สงครามระหว่างอาหรับมุสลิม  และยิวในตะวันออกกลาง  ในยูโกสลาเวีย  
หรือบางแห่งเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ  (Ethnic cleansing)  เช่น  ในซูดาน  บุรุนดี  เซียร่าร์ลีโอน 
โกตดิวัวร์  คองโก  อํานาจรัฐตกอยู่ในสภาพล้มเหลว  (failed state)  พลเรือนผู้บริสุทธ์ิมิได้อยู่ใน
สภาพที่เป็นเพียงผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเท่าน้ัน  หากแต่กลายเป็นเป้าหมายโดยตรง  
ประชาคมโลกจึงต่างหันมาให้ความสนใจกับบทบาทการรักษาสันติภาพผ่านกลไกของสหประชาชาติ  
เนื่องจากความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
โดยรวม  กองทัพของประเทศต่างๆ  ในฐานะเครื่องมือของรัฐจึงต้องหันมาพัฒนาบทบาทด้านการ
รักษาสันติภาพอย่างกว้างขวาง  เพ่ือสนับสนุนสหประชาชาติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิก  แม้
สหประชาชาติจะเข้าไปมีบทบาทอย่างมากในการยุติความรุนแรงด้วยกลไกการรักษาสันติภาพ  แต่
ยังคงไม่สามารถประกันสันติภาพที่ย่ังยืน  (Lasting peace)  สถานการณ์ความขัดแย้งเกือบทั้งสิ้น
ยังคงเปราะบาง  (fragile)  และพร้อมที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมของ
ความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวยังคงดําเนินมาถึงปัจจุบัน  และมีแนวโน้มที่จะดําเนินต่อไปใน
ทศวรรษหน้า  บทบาทการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติจะยังคงดําเนินต่อไปอย่างกว้างขวาง  
(ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  กรมยุทธการทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2551 : 25) 
  นอกจากความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ  ที่กล่าวข้างต้น  จะเป็นปัจจัยขับดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมความมั่นคงของโลก ณ ปัจจุบัน 
มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น  (Complex)  สรุปได้ดังนี้  (ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  กรมยุทธการทหาร  
กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2551 : 26 – 27) 
  1. เหตุการณ์การโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายต่อสหรัฐฯ (9/11) ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
ด้านความมั่นคงของโลกเปราะบาง  กลุ่มกองกําลังติดอาวุธนอกกฎหมายในภูมิภาคต่างๆ  โดยเฉพาะ
กลุ่มนักรบมุสลิมที่เดิมเคยต่อสู้โดยมีเป้าหมายของตนเองและมีอิทธิพลจํากัดในระดับภูมิภาค  ถูก
ยุทธศาสตร์การกวาดล้างของฝ่ายตะวันตกผลักดันให้รวมตัวกันสร้างเครือข่ายอุดมการณ์การก่อการ
ร้าย  ยกระดับเป็นภัยคุกคามของโลก  และยังพยายามสร้างกระแสเชื่อมโยงให้เป็นการต่อสู้ระหว่าง
ตะวันตกกับชาวมุสลิม  ก่อให้เกิดความตึงเครียดไปทั้งโลก  หลายประเทศได้ปรับยุทธศาสตร์ป้องกัน
ประเทศเป็นเชิงรุก  โดยหลักการยุติภัยคุกคามนอกภูมิภาค  บทบาทด้านการรักษาสันติภาพถูก
นําไปใช้สนับสนุนผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ  สร้างกระแสให้ประเทศต่างๆ  ได้ขยายบทบาทด้านการ
รักษาสันติภาพ  รูปแบบการรักษาสันติภาพถูกบิดเบือนไปจนบางครั้งมีลักษณะใกล้เคียง  การ
แทรกแซง  (Intervention)  นอกจากการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติแล้ว  ความร่วมมือ
ภูมิภาคต่างๆ  ขยายบทบาทด้านการรักษาสันติภาพข้ามภูมิภาค  เช่น  North Atlantic Treaty 
Organization : NATO  คงกําลังรักษาสันติภาพในอัฟกานิสถานและยุโรป  กลุ่ม  African Union : 
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AU  ดําเนินบทบาทรักษาสันติภาพในแอฟริกา  และกลุ่มประชาคมรัฐอิสระ  Common Wealth 
Independent State : CIS  นําโดยรัสเซียดําเนินบทบาทในยุโรป  ลักษณะดังกล่าวมองได้ 2 มุมมอง  
กล่าวคือ  มุมมองแรกเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพของโลกโดยส่วนรวม  อีกมุมมองหนึ่งเป็นการสร้าง
พลังอํานาจทางทหารถ่วงดุลกันเพื่อผลประโยชน์แฝง  โดยมีบทบาทรักษาสันติภาพเป็นเครื่องมือ
ก่อให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาพลังอํานาจทางทหารเพื่อการรักษาอิทธิพลในภูมิภาคท่ีตนมี
ผลประโยชน์ 
  2. กระแสเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบัน  ผลักดันให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
การค้า  และความต้องการบริโภคทรัพยากรของประชากรโลก  ประกอบกับประชากรของโลกที่เพ่ิม
มากขึ้น  ผลประโยชน์ของชาติต่างๆ  ทับซ้อนกัน  (Intertwined)  อันเป็นปัจจัยเปราะบางที่หากไม่มี
กลไกการจัดสรรผลประโยชน์ของโลกที่มีประสิทธิภาพจะเกิดการขัดแย้งได้ทุกเมื่อ  บทบาทการรักษา
สันติภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 
ออสเตรเลียที่มีผลประโยชน์ด้านทรัพยากรและการค้ากับติมอร์เลสเตตามมาหลังการเข้าปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพ  ประเทศสมาชิกพันธมิตรที่ปฏิบัติการในอิรัก  ต่างมีผลประโยชน์ด้านน้ํามันและการ
ก่อสร้าง  ประเทศที่เข้าปฏิบัติการในแอฟริกาต่างกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากร  เป็นต้น  การ
ต่อสู้ช่วงชิงผลประโยชน์และแสวงหาความได้เปรียบระหว่างรัฐ  จึงน่าจะขยายความรุนแรงขึ้น  โดย
อาจพัฒนารูปแบบจากการล่าอาณานิคมเป็นการครอบงําด้วยศักยภาพและพลังอํานาจที่เหนือกว่า 
และการขยายอิทธิพลผ่านบทบาทที่ชอบธรรม  เช่น  การรักษาสันติภาพจะทําให้เกิดการรวมตัวของ
กลุ่ม/ความร่วมมือภูมิภาคของกลุ่มประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพ่ือถ่วงดุลการขยายบทบาทและ 
พลังอํานาจข้ามภูมิภาค 
  3. ภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ่  ซึ่งกลายเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมิภาค
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น 
  4. กระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของปัจเจกบุคคลสามารถขยายวง
กว้างจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐหรือระดับภูมิภาคได้  หรือแม้แต่อาจขยายตัวเป็นสงคราม
กลางเมืองหรือนําไปสู่สภาพการล่มสลายของรัฐ  (Failed State)  เช่น  เหตุการณ์เผาสถานทูตไทยใน
กัมพูชา  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน  ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้ง
ของปัจเจกบุคคลทั้งสิ้น 
  ทิศทางการพัฒนาของสถานการณ์ของโลกที่กล่าวแล้วมาข้างต้น  ย่อมส่งผลต่อการ
พัฒนาไปของสถานการณ์ในอนาคต  สภาพแวดล้อมของโลกในทศวรรษหน้า  จะมีแนวโน้มดังนี้ 
  1. สถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความเปราะบาง 
  2. ความขัดแย้งระหว่างรัฐเกิดขึ้นแล้วยังคงดําเนินต่อไป  ความขัดแย้งภายในรัฐ
ขยายวงกว้างในทุกภูมิภาค 
  3. ผลประโยชน์ของประเทศทับซ้อนกันมากขึ้น  (Intertwined Nation’s interest) 
  4. ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
  5. การกอบโกยแย่งชิงทรัพยากรของรัฐต่างๆ 
  6. บทบาทการรักษาสันติภาพถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 
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  7. สหรัฐฯ จะยังคงเป็นมหาอํานาจรัฐเดียวของโลก (Super Power) ที่ไม่มีขั้วอํานาจ
ที่ทัดเทียมถ่วงดุล  แม้จีนหรือกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์จะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอํานาจใหม่
แต่ยังคงไม่อาจเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ 
  8. ประเทศต่างๆ  จะสร้างกลุ่มความร่วมมือเพื่ออํานาจต่อรองและถ่วงดุลบทบาท 
  9. ภัยคุกความจากเครือข่ายก่อการร้าย  อาวุธทําลายล้างสูง 
  10. ภัยคุกความจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ 
  มนุษย์ทุกคนย่อมใฝ่หาสันติภาพ  เพราะเชื่อกันว่าสันติภาพเป็นบ่อเกิดความม่ันคงของ
ชีวิตและสิ่งที่อยู่แวดล้อมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสังคม  เศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตาม  สันติภาพและความ
เป็นมนุษย์จึงเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของกันและกันในการสร้างสังคมที่มั่นคงและสงบสุข  การพัฒนา
สังคมให้เกิดสันติภาพแท้จริงแล้วจึงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องมิใช่แต่เพียงสิ่งที่ต้องกระทําเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรงเท่าน้ัน  และการเสริมสร้างสังคมสันติภาพที่สําคัญก็คือการเสริมสร้าง
สังคมที่เน้นความเป็นมนุษย์น่ันเอง  อันที่จริงแล้วเราทุกคนทราบดีว่าทุกสังคมย่อมมีความขัดแย้งเป็น
ธรรมดา  มองในแง่หนึ่งกระบวนการสันติภาพจึงเป็นกระบวนการจัดการความขัดแย้งที่มีผลทั้งในการ
ป้องกันความขัดแย้งในสังคมและฟื้นฟูหรือสมานฉันท์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วได้  กระบวนการ
สันติภาพจึงมีหัวใจสําคัญอยู่ที่การส่งเสริมและคุ้มครองความเป็นมนุษย์เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย
ความเสมอภาคและมีศักยภาพในการใช้เสรีภาพส่วนบุคคลได้  น่ันคือการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมสิทธิ
มนุษยชนเกิดขึ้นในสังคม 
  ปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดย้ังในทุกๆ  เรื่อง  และทุก
รูปแบบ  อาจกล่าวได้ว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทุกด้าน  ทั้งการเมือง  เศรษฐกิจ  และความ
มั่นคง  และยังเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในทุกมิติด้วย  ทั้งมิติของการเมืองการปกครอง  การเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การพลังงาน  และสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีพลวัตรและมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากภาวะที่เรียกว่า  โลกไร้พรมแดน  ผนวกรวมกับแนวคิดใหม่ๆ  หรือองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลต่อเนื่องไปถึงความสัมพันธ์ของสังคมโลกในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  การทําความเข้าใจในสถานการณ์ของโลกเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐชาติใด
รัฐชาติหนึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ดําเนินการไม่ได้  เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงแห่งชาติ 
ประโยชน์แห่งชาติและสันติภาพในสังคม 
  ในยุคของการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  วิทยาการ  ภายใต้กระแสทุนนิยม  และความมั่ง
คั่งพรั่งพร้อมทางด้านวัตถุ  ภายใต้กระแสการแข่งขันอันเชี่ยวกราก  และความเป็นไปของอารยธรรม  
กลับมีปัญหาในทุกระดับ  กล่าวคือ  ระดับบุคคล  ภายในใจของบุคคลกําลังเรียกร้องหาไมตรีจิต
มิตรภาพ  ระดับสังคมกําลังเรียกหาสันติและความปลอดพ้นจากการห้ําห่ันบีฑาและการหลั่งเลือดใน
สมรภูมิรบ  และระดับโลกหรือสภาพแวดล้อม  กําลังต้องการเยียวยาแผลร้ายที่ถูกทําลายโดยฝีมือ
มนุษย์ที่เรียกตนว่า  ผู้เจริญ  หรือผู้อยู่ในยุคแห่งความเจริญของวิทยาศาสตร์  รวมความว่าทุกระดับ
กําลังเรียกร้องหาสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ตนและโลกนี้ทั้งหมด  (พระมหากฤษณะ  ตรุโณ, 2551 : 
บทคัดย่อ) 
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สรุป 
 
 ความปรองดองของประเทศไทย  ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการปรองดอง  และ
ต้องได้รับการหารือและพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  การท่ีจะสร้างความ
ปรองดองในชาติให้เกิดผลสําเร็จได้น้ัน  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมุ่งมั่นต้ังใจและปวารณาตนในการที่
จะก้าวข้ามไปให้ไกลกว่าการถกเถียงกันเพียงแค่ในข้อกฎหมาย  กล่าวคือ  ต้องพิจารณาให้กว้างและ
ลึกลงถึงเหตุแห่งความขัดแย้ง  คํานึงถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ  ในสังคม  รวมถึงการ
มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดองที่ทุกฝ่ายในสังคมให้การยอมรับภายใต้
บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย  ที่ทําให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่ามีบทบาทและพื้นที่ในการเสวนา
ถกเถียงถึงภาพอนาคตของประเทศ  อันเป็นเสมือนหลักหมุดปลายทางที่ทุกฝ่ายจะร่วมเดินทางไป
ภายใต้กติกาที่สังคมเห็นพ้องต้องกัน  อันจะทําให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ  และนอกจากนี้แล้ว  การ
สร้างสันติภาพนั้น  ควรจะเริ่มจากการสร้างในระดับบุคคล  กลุ่ม  สังคม  แล้วจึงขยายไปสู่สังคมโลกที่
กว้างใหญ่มากข้ึน  ซึ่งสันติภาพจะเกิดได้ต้องเกิดขึ้นในใจเราก่อน  ดังคํากล่าวที่ว่า  “สันติภาพเกิดได้
ถ้าใจเราปรารถนา” 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์ 
 
1. “การปรองดอง”  มีความหมายอย่างไร 
2. หากสังคมขาดความปรองดองจะก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงอย่างไรบ้าง 
3. จงอธิบายหลักในการสร้างความปรองดอง 
4. กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดองได้แก่อะไรบ้าง  จงอธิบาย 
5. การสร้างความปรองดองเชิงพุทธ  มีลักษณะอย่างไร 
6. แนวทางในการจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทยมีหลายแนวทาง  ให้
ยกตัวอย่างที่สําคัญๆ  มา  5  แนวทาง 

7. จงอธบิายธรรมจากน้ําพระทัยเพ่ือการปรองดอง 
8. “สันติภาพ”  มีความหมายว่าอย่างไร 
9. จงอธิบายรูปแบบของการสร้างสันติภาพในสังคม 
10. แนวทางในการสร้างสันติภาพในโลกเป็นอย่างไร 

10.1 การสร้างสันติภาพระหว่างประเทศ 
10.2 การสร้างสันติภาพในสังคมประเทศ 

11. ท่านคิดว่าคุณลักษณะของบุคคลในโลกแห่งสันติภาพเป็นอย่างไร 
12. จงอธิบายผลที่จะได้รับของประเทศไทยในการรักษาสันติภาพในโลก 
13. จงวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ด้านความมั่นคงและสันติภาพโลก 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  8 
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

 
 

เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงค์ 
 
 หลังจากศึกษาบทน้ีแล้ว  นักศึกษาควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาตน  การปรับบุคลิกภาพของตนเองให้มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง  ขั้นตอนการพัฒนาตน  วิธีการพัฒนาตนเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง  และการพัฒนา
ตนเองด้านการสื่อสาร 
 2. สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3. สามารถตอบคําถามท้ายบทเรียนได้ 
 
 

เนื้อหา 
 
 1. แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตน 
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาตน 
 3. การปรับบุคลิกภาพของตนเองให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 4. ขั้นตอนการพัฒนาตน 
 5. วิธีการพัฒนาตนเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง 
 6. การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร 
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
 
 1. วิธีการสอนแบบบรรยาย  และอธิบายประกอบ  Power Point 
 2. วิธีการสอนแบบอภิปราย  และอภิปรายกลุ่ม 
 3. ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 4. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
 5. ตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 
 1. Power Point  สรุปประเด็นเนื้อหาบทที่  8 
 2. เอกสารประกอบการสอนบทที่  8 
 3. แบบทดสอบการเป็นนักจัดการความขัดแย้งที่ดี 
 4. ใบงานคําถามท้ายบทเรียน 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 
 1. สังเกตความสนใจและการตัง้ใจเรียน 
 2. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  และการซักถามของ
นักศึกษา 
 3. ตรวจผลงานจากการตอบคําถามท้ายบทเรียน 
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บทที่  8 
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

 
 
 นักสันติวิธีทั้งหลาย  จะต้องรู้จักความเด่นและความด้อยของตนเองเป็นสําคัญ  การรู้ความ
เด่นก็เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดการความขัดแย้งได้อย่างมั่นใจ  การรู้ความด้อยก็เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนและเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น  ดังพุทธพจน์ว่า  “ความผิดพลาดของคนอื่นเห็นได้
ง่าย  แต่ความผิดพลาดของตนเองเห็นได้ยาก”  ดังนั้นผู้ทําหน้าที่จัดการความขัดแย้ง  จึงต้องหัดมอง
ตนเองและตักเตือนตนเอง  ดังพุทธพจน์อีกประโยคหนึ่งที่ว่า  “อตฺตนา  โจทยตฺตานํ”  ซึ่งแปลว่า  
“จงเตือนตนด้วยตนเอง”  ในบทนี้ผู้เขียนขอนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองสําหรับผู้ทําหน้าที่
จัดการความขัดแย้ง  เพ่ือที่จะได้นําไปใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตน 
 
 ความเช่ือพ้ืนฐานของบุคคลในการพัฒนาตน  เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตน
ประสบความสําเร็จ  แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตน  มีดังนี้  (เรียม  ศรีทอง, 2542 : 186) 
 1. มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์  มีศักยภาพที่มีคุณค่าเป็นของตนเอง  และทุกคนสามารถ
ฝึกหัดพัฒนาได้ในทุกเรื่อง 
 2. ไม่มีใครที่มีความสมบูรณไ์ปหมดทุกด้าน  จนไม่สามารถจะพัฒนาได้อีก 
 3. แม้จะไม่มีใครรู้จักตัวเองได้ดีเท่าตัวเอง  แต่ในบางเรื่องตนเองก็ไม่สามารถจัดการ
ปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง 
 4. การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม  กับการควบคุมความคิดความรู้สึก  
และการกระทําของตนเอง  มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 5. อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตน  คือ  การที่บุคคลไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธี
คิด  วิธีการปฏิบัติ  ไม่สร้างนิสัยและฝึกทักษะใหม่ๆ  ที่จําเป็น 
 6. การพัฒนาตนดําเนินการได้ทุกเวลา  เมื่อต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่อง  หรือพบ
อุปสรรค  ยกเว้นคนที่ประกาศว่าตนมีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้านแล้ว 
 มนุษย์ทุกคนมีขีดความสามารถในตัวอยู่แล้ว  หากรู้จักนําออกมาใช้ก็ย่อมจะทําให้สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี  และยังเป็นพลังในการพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย 
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ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ด้านการพัฒนาตน 
 
 พฤติกรรมของมนุษย์  เป็นศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อน  และมีความเกี่ยวเน่ืองกับเรื่อง
ต่างๆ  มากมายหลายด้าน  ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสาขาอื่นๆ  ที่มี
ความสัมพันธ์กัน  เช่น  มานุษยวิทยา  ชีววิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  วงการแพทย์  การศึกษา  
และจิตวิทยาการศึกษา  อันช่วยให้สามารถแปลความหมายพฤติกรรมของมนุษย์ได้ดีย่ิงขึ้น  ฉะนั้น  
จึงได้แยกปัจจัยด้านการพัฒนาตนออกเป็น  2  ปัจจัย  คือ  (บัญชา  จําปารักษ์, 2551 : 44) 
 1. ปัจจัยภายใน  คือ  อวัยวะต่างๆ  ภายในร่างกายของคน  เช่น  ตับ  ไต  ปอด  เลือด  
ลม  และจิตใจ  เป็นต้น  ตามธรรมชาติความเป็นคนต้องพัฒนาการไปตามขั้นตอน  มีแบบแผน  เช่น  
นักจิตวิทยาพัฒนาการหลายท่านได้กล่าวว่า  พัฒนาการของร่างกายมนุษย์  เรื่องจากส่วนหัวลงมาท่ี
ขาและแขนตามลําดับ  มีผม  ขน  เล็บ  เอ็น  กระดูก  เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภายนอก  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค  ทั้ง  4  อย่างนี้
บุคคลไม่สามารถปฏิเสธได้  คนต้องอาศัยปัจจัยเหล่าน้ีมาช่วยร่างกายตนให้เจริญเติบโต 
 จะเห็นว่า  ผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองได้น้ัน  ต้องมีคุณสมบัติทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงจะสามารถพัฒนาได้ดีตามไปด้วย 
 
 

การปรับบุคลิกภาพของตนเองให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 
 การปรับปรุงบุคลิกภาพแบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกและ
การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน  สรุปได้ดังนี้  (เรียม  ศรีทอง, 2542 : 217 – 242) 
 
 1. การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก 
  บุคลิกภาพภายนอกที่ควรปรับปรุง  ได้แก่  รูปร่างหน้าตา  การแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  
การแสดงสีหน้าและแววตา  การพูดจา  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ  มีรายละเอียดดังนี้  (วิจิต     
อาวะกุล, 2527 : 78 – 92) 
  1.1 การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา  มิได้หมายถึงความสวยงาม  แต่หมายถึงการปรับปรุง
รูปร่างหน้าตาให้ดูสะอาด  ประณีต  ดี 
  1.2 การรักษาสุขภาพ  บุคคลต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ 
  1.3 การปรับปรุงการแต่งกาย  การปรับปรุงการแต่งกายในที่นี้มิได้หมายถึงการใช้
เสื้อผ้าที่มีราคาแพง  แต่หมายถึงการแต่งกายสะอาด  เรียบร้อย เหมาะสมและสวยงามสดใส  เสื้อผ้า
ที่สะอาด  เรียบร้อย  เหมาะสม 
  1.4 การปรับปรุงกิริยาท่าทาง  การแสดงออกทางสีหน้าและแววตา  การปรับปรุง
กิริยาท่าทาง  สีหน้าและแววตาทําได้โดยส่องกระจกดู  ในสังคมไทยการแสดงกิริยาท่าทางเป็นสิ่ง
สําคัญ  เพราะสังคมไทยเป็นสังคมอํานาจนิยม  ยกย่องผู้อาวุโส  ผู้น้อยจะต้องมีกิริยาที่สุภาพ      
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อ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส  และสุภาพต่อคนทั่วๆ  ไป  ฉะนั้นบุคคลควรจะได้ปรับปรุงกิริยาท่าทางให้สุภาพ
อ่อนโยน  เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล 
  1.5 การปรับปรุงการพูดจา  การพูดจาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  
เพราะการพูดจาเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ความเช่ือ  ค่านิยม  ทัศนคติที่มีต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  
และสิ่งแวดล้อม  การพูดที่ไม่เหมาะสม  หยาบกระด้าง  ย่อมทําลายมนุษยสัมพันธ์โดยสิ้นเชิง 
   1.5.1 พูดจาด้วยถ้อยคําสุภาพ  เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล  ใช้คําแทน
ตนเองและผู้อ่ืนให้เหมาะสมกับตําแหน่งและฐานะของบุคคล  การพูดจาเหมาะกับบุคคลย่อมเป็น
เสน่ห์แก่ตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
   1.5.2 นํ้าเสียงนุ่มนวล  การใช้คําพูดที่สุภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอ  ควรมี
นํ้าเสียงที่นุ่มนวล  อ่อนโยน  ไม่มีนํ้าเสียงประชดประชัน  หรือเยาะเย้ยถากถาง  และไม่ควรตอบด้วย
การย้อนถาม 
   1.5.3 ฝึกการใช้คําถามให้เหมาะสม  การถามเป็นการสื่อความหมายว่ายังไม่
เข้าใจ  สงสัย  ต้องการคําตอบที่ชัดเจน  การถามที่เหมาะสมย่อมทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 
   1.5.4 พูดความจริงและพูดในสิ่งที่มีประโยชน์  ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล  เพราะ
จะก่อให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันในภายหลัง 
   1.5.5 พูดในสิ่งที่ผู้อ่ืนชอบ  พอใจและสนใจ  ไม่ควรพูดในสิ่งที่ตัวเราสนใจ  การ
พูดในสิ่งที่ผู้อ่ืนชอบนั้นเราจะต้องศึกษาและสังเกตว่าคู่สนทนาของเราชอบและสนใจเรื่องอะไร 
   1.5.6 เลือกส่วนดีเด่นของคู่สนทนามาพูด  เพ่ือให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ  แต่
ละเลยไปในสิ่งที่เป็นปมด้อยของเขา 
   1.5.7 พูดจาชัดเจน  ใช้ภาษาถูกต้อง  สื่อความหมายให้ตรงกับที่ต้องการ  เช่น  
ต้องการให้พนักงานหยิบแฟ้มเอกสาร  ควรบอกให้ชัดเจนว่า  แฟ้มสีอะไร  ปกแฟ้มเขียนว่าอย่างไร  
วางอยู่ตรงไหน  วางในลักษณะใด  อยู่ในลิ้นชักที่เท่าใด  ซ้ายหรือขวาของตู้ใด 
   1.5.8 ไม่พูดดูถูกผู้อ่ืน  แต่รู้จักพูดจายกย่องชมเชย  และให้เกียรติผู้อ่ืน  รู้จัก
กล่าวคําสวัสดี  ขอบคุณ  ขอโทษให้เหมาะสมกับโอกาส 
   1.5.9 ไม่ควรหัวเราะเยาะเมื่อผู้อ่ืนทําผิดพลาด 
   1.5.10 พูดอย่างมีเหตุผล  ไม่ใช้อารมณ์ในการพูด 
   1.5.11 รู้จักวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์คือ  การชมก่อน
และอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  ไม่มีการประเมินการกระทําว่าดี  หรือเลว  ในชีวิตจริงไม่มีใครที่จะไม่
ทําผิด  แต่บุคคลที่ทําผิดก็ไม่ชอบให้ใครมาตําหนิหรือวิจารณ์  ดังนั้นเพื่อมิให้เสียสัมพันธภาพ  จึงควร
รู้จักวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  ตัวอย่างเช่น  เพ่ือนสาวของเราใส่เสื้อคอกว้างมาทํางานจนใครๆ  ก็ชอบ
มอง  คุณอาจจะพูดว่า  “เสื้อของเธอตัวน้ีสวย  แบบก็เก๋  เสียแต่คอกว้างไปหน่อย  ฉันว่าให้ช่างขยับ
คอให้แคบลงแล้วเอาเข็มกลัดติดเสียหน่อยเก๋อย่าบอกใครเชียว”  ถ้าเราพูดแค่น้ีเพ่ือนของเรายิ้มแก้ม
แทบปริทีเดียว 
   1.5.12 ศิลปะในการพูด  การพูดจาเพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง  
แม้ว่าบุคคลน้ันจะมีความรู้ดี  มีความฉลาดก็ตาม  บางครั้งการพูดจาซึ่งรวมถึงการสนทนามีจุดอ่อน  
ดังนี้ 
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    1.5.12.1 ไม่สะดวกใจในการเริ่มต้นพูดก่อน 
    1.5.12.2 ชอบพูดในสิ่งที่คนไม่พอใจ 
    1.5.12.3 พูดมากเกินไป 
    1.5.12.4 พูดเรื่องตนเองมากเกินไป 
    1.5.12.5 คุยโม้โอ้อวด 
    1.5.12.6 ชอบพูดขัดแย้ง 
    1.5.12.7 ปฏิเสธไปเสียทุกเรื่อง 
    1.5.12.8 พูดเพ่ือผลประโยชน์ของตน 
    1.5.12.9 พูดจาไม่สุภาพ  ก้าวร้าว 
    1.5.12.10 พูดนินทา 
   1.5.13 ฝึกการฟัง  โดยปกติคนมักจะรู้สึกว่ามีปัญหาในการพูด  แต่ไม่รู้สึกว่ามี
ปัญหาในการฟังจึงพยายามพูด  การฝึกเป็นนักฟังที่ดีมีดังนี้ 
    1.5.13.1 ทําใจให้อยากฟัง  วางแผนการฟังว่าจะฟังอะไร 
    1.5.13.2 ต้ังใจฟัง 
    1.5.13.3 อดทนฟัง 
    1.5.13.4 มองหน้าผู้พูด 
    1.5.13.5 พยักหน้าเห็นด้วย 
    1.5.13.6 ถ้ารู้สึกเบ่ือก็จดบันทึก 
    1.5.13.7 ซักถามเมื่อสงสัย 
 
 2. การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน 
  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ฝึกให้รักตนเองตามสภาพที่เป็นอยู่  และฝึกให้คุณค่าแก่ตนเอง  นายแพทย์วิทยา  
นาควัชระ  (2531 : 71)  กล่าวว่า  การที่คนเราจะรักผู้อ่ืนได้นั้น  ต้องรู้จักรักตนเอง  พอใจตนเอง    
ที่สําคัญคือ  พอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่  ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวย  ยากจนหรือมั่งมี  และพยายาม
พัฒนาตนให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น  แล้วจะทําให้เรารักและพอใจผู้อ่ืน  ช่ืนชมยินดีผู้อ่ืน  เห็นคุณค่าผู้อ่ืนได้  
น่ันหมายถึงบุคคลมองเห็นว่า  ตนเองดี  คนอ่ืนดี  สิ่งแวดล้อมดี  คนประเภทนี้มักจะพูดเสมอว่า  “ฉัน
มีความสุขเหลือเกินที่เกิดมาเป็นคนเช่นเดียวกับผู้อ่ืน  และพอใจที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ  เช่นนี้”  
การให้คุณค่าแก่ตนเองก็คือ  การมองภาพจน์ของตนเองทางบวก  และจะรักตนเองมากขึ้น  
ภาคภูมิใจตนเองมากขึ้น 
  2.2 ฝึกการเอาชนะตนเอง  หรือความสามารถในการควบคุมตนเอง  จากการศึกษา
บุคคลที่มีช่ือเสียงและผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ปรากฏว่าเขาเหล่าน้ันเป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุม
ตนเอง  เอาชนะตนเองได้  โดยปกติคนเรามักจะทําในสิ่งที่ทําให้ตนเองมีความสุขสบายทั้งกายและใจ  
จนบางครั้งลืมนึกถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  2.3 ฝึกความอดทน  อดกลั้น  และเข้าใจผู้อ่ืน  การฝึกความอดทน  อดกลั้น  ก็คล้าย
กับการเอาชนะตนเอง  แต่ต่างกันในแง่ที่ว่าตัวเรานั้นเป็นฝ่ายถูกต้อง  เหมาะสมดีงามและต้องพบกับ
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คนที่มีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสม  เช่น  ก้าวร้าว  เห็นแก่ตัว  เอาเปรียบ  อิจฉาริษยา  เป็นต้น  
จึงต้องฝึกให้มีความอดทน  อดกลั้น  และเข้าใจบุคคลเหล่าน้ี  ทั้งนี้เนื่องจาก  “ความอดกลั้นคือ  การ
ยอมรับว่าคนอื่นเป็นอย่างที่เขาเป็น”  การยอมรับผู้อ่ืนอย่างที่เขาเป็นนั้นจะยอมรับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี  
โดยปกติคนเราจะยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นไม่ได้  เช่น  ไม่อาจยอมรับความข้ีบ่น  การพูดโกหก  
การเอะอะโวยวาย  หรือเสียงกรี๊ดกร๊าดของเพื่อน  เป็นต้น  ถ้าหากจะทําใจใหม่โดยการยอมรับว่าเขา
เป็นอย่างนั้นเอง  คนเราย่อมมีความแตกต่างกัน  คนอ่ืนย่อมไม่เหมือนเรา  เราควรยอมรับคนอ่ืน
อย่างที่เขาเป็นอยู่  ถ้าหากเรายอมรับและอดทนต่อความไม่สมประกอบเหล่าน้ันได้  จะได้ไม่เสียสมอง  
ไม่เสียอารมณ์  ไม่ทุกข์ใจหรือเศร้าหมอง 
  2.4 ฝึกการจัดการความโกรธและความเกลียด  ความโกรธและความเกลียด  ทําให้
เรามีพฤติกรรมที่รุนแรงได้  ความโกรธเป็นปฏิกิริยาที่โต้ตอบสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งรุนแรง
กว่าปกติ  ข้อเสนอแนะวิธีการจัดการกับความโกรธและเกลียด  มีดังนี้  (วิทยา  เทพยา, 2527 : 155) 
   2.4.1 ขจัดความเช่ือหรือความคิดที่ว่า  คนอ่ืนมักจะทําสิ่งเลวร้าย  และข่มขู่เรา
ทําให้เราเสียหน้า  เสียเกียรติ  สิ่งเหล่าน้ีทําให้เราเกิดความรู้สึกปกป้องตนเอง  ขณะโกรธทําให้เรา
เข้มแข็งห้าวหาญ  และเขื่องขึ้น  แต่ก็สร้างความเสียหายได้มาก  ฉะนั้นจึงควรเปลี่ยนความเชื่อเช่นนี้
เสีย 
   2.4.2 ยอมรับว่าตนเองโกรธ  การยอมรับว่าตนเองโกรธเป็นสิ่งจําเป็นมากและ
ต้องหาทางควบคุม  หรือสกัดก้ันความโกรธเสียก่อนที่จะปล่อยให้ความโกรธเพิ่มขึ้นในระดับสูง 
   2.4.3 พยายามถ่วงเวลาก่อนการตัดสินใจในขณะที่มีอารมณ์โกรธ  เพราะถ้า
ตัดสินใจอะไรลงไปจะทําให้เกิดความรุนแรงได้  ทางที่ดีคือ  ควรรอให้เข้าใจข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึง
ตัดสินใจ 
   2.4.4 พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริง  บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมิใช่สิ่งที่เลวร้ายดังที่
เราคิดเสมอไป  การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะช่วยให้ตระหนักว่า  เราอาจเข้าใจผิดก็ได้ 
   2.4.5 ถ้าไม่อาจจะควบคุมอารมณ์โกรธได้  ควรจะหนีเหตุการณ์น้ันเสียก่อน  
แม้จะทําให้เสียมารยาท  แต่ช่วยให้ความโกรธบรรเทาลงได้ 
   2.4.6 ปรับความเข้าใจกัน  คือ  หันหน้ามาพูดกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น  และยอมรับ
ฟังเหตุผลของผู้อ่ืนด้วย  จะทําให้เข้าใจและมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 
  2.5 ฝึกให้เป็นคนอารมณ์ดีและเบิกบาน คือ  ลดความโกรธและความไม่พอใจให้
น้อยลง  ฝึกมองโลกในแง่ดี  มีความหวังดี  มีความพึงพอใจผู้อ่ืน  คนที่มีอารมณ์ดีและเบิกบานนั้นเป็น
คนมีรอยย้ิมในหัวใจ  เขาจึงสามารถยิ้มและหัวเราได้  คนที่ยิ้มได้หรือหัวเราะได้นั้น  คือ  จิตใจ
สามารถสัมผัสอารมณ์ขันได้  ไม่เคร่งเครียดหรือยึดถือกฎเกณฑ์จนเกินไป 
  2.6 ฝึกให้เป็นผู้มีใจสงบ  เป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ให้น่ิงสงบ  ฝึกให้ใจนิ่งเงียบเมื่อมี
สิ่งเร้ามากระทบ  สิ่งที่สําคัญคือไม่ต่ืนเต้นง่าย  ไม่ว่าจะได้รับลาภ  ยศ  ตําแหน่ง  เงินทอง  ก็จะไม่
แสดงความดีใจจนเกินไป  และไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจจนเกินไปเมื่อได้รับทุกข์ 
  2.7 ฝึกการเปลี่ยนแปลงตนเองดีกว่าเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน  โดยธรรมชาติคนเรามักจะ
เห็นแต่ความผิดพลาดของผู้อ่ืนได้ง่ายกว่าการเห็นความผิดพลาดของตนเอง  มักจะวิจารณ์ผู้อ่ืนและ
พยายามเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืนอยู่เสมอ  เช่น  มาลารู้สึกโกรธทุกครั้งที่สั่งให้มาลีพิมพ์งาน  เพราะมาลี
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พิมพ์ผิดทั้งคํา  วรรคตอน  และแบบฟอร์ม  เธอพยายามให้มาลีทํางานให้ถูกต้องโดยการสั่งพิมพ์งาน
มากขึ้น  เพ่ือจะได้เกิดความชํานาญในการพิมพ์  แต่ปรากฏว่ามาลียิ่งพิมพ์ผิดมากขึ้น  มาลาย่ิง
อารมณ์เสียมากขึ้น  เธอก็ยิ่งตําหนิมาลีมากขึ้นเช่นกัน  มาลาไม่เคยตําหนิตนเองว่าบกพร่องอย่างไร  
สัมพันธภาพระหว่างมาลากับมาลีจึงเสียไป  ดังนั้นมาลาควรได้เปลี่ยนแปลงตนเองดีกว่าจะพยายาม
เปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน 
  2.8 ฝึกการต้ังเป้าหมายในชีวิต  การต้ังเป้าหมายนั้นต้องไม่สูงเกินไป  เป็นเป้าหมายที่
เป็นจริง  และมีแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายได้  การต้ังเป้าหมายเป็นทางที่ไปสู่การพัฒนาตนเองอย่าง
แท้จริง 
  2.9 ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล  ตามหลักจิตวิทยาเช่ือว่าพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุอยู่
เบ้ืองหลัง  ผู้กระทําย่อมมีเหตุผลในการกระทํา  ก่อนจะพูด  คิด  หรือทําอะไรลงไปควรคํานึงถึง
เหตุผลในการพูด  คิดหรือทํา  ขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงเหตุผลของผู้อ่ืนด้วยว่าเขากระทําด้วย
เหตุผลอะไร  วิธีการฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลมีดังนี้ 
   2.9.1 ฝึกอ่านข่าวและวิเคราะห์ข่าว 
   2.9.2 ฝึกวิจารณ์บทละคร  ตัวแสดงจากทีวีหรือภาพยนตร์ 
   2.9.3 ไม่ควรเชื่อสิ่งต่างๆ  จากคําบอกเล่า  นอกจากได้ยิน  ได้เห็น  ได้ดม  
หรือสัมผัสด้วยตนเอง 
   2.9.4 กอ่นจะเชื่อเรื่องใดต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเสียก่อน 
   2.9.5 ฝึกคิดเชิงตรรกเสียก่อน 
   2.9.6 ยอมรับสิ่งต่างๆ  ตามความเป็นจริง  การยอมรับสิ่งต่างๆ  ตามความเป็น
จริง  ทําให้บุคคลมีเหตุผล  มีความเข้าใจ  ไม่โกรธเคือง 
   2.9.7 เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นจงตามไปดูให้เห็นประจักษ์ชัดว่าเป็นจริงเหมือนกับคํา
เล่าลือหรือไม่ 
   2.9.8 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรหาสาเหตุของปัญหา  ไม่เอะอะโวยวาย 
   2.9.9 ฟังเหตุผลของคนอื่นเมื่อเขาผิดสัญญา 
   2.9.10 เมื่อมีสิ่งใดทําให้ไม่พอใจจงคิดว่าคงมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  2.10  ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา  การตรงต่อเวลามีหลายประเภท  เช่น  ตรงต่อการเริ่ม
ทํางานและเลิกงาน  ตรงต่อเวลาเมื่อมีการนัดหมาย  ตรงต่อเวลาตามแผนงานที่กําหนดนัดหมาย  
เช่น  กําหนดว่าจะทํางานให้เสร็จภายในเวลา  7  วัน  และตรงต่อเวลาที่ตนเองตั้งใจเอาไว้  เช่น  
ต้ังใจว่าจะตื่นเวลา  05.00  น.  ทุกวัน  เป็นต้น 
  2.11  ฝึกให้เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว  คนที่ทํางานได้คล่องแคล่วว่องไวจะได้เปรียบ
คนที่ทํางานช้า  แต่การทํางานคล่องแคล่วว่องไวต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องและมีคุณภาพ  
ประโยชน์ของความคล่องแคล่วว่องไวในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  คือ  ไม่ทําให้ผู้อ่ืนอารมณ์เสียเพราะ
รอนาน  รวมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ผู้อ่ืนด้วย 
  2.12  ฝึกให้มีความมั่นใจในตนเอง  ถ้าหากบุคคลขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  จะเป็น
การยากที่จะทําสิ่งใหม่ๆ  เพราะบุคคลจะกลัวความล้มเหลว 
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  2.13  ฝึกมิให้เป็นคนแสดงตัวมากเกินไป  แม้ว่าการเป็นคนแสดงตัวจะมีผลดี  แต่ก็มี
ผลเสียต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์  ดังนั้นถ้าเราเป็นคนแสดงตัวมากเกินไป  จะทําให้ดูเหมือนว่าล้ํา
หน้าผู้อ่ืนหรือทําให้ผู้อ่ืนลดความสําคัญลง  ความไม่พึงพอใจย่อมเกิดขึ้นได้ 
  2.14  ฝึกมิให้เป็นคนเก็บตัวมากเกินไป  เพราะคนที่เก็บตัวมากเกินไปเป็นคนคิดมาก  
และมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคประสาทได้ง่าย 
  2.15  ฝึกเป็นคนที่ใช้อํานาจเหนือผู้ อ่ืนให้น้อยลง  คนที่ชอบใช้อํานาจเหนือผู้ อ่ืน  
มักจะไม่ยอมแพ้  ชอบโต้เถียงเพื่อเอาชนะ  และพยายามควบคุมคนอื่นๆ  เพราะคิดว่าตนเองนั้น
สําคัญ  คนประเภทนี้ย่อมสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนไม่ได้ดี 
  2.16  ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม  ในการติดต่อสัมพันธ์กันนั้นเกี่ยวข้อง
กับการแสดงพฤติกรรมหลายแบบ  แต่พอจะสรุปพฤติกรรมโต้ตอบในการติดต่อสัมพันธ์ไว้  3  แบบ  
คือ  พฤติกรรมก้าวร้าว  พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม  และพฤติกรรมยอมตามผู้อ่ืน 
  2.17  ฝึกการเปลี่ยนความอยากได้ให้เป็นความต้องการ  ความอยากได้กับความ
ต้องการแตกต่างกัน  คือ  “ความอยากได้”  (want)  เป็นแรงผลักดันที่ฉาบฉวยและไม่จําเป็น  
เพียงแต่เป็นการสนองตัณหา  คือ  ความโลภ  ส่วน  “ความต้องการ”  (needs)  เป็นพลังที่มีค่าทําให้
ได้มาซึ่งสิ่งจําเป็นแก่ชีวิต 
  2.18  ฝึกการให้ในสิ่งที่ผู้อ่ืนต้องการ  คนส่วนใหญ่จะให้ในสิ่งที่ตนเองต้องการและที่
ร้ายกว่าน้ัน  คือ  ไม่รู้จักให้อะไรใครเลย  คอยแต่จะรับจากผู้อ่ืนฝ่ายเดียว  การให้ในสิ่งที่ผู้อ่ืนต้องการ
น้ันเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก  เพราะคนเรามักจะยึดตนเองเป็นใหญ่  คิดว่าคนอ่ืนชอบเหมือนตนเองจึงให้ใน
สิ่งที่ตนเองชอบเสมอ  โดยเจตนาของผู้ให้น้ันต้องการให้ผู้รับพอใจ  รักใคร่  แต่เป็นการเสียเวลา  เสีย
ของ  เพราะของที่ให้น้ันไม่ได้ถูกใจผู้รับเลย  กรณีตัวอย่างเช่นนี้เห็นได้ชัดเจนจากชายหนุ่มที่ต้อง
ผิดหวังจากความรัก  เพราะไม่รู้จักให้ในสิ่งที่คนรักพอใจ  นับได้ว่าการแบ่งปันหรือการให้อย่างเดียวไม่
เป็นการเพียงพอ  ฉะนั้นจึงควรสังเกตความต้องการของผู้อ่ืนว่าเขาต้องการอะไร  แล้วจึงให้สิ่งนั้นแก่
เขา 
  2.19  ฝึกการให้ความรักผู้อ่ืน  ความรักเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่สามารถให้กันได้  โดยไม่
ต้องรอให้คนมารักเรา  การให้ความรักผู้อ่ืนทําให้เรามีความสุข  อ่ิมเอิบใจ  โลกสวยสดงดงาม  ตรงกัน
ข้ามกับคนที่เกลียดชังผู้อ่ืน  จิตใจจะเต็มไปด้วยความกระวนกระวาย  รุ่มร้อน  และเศร้าหมอง  ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่า  การรักผู้อ่ืนทําให้ผู้ให้ความรักได้รับประโยชน์โดยตรง  ส่วนผู้รับน้ันได้รับประโยชน์เพียง
เล็กน้อย  นอกจากนี้การให้ความรักผู้อ่ืนจะทําให้ได้ความรักกลับคืนมา  การให้ความรักนั้นจะต้อง
แสดงออกเป็นคําพูดและการกระทํา  ตัวอย่างคําพูดที่แสดงความรักได้แก่  “ผมเป็นห่วงคุณ
เหลือเกิน”  “ฉันยินดีช่วยเธอเสมอ”  “เล่าให้ฉันฟังบ้างซิว่าเธอมีความเป็นอยู่อย่างไร”  เป็นต้น 
  2.20  ฝึกการให้อภัยผู้อ่ืน  ในการให้อภัยผู้อ่ืนนั้นบุคคลต้องให้อภัยตนเองด้วย  การให้
อภัยตนเองคือการไม่ลงโทษตนเอง  การไม่ให้อภัยผู้อ่ืนย่อมทําใหเ้กิดทุกข์ทรมานใจ  ตัวอย่างเช่น  แม่
คนหนึ่งต้องการให้ลูกสาวแต่งงานกับเศรษฐีคนหนึ่งเพื่อกอบกู้ฐานะของครอบครัว  โดยการประกาศ
ให้เพ่ือนๆ  ทราบว่าเศรษฐีหนุ่มคนนั้นจะมาเป็นลูกเขยของเธอ  แต่ลูกสาวปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับ
เศรษฐีผู้นั้น  และเธอจะพยายามกอบกู้ฐานะด้วยตนเอง  ในเวลาต่อมาฐานะของครอบครัวก็มั่นคงขึ้น  
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แต่แม่ผู้นั้นยังหมกมุ่นครุ่นคิดถึงความอับอายขายหน้า  ความเจ็บปวดหัวใจและพร่ําบ่นเรื่องนี้  จนใน
ที่สุดก็ตายไปอย่างทุกข์ทรมานเนื่องจากเธอไม่สามารถให้อภัยลูกสาวได้ 
  2.21  ฝึกการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ อ่ืน  เคล็ดลับในการสร้างความ
ประทับใจมีหลายวิธี  เช่น  การแต่งกายงดงาม  การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน  และการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน  แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือ  “การทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกตัวว่าเขาเป็นคนสําคัญ  มีคุณค่า  และมี
ความหมาย”  ตัวอย่างเช่น  ฉันถามเพื่อนของฉันคนหนึ่งที่เพ่ิงกลับจากงานเลี้ยงว่า  “เล็ก...เพื่อนคน
ใหม่ที่เธอพบเขาในคืนนี้เขาชอบเธอตรงไหน”  เพ่ือนของฉันตอบว่า  “เขาชอบฉันหลายอย่าง  เขา
บอกว่า  ฉันเต้นรําเก่ง  พูดจาไพเราะและมีน้ําใจดี”  “แล้วเธอล่ะชอบเขาตรงไหน”  เล็กตอบว่า  
“ฉันชอบเขาตรงที่เขาชมฉันว่าเต้นรําเก่ง  พูดจาไพเราะและมีน้ําใจดี” 
  จะเห็นได้ว่าในการปรับบุคลิกภาพของตนเองให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งนั้น  เบ้ืองต้นจะต้องปรับบุคลิกภาพภายนอกก่อน  เพราะบุคลิกภาพภายนอกจะทําให้
เกิดการยอมรับในลักษณะของบุคคลในเบื้องต้น  บุคลิกภาพภายนอกที่สําคัญ  เช่น  รูปร่างหน้าตา  
การแต่งกาย  เป็นต้น  ส่วนบุคลิกภาพภายใน  ก็ควรจะเป็นความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์  อดทนอดกลั้น  เต็มไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น  ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถือเป็น
คุณสมบัติเบื้องต้นของนักสันติวิธี  อันจะทําให้สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนาตน 
 
 มีขั้นตอนการพัฒนาตนรวม  7  ขั้นตอน  ประกอบด้วย  การสํารวจพิจารณาตน         
การวิเคราะห์จุดเด่น  จุดบกพร่องของตนเอง  กําหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย  การรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐาน  เลือกเทคนิควิธีและวางแผนการพัฒนาทดลองปรับปรุงพัฒนา  และการประเมินผล
และขยายผลการพัฒนา ซึ่งแสดงเป็นวงจรการพัฒนาตน  มีรายละเอียดดังนี้  (เรียม  ศรีทอง, 2542 : 
197 – 204) 
 
 ขั้นที่  1  การสํารวจ – พิจารณาตนเอง 
 การสํารวจ – พิจารณาตนเอง  หมายถึง  การรับรู้สภาพการดํารงชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ว่าอยู่ในสภาวะที่กําลังเผชิญปัญหาอยู่หรือไม่  เช่น  มีความลําบากกายหรือลําบากใจ  ทุกข์กาย  หรือ
ทุกข์ใจ  หรือไม่  มีความสับสนวุ่นวายใจหรือภาวะเครียดใดๆ  หรือมีภาวะจําเป็นในด้านใดบ้าง    
เป็นต้น  การพิจารณาสภาพปัญหาหรือความต้องการของตน  มีประโยชน์ต่อการกําหนดลักษณะ
ปัญหาหรือพฤติกรรมเป้าหมายต่อไป  การรับรู้สภาวะแห่งตนในด้านต่างๆ  จําเป็นต้องมีความถูกต้อง
ชัดเจน 
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 ขั้นที่  2  การวิเคราะห์จุดเด่น – จุดบกพร่อง 
 การวิเคราะห์จุดเด่น – จุดบกพร่องของตนเอง  เป็นการทําความเข้าใจผลการประเมิน
สภาพทางร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจ  สังคม  สติปัญญาและความสามารถของตน  จากข้ันที่  1  
เพ่ือจําแนกลักษณะบุคลิกภาพหรือลักษณะพฤติกรรมที่ส่งเสริมชีวิตที่ดี  ลักษณะที่เป็นส่วนของปัญหา
อุปสรรคของการดําเนินชีวิต  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกําหนดทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเองว่า
จะลดลักษณะพฤติกรรมเก่า  จะหยุดพฤติกรรมทั้งหมด  จะรักษาพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วไว้  จะเสริม
แต่งพฤติกรรมเดิมให้คมชัดหรือจะฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมใหม่  การกําหนดทิศทางการปรับปรุง
ตนเองควรเป็นไปอย่างชัดเจน 
 อย่างไรก็ตาม  ในการวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของบุคคล  ควรพิจารณา
องค์ประกอบหลายด้าน  เช่น  เง่ือนไขของพฤติกรรม  สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  แรงจูงใจที่มีผล
ต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรม  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เป็นต้น 
 
 ขั้นที่  3  การกําหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย 
 การกําหนดปัญหาเป็นการพิจารณาให้ชัดเจนว่า  พฤติกรรมที่จะเลือกปรับปรุงและพัฒนา
น้ันมีความสําคัญต่อตนเองมากที่สุด  โดยพิจารณาลําดับคุณค่าของลักษณะหรือพฤติกรรมที่ส่งผลเสีย
หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน  หรือเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่ขัดขวางการพัฒนา
ชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน  และเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมอื่นๆ  ตามมาอีก
ตามลําดับ  ซึ่งอาจพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
 
 ขั้นที่  4  การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
 การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมเป้าหมายที่
ถูกต้อง  และเป็นแนวทางการเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงตนเองที่เหมาะสมต่อไป  ข้อมูลพ้ืนฐานมัก
ได้มาจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย  และวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรม  ตัวอย่างเช่น  
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานเพียงใด  มีความถี่เพียงใด  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ก่อนหน้าน้ัน
เป็นอย่างไร  มีเง่ือนไขอะไรบ้าง  ใช้วิธีการใดจัดการกับปัญหานี้  ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการจัดการกับ
ปัญหานี้ในอดีต  หรือเป็นแรงจูงใจที่มุ่งอนาคตก็ได้ 
 
 ขั้นที่  5  การเลือกเทคนิควิธีและการวางแผนปรับปรุงตนเอง 
 การเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  อาจใช้วิธีการฝึกหัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนความคิดก็ตาม  ควรเลือกใช้เทคนิควิธีที่ง่ายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการปรับปรุง  จะใช้วิธีการเดียวหรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ 
 
 ขั้นที่  6  การทดลองปรับปรุงและพัฒนาตน 
 ในขั้นนี้  เป็นการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  ตามระยะเวลาที่ระบุไว้  ความมุ่งมั่นเป็น
สิ่งสําคัญให้บรรลุความสําเร็จ  โปรดอย่าลืมความภาคภูมิใจที่ตนทําได้  แล้วให้กําลังใจหรือให้รางวัล
ในการตั้งใจทําดีของตนด้วย 
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 ขั้นที่  7  การประเมินและขยายผลการพัฒนาตน 
 ในขั้นนี้  เป็นการติดตามดูว่าการทดลองปรับปรุงและพัฒนาตน  บรรลุผลสําเร็จเพียงใด  
ในกรณีที่มีข้อบกพร่องก็สืบค้นทบทวนดูว่ามีอะไรเป็นปัจจัยนอกเหนือจากที่เตรียมวางแผนไว้  หรือ
เป้าหมายขาดความชัดเจน  อาจพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและย้อนกลับไปทบทวนการ
ประเมินตนเอง  หรือวิเคราะห์ตนเองใหม่  ถ้าการประเมินผลการทดลองประสบผลสําเร็จ  ก็พิจารณา
ต่อว่าจะดําเนินการยุติแผนงาน  และทําให้พฤติกรรมคงอยู่ได้อย่างไร  รวมไปถึงอาจมีแรงจูงใจที่จะ
ขยายผลการพัฒนาไปยังพฤติกรรมอื่นๆ  ต่อไปอีก 
 จะเห็นได้ว่า  ในการพัฒนาตนเองควรเริ่มจากการวางแผนพัฒนาตนเอง  การปฏิบัติตัว
หรือดําเนินการพัฒนาตนเอง  และการประเมินผลการพัฒนาตนเอง  อันจะทําให้ตนเองมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติตนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้อย่างมีระบบ 
 
 

วิธีการพัฒนาตนเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง 
 
 การจะพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น  จะต้องอาศัยการฝึกฝน  
อาจกระทําโดยผ่านสถานการณ์จําลอง  ศึกษาวิธีที่คนอ่ืนแก้ปัญหาความขัดแย้ง  หรือวิเคราะห์
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของตนเองเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  โดยพิจารณาในมิติ
ต่างๆ  อย่างน้อย  2  มิติดังนี้คือ  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 176 – 178) 
 มิติแรก  พิจารณาถึงประเภทของความขัดแย้ง  หรือระดับของความขัดแย้ง  น่ันคือหา
ข้อสรุปว่าความขัดแย้งที่เกิดเป็นความขัดแย้งประเภทใด  หรือระดับใด  จากประเภทหรือระดับใด  
โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

- ความขัดแย้งภายในบุคคล 
- ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
- ความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
- ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
- ความขัดแย้งภายในองค์การ 
- ความขัดแย้งระหว่างองค์การ 

 มิติที่สอง  พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  ซึ่งได้แก่ 
- จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง 
- สาเหตุของความขัดแย้ง 
- อาการที่แสดงออกเมื่อเกิดความขัดแย้ง 
- ยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
- เป้าหมายของฝ่ายต่างๆ  ที่มีความขัดแย้ง 
- ผลลัพธ์ที่หวังจะให้เกิดหลังความขัดแย้งสิ้นสุดลง 
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 จากน้ันจะต้องพิจารณาตัวแปรย่อยของแต่ละมิติให้กระจ่างชัด  เป็นต้นว่า 
 1. สาเหตุของความขัดแย้ง  จะต้องพิจารณาว่ามีสาเหตุจากอะไร  เช่น  จาก 
  1.1 เป้าหมายต่างกัน 
  1.2 วิธีการต่างกัน 
  1.3 ค่านิยมแตกต่างกัน 
  1.4 ความต้องการแตกต่างกัน 
  1.5 อุดมการณ์แตกต่างกัน 
 2. อาการที่แสดงออกเมื่อเกิดความขัดแย้ง  อาจพิจารณาจากพฤติกรรมต่างๆ  เช่น 
  2.1 มีความตึงเครียด 
  2.2 ร้องไห้ 
  2.3 การขม่ขู่หรือคุกคาม 
  2.4 การเงียบเฉย 
  2.5 การมีความเห็นไม่ตรงกัน 
  2.6 การให้ร้ายป้ายสีกัน 
  2.7 การไม่พูดกันหรือไม่ทักทายกัน 
 การฝึกตามข้อเสนอแนะข้างต้น  จะช่วยให้มีทักษะที่จําเป็นในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ได้ดีขึ้น  โดยพิจารณาจากชนิดปัญหาของความขัดแย้ง  สาเหตุ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของ
ความขัดแย้ง  และวิธีการจัดการความขัดแย้ง  เพ่ือให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมั่นใจ  
ควรมีการฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติอยู่เป็นนิจ  หรืออาจจะเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องและได้ผลมากที่สุด 
 
 

การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร 
 
 1. การพัฒนาตนเองด้านการพดูเพื่อสื่อสารจดัการความขัดแย้ง 
  การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกเพศทุกวัยจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน  เพราะการ
สื่อสารเป็นพฤติกรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  เช่นเดียวกับพฤติกรรมการเดิน  การนั่ง  การนอน  และ
พฤติกรรมอื่นๆ  การสื่อสารเป็นวิธีการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร  ข้อเท็จจริง  ความรู้สึกนึกคิดหรือความ
ต้องการต่างๆ  จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร  โดยสื่อความหมายด้วยการพูด  การเขียน  การแสดงกิริยา
ท่าทาง  การใช้สัญลักษณ์  หรือสื่อมวลชนต่างๆ  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจความหมายได้
ตรงกัน  เกิดความพึงพอใจต่อกัน  และมีผลต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
  การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้คนเราเข้าใจกัน  ขณะเดียวกันถ้าสื่อสารไม่ดี
ก็ทําให้ไม่เข้าใจกันกลายเป็นความขัดแย้ง  และเมื่อขัดแย้งแล้วก็ต้องอาศัยการสื่อสารอีกน่ันเองที่จะ
มาทําความเข้าใจกันเพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาเพื่อยุติความขัดแย้ง  ฉะนั้นจะเห็นว่า  การสื่อสาร
เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้สนใจในศาสตร์ของการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  (วันชัย  
วัฒนศัพท์, 2550 : 214) 
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  1.1 หลักการสื่อสาร 
   เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารหลายประการ  ดังนั้นควรยึด
หลักการในการติดต่อสื่อสาร  ดังนี้  (สมพร  สุทัศนีย์, 2541 : 293 – 294) 
   1.1.1 ผู้สื่อสารต้องเข้าใจตนเองก่อนที่จะสื่อสารกับผู้ใดจะต้องเข้าใจว่าตนเองมี
นิสัยใจคอเป็นอย่างไร  มีทัศนคติ  ค่านิยม  ความเช่ือ  ความต้องการอย่างไร  มีความบกพร่องทาง
กายและจิตใจอย่างไร  และพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง  เพ่ือช่วยให้การติดต่อสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 
   1.1.2 พิจารณาจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารว่าควรติดต่ออย่างตรงไปตรงมา  
หรือเก็บข้อมูลบางส่วนเอาไว้เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย 
   1.1.3 รู้จักลักษณะของผู้ที่จะติดต่อสื่อสารด้วย  คือ  ต้องศึกษาคนที่เราจะต้อง
ติดต่อด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างไร  เช่น  ควรรู้ว่าเขาเป็นคนขอบพูดตรงไปตรงมาหรือไม่  ประการ
สําคัญต้องรู้ว่าเขาชอบอะไร 
   1.1.4 ใช้วิธีการสื่อสารทางเดียวและสองทาง 
   1.1.5 รู้จักใช้กลวิธีในการสื่อสาร  เช่น  รู้จักใช้คําพูด  สีหน้า  ท่าทาง  หรือ
นํ้าเสียงประกอบการพูด 
   1.1.6 เลือกใช้สื่อให้เหมาะกับเรื่องราว  สถานการณ์และบุคคล 
   1.1.7 การสื่อสารควรมีลักษณะจูงใจ  เช่น  ใช้นํ้าเสียงนุ่มนวล  ใช้การอุปมาอุป
มัย  พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
 
  1.2 เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร 
   การติดต่อสื่อสารมีเทคนิควิธีหลายวิธี  ที่นิยมนํามาใช้กันมากเรียกว่าบัญญัติ  10  
ประการในการติดต่อสื่อสาร  ได้แก่  (อรทัย  พันธ์สวรรค์, 2547 : 90 – 93) 
   1.2.1 แสวงหาความชัดเจนในเรื่องที่จะพูด  เขียน  หรือถ่ายทอด  น่ันคือการ
วิเคราะห์  จําแนกแยกแยะสิ่งที่จะพูด  เช่น  ศึกษาว่าสิ่งที่จะพูดคืออะไร  มีจุดประสงค์อะไร  จะ
วางแผนในการถ่ายทอดอย่างไร  เป็นต้น 
   1.2.2 ตรวจสอบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการติดต่อสื่อสารแต่ละคร้ัง  ก่อนจะ
ถ่ายทอดข้อมูลต้องถามตนเองก่อนว่า  การพูดหรือการเขียนครั้งนี้ต้องการอะไร  เช่น  ต้องการหา
ข้อเท็จจริง  แสดงข้อเท็จจริง  โน้มน้าวจิตใจหรือเปลี่ยนทัศนคติ  เพ่ือจะได้เตรียมเนื้อหาและวิธีการ
ได้ถูกต้อง 
   1.2.3 เตรียมการเพื่อการติดต่อสื่อสาร  ก่อนจะพูดหรือถ่ายทอดข้อมูลใดๆ  
ควรจะได้เตรียมสิ่งต่อไปนี้คือ 
    1.2.3.1 ศึกษาบุคคลท่ีจะติดต่อด้วยว่า  เป็นบุคคลประเภทใด  มี
บุคลิกลักษณะอย่างไร  สนใจอะไร  มีอุปนิสัยอย่างไร  เช่น  ผู้จัดการรู้ว่าปราณีเป็นคนหวาดระแวงใน
ทุกเรื่อง  ฉะนั้นเวลาสั่งงานผู้จัดการจะอธิบายเหตุผลเบื้องหลังทุกครั้ง  นอกจากนี้จะต้องศึกษาว่าผู้ฟัง
มีอายุ  เพศ  หรือความรู้ระดับไหน 
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    1.2.3.2 ศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณีของคนแต่ละคน  แต่ละกลุ่ม  เพ่ือ
จะได้ไม่พูดอะไรให้เป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืน 
    1.2.3.3 เตรียมเรื่องที่จะพูด  โดยการหาข้อเท็จจริงให้มากที่สุด 
    1.2.3.4 เตรียมคําพูดที่เหมาะสม 
    1.2.3.5 เตรียมตัว  หมายถึง  การแต่งกาย  นํ้าเสียง  สีหน้า  ท่าทางที่
เหมาะสม  พูดด้วยความจริงใจ 
    1.2.3.6 เตรียมเผชิญเหตุการณ์ในขณะนั้น  เช่น  ผู้จัดการเตรียมพร้อมที่
จะเผชิญหน้ากับพนักงานที่กําลังต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  เป็นต้น 
   1.2.4 ปรึกษาหารือกับผู้อ่ืนเพื่อวางแผนในการติดต่อสื่อสาร  เช่น  ปรึกษา 
หารือข้อมูลและวิธีการ  หรือขอความร่วมมือให้มาเป็นผู้พูดหรือเขียน  เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  เชิญวิทยากรมาให้การฝึกอบรมพนักงาน  เป็นต้น 
   1.2.5 ระมัดระวังในขณะที่ติดต่อสื่อสาร  ในขณะที่พูด  เขียน  หรือใช้สื่อควร
ระมัดระวังในเรื่องไปนี้  คือ 
    1.2.5.1 นํ้าเสียง  สีหน้า  กิริยาท่าทาง  ตลอดจนคําพูด  เพ่ือมิให้
กระทบกระเทือนจิตใจผู้อ่ืน  ควรใช้นํ้าเสียงที่นุ่มนวล  สีหน้าย้ิมละไม  กิริยาท่าทางสุภาพ  คําพูด
แสดงความจริงใจ  ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน 
    1.2.5.2 ภาษาที่ใช้ควรเหมาะสมกับระดับความรู้  เพศ  วัย  และกลุ่ม
ชน  เช่น  การใช้ถ้อยคําหรือวาจาที่ทันสมัยย่อมถูกใจวัยรุ่น  การพูดภาษาเดียวกันกับผู้ฟังย่อมทําให้
เกิดความประทับใจ  เป็นต้น 
    1.2.5.3 กิริยาท่าทาง  เช่น  การยิ้ม  การมองผู้ฟัง  การหยุดฟังเมื่อมี
การโต้ตอบ  การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม  เป็นต้น  ผู้ที่ทําการติดต่อสื่อสารไม่ควรมองข้ามสิ่ง
เหล่าน้ี 
    1.2.5.4 ภาษาที่ใช้ควรชัดเจน  กระชับ  ถ้าจําเป็นต้องมีการอธิบาย
ขยายความก็ต้องทําเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 
    1.2.5.5 ผู้พูดต้องควบคุมอารมณ์ อารมณ์จะมีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสาร
เป็นอย่างมาก  เพราะอารมณ์มักทําให้คนขาดเหตุผล 
    1.2.5.6 ติดต่อสื่อสารในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่ง
ของการติดต่อสื่อสารคือ  “ช่วงเวลาที่เหมาะสม”  ทั้งนี้เพราะการติดต่อสื่อสารเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การกระทํา  ดังนั้นถ้าการส่งข่าวสารออกไปในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่เกิดประโยชน์  เช่น  การแจ้ง
ข่าว  การปฏิบัติงานในขณะที่พนักงานไม่พอใจอัตราเงินเดือน  หรือแนะนําวิธีการปฏิบัติก่อนการลง
มือปฏิบัติงาน  2  เดือน  อาจทําให้งานประสบความล้มเหลวได้ 
    1.2.5.7 ควรระมัดระวังในการใช้สื่อ  ไม่ควรใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่างเดียว  แต่ควรตระหนักเสมอว่าการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพควรใช้สื่อหลายอย่างร่วมกัน 
   1.2.6 ในโอกาสแรกควรคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับข่าวสาร  การคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับข่าวสารจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน  การคํานึงถึงประโยชน์ของผู้รับข่าวสาร  
โดยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง 



 394

   1.2.7 การติดตามผลการติดต่อสื่อสาร  เมื่อสั่งหรือขอร้องไปแล้วควรติดตามผล
ดูว่าผู้รับคําสั่งทําตามหรือไม่  อาจใช้วิธีสังเกต  ซักถาม  หรือทดสอบการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
   1.2.8 ควรคํานึงถึงอดีตและอนาคตด้วย  การติดต่อสื่อสารที่ได้ผล  คือ  การ
คํานึงถึงสิ่งที่ผ่านมา  ถ้าสิ่งใดที่ผู้ร่วมงานเคยเห็นด้วยก็คาดได้ว่าเขาน่าจะเห็นด้วยในวันนี้และพรุ่งนี้  
ผู้บังคับบัญชาควรจะเสนอสิ่งที่ไม่ดีอย่างตรงไปตรงมาดีกว่าการปิดบังอําพราง  เพราะการปิดบังอํา
พรางจะทําให้เกิดความยุ่งยากในอนาคตหากความจริงถูกเปิดเผย 
   1.2.9 ควรระมัดระวังการกระทํากับคําพูด  โดยปกติคนจะไม่สนใจคําเตือน  
คําสั่งหรือคําขอร้องที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เขารู้หรือสิ่งที่เขาเห็น  เช่น  ผู้บังคับบัญชาบอกให้ผู้ร่วมงาน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์การ  แต่ก็ไร้ผลเพราะผู้ร่วมงานเห็นว่าฝ่ายบริหารทุกระดับต่างก็ใช้เงินไป
ประชุม  ณ  โรงแรมหรูหราบ่อยๆ 
   1.2.10   ผู้พูดต้องรู้จักและเข้าใจตนเอง  การรู้จักและเข้าใจตนเองนั้น  คือ  เมื่อ
พูดแล้วเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์  แล้วผู้พูดก็นํามาคิดและแปลความคําพูด
เหล่าน้ันว่า  ผู้ฟังคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเขา  โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจะต้องแปลความคํา
วิจารณ์ของผู้ร่วมงานว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อผู้บังคับบัญชา 
   จากการศึกษาหลักการสื่อสารและเทคนิคในการสื่อสาร  จะพบว่า  การสื่อสาร
จะประสบความสําเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  ผู้ส่งสารจะต้องมีความเข้าใจเรื่องหลักการสื่อสาร  
การสื่อสารจะมีประสิทธิผล  เมื่อผู้ส่งสาร  ส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจนผ่านสื่อหรือช่องทางที่
เหมาะสม  ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน  ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า  เพราะจะทําให้การสื่อสารราบรื่น  สะดวก  รวดเร็ว  เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหากจะเกิดอุปสรรคที่จุดใดจุดหนึ่ง  และควรคํานึงถึง
ปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา  ซึ่งถือเป็นการประเมินผลการสื่อสารที่จะทําให้คู่สื่อสารรับรู้ผลของการ
สื่อสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ควรปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
ใด  เพ่ือที่จะทําให้การสื่อสารเกิดผลตามที่ต้องการ 
 
  1.3 การพูดหรือการสื่อสารภาษา 
   การพูดเป็นการสื่อสารแบบหนึ่ง  ซึ่งการพูดเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะถ่ายทอด
เนื้อหาจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือหลายๆ  คน  ความสําคัญของการพูดก็คือวิธีการที่จะถ่ายทอด
เนื้อหานั้นไปมีความสําคัญอย่างมาก  ผู้นําที่ประสบความสําเร็จจะสามารถถ่ายทอดแนวคิดของเขา
ให้กับผู้อ่ืนได้อย่างดี  คนฟังจะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่คําพูดที่พูดออกไปนั่นเอง  ไม่ใช่เพียงแต่มีลิ้นมี
ปากก็พูดไป  จนมีคําพังเพยว่า  “จงพูดแต่ดี  แต่อย่าดีแต่พูด”  เหมือนดังที่รัชกาลที่  6  (ดุสิตสมิต)  
ได้ทรงพระนิพนธ์คําโคลงไว้ดังนี้  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 217) 
    อันพูดน้ันไม่ยาก ปานใด  เพ่ือนเอย 
   ใครมีลิ้นอาจ   พูดได้ 
   สําคัญแต่ในคํา  ที่พูดน่ันเอง 
   อาจจะทําให้ชอบ  และชัง 
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   หรือที่ท่านกวีเอก  สุนทรภู่  ได้นิพนธ์ไว้ในนิราศภูเขาทองว่า 
 
    “ถึงบางพูด  พูดดีเป็นศรีศักด์ิ มีคนรักรสถ้อย  อร่อยจิต 
   แม้นพูดช่ัวตัวตายทําลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา” 
 
   ในมงคลสูตร  38  ประการของคําสอนของพระพุทธเจ้า  ได้กล่าวไว้ใน  มงคลที่  
10  ถึงเรื่อง  “วาจาสุภาษิต”  จะเป็นมงคลชีวิตที่จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในหมู่คณะ
ในสังคม  ประเทศชาติได้  มี  5  ข้อดังนี้คือ  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 217) 
   1. พูดถูกกาลเทศะ  คือ  ให้ดูจังหวะให้คนอ่ืนพูดจบก่อน  ดูเวลาให้เหมาะสม  
เวลาพูด ไม่พูดเพ้อเจ้อ  หรือเพียงอยากระบายอารมณ์  ไม่พูดแต่ความดีของตัวเองมากเกินไป 
   2. พูดความจริง  คือไม่พูดปด  หลอกหลวง  นอกจากจะเป็นการเล่านิทานหรือ
เรื่องสมมติ  แต่ถ้าต้องพูดความจริงแต่เกิดความเสียหายก็ต้องหาทางเลี่ยงหรือปฏิเสธ  เช่น  มีคนให้
เราแสดงความคิดเห็นว่า  “เธอว่ามะลินี่เขาผิวดําเป็นหมึกเลยจริงไหม”  เราควรตอบว่า  “ไม่รู้ซี  แต่
ฉันว่าเขาผิวละเอียดเนียนดีนะ” 
   3. พูดคําสุภาพ  การเลือกใช้คําพูดให้เหมาะกับบุคคล  ใช้ภาษาที่ไพเราะหู  ถ้า
จะพูดกับผู้ใหญ่จะให้ดีอาจเติมคําว่า  “กรุณา”  ถ้าจะปฏิเสธอะไรก็ควรกล่าวคํา  “ขอโทษ”  ก่อน  
แล้วจึงอธิบายเรื่องอื่นๆ  และไม่กล่าวคําหยาบคาย 
   4. ใช้คําพูดที่เป็นประโยชน์  เช่น  คําพูดที่มีประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง  ให้
ข้อคิดให้กําลังใจ  ไม่พูดยุแยกให้แตกกัน 
   5. พูดด้วยความหวังดี  ใช้คําพูดแสงความเห็นอกเห็นใจ  ให้คําแนะนํา  
ตักเตือน  ช่วยออกความคิดแก้ปัญหา 
   การพูดมีความสําคัญอย่างมากจนมีสถาบันที่ต้ังขึ้นมาเพื่อฝึกพูดในระบบต่างๆ  
ทั้งการพูดในที่ชุมนุมชน  (Public Speaking)  ตามแนวทางของ  Toastmaster  หรือของ  Dale 
Carnegie  ตลอดจนการพูดแบบการทูต  (Diplomatic Speaking)  ทั้งนี้ในความเชื่อแต่เดิมว่าการ
พูดเป็นพรสวรรค์  แต่โดยแท้ที่จริงแล้วเราสามารถฝึกอบรมได้  พรสวรรค์อาจจะเป็นปัจจัยเพียง  20  
เปอร์เซ็นที่เหลือคือพรแสวงที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 220) 
 
   1.3.1 ปัญหาของการพูดหรือสารสื่อภาษา 
     ปัญหาของการพูดหรือสารสื่อภาษา  อาจแบ่งออกได้เป็น  4  กลุ่มคือ  
(วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 218 – 220) 
     1.3.1.1 ปัญหาด้านผู้พูด  หรือผู้ส่ง  อาจจะพูดไม่ชัด  พูดเร็วไป  พูด
เบาไป  พูดด้วยอารมณ์โกรธ  อารมณ์เสียใจ  ไม่พอใจ  พูดโดยใช้ภาษาที่มีความหมายต่างกัน 
     1.3.1.2 ปัญหาด้านผู้ฟัง  หรือผู้รับ  ส่วนใหญ่คือการไม่ต้ังใจฟัง  การ
ฟังเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในการที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจกัน  ต้องรู้จักฟังให้เป็น  กรณีผู้ฟังพิการทางหู  
การส่ือสารกันก็มีอุปสรรคอาจต้องใช้เครื่องช่วยเหลือหรือใช้ล่ามภาษามือแทน  ผู้ฟังที่มีอารมณ์หาก
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เป็นคนละอารมณ์กับผู้พูด  ก็จะทําให้การฟังมีปัญหา  อาจก่อให้เกิดการขัดจังหวะ  หรือขัดคอขึ้นมา  
ก็จะนําไปสู่การยุติการพูดหรือการฟังได้ 
     1.3.1.3 ปัญหาด้านเนื้อหา  เนื้อหาที่พูดออกมาควรจะมีความยาวพอดี
กับระยะเวลาที่ผู้ฟังอยากจะรับฟัง  การพูดที่ยาวเกินไปก็จะทําให้ผู้ฟังเบื่อ  หรือพูดสั้นเกินไปยังไม่ทัน
เข้าใจในประเด็นก็เกิดปัญหาได้  เนื้อหาที่มีภาษาต่างประเทศมากก็อาจจะเป็นปัญหากับผู้ฟังที่ไม่ถนัด  
หรือภาษาถิ่นที่สื่อความหมายต่างกันก็จะเกิดความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด  หรือไม่อยากฟังเลย 
     1.3.1.4 ปัญหาด้านเครื่องมือการสื่อสารหรือสิ่งแวดล้อม  การจะ
สื่อสารได้ดีต้องมีความเงียบพอสมควร  ผู้ฟังจึงจะเกิดสมาธิในการฟัง  เช่นเดียวกับผู้พูดก็ต้องการ
ความเงียบที่จะเกิดสมาธิในการพูดอย่างต่อเนื่อง  ฉะนั้น  เสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์  
เครื่องจักรจากภายนอกห้อง  เสียงเครื่องขยายเสียงจากปราศรัย  ชุมนุม  ประท้วงภายนอกก็รบกวน
สมาธิ  การพูดคุยกันในห้องหรือการพูดโทรศัพท์ในห้องบรรยาย  โดยเฉพาะในยุคที่โทรศัพท์มือถือที่
ใช้กันทุกคน  เสียงกริ่งสัญญาณก็ดี  เสียงพูดโทรศัพท์ก็ดี  เป็นการรบกวนสมาธิและช่องทางของการ
สื่อสารกันและกัน  เครื่องมือที่ใช้สื่อสารกัน  เช่น  เครื่องขยายเสียงภายในห้องที่ใช้ประชุมกันจําเป็น
จะต้องมีพลังและคุณภาพที่ดีพอสมควร  โดยเฉพาะเป็นการประชุมหรือการบรรยายที่มีคนจํานวน
มาก  การสื่อสารที่ต้องส่งผ่านหลายทอดหลายชั้น  ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการพูดคุยหรือเจรจากัน 
   ฉะนั้น  โดยสรุปจะเห็นว่าการพูดมีความจําเป็นต้องฝึกฝนให้มี  “การพูดเป็น”  
การพูดและการสื่อสารรวมไปถึงการฟังและภาษาท่าทาง  ไม่ใช่วิชาที่จะไปท่องจําเนื้อหา  แต่เป็น
ทักษะที่จะต้องฝึกฝนและทําความเข้าใจอยู่เสมอ 
 
   1.3.2 วิธีแก้ปัญหาด้านการพูดหรือสื่อสารภาษา 
     วิธีแก้ปัญหาด้านการพูดหรือสื่อสารภาษา  มีดังนี้  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 
2550 : 222 – 229) 
     หลักการที่  1  หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่มีอัตราส่วนเสียงสัญญาณและเสียง
กวนแคบ  ถ้าเป็นไปไม่ได้ให้ใช้วิธีการพูดซ้ําหลายครั้ง 
     หลักการที่  2  เมื่อฟังจงพยายามที่จะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในความหมาย
ของคู่เจรจาที่กําลังพูดออกมา 
     หลักการที่  3  เมื่อจะสื่อสารอะไรออกไปให้พิจารณาถึงผู้ฟังว่าเขาจะ
ตีความหมายออกมาอย่างไรด้วย 
     หลักการที่  4  เมื่อกําลังพูด  จงนึกถึงมุมมองของผู้ฟังอยู่เสมอ  ฉะนั้นผู้
พูดก็ดี  ผู้ฟังก็ดีต้องตระหนักในเรื่องของมุมมองนี้และมีความไวในการที่จะปรับ  เพ่ือให้เกิดความ
สร้างสรรค์ทั้งสองฝ่าย  กระบวนทัศน์ใหม่ต่อมาที่จะต้องมีก็คือกระบวนทัศน์แห่งการสานเสวนา  
(บางครั้งใช้คําว่า  สุนทรียสนทนา)  (The Dialogic Paradigm)  กระบวนทัศน์น้ีจะหมายถึง  มุมมอง
ของการสื่อสารที่ดูเรื่องความสําเร็จร่วมกันของผู้ที่ร่วมสื่อสาร  คู่เจรจาหรือคู่สื่อสารกันลงทุนลงแรง
ร่วมกันที่จะพยายามข้าใจและให้คู่เจรจาเข้าใจ  เหมือนกับการที่คนสองคนที่ร่วมเล่นเพลงด้วยเครื่อง
ดนตรีคู่กัน  (Duet)  ยื่นมือมาจับมือกัน  เล่นหมากรุก  เต้นรําคู่กัน  เป็นต้น  กิจกรรมดังกล่าวน้ีจะ
สําเร็จได้จะต้องร่วมมือกันทั้งกระบวนการ (Process) และเนื้อเรื่อง (Content)  โดยมีกระบวนทัศน์ที่



 397

เกี่ยวข้อง  คือ กระบวนทัศน์ส่งสัญญาณและรับสัญญาณก็เป็นเรื่องของ  “เนื้อข่าวที่ส่ง”  ส่วน
กระบวนทัศน์แห่งความต้ังใจก็จะเน้นความต้ังใจของผู้พูด  กระบวนทัศน์ของการดูมุมมองก็เป็นเรื่อง
ของทัศนคติหรือมุมมองของผู้รับข่าวสาร  ถ้าจะดูให้ลึกลงไปก็คือ  เมื่อมองกระบวนทัศน์ของการส่ง
รหัสและรับรหัส  จะมองบทบาทของผู้ฟังในลักษณะคอยรับฟัง  (Passive Listener)  เท่าน้ันที่
จะต้องพยายามแปลข่าวสารนั้นให้ดี  แต่ในกระบวนทัศน์แห่งการสนทนานี้  คู่เจรจาหรือคู่สื่อสารจะ
ไม่จํากัดบทบาทตนเองเพียงคอยรับฟังแปลความหมายเฉยๆ  แต่ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นการฟังอย่าง
ต้ังใจ  (Active Listener)  ได้แก่  การถามคําถาม  เพ่ืออธิบายให้กระจ่าง  และทั้งคู่พยายามอย่าง
ที่สุดที่จะให้มั่นใจว่าคู่เจรจาต่างเข้าใจอย่างจริงแท้ว่าเกิดความเข้าใจ  ฉะนั้นผู้ฟังจึงต้องเรียนรู้ภาษา
ท่าทาง  ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟังที่สื่อกลับมา  เช่น  การพยักหน้า  การแสดงความรับรองว่า
เข้าใจ  เช่น  “อือ  ฮึ”  “ใช่!  ใช่”  เป็นต้น  มีสีหน้าท่าทางที่แสดงอารมณ์ออกมาด้วย 
     ฉะนั้น กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงต้องการหลักอีกหลักหนึ่งคือ 
     หลักการที่  5  จงเป็นผู้ฟังอย่างต้ังใจ  การฟังเป็นกระบวนการแห่งความ
ร่วมมือกัน  เพ่ือทําความเข้าใจสิ่งที่สื่อออกมา  ความขัดแย้งมักจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารโดยการ
พูดจากันที่คู่เจรจาไม่พยายามร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์  แม้คู่เจรจาจะพยายามร่วมมือแต่ไม่สามารถ
จะมองเห็นทางออกที่ทั้งคู่ยอมรับได้  การสื่อสารมีความจําเป็นและเป็นขั้นตอนแรกๆ  หรือเป็น
พ้ืนฐานที่จะนําไปสู่ทางออกในที่สุด  ดอยท์สและโคลแมน  (Deutsch and Coleman, 2000)  ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า  ธรรมชาติของมนุษย์น้ัน  ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่ามีศัตรูร่วมกัน  (ที่รู้สึกว่าถึงทางตัน)  ก็
อาจจะเป็นเหตุทําให้คู่เจรจาที่ขัดแย้งกันหันหน้ามาร่วมมือกัน  ศัตรูที่ต่างมีร่วมกันนั้นก็คือ  “ความ
เข้าใจผิด”  และการร่วมมือกันเพื่อกําจัดศัตรูร่วมกันนั้น  คู่เจรจาจึงต้องช่วยกันทําในเบื้องแรก  คือ  
การลดความเห็นที่แตกต่างกันโดยอาศัยหลักการที่  6 
     หลักการที่  6  เริ่มจากการสร้างสถานการณ์ที่เอ้ือให้เกิดการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ  เมื่อเกิดความร่วมมือซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นของการสื่อสาร  ก็จะนําไปสู่บริบทอ่ืนๆ  ตามมา 
     รูปแบบหรือเนื้อหา  อะไรสําคัญกว่า  หรือวิธีการนําเสนอกับคําพูด  
อะไรสําคัญกว่า  ในขณะที่เราพูดออกไปจะมีองค์ประกอบสองส่วน  คือ  เนื้อหาหรือคําพูดกับรูปแบบ
หรือวิธีการท่ีเราสื่อหรือนําเสนอ  เช่น  เราต้องการปิดประตู  เราอาจจะพูดว่า  “ปิดประตู!”  ใน
ลักษณะของการสั่ง  หรือ  “คุณจะช่วยกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหมครับ”  ก็เป็นการพูดเพ่ือให้เกิด
การปิดประตูแต่รูปแบบหรือวิธีการจะนุ่มนวล  ผู้ฟังอยากจะช่วยทํามากกว่า  หรืออีกรูปแบบหนึ่งผู้
พูดอาจจะพูดว่า  “เธอว่าเราควรจะปิดประตูเสียดีไหม  เธอคิดว่าเสียงข้างนอกมันรบกวนไหม”  เป็น
รูปแบบที่ขอความเห็นให้คล้อยตาม  เป็นเหมือนวิธีขายความคิดเห็น  โดยยังไม่ตัดสินใจด้วยซ้ําไป  ถ้า
เธอเห็นด้วย  เธอก็คงจะช่วยปิดประตูให้  ทั้งสามประโยคที่กล่าวมามีความหมายหรือเนื้อหาหรือ
คําพูดที่สื่อออกไปเพื่อเป้าหมายเดียวกัน  แต่ใช้รูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกัน  แต่ละรูปแบบจะมีที่
ใช้ต่างกันและก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ  รวมถึงความรู้สึกแตกต่างกันด้วย  ฉะนั้นจึงมาถึง
หลักการสุดท้าย 
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     หลักการที่  7  จงเอาใจใส่ในรูปแบบของการสื่อเนื้อความออกไป  โดย
สรุปความต้ังใจจริงที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง  เครื่องมือที่สําคัญในการนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  
คือ  “การสื่อสาร”  การสื่อสารก่อให้เกิดความเข้าใจ  แต่การสื่อสารที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น
หลักประกันที่จะทําให้ความขัดแย้งมลายหายไป  แต่ที่แน่ๆ  ก็คือ  การมีกระบวนการสื่อสารที่ไม่ดี  
จะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับความขัดแย้งที่จะดําเนินต่อไปหรือแม้แต่ทําให้เลวร้ายย่ิงขึ้นไปอีก 
   จะเห็นว่า  การสื่อสารมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดการความขัดแย้ง พระไพศาล 
วิสาโล  (2553 : คํานํา)  ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  การสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งจะต้องเป็นการ
สื่อสารที่เรียกว่า  “การสื่อสารอย่างสันติ”  ซึ่งท่านได้อธิบายว่า  การจัดการความขัดแย้งด้วยการ
สื่อสารระหว่างคู่กรณีนั้นทําได้หลายวิธี  การสื่อสารอย่างสันติมุ่งที่การสานสัมพันธ์  มากกว่าการ
บรรลุข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม  (เช่น  การขึ้นค่าแรง)  ดังนั้นจึงให้ความสําคัญกับความรู้สึกในส่วนลึก
ของคู่กรณี  นอกเหนือจากเหตุผลที่นําเสนอ  “การฟังอย่างเข้าใจ”  จึงเป็นจุดเน้นของการสื่อสาร
อย่างสันติ  ขณะที่การเจรจาระงับความขัดแย้งนั้นเน้นที่  “การฟังอย่างต้ังใจ”  การฟังอย่างเข้าใจนั้น
ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายโดยเฉพาะในยามที่เกิดความขัดแย้ง  แต่หากเรามีสติรู้ทันความขุ่นเคืองใจที่เกิดขึ้น
เมื่อมีสิ่งไม่พึงประสงค์มากระทบ  เมื่อนั้นก็เป็นไปได้ที่เราจะปลดความขุ่นเคืองออกจากใจ  แล้วหันมา
ใส่ใจกับคําพูดและความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคําพูดของอีกฝ่าย  แทนที่จะตอบโต้ด้วยความขุ่นเคือง  ซึ่ง
มีแต่จะกระตุ้นความรู้สึกด้านลบของอีกฝ่ายขึ้นมาปะทะกัน  การฟังและการสื่อสารอย่างเข้าใจของเรา
สามารถดึงเอาความรู้สึกด้านบวกของเขาออกมา  และช่วยให้เขาเปิดใจรับฟังเราได้มากขึ้น 
   ความขัดแย้งเป็นธรรมดาของชีวิต  ไม่มีใครหลีกหนีความขัดแย้งพ้น  ดังนั้น
แทนที่จะถามว่า  เราจะอยู่โดยไร้ความขัดแย้งได้อย่างไร  คําถามที่เราควรใส่ใจมากกว่าก็คือ  เราจะ
จัดการกับความขัดแย้งอย่างไร  ความขัดแย้งนั้นจะเป็นคุณหรือโทษ  อยู่ที่การกระทําของเราเป็น
สําคัญ  หาได้ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งไม่  หากเรามีท่าทีที่ถูกต้อง  ความขัดแย้งนั้นก็สามารถ
ก่อผลที่สร้างสรรค์ได้  ความขัดแย้งนั้นสามารถเป็นสะพานพาเราเข้าไปนั่งในใจของผู้อ่ืน  จนเกิด
ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ  อันนําไปสู่การสานสัมพันธ์ที่กระชับแน่นและเปี่ยมด้วยความเป็น
มิตร  แต่จะทําเช่นนั้นได้ต่อเมื่อเรามีสติรับมือกับความขัดแย้ง  โดยเปิดใจรับรู้ความเป็นจริงด้วยใจที่
เป็นกลาง  ไม่ตัดสิน  เท่าทันความรู้สึกของตนเอง  และใส่ใจกับความรู้สึกของคู่กรณีด้วย  ความ
ขัดแย้งไม่ว่ามีสาเหตุจากอะไร  พัฒนาการของมันล้วนขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี  และ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความขัดแย้ง  ได้แก่การสื่อสารระหว่างคู่กรณี  การสื่อสารที่เต็มไป
ด้วยอารมณ์และอคติย่อมทําให้ความขัดแย้งลุกลามขยายตัวจนกลายเป็นความรุนแรง  ในทางตรงกัน
ข้ามการสื่อสารที่อิงอยู่กับข้อเท็จจริงและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย  รวมทั้งตระหนักชัดในความ
ต้องการของตนเอง  ย่อมช่วยให้เกิดการหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกันในที่สุด  มนุษย์ทุกคนย่อมมี
ความดีอยู่ในจิตใจ  แต่บ่อยครั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทําให้ความรู้สึกด้านลบหรือความเห็นแก่ตัว  
(อัตตา)  ขึ้นมาครองใจ  พร้อมกับสรรหาเหตุผลต่างๆ  มาสนับสนุนความรู้สึกและความต้องการ
ดังกล่าว  แต่หากว่าอีกฝ่ายเปิดใจฟังเขา  พยายามเข้าใจเขา  มีความเป็นมิตรกับเขา  หรือเคารพ
ความเป็นมนุษย์ในตัวเขา  ความรู้สึกฝ่ายบวกหรือเมตตากรุณาในใจเขาก็จะได้รับการเสริมพลังจน
สามารถมีชัยชนะเหนือความรู้สึกฝ่ายลบหรือความเห็นแก่ตัวได้  จะว่าไปแล้วผลดีไม่ได้เกิดกับเขา
เท่าน้ัน อีกฝ่ายซึ่งเปิดใจเพื่อเข้าใจเขา  ก็จะได้รับอานิสงส์แห่งการกระทําดังกล่าวด้วย  เพราะเมื่อใด
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ที่เราเคารพความเป็นมนุษย์ในตัวผู้อ่ืน  ความเป็นมนุษย์ในตัวเราก็เจริญงอกงามด้วยเช่นกัน       
(พระไพศาล  วิสาโล, 2553 : คํานํา) 
   การสื่อสารแห่งสันติ  เป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะในยามนี้ที่เกิดความขัดแย้งจน
แตกแยกในทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศ  ท่ามกลางความโกรธ  เกลียด  กลัว  
ที่แพร่สะพัดและติดต่อกันอย่างรวดเร็ว  สิ่งที่จะช่วยให้เมืองไทยผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างสันติ  นอกจาก
ความยุติธรรม  ความเป็นธรรมในสังคม  และการเคารพในศักด์ิศรีของกันและกันแล้ว  สิ่งนั้นได้แก่  
ความเข้าใจกันและกันในฐานะมนุษย์ที่รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับเรา  และพร้อมจะสื่อสารต่อกัน
ด้วยความเข้าใจกัน  (พระไพศาล  วิสาโล, 2553 : คํานํา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  8.1  สื่อสารอย่างสันติ  คู่มือสื่อสารเพือ่สานสัมพันธ์  และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ที่มา : http://www.visalo.org/prefaces/kanSueSan_2.htm 
 
   “การสื่อสารอย่างสันติ”  จะช่วยให้เกิดการหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกันใน
ที่สุด  โดยการสื่อสารอย่างสนัติมี  4  องคป์ระกอบหลกัที่สาํคัญดังนี ้
   1. การสังเกต  เวลาเราไม่พอใจใครสักคนแล้วเราอยากจะบอกเขา  บ่อยๆ  
ครั้งคําพูดแรกที่พูดออกมาคือ  การว่า  ว่าเขาทําไม่ดีอย่างไรบ้าง  ซึ่งนี่จะทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจ  และ
เกิดอาการไม่อยากฟัง  การสื่อสารอย่างสันติเสนอให้คุณกล่าวอ้างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายได้รับทราบ  
โดยพยายามบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  เฉพาะเจาะจง  และเป็นกลาง  และที่สําคัญคือ 
ไม่ใส่คําตัดสิน  การประเมิน  หรือการตีความลงไปด้วย 
   2. ความรู้สึก  บอกความรู้สึกของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วย  ความรู้สึกในการ
สื่อสารอย่างสันติ  หมายถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางกายและใจเกี่ยวเนื่องกับความต้องการที่ได้รับ
การตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนอง  ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จะเป็นความรู้สึกในเชิงบวก  เช่น  ดีใจ  อบอุ่น  สบายใจ  โล่งใจ  แต่ถ้าความต้องการไม่ได้รับการ
ตอบสนอง  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะออกมาในเชิงลบ  เช่น  เสียใจ  กระวนกระวายใจ  เศร้า  เบ่ือ  
กังวล  เจ็บ  สิ่งที่เราจะทําในขั้นตอนนี้ก็คือ  จับความรู้สึกและให้ช่ือความรู้สึกน้ัน  กุญแจหลักในการ
แสดงความรู้สึกคือ  ใช้คําที่แสดงความรู้สึกของเรา  ไม่ใช่คําตีความการกระทําของผู้อ่ืน 
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   3. ความต้องการในการสื่อสารอย่างสันติ  ความต้องการ  หมายถึง  สิ่งที่มี
ชีวิตชีวาที่สุดในตัวเรา  เป็นคุณค่า  และความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์มีร่วมกัน  กุญแจหลักใน
การระบุและแสดงความต้องการก็คือ  เน้นคําพูดที่บรรยายความต้องการร่วมของมนุษย์  โดยไม่ใช้
คําพูดที่บรรยายวิธีการหรือแผนการเฉพาะเจาะจงที่ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของเรา 
   4. การขอร้อง  การขอร้องเป็นการบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่า  อะไรจะทําให้ความ
ต้องการของเราได้รับการตอบสนองบ้าง  การที่อีกฝ่ายจะตอบสนองความต้องการของเราหรือไม่น้ัน 
ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเป็นอย่างไร  หัวใจของการขอร้องก็คือ  เราเต็มใจเปิดรับ
การปฏิเสธ  และยังพร้อมที่จะดําเนินการสนทนาต่อไป  เพ่ือหาหนทางให้ความต้องการของทุกฝ่าย
บรรลุผล 
   การสื่อสารอย่างสันติเป็นกระบวนการคล้ายการเรียนรู้ภาษาใหม่  หรือทักษะใหม ่
ผู้ปฏิบัติจะมีความชํานาญขึ้น  ต้องเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  และมีเวลาฝึกปฏิบัติอย่างพอเพียง    
การสื่อสารอย่างสันติ  ทําให้เราตระหนักว่ามนุษย์ต่างมีความต้องการคล้ายคลึงกัน  เกิดคุณลักษณะ
ของการสื่อสารที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจ  ความกรุณา  ความสัมพันธ์อันดีและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่จะหาทางแก้ไขร่วมกัน 
   การสื่อสารท่ามกลางภาวะวิกฤติจะต้องนําเสนอข้อมูลที่ทําให้คู่ขัดแย้งเกิดความ
ไว้วางใจ  ให้ความสําคัญกับความรู้สึกในส่วนลึกของคู่กรณี  การสื่อสารอย่างสันติจะช่วยรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพ่ือนมนุษย์โดยท่ีทั้งสองฝ่ายสามารถพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  
เติบโตเป็นความกรุณาที่มีต่อกันและกัน  การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สื่อสารอย่างสันติ  จะก่อให้เกิด
การประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม  ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม  
ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี  สะท้อนให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรือง  วิถีชีวิตของผู้คน  ช่วยธํารง
สังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 
  1.4 ข้อพึงปฏิบัติเม่ือข้อมูลไม่ตรงกัน 
   ผู้ไกล่เกลี่ยบ่อยครั้งต้องประสบกับคําพูดที่ไม่ตรงกันของคู่ขัดแย้ง  การไม่รู้ว่าจะ
ทําอย่างไรกับคําพูดที่ไม่ตรงกัน  อาจทําลายความสัมพันธ์ในทันทีทันใด  ดังนั้นเราต้องระมัดระวังใน
เรื่องนี้  งานของผู้ไกล่เกลี่ยโดยพ้ืนฐานก็คือ  การค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันอย่างรู้จังหวะเวลา  เพ่ือไม่ให้
บ่ันทอนความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้อ่ืนมีต่อเรา  ในการพบปะครั้งแรกๆ  เราอาจเพียงต้องการบันทึกข้อมูล
ที่ไม่ตรงกัน  เพ่ือหยิบยกมาพูดหลังจากที่เราได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจแล้ว  ไม่ควรด่วนสรุป  เราอาจ
คิดว่าเราได้พบข้อมูลที่ไม่ตรงกันในเรื่องราวที่คู่ขัดแย้งเล่า  แต่น่ันไม่ได้หมายความว่ามีความเชื่อ
เกิดขึ้น  ข้อมูลที่ไม่ตรงกันอาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา  ดังนั้นเป็นการดีที่สุดที่เราจะมองว่าเป็นเพียงสิ่ง
ที่เรายังไม่เข้าใจ  พึงมีความอ่อนโยนแต่หนักแน่น  เวลาจะชี้ให้เห็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน  เราอาจถามว่า  
“ดิฉันเข้าใจเรื่องราวนี้ผิดหรือเปล่า  มีอะไรสับสนหรือไม่”?  การพูดทํานองนี้จะช่วยให้คู่ขัดแย้งมี
โอกาสมากขึ้นที่จะช่วยเล่าเรื่องจริงโดยไม่เสียหน้า  ขณะเดียวกันก็จะได้เห็นเช่นกันว่า  เราต้องการให้
การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของสัจจะไม่ใช่ความเท็จ  การจัดการกับความขัดแย้ง  
โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เต็มไปด้วยอารมณ์และการป้องกันตนเอง  การที่จะแก้ไขความขัดแย้งนั้นๆ  
ไม่ง่ายนัก  แม้เราจะเรียนรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหาได้  แต่คาดหวังไม่ได้ว่าทักษะเหล่าน้ันจะสลาย
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ความเครียด  ความไม่พอใจได้ในทันที  ทักษะที่จะนํามาเสนอต่อไปน้ี  จะช่วยให้เรามีแนวทางในการ
แก้ไขความขัดแย้งในเชิงส่งเสริมร่วมมือ  มีรายละเอียดดังนี้  (มลินี  สมภพเจริญ,  2549 : 155 – 
159) 
   1.4.1 จัดการกับอารมณ์ของตนเอง  เช่น  เป็นเวลาหลายอาทิตย์ที่คุณพยายาม
ทําแผ่นพับออกมาให้ทันเวลา  จากนั้นคุณก็ไปสั่งพิมพ์แผ่นพับนาน  2  สัปดาห์มาแล้ว  และวันนี้คุณ
จึงโทรไปเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน  ปรากฏว่ามันยังค้างอยู่ที่โต๊ะหัวหน้าแผนก  คุณโกรธ
และเครียดขึ้นมาในทันทีทันใด  คุณจะตอบกลับกับเหตุการณ์นี้ต่อไปอย่างไร  คุณแทบอยากจะวิ่งไป
ที่แผนกพิมพ์  แล้วตะโกนใส่หัวหน้าแผนกพิมพ์ 
    พยายามอย่าแสดงกิริยาอาการเช่นนั้น  เพราะเราอาจจะรู้สึกเสียใจในสิ่ง
ที่เราได้พูดไป  และอาจทําให้ความขัดแย้งขยายตัวย่ิงขึ้น 
    สัญญาณขั้นแรกของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือ  อารมณ์โกรธ  
ฉุนเฉียวที่ปะทุขึ้น  ความกลัว  หรือแม้กระทั่งเสียใจ  มันเหมือนคลื่นในมหาสมุทรใหญ่ที่กวาดทุกสิ่ง
ทุกอย่างหายไปกับตา  ถ้าเราไม่แสดงการควบคุมอารมณ์  จะเป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยเหตุและผล  ใน
การขจัดความขัดแย้ง  การระเบิดอารมณ์  อาจทําให้เรารู้สึกดีขึ้น  แต่มันแค่ประเดี๋ยวประด๋าว  และ
ยังอาจหมายถึง  การปิดการพูดเจรจากันอย่างเต็มเป่ียมไปด้วยเหตุและผล 
    เมื่ออารมณ์โกรธพลุ่งพล่าน ร่างกายก็จะเปลี่ยนสภาพตาม นักวิจัยกล่าว
ว่า “อะดรีนาลีนจะไหลเร็วขึ้น  ความตึงจะเพิ่มขึ้น  20%  ตับจะทําให้นํ้าตาลในกระแสเลือดทํางาน
เร็วขึ้น  มีความต้องการออกซิเจนเพื่อไปหล่อเลี้ยงหัวใจและปอดมากขึ้น  เส้นเลือดดําขยายใหญ่ขึ้น  
ระบบการไหลเวียนเลือดไปสู่สมองจะน้อยลง  เนื่องจากความเครียดและจะนําเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วน
อ่ืนๆ  ของร่างกาย” 
    ถ้าเราเลือกตอบโต้กับความขัดแย้งด้วยการนิ่ง  เราก็จะไม่หลุดด่าหรือทํา
ร้ายร่างกาย  แต่ถ้าเราหนีปัญหา  เราก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้  จงหาวิธีการท่ีจะไม่ทําให้คุณคล้อยตาม
อารมณ์โกรธ  ซึ่งจะบดบังการตัดสินใจ  และการพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ 
   1.4.2 เลือกเวลาและสถานที่ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับการพูดคุยกัน  ถ้าคุณกําลัง
กังวลใจหรือเหนื่อย  คุณรู้ว่าโอกาสที่คุณจะตะโกนด่าด้วยความโกรธนี้มีได้มาก  และอย่าคิดว่าถ้าตอบ
โต้ไปเช่นที่ว่ามาอีกฝ่ายจะใจเย็นรับฟังคุณ  ดังนั้น  คุณควรปรับอารมณ์ของคุณเองให้เย็นก่อน  ก่อน
ลงมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  ตัวอย่างเช่น  กรณีที่กําหนดทํางานหลายชิ้นในวันเดียวกัน  คุณต้อง
โทรหาฝ่ายผลิตและหัวหน้าฝ่ายผลิต  รวมทั้งทําตารางนัดหมายให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกัน  ก่อนที่จะลง
มือดําเนินการ  คุณต้องควบคุมอารมณ์และใคร่ครวญถึงสิ่งที่จะต้องทําให้ทะลุปรุโปร่ง 
   1.4.3 วางแผนข้อความที่จะสื่อสารออกไป  เมื่อพูดถึงวิธีแก้ไขความขัดแย้งแล้ว
อีกฝ่ายไม่คล้อยตามด้วย  จงกลับมาพิจารณาข้อความท่ีเราส่งไป  ด้วยการวางแผนก่อนที่จะสื่อสาร
ข้อความออกไป  ระบุถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ  อย่านําอารมณ์มาบีบบังคับ 
    คุณอาจจะเล่าเรื่องความขัดแย้งนี้ให้เพื่อนที่คุณไว้ใจหรือเพื่อนร่วมงานฟัง
อันดับแรก  เพ่ือนที่ดีจะฟังด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และช่วยทําให้เราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไร
เป็นปัญหาของความขัดแย้งนี้  แต่ถ้าคุณไม่ได้เล่าให้เพ่ือนฟัง  จงจดสิ่งที่คุณจะทําเมื่อต้องเผชิญหน้า
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หารือกัน  ไม่ใช่แค่พูดหรือส่งข้อความของเราให้อีกฝ่ายทราบ  แต่ต้องใช้เวลาวางแผนเพื่อให้เห็น
กรอบของประเด็นปัญหา 
   1.4.4 ตรวจสอบอวัจนภาษาสาร  การกระทํามีบทบาทสําคัญต่ออารมณ์ของคน
ที่สัมพันธ์กัน  การควบคุมอวัจนภาษาช่วยลดการเร่งให้เกิดอารมณ์ปะทุได้  อวัจนภาษาที่ควรนํามาใช้
ในยามขัดแย้งกัน  ได้แก่  การพูดนํ้าเสียงสงบ  ไม่รุกเร้า  การมองตากันตรงๆ และการมีสีหน้าเป็น
ปกติ สิ่งเหล่าน้ีสื่อว่าคุณต้องการร่วมกันแก้ไขมากกว่าควบคุม อวัจนภาษาช่วยให้วัจนภาษาสมบูรณ์
ขึ้น  ถ้าคุณบอกว่าคุณกําลังฟังน้องชายพูดอยู่  แต่คุณก็ยังคงอ่านหนังสือหรือทํางานอื่นๆ  อยู่  การ
กระทําเช่นนี้ของคุณส่อไปในความหมายว่า  คุณไม่สนใจผู้พูดและเรื่องที่เขาเล่า 
   1.4.5 หลีกเลี่ยงการต่อว่าต่อขาน  การต้ังฉายานาม  การแสดงอารมณ์  การขู่     
ตะหวาดหรือการเรียกฉายานามสามารถเปลี่ยนระดับความขัดแย้ง  จากขัดแย้งอย่างง่าย  (Simple 
conflict)  ไม่เป็นความขัดแย้งตัวตน  (Ego conflict)  เมื่อมีคนมาว่าใส่เรา  เราจะตอบโต้ด้วยการ
ปกป้องตนเอง  ถ้าคุณแค่รําคาญ  คุณสามารถบอกความรู้สึกได้  แต่อย่าใช้คําพูดที่ทิ่มแทงใจ 
   1.4.6 ใช้การพูดกับตนเอง  เมื่อนายทองดีเป็นประธานการประชุม  มะลิ
กล่าวหาว่า  ทําตัวเลขผู้เข้าชมงานศิลปะผิดพลาด  แทนที่ทองดีจะลุกขึ้นมาโต้ตอบด้วยอารมณ์  ทอง
ดีหยุดและลุกขึ้นช้าๆ  หายใจลึกจนคนยากจะสังเกต  และใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณกับตนเองว่า  
“ถ้าฉันตวาดกลับไป  ฉันจะเหนื่อยและปัญหาจะใหญ่โตเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้”  บางทีเราคิดว่าการ
พูดกับตนเองเป็นสิ่งผิดปกติ  แต่เราเองเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง  ข้อความที่เราจะ
พูดออกไปจึงเป็นตัวแทนความรู้สึกอารมณ์ของเราที่ส่งไปอีกฝ่ายหนึ่ง  ถามตนเองก่อนพูดว่า  ถ้าเรา
โมโหออกไปและผลที่ตามมาคือ  ความขัดแย้งทวีคูณขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่  ดังสุภาษิต
ที่ว่า  “ไม่มีใครทําความรู้สึกเราตกต่ํา  เท่ากับความคิดของเราเอง”  ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าการพูด
กับตนเอง  เพ่ือการระงับอารมณ์ก่อนพูดหรือทําอะไรออกไป 
   1.4.7 การจัดการกับข้อมูล  บ่อยครั้งความเข้าใจผิด  และการไม่แน่ใจในข้อมูล
ที่ได้มาว่าจริงหรือไม่  ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน  การทําความเข้าใจทั้ง
สองฝ่ายให้ตรงกัน  จึงเป็นสิ่งสําคัญในรูปแบบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  (Cooperative conflict)  
ต้องใช้ทักษะพูดในลักษณะบรรยาย  ทักษะฟัง  และใช้ทักษะตอบสนอง  จะช่วยลดความไม่แน่ใจและ
ทําให้การสื่อสารระหว่างบุคคลที่กําลังมีข้อขัดแย้งนั้นลดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   1.4.8 อธิบายให้ชัดเจนตั้งแต่สภาพการณ์ต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง  แทนที่จะ
พูดออกไปเรื่อยๆ  ควรใคร่ครวญโดยสรุปสิ่งที่จะพูดและเรียงลําดับในการพูดให้ดี  เช่น  เมื่อมะลิขับ
รถไปจนเกือบประสบอุบัติเหตุ  เธอกลับบ้านและพูดกับสามีว่า  “เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว  คุณว่าคุณจะ
ซ่อมเบรกรถ  พอมาวันจันทร์คุณก็ยังไม่เอารถเข้าศูนย์ และคุณก็ว่าจะทําวันพุธ  ตอนนี้วันศุกร์
เบรกรถก็ยังไม่เข้าที่  กลางวันวันนี้ฉันเกือบชนคันอ่ืน  เพราะเบรกไม่ได้  ฉันว่าเราควรเอารถไปซ่อม
เบรกก่อนที่ใครจะเอารถออกไปขับอีก” 
    อาจารย์ผู้สอนการพูดต่อหน้าสาธารณะ  สอนว่า  เราควรเล่าเรื่องราว
ตามลําดับเวลาการเกิดเหตุการณ์  เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเช่นกัน  ก็ควรเรียบเรียงเรื่องราว
มาอย่างดี  วิธีการเรียบเรียงก็คือ  ให้คิดเสมอเหมือนว่าเราเป็นนักข่าวที่กําลังรายงานข่าว  หน้าที่เรา
ยังรวมถึงการเล่าเหตุการณ์ด้วยใจสงบ  เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร 
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   1.4.9 ถ้าข้อความไหนเป็นความคิดเห็นของท่านให้แทนตัวเองว่า  “ฉัน”  “ฉัน
ไม่สบายใจที่คุณทําตารางการทํางานของอาสาสมัครโดยไม่ปรึกษาฉัน”  กนกวลีกล่าว  ข้อความที่พูด
บรรยายความรู้สึกของตัวเธอเอง  แต่ถ้าเธอพูดว่า  “คุณชอบกําหนดตารางการทํางานโดยไม่ปรึกษา
ใครเลย  และพวกเราทุกคนรวมทั้งอาสาสมัครปั่นป่วนไปหมด”  ข้อความหลังนี้เป็นการกล่าวหา  การ
เริ่มต้นข้อความด้วย  “คุณ”  ทําให้ผู้ฟังลุกขึ้นมาตอบสนองด้วยท่าที่ขัดขืนและปกป้องตนเอง  ใน
ประโยคหลังผู้พูดไม่แสดงตนเข้าไปรับผิดชอบปัญหาเลย  แล้วพูดถึงคนอื่นที่ระบุไม่ได้ว่ามีใครบ้าง  
ดังนั้นข้อความความขัดแย้งควรแสดงการจํากัดกรอบอยู่ที่เราและอีกฝ่ายหน่ึง  เพ่ือจะได้ง่ายแก่การ
จัดการความขัดแย้ง 
   1.4.10 ใช้ทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพ  นําการจัดการด้านข้อมูลมาใช้ทั้งสอง
แนวทาง  ไม่ว่าคุณจะนําความขัดแย้งไปพูดกับคนอ่ืนหรือคนอื่นนําความขัดแย้งมาพูดกับคุณ  การใช้
ทักษะการฟังที่ดีกลายเป็นสิ่งมีค่ามหาศาลสําหรับ  2  สถานการณ์ที่กล่าวมา 
    จงให้ความสนใจกับผู้พูดมากกว่าสนใจสิ่งที่ตนเองคิดจะพูด  วิธีที่ดีที่สุด
หลังจากฟังความขัดแย้งคือ  รอจังหวะการตอบสนอง  อย่ามัวแต่พูดหรือไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ตอบโต้  ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคับข้องใจ  อารมณ์อาจจะปะทุ  และยิ่งยากที่จะทําให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ้น 
    เราไม่ควรแค่สนใจรายละเอียด  ข้อเท็จจริงที่เล่ามา  แต่ต้องวิเคราะห์
และตีความประเด็นสําคัญที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อคืออะไร  จําไว้ว่ามุ่งสนใจเพื่อต้องการเข้าใจ
มากกว่าให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกเข้าใจ 
   1.4.11 ใช้ทักษะการตอบสนองให้มีประสิทธิภาพ  การตอบสนองควรทําอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม  การตอบสนองเป็นการบอกหรือยืนยันให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าคุณเข้าใจ  จากน้ัน
สรุปสิ่งที่คุณเข้าใจ  ไม่ใช่พูดทวนข้อความของอีกฝ่ายหนึ่ง  แต่จับประเด็นสําคัญที่แสดงว่าคุณเข้าใจ
ข้อความที่อีกฝ่ายหนึ่งส่งมา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    มะลิ :  ฉันไม่ชอบที่คุณสรุปในรายงานการประชุม  ฉันไม่ได้พูดอะไร 
        อย่างนั้นในที่ประชุม  ฉันคิดว่าคุณตีความข้อความของประธาน 
        ผิดเพ้ียน 
    ทนง :  อืม  ผมเข้าใจแล้ว  มะลิ  คุณกําลังบอกว่า  ในรายงาน 
        การประชุมมีข้อความผิดพลาดและมีการสรุปสิ่งที่ประธานพูด 
        ไม่ตรงจุด 
    มะลิ :  ใช่.......ทนง  น้ันแหละสิ่งที่ฉันเป็นห่วง 
   1.4.12 การจัดการกับเป้าหมาย  คนทั้งสองฝ่ายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง  
แสดงว่ามีความต้องการบางอย่าง  เช่น  แข่งขันกัน  ทรัพยากรที่ทั้ง  2  ฝ่ายต้องการมีจํากัด  หรือ
ขาดความเข้าใจ  สิ่งเหล่าน้ีทําให้เกิดความขัดแย้ง  สิ่งที่สําคัญในการจัดการความขัดแย้งคือ  ทําความ
เข้าใจให้ถูกต้องถึงเป้าหมายของกันและกัน  และวิเคราะห์ว่าตรงไหนที่ขัดแย้งกัน 
   1.4.13 ระบุเป้าหมายของเราและเป้าหมายของอีกฝ่ายหน่ึง  หลังจากเล่าถึง
ความขัดแย้ง  ฟังและตอบสนองแล้ว  ขั้นต่อไปคือ  ระบุว่าคุณต้องการให้อะไรเกิดขึ้น  เป้าหมายของ
คุณคืออะไร  และตีความเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งมาจากข้อความที่เขาพูดออกไป 
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ปัญหา เป้าหมาย 
เจ้านายของคุณต้องการให้คุณทํางานล่วงเวลา  
แต่คุณต้องไปรับลูกชายจากสถานรับเลี้ยงเด็ก 

คุณต้องการออกจากที่ทํางานและ
เจ้านายต้องการให้คุณทํางานให้เสร็จ 

คู่ของคุณต้องการนอนเปิดหน้าต่าง  แต่คุณจะ
นอนหลับได้ดีในห้องที่ปิดหน้าต่าง 

คุณและคูข่องคุณต้องการพักผ่อนใน
ตอนกลางคืน 

ลูกชายวัย  6  ขวบ  ต้องการว่ายนํ้าโดยไม่
จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจํา
สระดูแล 

คุณต้องการให้ลูกชายคุณปลอดภัย  แต่
ลูกชายคุณต้องการสนุกตามลําพัง 

ที่มา : มลินี  สมภพเจริญ, 2549 : 159 
 
   เห็นได้ว่าความขัดแย้งที่เราเผชิญนั้น  เราต้องจัดให้สมดุลระหว่างเป้าหมายที่เรา
ต้องการกับการรักษาความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 2. การพัฒนาตนเองด้านการฟังเพื่อการจัดการความขัดแย้ง 
 
  2.1 การฟังอย่างตั้งใจ 
   ในการเจรจาไกล่เกลี่ยทั้งหลาย  การมีทักษะของการฟังอย่างต้ังใจเป็นสิ่งสําคัญ
มากท่ีสุดที่จะทําให้การสื่อสารในการเจรจานั้นเอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
หรือไม่  โดยทั่วไปเมื่อเราฟังอะไรก็แล้วแต่  เราอาจจะเพียงได้ยินบางสิ่งบางอย่าง  โดยไม่ได้จับ
ประเด็นหรือจับใจความให้ได้ดังที่มีคําไทยพูดกันว่า  “ฟังไม่ได้สรรพ  จับเอามากระเดียด”  คือยังฟัง
ไม่ได้เข้าใจดีก็เอามาสรุปแล้ว  ในกระบวนการสื่อสารกันบางครั้งเราก็จะเข้าใจได้โดยง่าย  เพียงแต่ได้
ยิน  (hear)  โดยไม่ต้องตั้งอกตั้งใจฟังนัก  แต่การจะสื่อสารกันโดยเฉพาะในยามที่ขัดแย้งหรือในเวลา
ที่จะต้องการหาทางออกร่วมกัน  จึงจะเป็นเพียงผู้ได้ยิน  (hearer)  เฉยๆ  ไม่ได้แล้ว  จึงต้องหัดเป็น
ผู้ฟัง  (Listener)  การเป็นผู้ฟังยังแยกออกเป็น  ฟังอย่างไม่มีปฏิสัมพันธ์  (passive listening)  การ
ฟังอย่างไม่มีปฏิสัมพันธ์  อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาชัดเจนดีหรือเป็นการสื่อสารทางเดียว  เช่น  เราฟัง
เพลง  ดูภาพยนตร์  แต่การฟังอย่างต้ังใจหรืออย่างมีปฏิสัมพันธ์  จะเป็นการฟังที่ผู้ ฟังแสดง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้พูดด้วยภาษาท่าทาง  เช่น  พยักหน้า  สบตา  ส่งเสียง  อือ!  ฮึ!  ให้ผู้พูดเข้าใจว่าฟัง
อยู่  ถามคําถามรวมถึงกล่าวทวนคําพูด  (paraphrase)  ในสิ่งที่ผู้พูดได้พูดออกไป  รวมถึงกล่าวทวน
อารมณ์ความรู้สึก  เช่น  “ใช่  ใช่  ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอ”  การแสดงการกล่าว  “รับรู้”  ทั้ง
เนื้อหาและความรู้สึกน้ีไม่ได้หมายความว่าผู้ฟังเห็นพ้อง  (affirmative)  กับสิ่งที่ผู้พูดได้พูดเพียงอาจ
เป็นการ  “รับรู้”  (acknowledge)  เท่าน้ัน  แต่ก็มีความหมายต่อผู้พูดทําให้ผู้พูดรู้สึกว่าผู้ฟังต้ังใจฟัง
และเข้าใจในเนื้อหาและความรู้สึก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ผู้พูดมีอารมณ์ความรู้สึก  เช่น  
โกรธหรือเสียใจอยู่มาก  ยังเป็นการช่วยลดความตึงเครียดของอารมณ์ของผู้พูดลงได้อย่างมากอีกด้วย  
เพราะผู้พูดจะรู้สึกว่าผู้ฟังเป็นพวกเดียวกับเขานําไปสู่ความไว้วางใจ  (ความไว้วางใจที่อิงอัตลักษณ์
หรือความไว้วางใจของความเป็นพวกเดียวกัน  (Identification-based trust))  การฟังเป็นทักษะที่
จําเป็นอย่างหนึ่งในการบริหารความขัดแย้ง  ในการฟังนั้นเราจําเป็นต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เขา



 405

พูดกับสิ่งที่เขาไม่ได้พูด  การสังเกตการณ์สื่อสารทั้งเป็นคําพูดและไม่เป็นคําพูด  จะทําให้เราเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลดีขึ้น  ในขณะเดียวกันเราจะต้องสนใจและสังเกตอารมณ์และเนื้อหาสาระของ
สิ่งที่พูดด้วย  อารมณ์ที่เขาแสดงออกอาจช่วยให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งที่เขาพูดดีข้ึนก็ได้       
การพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการฟังเพื่อการบริหารความขัดแย้งอาจทําได้ดังนี้  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 
2550 : 230 – 231) 
   1. มีความอดทนในการฟัง  ในการบริหารความขัดแย้งนั้นจําเป็นต้องมีความ
อดทนในการฟังเป็นอย่างสูง  และจําเป็นจะต้องให้เวลาเพ่ือการรับฟังด้วย  ผู้บริหารจะอ้างว่าไม่มี
เวลารับฟังอะไรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง  ผู้บริหารจะต้องมีความอดทนในการฟัง  ฟังด้วยความ
สนใจในสิ่งที่เขาพูด  และสังเกตอารมณ์ที่แสดงออกขณะที่เขากําลังพูด 
   2. รู้จักใช้คําถาม  ในการฟังนั้นอาจจําเป็นต้องถามคําถามด้วย  คนจะฟังได้ดี
เพียงใดสามารถดูได้จากการถามคําถาม  การถามคําถามก็เพ่ือให้เขาได้อธิบายต่อไปอีก  เพ่ือให้ทํา
ความกระจ่างในบางประเด็น  หรือเพื่อแก้ข้อสงสัยในสิ่งที่เราสงสัย  คําถามประเภทที่ต้องทําให้ผู้ตอบ
ปกป้องตัวเอง  ให้ผู้ตอบต้องแสดงความรู้ช้ันสูง  หรือคําถามที่ท้าทายความไม่มีวุฒิภาวะของผู้ตอบ  
คําถามประเภทนี้ไม่สามารถช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เพราะจะเป็นอุปสรรคในการทําความ
เข้าใจระหว่างกัน  คําพูดเช่น  “ผมไม่เข้าใจความตอนท้ายที่คุณพูด”  น่าจะเหมาะกว่า  “คุณพูดไม่
ชัดเจนเลย”  หรือ  “คุณพูดไม่รู้เรื่องเลย”  คําถามที่ต้องการให้ผู้ตอบให้ข้อมูลเพ่ิมเติมย่อมดีกว่า
คําถามที่ให้เขาตัดสินใจ  แสดงจุดยืนให้ชัดเจน  หรือให้เขาออกความคิดเห็นให้ชัดเจน 
   3. ความสามารถในการเปลี่ยนคําพูดของเขาเป็นคําพูดของเรา  ในการเป็นผู้ฟัง
เพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องนั้น  จําเป็นต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนคําพูดของเขาเป็นคําพูดของเรา  
เช่น  เมื่อเขาพูดจบลงแล้ว  เราก็พูดว่า  “ในเรื่องที่พูดมาน้ีหมายความว่า...อย่างนี้ใช่ไหม”  นั่นคือ
การเปลี่ยนสิ่งที่เขาพูดเป็นคําพูดของเรา  เพ่ือที่จะให้เข้าใจตรงกันในสิ่งที่กําลังพูดกันอยู่  มิฉะนั้นแล้ว
เราอาจเข้าใจผิดในสิ่งที่เขาพูด  นอกไปจากนี้แล้วในการขัดแย้งนั้นบางคนอาจพูดอย่างหนึ่ง  เพ่ือให้
เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้  การพูดสิ่งที่เขาพูดด้วยคําพูดของเราจะช่วยแก้ไขปัญหานี้  และทําให้มีความ
เข้าใจตรงกัน 
 
  2.2 เทคนิคในการฟัง 
   ในการบริหารความขัดแย้งนั้นความสามารถในการฟังมีความสําคัญไม่น้อยกว่า
ความสามารถในการพูด  ในการลดหรือแก้ปัญหาความขัดแย้งจําเป็นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้มี
ความสามารถในการฟัง  การรู้จักฟังนั้นควรจะมีหลักปฏิบัติ  ดังนี้  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 
179) 
   2.2.1 วางตัวให้สบาย  ไม่เคร่งเครียดในขณะฟัง 
   2.2.2 ฟังด้วยความต้ังใจ 
   2.2.3 มีความอดทนในการฟัง 
   2.2.4 ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้  ในขณะที่ฟังคนอื่นพูดด้วยอารมณ์ 
   2.2.5 พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้พูด 
   2.2.6 ฟังเขาพูดให้จบเสียก่อน  ก่อนที่จะรีบสรุปประเด็น 
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   2.2.7 สนใจความต้องการของผู้พูด 
   2.2.8 สนใจเนื้อหาสาระมากกว่าตัวผู้พูด  หลายครั้งคําพูดของคนมีอายุมากก็
เช่ือไม่ได้ 
   2.2.9 ฟังเพื่อเข้าใจความหมาย  มิใช่น่ังฟังแล้วไม่ทราบเรื่อง 
   2.2.10 ฟังด้วยความสังเกต  ดูสีหน้า  ท่าทางของผู้พูดด้วย 
   2.2.11 ฟังโดยปราศจากอคติ 
   2.2.12 แสดงความสนใจผู้พูดและสิ่งที่เขาพูด 
   2.2.13 แสดงการยอมรับ  และให้เกียรติผู้พูดตามสมควร 
   2.2.14 ใช้ภาษาท่าทาง  หรือการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาพูด 
   2.2.15 ใช้คําถามหรือการสรุปประเด็น  เพ่ือแสดงว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาพูด 
   2.2.16 พัฒนาความสามารถในการฟังให้เหมือนกับการฉายเอกซ์เรย์  เอกซ์เรย์
จะผ่านผิวหนัง  เลือด  และเนื้อ  แต่จะติดสิ่งที่ต้องการจะถ่าย  การฟังก็เหมือนกัน  ฟังให้ได้แก่นแท้ที่
แท้จริง 
   ส่วนอุปสรรคสําคัญที่มีต่อการฟัง  ได้แก่  (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2540 : 180) 
   1. การพูด  ท่านไม่สามารถจะฟังขณะที่ท่านกําลังพูด 
   2. พร้อมที่จะพูด ในขณะที่ท่านกําลังฟัง ท่านก็พร้อมที่จะพูด หรือคิดอยู่
ตลอดเวลาว่าจะพูดอะไร  ท่านจึงฟังไม่รู้เรื่อง 
   3. โต้แย้งในใจ  ขณะที่คนอ่ืนพูด  ท่านก็พยายามโต้แย้งเขาในใจ  ขอให้ท่านมี
วินัยในตนเองในการฟัง 
   4. สนใจเรื่องอื่น  ขณะที่คนอ่ืนกําลังพูด  ท่านไปสนใจเรื่องอื่น  ไม่ได้สนใจใน
เรื่องที่เขากําลังพูด 
   5. ไม่อดทน  รําคาญกับคนที่พูดช้าเกินไป  พูดเร็วเกินไป  พูดตะกุกตะกัก  
หรือพูดแต่มีอ้า...อ้า...อ้า 
   6. มีสิ่งแวดล้อมไม่ดี  เช่น  ร้อนเกินไป  มีเสียงรบกวน  มีวิวดีๆ  ให้ดู  สิ่ง
เหล่าน้ีย่อมรบกวนสมาธิในการฟัง 
   7. แบ่งแยกความสนใจ  ท่านสามารถฟังคนที่นั่งพูดตรงข้ามท่านได้ดีกว่าฟัง
จากคนนั่งพูดข้างๆ  ท่าน 
   8. ตําหนิในใจ  ถ้าท่านพยายามตําหนิคนพูดโดยตําหนิในใจว่าพูดไม่ชัด  พูดไม่
ถูกไวยากรณ์  พูดช้าเกินไป  พูดเร็วเกินไป  ท่านก็คงจะฟังไม่รู้เรื่อง 
   9. ขาดวุฒิภาวะ  คนที่ขาดวุฒิภาวะจะไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ดังนั้นจึง
กระวนกระวายที่จะพูดมากกว่าที่จะฟัง  เขาต้องการจะบอกคนทั้งหลายว่าเขารู้อะไรบ้าง  เป็นคนที่
พูดทุกอย่างที่รู้ 
   10. เหนื่อยล้าทางกายหรือทางจิต  เมื่อร่างกายหรือจิตใจมีความเหนื่อยล้า  ย่อม
ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง  ไปล้างมือ  ล้างหน้าเสีย  จะช่วยให้การรับฟังดีขึ้น 
   11. ไม่มองผู้พูดในภาพรวม  ถ้าจะฟังให้มีประสิทธิภาพควรดูสีหน้า  ท่าทาง  
การแสดงออกของผู้พูดด้วย 
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   12. พูดสองคน  ไม่มีคนฟัง  ถ้าคนสองคนต่างคนต่างพูด  ก็จะไม่มีใครฟังใครพูด  
หรือแย่งกันพูดแต่ไม่แย่งกันฟัง 
 
  2.3 ศิลปะในการฟัง 
   ทิศนา  แขมมณี  และ  เยาวภา  เดชะคุปต์  (2522 : 35)  ได้เขียนคํากลอน
อธิบายศิลปะในการฟังไว้อย่างไพเราะ  และมีความหมายอย่างดี  ดังนี้ 
    ฟังอะไรฟังให้ชัดถนัดหู  ฟังให้รู้ฟังเป็นเฟ้นความหมาย 
   ฟังให้ถูกฟังก่อนตอบโดยแยบคาย ฟังด้วยกายใจถึงกันนั้นฟังดี 
   ฟังอะไรใคร่ครวญคิดด้วยจิตว่าง  ฟังทุกอย่างฟังทุกคนจนถ้วนถี่ 
   ฟังแล้วท้วงติชมเพื่อเกื้อวจี  ฟังเช่นนี้แล้วเลอเลิศเกิดปัญญา 
   ซึ่งขยายความไว้ว่า  ผู้มีศิลปะการฟังสามารถฝึกฝนพฤติกรรมต่อไปนี้คือ 
   2.3.1 พึงฟังด้วยความสนใจและกระตือรือร้น 
   2.3.2 พึงฟังผู้พูดทุกคน 
   2.3.3 พึงฟังเพื่อจับใจความสําคัญให้ได้ 
   2.3.4 พึงฟังให้ได้ทั้งวัจนสารและอวัจนสาร 
   2.3.5 พึงฟังด้วยความอดทน  ไม่คาดเดาเอาเอง 
   2.3.6 พึงฟังให้ตลอดก่อนคิดตอบโต้ 
   2.3.7 พึงไม่แสดงพฤติกรรมขัดคอ  เป็นเหตุให้การพูดหยุดชะงัก 
   2.3.8 พึงฟังเพื่อพยายามแสวงหาข้อยุติอย่างประนีประนอมไม่มุ่งจับผิด 
   2.3.9 พึงฟังด้วยความเข้าใจผู้พูด  และทําความเข้าใจให้ตรงกัน 
   2.3.10  พึงฟังด้วยปราศจากอคติ 
 
  2.4 การกล่าวทวนเนื้อความกับการจัดการความขัดแย้ง 
   การกล่าวทวน  (Paraphrasing)  เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังใช้แสดงว่าฉันฟังเธอ
พูดอยู่นะ  นอกเหนือจากการแสดงออกโดยการพยักหน้าหรือออกเสียง  “อ้ือ!  ฮึ!”  หรือถามคําถาม  
อาจจะอธิบายว่าเป็นทักษะการกล่าวยํ้าให้ชัดเจนเพื่อยืนยันในความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา
โดยไม่ใช่การกล่าวซ้ํา  มีสามระดับ  คือ  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 231 – 233) 
   ระดับที่หนึ่ง  เหมือนกับการกล่าวทวนในสิ่งที่ได้พูดออกไป  เช่น  ผู้พูดพูดว่า  
“ฉันไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์เพ่ิงกลับมา  เธอเอ๋ย!  ทิวทัศน์มันสวยมากจริงๆ  เลย”  ผู้ฟังก็จะ
กล่าวทวนว่า  “สวยมากจริงๆ เลยเหรอ?” ผู้พูดจะรู้สึกพอใจระดับหนึ่งที่ผู้ฟังแสดงความสนใจออกมา
โดยกล่าวทวน 
   ระดับที่สอง  เป็นการกล่าวทวนถึงคําพูดที่ได้พูดออกมาแต่กล่าวทวนในกรอบ
ความคิดของผู้ฟัง  เช่น  ผู้พูด  พูดว่า  “ฉันไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์เพ่ิงกลับมา  เธอเอ๋ย!  ทิวทัศน์
มันสวยมากจริงๆ  นะ”  ผู้ฟังเมื่อจะกล่าวทวนในระดับที่สองก็จะพูด  “สวยจริงๆ  เลยเหรอ?  ฉันก็
เคยได้ยินเขาเล่าว่าสวยมาก” 
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   ระดับที่สาม  เป็นการกล่าวทวนที่รวมทั้งประเด็นเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้พูด  เช่น  ผู้พูดพูดว่า  “ฉันไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์เพ่ิงกลับมา  เธอเอ๋ย!  ทิวทัศน์มันสวย
มากจริงๆ  เลย”  ผู้ฟังจะกล่าวทวนในระดับที่  3  ว่า  “คงจะสวยมากจริงๆ  เลยนะ  ฟังน้ําเสียงที่
เธอพูดแล้วเธอมีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวนิวซีแลนด์มาใช่ไหม?”  เป็นการรับรู้ในเนื้อหาคือ  “สวย”  
และรับรู้ในประเด็นที่ซ่อนอยู่ของความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกมา  แต่อยู่ในภาษาท่าทางและน้ําเสียงของ 
ผู้พูด 
   การกล่าวทวนที่ใช้ในการเจรจามักจะใช้ทักษะในระดับที่สามน้ี  ซึ่งการกล่าวทวน
ดังกล่าวจะมีขั้นตอนสี่ขั้นตอน  คือ  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 231 – 233) 
   1. ให้พิจารณาถึงความรู้สึกของผู้พูดที่แสดงออกมาทางภาษาท่าทางและ
นํ้าเสียง 
   2. ให้ประเมินความรุนแรงของความรู้สึกของผู้พูดน้ัน 
   3. เลือกคําที่เหมาะสมที่อธิบาย  “ความรู้สึก”  ให้ตรงกับอารมณ์และความ
รุนแรงที่แสดงออกมาของผู้พูด 
   4. จัดเรียงประโยคคําพูดจากคําที่เลือก  แล้วกล่าวทวนออกไป  การกล่าวทวน
หลายครั้งจะเป็นการกล่าวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  ฉะนั้นผู้ฟังจะต้องหัดฟังอย่างต้ังใจและประเมิน
อารมณ์รวมถึงเนื้อหาแล้วกล่าวทวนในระดับต่างๆ  ตามความเหมาะสม 
 
 3. การให้ข้อมูลย้อนกลับกับการจัดการความขัดแย้ง 
  การให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก  (positive feedback)  จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  เพ่ิมความไว้วางใจระหว่างคู่ขัดแย้ง  และช่วยสร้างพฤติกรรมที่ร่วมมือกันในการเจรจา
ต่อรอง  คนส่วนใหญ่ต้องการจะได้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวก  แต่ในบางครั้งก็เป็นการยากที่จะให้
หรือที่จะรับข้อมูลย้อนกลับในทางบวก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกขาด
ความเช่ือถือในฝ่ายผู้รับ การให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกจะมีประสิทธิภาพเมื่อให้อย่างเฉพาะเจาะจง  
ในเวลาที่เหมาะ  และด้วยความรู้สึกของการยอมรับและยกย่อง  ตัวอย่างเช่น  การท่ีได้ฟังว่า  
“แผนงานของคุณไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไรนัก”  น่าจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า  การที่ได้ฟังว่า  “คุณมี
ความสนใจในเรื่องนี้และเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานาน  ขอให้พยายามทําต่อไป”  ในบางครั้งการให้
ข้อมูลย้อนกลับในทางลบ  (negative feedback)  ก็มีความจําเป็น  เพราะจะช่วยในการแก้ไข
พฤติกรรมที่จะนําไปสู่ความขัดแย้ง  ถ้าหากผู้รับไม่เปลี่ยนพฤติกรรม  ข้อมูลย้อนกลับก็ไม่มี
ความหมาย  ปัญหาที่ต้องพิจารณาในการเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือ  ใครรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง  
ผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับมีอํานาจมากน้อยเพียงใด  และเป็นที่ยอมรับหรือไม่  และการเปลี่ยนพฤติกรรม
น้ันมีความเป็นไปได้หรือไม่  การให้ข้อมูลย้อนกลับในทางลบเป็นผลให้ผู้รับข้อมูลต้องตัดสินใจ  ถ้า
ผู้รับยอมรับข้อมูลย้อนกลับก็หมายความว่าเขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรม  ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจยอมรับได้ไม่
ง่ายนัก  ดังนั้นการให้ข้อมูลย้อนกลับในทางลบจะบังเกิดผลก็ต่อเมื่อผู้รับยอมรับข้อมูลน้ัน  และ
ยอมรับในตัวผู้ให้ข้อมูลด้วย  หากผู้รับไม่ยอมรับข้อมูล  ก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับเสื่อมทรามลง  ดังนั้น  ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์  ควรจะมีลักษณะดังนี้  (เสริมศักด์ิ         
วิศาลาภรณ์, 2540 : 164) 
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  1. มีลักษณะในเชิงบรรยายมากกว่าในเชิงประเมิน  ถ้าเราให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิง
บรรยาย  ผู้รับย่อมมีเสรีภาพที่จะรับหรือไม่รับก็ได้  แต่ถ้าเราให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงประเมิน  ผู้รับ
จะแสดงอาการป้องกันตนเองออกมาทันที 
  2. ควรจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่าที่จะมีลักษณะทั่วๆ  ไป 
  3. ควรพิจารณาถึงความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูลย้อนกลับ  ถ้าข้อมูล
ย้อนกลับเป็นเพียงสิ่งสนองความต้องการของผู้ให้  ก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร  ข้อมูลย้อนกลับ
จะมีประโยชน์ถ้าหากเป็นความต้องการของผู้รับ 
  4. ควรจะมุ่งที่พฤติกรรมซึ่งผู้รับสามารถแก้ไขได้  ถ้าข้อมูลย้อนกลับมุ่งตําหนิในสิ่งที่
ผู้รับไม่สามารถควบคุมได้  ผู้รับก็จะมีแต่ความคับข้องใจ 
  5. ควรจะให้ข้อมูลย้อนกลับในเวลาที่เหมาะสม  ข้อมูลย้อนกลับจะมีประโยชน์ถ้าให้
โดยเร็วที่สุดภายหลังการแสดงพฤติกรรมนั้นสิ้นสุดลง 
  6. ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการสื่อความหมาย  วิธีที่
สามารถทําได้กค็ือให้ผู้ฟังแปลงคําพูดของผู้พูดเป็นภาษาของผู้ฟัง  เพ่ือจะดูว่ามีสาระเช่นเดียวกันกับที่
ผู้พูดต้องการจะพูดหรือไม่ 
 
 4. การเรียบเรียงสารกับการจัดการความขัดแย้ง 
  การจัดเรียบเรียงสาร  (organization)  เป็นกระบวนการที่บุคคลนําข้อมูลที่ประสาท
สัมผัสได้รับมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้  การจัดเรียบเรียงสารเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับ
สาร  หรือการฟัง  แล้วนําเอาสารนั้นมาจัดเรียบเรียงตามโครงสร้าง  แบบแผน  ที่เราสามารถเข้าใจได้  
หากผู้รับสารมีความบกพร่องด้านการเรียบเรียงสารแล้ว  ก็ย่อมจะทําให้ไม่สามารถสรุปสารเหล่าน้ัน
ได้  ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  8.2  หญิงสาว 
ที่มา : เมตตา  วิวัฒนานุกูล, 2548 : 13 

 
  ภาพผู้หญิงข้างต้น  หากบุคคลมองเป็นภาพหญิงสาวแล้ว  ก็ยากจะมองให้เป็นภาพคน
แก่ได้อีก 
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  นอกจากนี้  บุคคลยังใช้แบบแผนในการจัดระบบหรือทําความเข้าใจบุคคลที่ทําการ
สื่อสารด้วย  ซึ่งจะมีผลต่อการสื่อสารในด้านการตีความสารและตอบสนองของเรามาก  โดยเฉพาะใน
กรณีที่แบบแผนนั้นถูกสร้างขึ้นในลักษณะการมองแบบเหมารวม  (stereotype)  ซึ่งอาจทําให้ตีความ
พฤติกรรมของบุคคลผิดจากความเป็นจริงได้  (เมตตา  วิวัฒนานุกูล, 2548 : 113) 
 
 5. การตีความกับการจัดการความขัดแย้ง 
  การตีความ  ( interpretation)  คือ  การสรุป  ตัดสิน  ข้อมูลต่างๆ  ที่ได้ผ่าน
กระบวนการเลือกรับสารมาแล้ว  การตีความน้ีจะขึ้นอยู่กับการเลือกและจัดเรียบเรียงสารตามความ
เข้าใจ  ความคาดหวังและตามเป้าหมายของบุคคล  การตีความเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  
การตีความสามารถตีความได้ทุกอย่างทั้งบุคคล  สิ่งของ  เหตุการณ์  หรือแม้แต่เวลา  การตีความที่
สําคัญที่สุดต่อการสื่อสาร  คือ  การตีความบุคคล  เนื่องจากเป็นการรับรู้ตัดสินว่าบุคคลน้ันเป็นเช่นไร  
ซึ่งจะเป็นการกําหนดการตอบสนองที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการสื่อสาร  ตัวอย่างเช่น  หากเราตีความว่า
บุคคลหนึ่งเป็นคนพูดมาก  น่ารําคาญ  พูดไร้สาระ  เราก็อาจหลีกเลี่ยงที่จะสนทนากับเขาอีก  เพราะ
เราคาดหวังว่าเขาจะต้องพูดจาน่ารําคาญไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะสนทนาด้วย  เป็นต้น  วัฒนธรรม
มีส่วนอย่างมากในการทําให้บุคคลต่างวัฒนธรรม  ซึ่งรับสารเดียวกันตีความต่างกัน  คําปราศรัยของ
นาย  Tony Blair  นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2544  ต่อกรณีการขับเครื่องชน
บินตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  จากประโยคที่ว่า  “คนทําให้คนตายจะไม่ถูก
ลงโทษได้อย่างไร”  อาจถูกตีความว่า  “เป็นการเรียกร้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ตายจํานวน
มาก”  จากสายตาของผู้ชมที่เห็นใจประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่ขณะเดียวกัน  อาจถูกตีความว่า  “เป็น
การแสดงความต้องการที่จะแก้แค้น”  สําหรับผู้ชมที่ต่อต้านประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น  (เมตตา  
วิวัฒนานุกูล, 2548 : 114) 
 
 6. การตั้งคําถามกับการจัดการความขัดแย้ง 
  การต้ังคําถามมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้ฟังและผู้พูด  การต้ังคําถามกรณีเป็น
ผู้ฟังก็คือ  เพ่ือให้ได้รับความกระจ่างและความเข้าใจในคําพูดของผู้พูด  จึงต้องถามให้ชัดเจนว่าเข้าใจ
ตรงกับที่ผู้พูดต้ังใจจะสื่อออกมาหรือไม่  การต้ังคําถามส่วนใหญ่จึงจะเป็นคําถามปลายเปิด 
  การต้ังคําถามในการเจรจาไกล่เกลี่ย ก็เพ่ือประโยชน์ดังต่อไปน้ี (วันชัย  วัฒนศัพท์, 
2550 : 233 – 239) 
  1. เพ่ือกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น 
  2. เพ่ือแสวงหาและตรวจสอบทัศนคติหรือมุมมองของผู้พูดในประเด็นที่กําลังพูดคุยกัน 
  3. เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง 
  4. เพ่ือเปลี่ยนจากจุดยืนที่ผู้พูดแสดงออกมาไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังจุดยืน  ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการจริงๆ  ความหวัง  ความห่วงกังวล  ความกลัว  ที่ผลักให้เขามาอยู่  ณ  ที่จุดยืน  เช่น  
เขาบอกว่า  “ฉันคัดค้านการวางท่อก๊าซ”  เราก็ถามว่า  “ทําไมจึงคัดค้าน”  ก็จะได้ข้อมูลว่าโดย
แท้จริงที่เขาต้องมาคัดค้าน  เพราะไม่มีใคร  “ฟัง”  ถึงความกลัว  ความห่วงกังวลในอันตรายที่อาจจะ
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต  ความปลอดภัย  ความเป็นอยู่ของเขา 
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  การปรับเปลี่ยนกรอบคําพูด  (Reframing)  เป็นทักษะอีกขั้นตอนที่สําคัญในการที่จะ
พูดคุยกันเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากลบให้เป็นบวก  หรืออาจจะกล่าวโดยสรุปว่าเป็น  ทักษะที่ผู้ไกล่
เกลี่ยใช้เพ่ือลดจุดยืนเชิงกล่าวหา  หรือคําโต้เถียงที่เป็นลบโดยการปรับเปลี่ยนประโยคใหม่ในเชิง
สร้างสรรค์มากไปในอนาคตของเหตุการณ์หรือมุมมองเพื่อให้บรรลุความห่วงกังวลของผู้พูด 
  วัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนกรอบของคําพูดใหม่  คือ (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 
231 – 233) 
  1. เพ่ือเปลี่ยนจากการกล่าวแสดงออกถึงปัญหาในเชิงลบเป็นการกล่าวใหม่ในเชิงบวก
ของประเด็นที่เขาห่วงใย 
  2. ช่วยให้เรายังคงไม่มีลักษณะโต้ตอบเพื่อป้องกันตัว 
  3. ช่วยให้ผู้พูดที่เรากําลังเจรจาได้ตระหนักว่าเรากําลังพุ่งประเด็นไปในเรื่องที่เขาห่วง
กังวล  และกล่าวใหม่ในทางบวกในทิศทางที่ผู้พูดกับเราประสงค์อยากจะเห็นและมองว่าเป็นเรื่อง
สําคัญ 
  4. ก่อให้เกิดความเข้าใจและทําให้การเจรจาเดินหน้าไปได้ 
  สรุปหลักการปรับเปลี่ยนคําพูดใหม่  คือ 
  1. ให้ระบุถึงสิ่งที่ผู้พูดห่วงใยซ่อนอยู่ 
  2. ให้มองไปในอนาคต 
  3. พูดใหม่ในทางบวก 
  เทคนิคการปรับเปลี่ยนกรอบ  (Reframe)  เทคนิคน้ีมีประโยชน์มากในการที่จะทําให้
การเจรจาเปลี่ยนจากอารมณ์ลบเป็นอารมณ์บวก  คือ  “ใช้การสรุปให้ได้เนื้อความที่เขาห่วงกังวล  
พูดออกมาทางบวก  มองไปในอนาคต”  การกระทําดังกล่าวจะทําให้ความรู้สึกหรือผลกระทบเชิงลบ
หมดไป  รับรู้เนื้อหาหรือความรู้สึกและจุดเน้นตรงกัน  รวมทั้งนําไปสู่การแก้ปัญหาและฉันทามติ  เช่น  
“คุณรักษาลูกฉันยังไง  มาอยู่โรงพยาบาลต้ัง  3  วัน  ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร”  เราอาจจะปรับเปลี่ยน
กรอบคําพูด  (Reframe)  ใหม่ว่า  “ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณว่าห่วงกังวลเรื่องความเจ็บป่วยของลูก
คุณ  คุณกําลังกลัวว่าหมอจะรักษาไม่ถูก  คุณกําลังบอกเราว่า  เราจะต้องหาคําตอบให้ได้ว่าลูกของ
คุณเป็นอะไรแน่  ใช่ไหมครับ”  นั่นคือ  รับรู้ความรู้สึก  เน้นความห่วงกังวล  แล้วพูดมองไปในอนาคต  
ทางบวก  คู่เจรจานอกจากอารมณ์ไม่พอใจลดลงยังรู้สึกว่า  หมอเข้าใจในความห่วงกังวลของเขา    
หันมาเจรจากันแทนการโต้ตอบอย่างอ่ืน  (วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 240 – 241) 
  ในการต้ังคําถามโดยการใช้คําถามปลายปิด  ปกติจะไม่ทําให้ได้ข้อมูลในการจะค้นหา
ผลประโยชน์หรือความต้องการ  ความห่วงกังวลของคู่เจรจา  แต่คําถามปลายปิดจะใช้ในกรณีที่เมื่อ
พบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรก  เพ่ือให้เกิดมีการสื่อสารกัน  โดยเฉพาะสังคมตะวันออกหรือสังคมไทย
จะไม่ค่อยยอมเอ่ยปากพูดก่อน  ฉะนั้นอาจต้องใช้คําถามปลายเปิดนํา  (Open-Ended Questions)  
การใช้คําถามปลายเปิดจะช่วยให้เราเข้าใจที่มาของเรื่องนี้ได้ดีขึ้น ตัวอย่างของคําถามปลายเปิด ได้แก่ 
(วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 238) 
  1. มีเหตุอะไรที่นํามาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้น  ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหม? 
  2. คุณได้ทําอะไรบ้างแล้วล่ะในเรื่องนี้น่ะ? 
  3. จะมีผลกระทบอะไรบ้างที่จะเกิดตามมา? 
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  4. คุณสรุปตัดสินเรื่องนี้มาได้อย่างไรนะ? 
  5. ช่วยอธิบายอีกทีได้ไหม?  ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจดีนัก? 
  6. แล้วคุณคิดว่า  คุณจะทําอย่างไรต่อไปดีล่ะ? 
  7. ลองบอกฉันสิว่าคุณมองเรื่องนี้อย่างไร? 
  8. คุณมองสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างไร? 
  9. คุณช่วยฉันอธิบายให้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดได้ไหม? 
  10. คุณมีวิถีทางเลือกอย่างอ่ืนอะไรบ้าง? 
  11. ทําไมมันจึงสําคัญกับคุณมากนักในเรื่องนี้? 
  12. มทีางเลือกอ่ืนที่เป็นไปได้ไหม? 
  13. จริงๆ  แล้วคุณหมายความว่าอย่างไรนะในเรื่องนั้น  น่ะ? 
 
  การใช้คําถามเปรียบเทียบปลายเปิดและปลายปิด 
 

ปลายปิด ปลายเปิด 
- คุณคงเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายความถึงอะไร? 
- คุณว่าสัญญาน่าจะชัดเจนกว่าน้ีใช่ไหม? 
 
- คุณสังเกตหรือเปล่าว่าคนของเราดูจะไม่มี
กําลังใจทํางาน? 

- คุณคิดไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเงิน? 

- คุณคิดอย่างไรที่ฉันพูดไปน่ะ? 
- คุณคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความชัดเจนของ
สัญญา? 

- คุณช่วยอธิบายถึงขวัญและกาํลังใจของคนในที่
ทํางานของเรา? 

- คุณคิดว่าอะไรเป็นรากเหง้าของปัญหา? 
 

ที่มา : วันชัย  วัฒนศัพท์, 2550 : 238 
 
  ตัวอย่างเปรียบเทียบคําถามปลายปิดจะไม่ค่อยได้เหตุผลเนื้อความ  นอกจากคําตอบ
สั้นๆ  แต่คําถามปลายเปิดทําให้เราได้ประเด็นในกรณีต่างๆ  ได้  จึงควรจะใช้คําถามปลายเปิด
มากกว่า  และคําถามปลายปิดบางครั้งก็อาจจะมีลักษณะชี้นํามากเกินไปด้วย  ซึ่งอาจจะทําให้รู้สึกว่า
ไม่ค่อยเป็นกลาง 
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สรุป 
 
 การฝึกฝนตนเองมีความสําคัญมากสําหรับบุคคลที่ต้องการเป็นนักจัดการความขัดแย้ง  ซึ่ง
หลักในการฝึกฝนตนเองที่ดี  เราจะต้องมีการสํารวจตนเองหรือวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่า  เรามีจุดเด่น
จุดด้อยอะไร  และสิ่งใดบ้างที่เราต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  โดยคุณสมบัติที่ควรมี
ของนักจัดการความขัดแย้ง  เช่น  มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  เข้าใจในหลักการสื่อสาร  มีความ
น่าเช่ือถือ  จิตใจมั่นคงหนักแน่น  มีเหตุผล  เคารพความเห็นที่แตกต่าง  ไหวพริบปฏิภาณดี           
มีความสามารถในการพูดอธิบายแสดงเหตุผล  เช่ือมั่นการแก้ปัญหาโดยสันติ  ไม่นิยมการใช้อํานาจ
และความรุนแรง  เป็นต้น  และนอกเหนือจากนี้แล้ว  การที่จะเป็นนักจัดการความขัดแย้งที่ดีจะต้อง
ฝึกปฏิบัติด้วยการเข้ารับการอบรม  การศึกษาดูงาน  หรืออ่ืนๆ  ในหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้เรามีความรู้  ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คําถามท้ายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามต่อไปนี้ให้ได้คําตอบอย่างสมบูรณ์ 
 
1. แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเป็นอย่างไรบ้าง 
2. การปรับบุคลิกภาพของตนเองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นอย่างไรบ้าง 

2.1 การปรับบุคลิกภาพภายนอก 
2.2 การปรับบุคลิกภาพภายใน 

3. ขั้นตอนในการพัฒนาตน  มีกี่ขั้นตอน  เป็นอย่างไรบ้าง 
4. วิธีการพัฒนาตนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งมีกี่มิติ  อย่างไรบ้าง 
5. จงอธิบายให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการพูดเพ่ือสื่อสารจัดการความขดัแย้ง 
6. มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง  เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยพบว่าคู่ขัดแย้งมีข้อมูลไม่ตรงกัน 
7. จงอธิบายให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการฟังเพื่อการจัดการความขัดแย้ง 
8. การให้ข้อมูลย้อนกลับมีลักษณะสําคัญอย่างไรบ้าง 
9. จงอธิบายให้เห็นถึงสาระสําคัญของ 

9.1 การเรียบเรียงสารกับการจัดการความขัดแย้ง 
9.2 การตีความกับการจัดการความขัดแย้ง 
9.3 การต้ังคําถามกับการจัดการความขัดแย้ง 
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